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نبذة عن الكاتبة
يحي باحثة �أوىل يف مركز كارنيغي لل�شرق الأو�سط .ترت ّكز �أبحاثها على املواطنة،
مهى َ
والتعددية والعدالة الإجتماعية يف �أعقاب االنتفا�ضات العربية .قبل ان�ضمامها �إىل كارنيغي،
يحي على العدالة االجتماعية والتنمية بامل�شاركة يف اللجنة االقت�صادية واالجتماعية
عملت َ
لغربي �آ�سيا التابعة للأمم املتحدة (الإ�سكوا) .كما �شغلت يف ال�سابق من�صب امل�ست�شارة
الإقليمية حول ال�سيا�سات االجتماعية واملدنية يف الإ�سكوا ،وقادت يف مكتب الأمني التنفيذي
مبادرات و�سيا�سات ا�سرتاتيجية وعابرة للقطاعات حول �أفق وحتديات التحول ال�سيا�سي
يحي �أي�ض ًا مع برنامج الأمم املتحدة الإمنائي يف لبنان ،حيث
يف املنطقة العربية .عملت َ
كانت املديرة والكاتبة الرئي�سة لـ«التقرير الوطني للتنمية الب�شرية  :2009-2008نحو
دولة املواطن» .كما عملت مع م�ؤ�س�سات دولية وخا�صة كم�ست�شارة مل�شاريع مرتبطة بتحليل
ال�سيا�سات االجتماعية-االقت�صادية ،وب�سيا�سات التنمية ،والإرث الثقايف ،واحل ّد من الفقر،
والإ�سكان ،والتنمية املجتمعية ،و�إعادة البناء يف مرحلة مابعد النزاع يف بلدان عدة� .إ�ضاف ًة
�إىل ذلك ،هي م� ّؤ�س�سة وحم ّررة جملة معهد ما�سات�شو�ست�س الإلكرتونية للتكنولوجيا للدرا�سات
يحي عدد ًا من املن�شورات منها درا�سة بعنوان:
ال�شرق �أو�سطية (� .)MIT-EJMESأ�صدرت َ
«»Towards Integrated Social Development Policies: A Conceptual Analysis

(الإ�سكوا  -الأمم املتحدة،)2004 ،
و�شاركت يف ت�أليف كتاب:

«Visualizing Secularism and Religion: Visual Practices and the

»Transformation of National Publics in the Middle East and South Asia
(من�شورات جامعة مي�شيغان.)2010 ،

كما �شاركت يف كتابة درا�سة:

«Promises of Spring: Citizenship and Civic Engagement in Democratic
»Transitions

(الإ�سكوا  -الأمم املتحدة.)2013 ،

***
تعب عن امتنانها ٍّ
لكل من يزيد �صايغ وعمر رزاز وبريي كاماك ،لتعليقاتهم على
تو ّد الكاتبة �أن رّ
م�سو ّدات هذه الورقة.


ّ
ملخ�ص
�أ ّدت احلروب يف �سورية والعراق �إىل ت�شريد نحو  12مليون �سوري و 4ماليني عراقي حتى
حزيران/يونيو  ،2015الأمر الذي مي ّثل نقطة حت ّول تاريخية بالن�سبة �إىل املنطقة .وت�سهم
الطبيعة الطائفية املتزايدة لهذه ال�صراعات عن تفكيك فكرة الدولة الوطنية التي تقوم
على التن ّوع املجتمعي كما ت�ؤ ّثر يف ال�سيا�سات اخلا�صة بالالجئني يف لبنان والأردن ،الدولتان
العربيتان اللتان ت�ست�ضيفان �أكرب عدد منهم .وقد �أ�سفرت عمليات النزوح الق�سري عن ظهور
تو�سع ًا جل ّي ًا يف الع�سكرة بنا ًء
طبقة دنيا جديدة من املواطنني ،فيما ت�شهد املجتمعات العربية ّ
على الهويات الأُحادية .ويف غياب �سيا�سات ف ّعالة لتدارك �آثار هذه الأزمة� ،ستكون لهذه
التط ّورات انعكا�سات عميقة على اال�ستقرار الإقليمي والدويل.

نقطة حت ُّول تاريخية
*

*
*

*

*

ت�س ّببت احلروب يف العراق و�سورية يف  90يف املئة من تد ّفقات الالجئني العرب
حتى العام  .2015جُ
وت ّ�سد عمليات النزوح الق�سري هذه الآثار الإن�سانية الكارثية
لأزمة �سيا�سية عميقة.
تعك�س تداعيات الأزمة ال�سورية ارتدادت احلروب ال�سابقة يف العراق ،لكن على
نطاق �أو�سع.
ت�ستهدف احلكومات ،وكذلك الكيانات املارقة ،املجتمعات املحلية بنا ًء على هوياتهم
العرقية والطائفية .وتلعب �سيا�سات الهوية هذه دور ًا هام ًا يف حتديد �أمناط النزوح
الق�سري واحتماالت العودة.
ت�سهم �سيا�سة الهوية يف ر�سم معامل ال�سيا�سات اخلا�صة بالالجئني يف لبنان والأردن.
كما �أن القلق واخل�شية من تغيرّ ات حمتملة يف النظم االجتماعية والدميوغرافية
احلالية ،ي� ّؤججان املخاوف الوطنية.
اال�ستجابة الدولية احلالية لهذه ال�صراعات غري كافية لتدارك مفاعيل الأزمة ،يف
حني يكفل م�سار التفتيت اجلغرايف يف �سورية والعراق وغياب احللول ال�سيا�سية �أو
الع�سكرية املبا�شرة� ،أزمة الجئني مديدة.

خال�صات �أ�سا�سية ب�ش�أن ال�سيا�سات العامة يف امل�ستقبل

معاجلة �أزمة الالجئني �ضرورة �سيا�سية وتنموية� .إذ مي ّثل �إيجاد احللول املنا�سبة للتداعيات
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الكارثية لل�صراعات حت ّدي ًا �سيا�سي ًا يف املقام الأول ،وينبغي �أن تتج ّنب اال�ستجابات ال�سيا�سية
التق�سيم اجلغرايف للأطر الوطنية على �أ�سا�س الهوية .غري �أن االعتماد على نهج تنموي يف
مقاربة تداعيات الأزمة� ،أم ٌر الز ٌم لال�ستقرار ال�سيا�سي وامل�صاحلة املجتمعية وبناء ال�سالم.
نّ
يتعي على الأطراف الفاعلة �أن ت�ستع ّد لأزمة تهجري ونزوح �سكانية يطول �أمدها .لذلك،
يحتاج لبنان والأردن �إىل �إعادة النظر يف �سيا�ساتهما اخلا�صة بالالجئني .ويتعينّ على
ب�شكل �أكرب جتاه البلدان امل�ضيفة
الأطراف الدولية والإقليمية الفاعلة �أن ت�ضطلع مب�س�ؤولياتها ٍ
والالجئني.
ملحاً .ث ّمة حاجة �إىل تقدمي امل�ساعدة� ،إما من
تتط ّلب م�شكلة النازحني داخلياً ر ّد فعلٍ دول ّياً ّ
خالل توفري احلماية ملن يواجهون خماطر حمدقة ته ّدد حياتهم �أو تقدمي الدعم الإن�ساين وغريه
من �أ�شكال الدعم.
هناك حاجة �إىل �شراكة دولية يف التعاطي مع مفاعيل الأزمة .ف�إن حجم الأزمة واتّ�ساع
رقعتها ،يعنيان �أن م�س�ؤولية معاجلة التداعيات قد جتاوزت �إمكانيات الأمم املتحدة ،وعليه يجب
�أن ت�شمل مروحة وا�سعة من ال�شراكات مع القطاع اخلا�ص ومنظمات املجتمع املدين.
الرتكيز على التعليم �أمر �ضروري .يجب تدارك النق�ص الفا�ضح يف التمويل الالزم لتعليم
املاليني من الأطفال يف املنطقة .ذلك �أن �إبقاءهم يف املدار�س يو ّفر لهم الأ�س�س ال�ضرورية
مل�ستقبل �أف�ضل ويجعلهم �أق ّل عر�ضة �إىل التجنيد من جانب التنظيمات املتط ّرفة.

مرحلة انتقالية قا�سية يف امل�شرق العربي
ت�ستهدف الأطراف املتحاربة يف ال�صراعات التي ي�شهدها العراق و�سورية ،وبوترية متزايدة،
املدنيني من �أفراد وجماعات ،على �أ�سا�س الهويات الطائفية والعرقية .وتتج ّلى نتائج هذه
املمار�سات بو�ضوح يف عمليات ت�شريد عنيفة لل�سكان املحليني،
جتري وفق نطاقٍ ووترية غري م�سبو َقني يف التاريخ احلديث جتري عمليات ت�شريد عنيفة لل�سكان املحليني ،وفق
َ
م�سبوقني يف التاريخ احلديث
نطاق ووترية غري
ٍ
للمنطقة العربية 1.ويف الوقت نف�سه ،تتداعى احلدود الدولية
وتنهار �سيطرة الدولة على �أرا�ضيها يف مواجهة الكيانات للمنطقة العربية.
مادون الوطنية .وت�شري هذه التطورات �إىل تف ّكك فكرة الدولة
الوطنية القائمة على التن ّوع املجتمعي ،وا�ستبدالها مبفهوم اجليوب الطائفية �أو العرقية التي
تق ّد�س التجان�س.
�أ�ضحى العراق و�سورية ب�ؤرة للموت والدمار ت�ستحوذ على ن�سبة  90يف املئة من عمليات
التهجري الق�سري يف دول ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا 2.فقد ف ّر مايقرب من  12مليون �سوري
و 4ماليني عراقي ق�سر ًا ج ّراء الفو�ضى يف بالدهم حتى حزيران/يونيو  .2015وقد كان نزوح
العراقيني �أطول �أمد ًا ،وابتد�أ مع حرب اخلليج الأوىل يف العام  ،1990وتزايدت وتريته حين ًا
وخ ّفت حين ًا �آخر يف ظل احلروب اخلارجية وال�صراعات الداخلية املتعاقبةّ ،ثم تك ّثف بعد ظهور
تنظيم الدولة الإ�سالمية (املعروف �أي�ضا با�سم داع�ش ،الدولة الإ�سالمية يف العراق وال�شام).
واليوم ،يعترب لبنان والأردن الدولتان العربيتان اللتان ت�ست�ضيفان �أكرب عدد من ه�ؤالء الالجئني،
حيث �إن نحو  1.1مليون �سوري و� 8آالف عراقي م�سجلون لدى الأمم املتحدة يف لبنان ،ومت
3
ت�سجيل � 629ألف �سوري و 30.800عراقي يف الأردن حتى متوز/يوليو .2015
ي�شري حجم التهجري الق�سري� ،إىل جانب اال�ضطرابات ال�سيا�سية الوا�سعة� ،إىل نقطة حت ّول
تاريخية يف املنطقة مل ي�سبق لها مثيل منذ نهاية احلرب العاملية الأوىل .وقد انهارت احلدود
الدولية بني العراق و�سورية يف ظل احلملة العنيفة التي ي�ش ّنها تنظيم الدولة الإ�سالمية ،وت�سعى
�أطراف ال�صراع املختلفة �إىل �إعادة ت�شكيل جغرافية الدول و�ضمان ال�سيطرة على الأرا�ضي
با�ستهداف الأفراد واملجتمعات على �أ�سا�س الهوية يف مايرقى �إىل �أعمال تطهري عرقي.
مي ّثل هذا التهجري الق�سري لل�سكان �إلغا ًء دميوغرافي ًا التفاق �سايك�س-بيكو ،املعاهدة
الفرن�سية-الربيطانية التي ر�سمت حدود الدول يف امل�شرق العربي .والتع ّد عمليات تهجري
ال�سكان اجلارية على �أ�سا�س الهوية �إعادة ت�شكيل للمجتمعات ال�سورية والعراقية وح�سب ،بل
ت�ؤ ّثر �أي�ض ًا على البلدان املجاورة� ،أي لبنان والأردن .عالو ًة على ذلك ،ت�ؤ ّدي هذه الإجراءات �إىل
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تف ّكك التن ّوع العرقي والطائفي الذي اتّ�سمت به هذه املجتمعات لآالف ال�سنني .كما �أنها تدفع �إىل
ع�سكرة املجتمعات ،حيث ت�سعى بع�ض اجلماعات العرقية والطائفية �إىل الت�س ّلح بهدف حماية
نف�سها.
والتقت�صر املخاوف املتع ّلقة بالهوية على الأطراف املتحاربة.
ُتهيمن املخاوف الوطنية املتعلقة بالهوية �أكرث ف�أكرث على ال�سيا�سة والنقا�شات العامة ب�ش�أن
الالجئني يف لبنان والأردن ،و�إن كان ذلك يتم بطرقٍ خمتلفة� .إذ ُيبدي ال�شعب عموم ًا و�صانعو
القرار قلق ًا متزايد ًا من �أن االرتفاع الكبري يف عدد الالجئني الوافدين �إىل بالدهم قد يغيرّ
الرتكيبة ال�سكانية احلالية ويق ّو�ض الأنظمة االجتماعية القائمة .يف لبنان ،ث ّمة خوف من �أن
ال�سوريني ،ال�س ّنة يف غالبيتهم� ،سوف يخ ّلون بالتوازن الطائفي الدقيق القائم يف البالد .ويف
الأردن ،يتمحور قلق الهوية حول الأ�صول الوطنية لقاطنيه.
مع ت�صاعد وترية ال�صراع ،عمدت الدول املجاورة ل�سورية �إىل الت�ش ّدد يف �سيا�سات اللجوء،
وحت ّولت �سيا�سة الباب املفتوح الإن�سانية التي مت تب ّنيها عند اندالع الأزمة يف �سورية� ،إىل �أجندة
�أمنية �أ�ضيق �أفق ًا .وعو�ض ًا عن �صفة ال�ضيوف� ،أ�ضحى الالجئون الهاربون من ويالت احلرب،
يف ال�سردية العامة واخلطاب الر�سمي يف ٍّ
كل من الأردن ولبنان« ،عبئ ًا» على املجتمعات امل�ضيفة
لهم وتهديد ًا �أمني ًا حمتم ًال.
وما�ساهم يف ت�أجيج هذه املخاوف هو ردود فعل الدولية والإقليمية جتاه الأزمة ،وعدم قدرتها
على وقف ال�صراعات �أو معاجلة تداعياتها .وقد �سمح اجلمود ال�سيا�سي على امل�ستوى الدويل،
وخا�صة يف جمل�س الأمن الدويل ،ب�إطالة �أمد ال�صراعات اجلارية وت�صعيدها .ففي �سورية
والعراق ،تدعم خمتلف الأطراف الفاعلة الإقليمية والدولية جمموعة وا�سعة من اجلماعات
املحلية على الأر�ض ،يف حني مل ت� ِؤت اجلهود الدبلوما�سية ،التي كانت عملية جنيف �أف�ضل جت�سيد
لها ،ثمارها 4.وقد �أ ّدى ذلك �إىل ميل امليزان ل�صالح اخليارات الع�سكرية والأمنية يف التعامل مع
ال�صراعات اجلارية ،مبا يف ذلك التحالف الوا�سع الذي تقوده الواليات املتحدة ملحاربة تنظيم
الدولة الإ�سالمية� ،إ�ضاف ًة �إىل التح ّرك الع�سكري الرو�سي الأخري الداعم للنظام ال�سوري.
يف الوقت نف�سه� ،أرغمت الفجوة الكبرية يف التمويل ال�ضروري لتلبية حاجات الالجئني،
عدد ًا من وكاالت الأمم املتحدة على احل ّد من اخلدمات احليوية التي تقدمها ،مبا يف ذلك
الغذاء والتعليم .وحتتاج وكاالت الأمم املتحدة واملنظمات غري احلكومية �إىل مبلغ  4.53مليار
دوالر لتنفيذ خطة اال�ستجابة الإقليمية للأزمة يف �سورية للعام  .2016-2015ومع ذلك مل يتم
ت�أمني �سوى  1.83مليار دوالر ( 41يف املئة) حتى نهاية �أيلول�/سبتمرب لعام  .2015ويف العراق،
وبحلول �شباط/فرباير  ،2015مت ت�أمني  37يف املئة فقط من مبلغ  2.23مليار دوالر املطلوب
للعام  5.2015-2014يف حزيران/يونيو� ،أ�صدرت الأمم املتحدة ندا ًء �إن�ساني ًا جديد ًا جلمع
6
مبلغ  497مليون دوالر لتلبية االحتياجات العاجلة لـ  5.6مليون من العراقيني املحتاجني.

يحي
مهى
َ

نتيج ًة لذلك ،مت تهمي�ش عدد هائل من الأفراد يف املجتمع ،والذين �أ�ضحوا غري قادرين على
الرتاجع �أو التق ّدم يف حياتهم .والواقع �أنهم يف حالة ا�ستثنائية ،ع ّرفها الفيل�سوف جورجيو
�أغامبني على �أنها حالة تعي�ش يف ظلها فئات كاملة من الب�شر يتم فيها تعليق خمتلف القوانني �إىل
�أجل غري م�س ّمى 7.يف هذه احلالة اال�ستثنائية ،تظهر طبقة دنيا جديدة من املواطنني العرب،
وتنت�شر يف �أرجاء �أربع بلدان عربية  -اثنان منها ينزفان مواطنني واثنان �آخران يك�سبان الجئني
 وتعاين من انتكا�سات هائلة على م�ستوى ال�صحة والتعليم والدخل .كما يه ّدد هذا الو�ضعم�ستقبل جيل كامل من ال�شباب ال�سوريني والعراقيني الذين يرتعرعون يف ظ ّل �صراع مديد وحدٍّ
�أدنى من الآفاق للم�ستقبل .وبالتايل قد ي�ؤ ّدي الي�أ�س امل�ست�شري يف �صفوف ه�ؤالء ال�شباب �إىل
توريط املنطقة يف حلقة مفرغة من االنك�شاف واله�شا�شة� ،ستحتاج �إىل عقود للتعايف منها.

الهويات الطائفية و�إعادة ت�شكيل امل�شهد ال�سيا�سي
لعبت �سيا�سة الهوية� ،أي ا�ستهداف املجتمعات على �أ�س�س عرقية وطائفية ،دور ًا بارز ًا يف
ال�صراعات املتفاقمة يف ٍّ
كل من العراق و�سورية .وبينما
يبدو البع�ض من هذه ال�سيا�سات جديد ًا ،وال�س ّيما احلمالت لعبت �سيا�سة الهوية� ،أي ا�ستهداف املجتمعات على
الهمجية الوا�سعة التي ي�ش ّنها تنظيم الدولة الإ�سالمية ،ث ّمة �أ�س�س عرقية وطائفية ،دور ًا بارز ًا يف ال�صراعات
ممار�سات �أخرى متج ّذرة يف تاريخ طويل من احلكم يف املتفاقمة يف ٍّ
كل من العراق و�سورية.
املنطقة ،خ�صو�ص ًا يف العراق و�سورية .وقد م ّهدت حرب
العراق يف العام  ،2003والتي كانت حلظة فا�صلة يف املنطقة ،الأر�ضية املالئمة لتكاثر م�أ�ساوي
يف هذه املمار�سات ،ما �أحدث ت�ص ّدعات جذرية يف الهوية الوطنية واملجتمع العراقي .كما �أن
انهيار �سيطرة الدولة ال�سورية على �أرا�ضيها يف العام  ،2011ح ّولها �إىل ب�ؤرة لتغيرّ ات اجتماعية
�سيا�سية مماثلة ملا حدث يف العراق ،ولكن على نطاق �أو�سع بكثري ،و�س ّرع عملية التف ّكك
الدراماتيكي يف اجلغرافيا ،والتح ّول الكارثي يف الن�سيج املجتمعي .

�سيا�سات قدمية-جديدة

�شهدت املنطقة العربية ،وخ�صو�ص ًا امل�شرق العربي ،يف فرتة مابعد احلرب العاملية الثانية،
عمليات ا�ستهداف �سيا�سي ل�شرائح جمتمعية حم ّددة ،ف� ً
ضال عن عمليات تهجري وح�شية
ملجتمعات بكاملها على �أ�سا�س العرق �أو الدين.
�إقليمي ًا ،رمبا ي�ش ّكل النزوح اجلماعي الق�سري للفل�سطينيني يف العام  ،1948عند ت�أ�سي�س دولة
�إ�سرائيل ومن ثم يف العام  1967بعد احلرب العربية-الإ�سرائيلية� ،أكرب عملية ت�شريد ق�سري
على �أ�سا�س الهوية يف املنطقة يف حقبة ت�أ�سي�س الدولة وبناء الأمة .فقد غادر مايقرب من 726
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�ألف فل�سطيني ديارهم وقراهم ق�سر ًا يف العام  1948خوف ًا على حياتهم ،وتبعهم � 325ألف ًا
�آخرين يف العام  8.1967واليوم ،هناك �أكرث من  5ماليني الجئ فل�سطيني يقطنون املخيمات يف
دول عربية ومراكز ح�ضرية يف جميع �أنحاء العامل .وقد ُق ّدر لهذا النزوح الفل�سطيني �أن ي�صبح
أجيال
�أطول �أزمة الجئني عاملي ًا .كما لعبت الق�ضية الفل�سطينية دور ًا حموري ًا يف ت�شكيل وعي � ٍ
متعاقبة من املواطنني العرب ،وتكوين مفهومهم للعدالة .كما ُق ّدر لأزمة الالجئني الفل�سطينني
املتوا�صلة �أن ت�ؤ ّثر على �أطر وم�ضامني اال�ستجابات ال�سيا�سية ٍّ
لكل من الأردن ولبنان ،اللذين
ي�ست�ضيفان �أعداد ًا كبرية من الالجئني الفل�سطينيني ،عالو ًة على ال�سوريني الذين ُ�ش ّردوا ق�سر ًا
يف الآونة الأخرية.
يف �سورية والعراق� ،أطال ال�صراع امل�ستمر عقود ًا من �سيا�سات الهوية التي مار�سها نظاما
«حزب البعث» يف كال البلدين لأغرا�ض �سيا�سية .فقد و ّزع الرئي�سان ال�سابقان حافظ الأ�سد يف
�سلع وخدمات ،على �أ�سا�س املحاباة
�سورية و�صدام ح�سني يف العراق
ِ
اخلدمات احلكومية من ٍ
لبع�ض املجتمعات املح ّلية وتهمي�ش جمتمعات �أخرى .كما �سعى النظامان �إىل «تعريب» املناطق
ذات الأهمية اال�سرتاتيجية ،مثل حقول النفط وال�سهول الزراعية ،عن طريق نقل ال�سكان العرب
من الفقراء �إىل هذه املناطق .على �سبيل املثال ،يف العام � ،1972أطلقت احلكومة ال�سورية ،يف
�إطار خطة الإ�صالح الزراعي ،حملة مك ّثفة على الأرا�ضي التي ميلكها الأكراد ،والذين مت يف
ال�سابق جتريد الكثريين منهم من اجلن�سية ال�سورية ،فثبت الآالف من املزارعني العرب يف
قرى منوذجية مت �إن�شا�ؤها يف املنطقة 9.ويف العراق� ،ش ّردت حملة التعريب التي بد�أت يف العام
 1975الأكراد والآ�شوريني والإيزيديني العراقيني من املحافظات ذات الأغلبية الكردية ،وال�س ّيما
كركوك ،يف حماول ٍة لتقوي�ض الطموحات الوطنية الكردية وتكري�س �سيطرة احلكم القائم على
حقول النفط .كما مت نقل الكثري من العائالت العربية الفقرية من قبل احلكومة ،عرب �إغرائها
10
بعرو�ض �إ�سكان رخي�صة يف هذه املناطق.
كما بادر نظاما حافظ الأ�سد و�صدام ح�سني �إىل �شنّ هجمات وح�شية �ضد جمموعات �سكانية
خمتارة ،يف �إطار حملة �أو�سع لقمع حركات املعار�ضة ،وتوطيد �سلطتيهما يف �سورية والعراق.
هذه الإجراءات م ّهدت ال�سبيل ملروحة �أو�سع من املظامل املعا�صرة .ففي �سورية ،كان حلملة
القمع �ضد جماعة «الإخوان امل�سلمني» يف عملية ع�سكرية جرت يف العام  1982الأثر الأكرب،
�إذ �شملت ح�صار ًا ا�ستم ّر ثالثة �أ�سابيع خ ّرب مدينة حماة ،ود ّمر معظم املباين التاريخية يف
و�سطها ،و�أ ّدى �إىل مقتل مابني � 10إىل � 25ألف من ال�سوريني 11.ويف العراق ،بلغت الهجمات
�ضد ال�سكان الأكراد ذروتها يف حملة الأنفال ،التي ت�ض ّمنت �أعمال �إبادة جماعية عرب ا�ستخدام
�أ�سلحة كيماوية �ض ّد بلدة حلبجة يف العام  ،1988ماخ ّلف �آالف القتلى .ويف العام � 1991أي�ض ًا،
هاجمت قوات �صدام ح�سني وقتلت الآالف من ال�شيعة ،وخا�صة عرب الأهوار الذين يبلغ تعدادهم
12
نحو � 250ألف ًا كانوا قد ا�ستق ّروا يف ذلك املوئل الفريد منذ حواىل خم�سة �آالف �سنة.

يحي
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َ

العراق  :2003نقطة حت ّول للم�شرق العربي

متثل حرب اخلليج الثانية ،التي بد�أت يف العام  ،2003نقطة فا�صلة �أ�سا�سية بالن�سبة �إىل
الدولة العراقية ومواطنيها� ،أطلقت عملية حت ّول عميقة وجذرية للدولة واملجتمع .وبا�ستثناء
الدمار الهائل الذي ت�س ّببت فيه يف الأرواح و�سبل العي�ش� ،أ ّدت احلرب ،التي كانت تهدف �إىل
�إ�سقاط دكتاتور وح�شي� ،إىل تفكيك الدولة املركزية و�سمحت لأطراف فاعلة جديدة ،مثل
تنظيم القاعدة وقوى خارجية مبا يف ذلك �إيران ،بك�سب نفوذ يف العراق .ويف الوقت نف�سه،
م ّهدت القرارات ال�سيا�سية التي اتُّخذت يف فرتة مابعد احلرب الطريقَ لظهور �أ�شكال خبيثة من
�سيا�سات الهوية.
وبينما �ضمن الد�ستور العراقي اجلديد امل�ساواة يف احلقوق واحلر ّيات الأ�سا�سية جلميع
املواطنني ،ف�إن نظام احلكم الذي مت العمل به �أ�ضفى الطابع امل� ّؤ�س�سي على التمثيل ال�سيا�سي
املبني على الهويات العرقية والطائفية ،ور ّكز على مايف ّرق بني املكونات املجتمعية املختلفة،
عو�ض ًا على الأوا�صر التي جتمعهم 13.و�أ ّدى ظهور ال�شبكات القائمة على املح�سوبية والف�ساد،
ف� ً
ضال عن الآثار الكارثية ل�سيا�سات املحاباة وبث ال�شقاق يف املجتمع التي انتهجها رئي�س الوزراء
ال�سابق نوري املالكي� ،إىل تفاقم التوتّرات الطائفية ،مام ّهد الطريق يف نهاية املطاف لل�صراعات
الالحقة التي اجتاحت العراق ،وكذلك لظهور ما ُي�سمى تنظيم الدولة الإ�سالمية.
يف هذا ال�سياق ال�سيا�سي الأو�سع ،وقعت عمليات التهجري املمنهجة لل�سكان على مراحل
خمتلفة ،وكانت ت�شت ّد مع جت ّدد موجات ال�صراع .جرت �أهم موجة تهجري على �أ�سا�س الهوية
�أثناء احلرب الأهلية بني عامي  2006و ،2008عندما �أجرب العنف الطائفي نحو  1.6مليون
عراقي على ترك منازلهم 14.و�أعاد ذلك العنف �أي�ض ًا ت�شكيل �أجزاء من اجلغرافيا ال�سيا�سية
واالجتماعية يف العراق على �أ�سا�س عرقي �أو طائفي ،ما �أدى �إىل الف�صل بني املدن واملناطق
الإدارية .ومن الأمثلة على ذلك اجلدار العازل الذي �ش ّيدته القوات متع ّددة اجلن�سيات يف العراق
يف العام  2007حول حي الأعظمية ال�ستعادة اال�ستقرار يف �أعقاب موجة تفجريات طائفية.
ق�سم اجلدار بغداد وجمتمعها �إىل �سل�سلة من اجليوب املنف�صلة التي اغرتبت عن بع�ضها
فقد ّ
15
البع�ض ،وعزّزت �سرديات التمو�ضع يف موقف ال�ضحية لدى فئاتها املجتمعية املختلفة.
انعدام الإرادة ال�سيا�سية لدى احلكومات العراقية املتعاقبة وف�شلها يف
وقد زاد الأو�ضا َع �سوء ًا
ُ
معاجلة اجلوانب املتعلقة بالهوية لهذه امل�أ�ساة امل�ستمرة ،ماعنى ا�ستحالة عودة � 759ألف عراقي
م�سجلني ر�سمي ًا كنازحني داخليني ج ّراء جوالت �سابقة من ال�صراع� ،إىل ديارهم .و ُيعتقد �أن �آالف ًا
ّ
16
م�سجلني لدى ال�سلطات العراقية .ت�شمل العقبات الرئي�سة
�آخرين من النازحني داخلي ًا غري ّ
التي حتول دون عودة النازحني ق�سر ًا �إىل ديارهم ،م�ساكن مد ّمرة؛ وبنى حتت ّية مت�ض ّررة ،مثل
املدار�س وامل�ست�شفيات التي مل يتم ترميمها حتى الآن؛ ومع ّوقات م� ّؤ�س�ساتية ومالية تتّ�سم بها
واملهجرين العراقية؛ و�صدمات نف�سية و ّلدتها
عملية ت�سجيل النازحني داخلي ًا لدى وزارة الهجرة َّ
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احلروب ال�ضارية يف مناطق ال�سكن الأ�صلية؛ واخلوف من العودة يف غياب �إجراءات وا�ضحة
ل�ضمان �سالمتهم.
�أ ّدى اكت�ساح تنظيم الدولة الإ�سالمية الأرا�ضي العراقية يف حزيران/يونيو � 2014إىل تكثيف
عملية التهجري على �أ�سا�س الهوية ،و�إىل �إعادة ت�شكيل املناطق
على �أ�سا�س طائفي وعرقي .مل تتم ّكن هذه اجلماعة املارقة من
�أ ّدى اكت�ساح تنظيم الدولة الإ�سالمية الأرا�ضي
ال�سيطرة الإقليمية على م�ساحات كبرية من بلدين وح�سب،
العراقية يف حزيران/يونيو � 2014إىل تكثيف عملية
التهجري على �أ�سا�س الهوية ،و�إىل �إعادة ت�شكيل املناطق بل �أعلنت �أي�ض ًا �إن�شاء دولة خا�صة بها� ،أو خالفة �ألغت الدولة
الوطنية القائمة ل�صالح تف�سري رجعي و�إق�صائي للهوية .يف
على �أ�سا�س طائفي وعرقي.
ال�سنة التي تلت ذلك ،ف ّر  2.57مليون �شخ�ص عقب ا�ستهداف
تنظيم الدولة جمتمعات حم ّلية ب�أكملها تعاي�شت يف �سهول العراق على مدى قرون 17.غادر
م�سيحيو املو�صل بيوت �أجدادهم ق�سر ًا ،غري �أنهم كانوا �أف�ضل حا ًال من الإيزيديني وال�شبك
وال�صابئة املندائيني وال�شيعة والرتكمان ،الذين متت مطاردة الكثريين منهم وقتلهم .انت�شر
ال�سكان الفا ّرون يف �أكرث من  2000موقع يف �أنحاء البالد وخارج احلدود العراقية� ،إ�ضاف ًة
�إىل عدد العراقيني الذين نزحوا ب�سبب النزاعات ال�سابقة 18.واليزال تنظيم الدولة الإ�سالمية
ي�ستعبد الآالف من الن�ساء والأطفال الإيزيديني.
جتاوزت �أهمية هذه الهجرات اجلماعية التي فر�ضها تنظيم الدولة الإ�سالمية حجم حمالتها
ووح�شيتها املح�ضة .ففي �ضربة واحدة� ،شنّ التنظيم حملة تطهري عرقي� ،أو مذبحة عربية،
�سعت �إىل التخ ّل�ص مما تب ّقى من التن ّوع العرقي والثقايف الذي لطاملا �ش ّكل ركن ًا �أ�سا�س ّي ًا من
قرون من التعاي�ش
هوية العراق التاريخية .وي�سعى تنظيم الدولة الإ�سالمية �أي�ض ًا �إىل حمو ٍ
والتمازج بني املجتمعات واجلماعات العرقية والطائفية املختلفة .ولذا ف�إن الت�شتّت الوا�سع لهذه
املجتمعات املح ّلية يجعل �ضمان ا�ستمرار بقائها �أمر ًا بالغ ال�صعوبة.
و ُتفاقم ا�ستجابات بع�ض امل� ّؤ�س�سات احلكومية لهذه الأزمة ،التوتّرات القائمة على الهوية،
مبعزل عن وح�شية تنظيم الدولة الإ�سالمية واجلماعات املماثلة.
وذلك
ٍ
منذ العام  ،2014ا�ستند بع�ض �صانعي ال�سيا�سة العراقية �إىل اعتبارات طائفية وعرقية
يف قراراتهم ب�ش�أن نوع الدعم املق ّدم �إىل املجتمعات التي
ا�ستند بع�ض �صانعي ال�سيا�سة العراقية �إىل اعتبارات
�ش ّردها تنظيم الدولة الإ�سالمية .على �سبيل املثال ،ق ّدمت
املقدم
طائفية وعرقية يف قراراتهم ب�ش�أن نوع الدعم ّ
ال�سلطات يف املنطقة الكردية يف العراق ،حيث جل�أ مايقرب
�شردها تنظيم الدولة الإ�سالمية.
�إىل املجتمعات التي ّ
من  1.45مليون من امل�ش ّردين داخلي ًا ،الدعم للمجتمعات
الكردية وامل�سيحية والإيزيدية ،يف حني �أبقت ال�س ّنة وال�شيعة
19
والرتكمان على حدود كرد�ستان ،البل �إنها نقلت بع�ض ال�شيعة �إىل �أنحاء �أخرى يف البالد.
�إ�ضاف ًة �إىل ذلك ،مت حرمان حواىل  611.700من ال�س ّنة الذين نزحوا من املناطق التي ي�سيطر
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عليها تنظيم الدولة الإ�سالمية من دخول املناطق التي ت�سيطر عليها احلكومة العراقية وقوات
20
الب�شمركة الكردية ،ومل يبق لهم �سوى القليل من اخليارات يف �سياق بحثهم عن الأمان.
كما �أ ّدت عالقة احلكومة العراقية املع ّقدة مع امليلي�شيات املحلية واعتمادها عليها يف املهام
الأمنية والع�سكرية� ،إىل �إ�ضعاف الثقة يف ال�سلطة املركزية ،وحدوث انتهاكات مو ّثقة ارتكبتها
هذه امليلي�شيات على امل�ستوى املح ّلي .وقد �أ�سهم ذلك يف ت�أجيج التوتّرات املجتمعية� ،إ�ضاف ًة
�إىل و�ضع حت ّديات �إ�ضافية يف وجه �إمكانيات امل�صاحلة يف امل�ستقبل .فعلى �سبيل املثال ،عندما
ا�ستعادت قوات تابعة للحكومة القرى واملدن الأ�صلية من امل�سلحني ،مل يعد الكثري من النازحني
�إليها خوف ًا على حياتهم .كما منعت القوات املحلية عودة �آخرين بتهمة التعاطف مع تنظيم
ّ 21
الدولة الإ�سالمية بحكم كونهم �سنة.
على العموم ،تعزّز هذه العوامل الهويات الأولية �أو مادون الوطنية على ح�ساب االنتماء
الوطني .وهي ت�ؤ ّدي �أي�ض ًا �إىل تنامي ظاهرة ع�سكرة املجتمعات املحلية ،العرقية والطائفية
منها .وقد دفعت �سيطرة تنظيم الدولة الإ�سالمية على حمافظة نينوى يف حزيران/يونيو
 ،2014معظم املجتمعات املحلية �إىل حمل ال�سالح �إما برعاية امليلي�شيا احلكومية (املعروفة
با�سم احل�شد ال�شعبي) �أو قوات الب�شمركة ،وهي تقاتل الآن لتحرير مناطقها من تنظيم الدولة
الإ�سالمية .ون ّفذ البع�ض �أي�ض ًا عمليات قتل انتقامية �ضد من يعتربونهم متعاونني مع تنظيم
22
الدولة الإ�سالمية ،و�ش ّكلوا ميلي�شيات خا�صة حلماية �أنف�سهم وجمتمعاتهم.

تفكيك الدولة ال�سورية

الر ّد الوح�شي لنظام الرئي�س ال�سوري ب�شار الأ�سد يف العام  2011على انتفا�ضة مدن ّية �سلم ّية
تطالب بالإ�صالح ال�سيا�سي واالجتماعي واالقت�صادي ،فتح الباب �أمام حروب متع ّددة� ،أهلية
اك اخل�سائر الهائلة يف العراق
و�إقليمية ،وانهيار دراماتيكي للدولة واملجتمع ،والتي مل تحُ ِ
وح�سب ،بل جتاوزتها �أي�ض ًا .فهناك �سوري واحد من بني كل خم�سة الجئني على م�ستوى العامل،
23
كما نزح  35يف املئة من ال�سوريني ق�سر ًا يف ظرف �أربع �سنوات.
عموم ًا ،تخ�ضع �سورية اليوم �إىل حكم خم�سة �أطراف خمتلفة� ،إىل درجة �أنها لي�ست خا�ضعة
�إىل حكم �أي طرف على الإطالق :احلكومة ال�سورية ،وتنظيم الدولة الإ�سالمية وجبهة الن�صرة،
وهما جماعتان معار�ضتان لهما عالقات مع تنظيم القاعدة وحلفا�ؤها ،واجلي�ش ال�سوري احلر،
وجماعات متم ّردة �أخرى والأكراد .وقد فقدت الدولة ال�سورية �سيطرتها على ماي�صل �إىل  80يف
ً 24
املئة من �أرا�ضيها لهذه الأطراف ،ف� ً
ضال عن �آالف اجلماعات �شبه الع�سكرية الأ�صغر حجما.
املتفجرة القاتلة على مناطق مدن ّية يف معظم
وتن ّفذ الدولة �أي�ض ًا غارات جوية وح�شية بالرباميل ّ
�أنحاء �سوريةّ .
ممن ُقتلوا على يد
وتدل امل�ؤ�شرات على �أن هذه الرباميل قتلت من املدنيني �أكرث ّ
25
عنا�صر تنظيم الدولة الإ�سالمية وتنظيم القاعدة جمتم َع نْي.
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كانت احل�صيلة ال�صافية لهذه احلروب املتع ّددة كارث ّية على حياة ومعي�شة ال�سوريني .فحتى
الأول من كانون الثاين/يناير � ،2015أودى ال�صراع بحياة نحو � 206آالف �شخ�ص� ،إ�ضاف ًة �إىل
جرح � 840ألف ًا و�أكرث من � 85ألف �شخ�ص يقال �إنهم يف عداد املفقودين 26،ويفرت�ض �أن القوات
احلكومية �ألقت القب�ض عليهم يف بداية االنتفا�ضة املدنية .وقد جل�أ مايقرب من  4ماليني
�سوري من جمموع ال�سكان البالغ  22مليون ن�سمة �إىل دول اجلوار� ،إ�ضافة �إىل  7.6مليون من
النازحني داخل �سورية 27.وت�شري التقديرات الأخرية �إىل �أن عدد الأ�شخا�ص الذين يحتاجون
28
�إىل امل�ساعدة الإن�سانية داخل �سورية يبلغ  12.2مليون ًا ،مبن فيهم � 460ألف الجئ فل�سطيني.
ويف الوقت نف�سه ،ازداد حجم املوارد املالية الالزمة لتلبية االحتياجات الإن�سانية بواقع خم�سة
�أ�ضعاف بني عامي  2012و 29.2015وكانت الأ�ضرار التي �أ�صابت البنية التحتية واخل�سائر
االقت�صادية هائلة.
وفيما عدا اخل�سائر يف الأرواح والبنية التحت ّية املادية واالقت�صادية ،ث ّمة �أد ّلة متزايدة ت�شري
�إىل �أن اال�سرتاتيجية احلربية للحكومة ال�سورية واجلماعات
اال�سرتاتيجية احلربية للحكومة ال�سورية واجلماعات الع�سكرية الإقليمية ت�ستند �أي�ض ًا �إىل عمليات ت�شريد ال�سكان
الع�سكرية الإقليمية ت�ستند �إىل عمليات ت�شريد
على �أ�سا�س الهوية ،يف مايرقى �أي�ض ًا �إىل �أن يكون تطهري ًا
ال�سكان على �أ�سا�س الهوية ،يف مايرقى �أي�ض ًا �إىل �أن
عرقي ًا .وكما و�صف مق ّرر الأمم املتحدة اخلا�ص املعني بحقوق
يكون تطهري ًا عرقي ًا.
الإن�سان للنازحني داخلي ًا ،ي�شري الو�ضع �إىل �أن «انتهاكات
حم ّددة الهدف للقانون الدويل حلقوق الإن�سان والقانون
الإن�ساين الدويل تن ّفذ على �أ�س�س متييزية� ،أي على �أ�سا�س الأ�صل اجلغرايف �أو الديني �أو ال�سيا�سي
�أو غري ذلك من االنتماءات املت�صورة» ،وت�ش ّكل دافع ًا لعملية النزوح� 30.أما الهجمات احلكومية
�ضد املناطق ذات الكثافة ال�سكانية العالية حيث جل�أ النازحون فهي ّ
«تدل على ا�سرتاتيجية
تهدف �إىل ترويع املدنيني» ،على ح ّد تعبري املف ّو�ض ال�سامي للأمم املتحدة حلقوق الإن�سان،
جلعل املناطق التي ت�سيطر عليها املعار�ضة غري �صاحلة للعي�ش ،ودفع ال�سوريني �إىل املناطق التي
ت�سيطر عليها احلكومة �أو �إىل خارج البالد 31.وت�شري التقارير الإخبارية الأخرية �إىل اعتماد
النظام ال�سوري والفئات املتحاربة على ا�سرتاتيجية ماكرة ومدرو�سة من الهند�سة الطائفية،
تنطوي على ا�ستبدال جمموعة �سكانية طائفية ب�أخرى يف املناطق اال�سرتاتيجية مثل الزبداين،
32
حيث جتري معارك �ضارية.
تتما�شى هذه الإجراءات مع ال�سرد ّية الطائفية ال�سائدة �أكرث ف�أكرث عن احلرب املتوا�صلة.
وقد ك ّر�س النظام ال�سوري هذه ال�سردية ب�صورة متع َّمدة كجزء من ا�سرتاتيجيته احلربية
الأو�سع ،ور�سم �صورة لالنتفا�ضة املدنية باعتبارها مت ّهد الطريق لال�ستيالء على البالد من
جانب جمموعات �أ�صولية �سن ّية ،مثل تنظيم الدولة الإ�سالمية .يف مثل هذه ال�سردية ،يتم تقدمي
النظام باعتباره احلامي الوحيد للأقليات العرقية والدينية و�شريك ًا رئي�س ًا للمجتمع الدويل يف
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مكافحة الإرهاب الذي تقوم به هذه الكيانات.
لي�س م�ستغرب ًا �أن تكون مثل هذه الأعمال قد فاقمت ح ّدة امل�شاعر الطائفية ،و�أ ّثرت على
خيارات اللجوء اال�سرتاتيجية للنازحني ،و�أعادت �إنتاج املنطق الطائفي الذي يكت�سبه ال�صراع
الآن .واعتبارا من العام  ،2013وب�سبب الت�صاعد يف ح ّدة النزاع واال�ستهداف املتع َّمد للأقليات
الدينية والعرقية ،من خالل الق�صف املنهجي من جانب النظام �أو اجلماعات املتط ّرفة مثل
تنظيم الدولة الإ�سالمية وجبهة الن�صرة ولواء التوحيد واجلبهة الإ�سالمية� ،أُجرب العديد من
هذه املك ّونات االجتماعية على النزوح ق�سر ًا واللجوء لدى �أقاربهم يف مناطق خمتلفة من البالد.
فقد جل�أ الأكراد الذين هربوا من حي ال�شيخ مق�صود قرب حلب ،يف العام � ،2014إىل �أهلهم يف
مدينة احل�سكة التي تخ�ضع �إىل ال�سيطرة الكردية .ويف الوقت نف�سه ،انتقل امل�سيحيون والعلويون
الهاربون من ال�صراع يف املناطق الو�سطى من �سورية �إىل طرطو�س والالذقية ،املدينتني
ال�ساحليتني اخلا�ضعتني ل�سيطرة النظام 33.وت�ش ّكل مثل هذه الأمناط من النزوح نذير �سوء
للم�صاحلة املجتمعية على املدى الطويل ،وال�سيما عندما يحتمل �أن يكون اجلناة من اجلريان
ال�سابقني �أو القوات احلكومية.
ي�شري هذا االنهيار الدراماتيكي للحدود وتف ّكك الدولة �إىل كيانات متع ّددة� ،إىل ت�ضا�ؤل
فر�ص عودة الكثري من الالجئني �إىل ديارهم ،يف �أح�سن الأحوال .وكما هو احلال يف العراق،
ف�إن احتمال عودة النازحني يف نهاية املطاف يعتمد على الطرف الذي ي�سيطر على منازلهم
وبلداتهم الأ�صلية .فغالب ًا مايرى القادة الع�سكريون املحليون �أن وجود جمتمعات حملية مع ّينة
مدن مثل حم�ص،
ي�ش ّكل م�صدر
اختالل يف ميزان القوى يف املناطق التي ي�سيطرون عليها .ففي ٍ
ٍ
على �سبيل املثال ،مل تعد العائالت ال�س ّنية �إىل بيوتها ،ويف كثري من احلاالت ،حت ّولت هذه البيوت
�إما �إىل ركام �أو احتلتها عائالت علوية ف ّرت من ال�صراع يف املدن التي كانت تقيم فيها 34.وقد
املزاعم ب�أن وحدات حماية ال�شعب الكردي (اجلناح امل�س ّلح حلزب االحتاد الدميقراطي)
�أثارت
ُ
قد طردت � 23ألف ًا من العرب بعد حترير بلدة تل �أبي�ض احلدودية من تنظيم الدولة الإ�سالمية
اتهامات للجهات الكردية ب�أنها تعتمد ا�سرتاتيجية التغيري
يف �أواخر حزيران/يونيو ،2015
ٍ
الدميوغرايف على نطاق وا�سع يف �إطار خطة �أكرب لتوحيد الأرا�ضي التي ي�سيطر عليها
35
الأكراد.

�سيا�سة الهوية والهموم الوطنية
�أثار و�صول �أعداد كبرية من الالجئني ال�سوريني �إىل لبنان والأردن قلق ًا بالغ ًا من �أن تق ّو�ض
املبادئ الأ�سا�سية وال�شعور بالهوية الذي تقوم عليه الدولة-الأمة يف كال البلدين .يف لبنان،
تتّخذ هذه امل�س�ألة بعد ًا طائفي ًا ،بينما تتمحور يف الأردن حول الأ�صول الوطنية.
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بد�أ الالجئون ال�سوريون بالو�صول �إىل لبنان والأردن يف العام  2011بعد القمع الوح�شي الذي
مار�سه النظام ال�سوري بحقهم .ويعي�ش يف لبنان الآن حوايل  1.1مليون �سوري ،وينت�شرون يف
 1700موقع� 36.أكرث من  50يف املئة من ه�ؤالء الالجئني هم دون الثامنة ع�شرة من العمر.
ويتح ّمل لبنان العبء الأكرب بالن�سبة �إىل حجمه ،حيث بلغ �أعلى رقم ( )257الجئ مقابل كل
 1000ن�سمة 37.يف الأردن ،ارتفع تد ّفق الالجئني من  2000الجئ عربوا احلدود الأردنية يف
العام � 2011إىل � 629ألف ًا بعد �أربع �سنوات .وعلى الرغم من بناء �أربعة خميمات لالجئني
(الزعرتي والأزرق ومراجيب الفهود و�سايرب �سيتي) ،ف�إن مايقرب من  90يف املئة من ال�شتات
ال�سوري يعي�شون يف جمتمعات م�ضيفة وم�ستوطنات م�ؤقتة يف �أنحاء البالد.
�أدى تد ّفق �أعداد كبرية من الالجئني ال�سوريني �إىل �إرهاق �آليات التك ّيف مع الأزمة� ،إ�ضاف ًة
�إىل القدرات املالية والبنية التحتية اللبنانية والأردنية �إىل �أق�صى ح ّد .بالن�سبة �إىل الأردن ،ت�أتي
�أزمة الالجئني ال�سوريني يف �أعقاب �أزمة الالجئني العراقيني ال�سابقة التي وقعت �إ ّبان الغزو
الذي قادته الواليات املتحدة يف العام  2003واحلرب الأهلية الطائفية التي �أعقبت ذلك.
ب�سبب هذه االعتبارات العملية واملخاوف القائمة على الهوية ،ت�شري مواقف �صانعي القرار
يف كال البلدين �إىل توقٍ وا�ضح �أكرث ف�أكرث لتم ّني زوال �أزمة الالجئني .ويلعب هذا التوق دور ًا
�أ�سا�سي ًا يف بلورة ا�سرتاتيجي ٍة لالجئني تعمل تدريجي ًا على تقييد حت ّركاتهم وتقلي�ص نطاق
احلماية اخلا�ص بهم.

�إيقاظ �شياطني الطائفية يف لبنان

�أيقظ تد ّفق الالجئني ال�سوريني �شياطني الطائفية يف الذات اللبنانية .فقد بدا للكثريين �أن
�أزمة الالجئني ال�سوريني ،لديها القدرة على تدمري الركيزة
�أيقظ تد ّفق الالجئني ال�سوريني �شياطني الطائفية يف
الأ�سا�سية لنظام احلكم والنظام االجتماعي يف البالد.
الذات اللبنانية.
يرى امل�س�ؤولون اللبنانيون �أن تد ّفق �أعداد كبرية من
الالجئني ال�س ّنة يف الأغلب ،ي�ش ّكل تهديد ًا للتوازن الطائفي
الدقيق يف البالد .تعرتف الدولة اللبنانية ر�سمي ًا بثماين ع�شرة طائفة دينية ،بينما تو َّزع
املنا�صب احلكومية العليا بني الطوائف الدينية الرئي�سة على �أ�سا�س ميثاق وطني مت االتفاق
عليه بني الزعامات ال�سيا�سية يف البالد يف زمن اال�ستقالل 38.وث ّمة خماوف من �أن يت�س ّبب
الالجئون بحدوث تغيريات جذرية يف التوازن الدميوغرايف بني الطوائف قد يفتح الباب �أمام
مطالب ب�إعادة النظر يف �أ�سا�س هذا امليثاق.
هذا القلق �إزاء التوازن الطائفي ،يتقاطع بطرق مع ّقدة مع جتربة لبنان مع �أزمة الالجئني
الفل�سطينيني التي طال �أمدها .فبعد ثمانية عقود من و�صولهم �إىل لبنان ك�إجراء ق�صري الأجل
التو�صل �إىل حل �سيا�سي ،اليزال الفل�سطينيون يقيمون يف اثني ع�شر خميم ًا لالجئني
يف انتظار ّ

يحي
مهى
َ

يف �أنحاء البالد .وبا�ستثناء العائالت امل�سيحية الفل�سطينة من الطبقة املتو�سطة ،مل متنح
الدولة اللبنانية الالجئني الفل�سطينيني (ومعظمهم من امل�سلمني ال�س ّنة) حقوق املواطنة خوف ًا
من تغيري التوازن الطائفي يف البالد .عالو ًة على ذلك ،وعلى الرغم من االختالفات اجلذرية
يف البيئة وظروف اللجوء الفل�سطيني ،ا�ستح�ضر الكثري من اللبنانيني بهلع ّ
التدخل الع�سكري
ال�سابق ملنظمة التحرير الفل�سطينية يف البالد .فقد ا�ستخدمت املنظمة جنوب لبنان مبثابة
نقطة انطالق عملياتية للهجمات الع�سكرية على �إ�سرائيل يف �سبعينيات القرن املا�ضي ،وبعد
ذلك ت�ص ّرفت كمح ّفز ،ثم كم�شارك ن�شط يف احلرب الأهلية اللبنانية من العام  1975حتى
العام .1982
ولع ّل التعبري الأكرث و�ضوح ًا على هذا التداخل بني الهموم الوطنية و�سيا�سات الالجئني ،يكمن
يف املناق�شات التي جرت حول بناء خميمات لالجئني ال�سوريني الفارين .فقد رف�ضت احلكومة
اللبنانية ب�صورة قاطعة بناء مثل هذه املخيمات ،على الرغم من الن�صائح املتك ّررة من املنظمات
الدولية .وتر ّكزت املخاوف �أ�سا�س ًا على الفكرة القائلة �إن بناء خميمات� ،سيكون مبثابة اعرتاف
أجل غري م�س ّمى يف لبنان ،كما حدث مع الفل�سطينيني.
باحتمال بقاء ال�سوريني �إىل � ٍ
مع ت�صاعد ال�صراع واالنخراط الع�سكري املتزايد حلزب اهلل ،احلزب ال�سيا�سي ال�شيعي
املتحالف مع �إيران ،يف احلرب ال�سورية دعم ًا للنظام ،اتّخذ االعرتا�ض على بناء هذه املخ ّيمات
�صبغة ع�سكرية وطائفية �إ�ضافية .باخت�صار ،رف�ض حزب اهلل �إمكانية بناء خم ّيمات جلوء
خطط لبناء خميمات
لل�سوريني يف مناطق نفوذه اجلغرايف .وعندما �أعلنت الأمم املتحدة عن ٍ
لالجئني يف مناطق خمتلفة من البالد ،اعرت�ض نائب �أمني عام حزب اهلل ،ال�شيخ نعيم قا�سم
قائ ًال« :الميكننا �أن نقبل وجود خميمات لالجئني ال�سوريني يف لبنان ،لأن �أي خميم �سي�صبح
جيب ًا ع�سكري ًا يتم ا�ستخدامه كمن�صة لإطالق حمالت �ضد �سورية ومن ثم �ضد لبنان» 39.مع
املرجح �أن حزب اهلل كان قلق ًا �أي�ض ًا من �أن متيل ك ّفة امليزان الدميوغرايف يف البالد
ذلك ،من ّ
بعيد ًا عن هيمنته نظر ًا �إىل �أن معظم الالجئني هم من الطائفة ال�س ّنية .كما �أظهرت زعامات
البالد عر�ض ًا نادر ًا لوحدة ال�صف يتجاوز االنق�سامات ال�سيا�سية والدينية ،حيث حاكى وزراء
من خمتلف الأحزاب ال�سيا�سية ت�صريحات قا�سم.

ق�ضايا الأ�صل الوطني يف الأردن

ح ّددت م�س�ألة الأ�صل الوطني املنظور الأردين جتاه �أزمة الالجئني .وعلى عك�س لبنان،
منحت اململكة الأردنية الها�شمية التي ت� ّأ�س�ست يف حقبة
مابعد احلرب العاملية الأوىل يف ظل االنتداب الربيطاين،
حددت م�س�ألة الأ�صل الوطني املنظور الأردين جتاه
ّ
املواطنة الكاملة لغالبية الفل�سطينيني الذين ف ّروا �إىل البالد �أزمة الالجئني.
بعد �إن�شاء دولة �إ�سرائيل يف العام  ،1948ومرة �أخرى بعد
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احلرب العربية-الإ�سرائيلية يف العام .1967
يف ظل هذه الظروف ،بنى النظام امللكي �شرعيته حول الهوية الوطنية ل�شرق الأردن .ومع
مرور الوقت� ،أ�صبح النظام يعتمد على توازن دقيق بني م�صالح القبائل الأردنية يف ال�ضفة
ال�شرقية من نهر الأردن وم�صالح الأردنيني من �أ�صل فل�سطيني .ويتم ّثل جز ٌء �أ�سا�سي من هذا
التوازن يف الت�أكيد على الهوية الأردنية املم ّيزة ،ملواجهة مقرتحات ب�أن ت�صبح البالد وطن ًا بدي ًال
للفل�سطينيني على النحو ّ
املتوخى من جانب اململكة املتحدة و�إ�سرائيل خالل فرتة االنتداب .كما
مت�سك الفل�سطينيون بهويتهم املتم ّيزة وحقهم ال�سيا�سي يف العودة �إىل موطنهم.
ّ
بيد �أن و�صول �أعداد كبرية من الالجئني ال�سوريني ،بعد التد ّفق الكبري لالجئني العراقيني،
يه ّدد برتجيح كفة امليزان الدميوغرايف �أكرث ف�أكرث بعيد ًا عن الأردنيني املتح ّدرين من �شرق
البالد .وقد �أثار هذا املو�ضوع قلق ًا متزايد ًا يف �أو�ساط �سكان ال�ضفة ال�شرقية ،بح�سب نائبة
�أردنية �سابقة ،من �أنهم «�سي�صبحون �أقليات و�ضيوف ًا يف دولتهم» 40.ولعل �أو�ضح مثال على
املخاوف ب�ش�أن توازن الهويات ،هي املعاملة البغي�ضة لالجئني الفل�سطينيني الذين يحاولون
الفرار من ال�صراع يف �سورية .فبدء ًا من العام  ،2012رف�ضت ال�سلطات الأردنية با�ستمرار
عدد من حاالت الرتحيل الق�سري �إىل �سورية،
دخول الفل�سطينيني القادمني من �سورية ،مع وجود ٍ
41
خالف ًا للقوانني الدولية.
يتداخل هذا القلق �أي�ض ًا مع تزايد خماوف الكثري من الأردنيني من التغيري االجتماعي الناجم
عن موجات اللجوء الكثيفة لعائالت حتمل تقاليد وعادات خمتلفة .وقد �أو�ضح وزير �أردين حايل
�أن هذه املخاوف متنوعة ،ذلك �أن ت�أثري وجود الالجئني يختلف بني مدينة و�أخرى .فع ّمان ،على
�سبيل املثال ،وهي تاريخي ًا مدينة متن ّوعة �س ّكاني ًا ،مت ّكنت من ا�ستيعاب ال�سوريني كما ا�ستوعبت
موجات �سابقة من النازحني الهاربني من جحيم احلروب يف بالدهم� .أ ّما يف املدن الأكرث
حمافظة مثل املفرق ،حيث ي�ش ّكل الالجئون �أكرث من  50يف املئة من ال�سكان ،في�س ّبب هذا الأمر
ً 42
خماوف �أكرب من حدوث تغيري لي�س للهوية الوطنية وح�سب ،بل للهويات املحلية �أي�ضا.

احلالة اال�ستثنائية
وال�سيا�سات اخلا�صة بالالجئني
ت�ؤ ّثر هذه املخاوف املتعلقة بالهوية على �شكل ال�سيا�سات املتَّبعة جتاه الالجئني .فالإطار
نهج �إن�سا ٍّ
أمني
ين و� ٍّ
القانوين الذي تعمل من خالله احلكومتان يف لبنان والأردن ،ي�س ّهل اعتماد ٍ
على م�ستوى ال�سيا�سة العامة جتاه �أزمة الالجئني .ومع الوقت ،يقحم هذا النهج الالجئني يف حالة
ا�ستثنائية ،ع ّرفها الفيل�سوف جورجيو �أغامبني على �أنها «�أر�ض حرام بني (الوجود) ال�سيا�سي

يحي
مهى
َ

والقانوين» للمعنيني 43.والواقع �أن ماي�شري �إليه �أغامبني هو غياب ف�ضاء م�ستقل للأفراد يف
النظام ال�سيا�سي املعا�صر للدول الوطنية ،مثل الالجئني الذين يتم اختزال حقوقهم يف حياة
كرمية باحلق الأ�سا�سي يف احلياة (الغذاء وامل�أوى) والذين يبدو �أن احل ّلني الأ�سا�سيني الذين مت
اقرتاحهما حلل م�شكلتهم ،واملتم ّثلني يف �إعادتهم �إىل الوطن �أو اللجوء ،غري ممكنني.

تب�صر الفجوة القانونية
ُّ

مل ي�صادق لبنان وال الأردن على االتفاقيتني الدوليتني حول الالجئني :اتفاقية الأمم املتحدة
للعام  1951املتعلقة بو�ضع الالجئني ،وبروتوكولها للعام  44.1967وقد ع ّرفت االتفاقية و�ضع
الالجئني وح ّددت االلتزامات القانونية للدولة امل�ضيفة جتاه الالجئني ،مبا يف ذلك �ضمان
حقوقهم يف حر ّية التنقل وتوفري احلماية والعدل والعمل� .أزال الربوتوكول احلدود اجلغرافية
والزمنية الواردة يف االتفاقية ،وهي �أداة اقت�صر تطبيقها بعد احلرب العاملية الثانية على
الأ�شخا�ص الذين �أ�صبحوا الجئني ب�سبب الأحداث يف �أوروبا وقبل كانون الثاين/يناير .1951
الركيزة الأ�سا�سية يف كلتا الأداتني هي منع الإعادة الق�سرية لالجئني� ،أو حمايتهم من الرتحيل
الق�سري و�إعادتهم �إىل بيئة حيث احلريات مه ّددة والأرواح يف خطر.
بد ًال من هذه االتفاقية ،تنظر حكومتا لبنان والأردن �إىل
ً
الأفراد الهاربني من ويالت احلروب باعتبارهم �ضيوفا ال تنظر حكومتا لبنان والأردن �إىل الأفراد الهاربني
الجئني .ويتيح هذا النهج لكال احلكومتني حرمانهم من ٍ
عدد من ويالت احلروب باعتبارهم �ضيوف ًا ال الجئني.
عدد من
من احلقوق الأ�سا�سية التي تكفلها االتفاقية ،مبا يف ذلك ويتيح هذا النهج لكال احلكومتني حرمانهم من ٍ
احلق يف احل�صول على بطاقات هوية ،واحلق يف العمل ،احلقوق الأ�سا�سية.
واحلق يف احلماية ،واختزال رعاية الالجئني يف ماجتود به
البلدان امل�ضيفة والوكاالت الدولية .الفكرة الكامنة وراء هذه
عبت عنها مرار ًا وتكرار ًا �شخ�صيات �سيا�سية �أردنية ولبنانية ع ّدة ،هي �ضمان
ال�سيا�سة ،كما رّ
� اّأل يتم �إدماج الأفراد النازحني و� اّأل ي�ستق ّروا يف منطقة اللجوء ،و� اّأل يتم ت�شجيع الالجئني اجلدد
على الفرار �إىل �أي من البلدين .ولتنفيذ بذلك� ،أ�شار وزير �أردين قائ ًال« :نحاول تقييد و�صولهم
�إىل �سوق العمل» .وتابع قائ ًال« :نحاول تقييد و�صولهم �إىل املناطق التي ميكن �أن تعزز الإقامة
امل�ستدامة .ميكنك توفري احل ّد الأدنى من التعليم وال�صحة والغذاء ،ولي�س �أي �شيء �آخر .ف�أنت
45
التريد تعزيز م�شاركتهم مع بقية املجتمع».
عب بع�ض ال�سيا�سيني اللبنانيني عن رغبة عارمة يف زوال �أزمة الالجئني،
يف هذا ال�سياق ،رّ
عرب تقدمي مقرتحات عجيبة مفادها �أن �إعادة ه�ؤالء الالجئني بحكم الواقع �إىل الوطن ب�أي
و�سيلة هي احل ّل الدائم الوحيد للأزمة .وعلى ح ّد تعبري وزير العمل« :ما هو على ّ
املحك الآن
هو اقرتاح ب�أن يعود الالجئون الذين يثقون بالنظام �إىل املناطق اخلا�ضعة �إىل �سيطرة النظام،
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و�أن يذهب الذين يثقون بجبهة الن�صرة وتنظيم الدولة الإ�سالمية �إىل املناطق اخلا�ضعة �إىل
�سيطرتهما» 46.ودعا وزير ال�ش�ؤون االجتماعية يف لبنان م�ؤخر ًا �إىل و�ضع خطة لبنانية�-أردنية
47
م�شرتكة لإعادة الالجئني ال�سوريني وفق املنطلقات نف�سها.

بني الأمن والإن�سانية :تطور ال�سيا�سات املتعلقة بالالجئني

توجه �إن�ساين�-أمني جتاه �أزمة الالجئني.
بنا ًء على هذه اخللفية ،تب ّنى الأردن ولبنان نهج ًا ذا ّ
النهج الإن�ساين يعني عملي ًا تقييد الدعم املقدم لالجئني القادمني ليقت�صر على توفري احل ّد
الأدنى من امل�أوى والغذاء والرعاية ال�صحية والتعليم حيثما كان ذلك ممكن ًا .واليجوز تنفيذ
امل�شاريع التي ت�سعى �إىل تعزيز امل�شاركة االقت�صادية �أو االندماج االجتماعي الف ّعال لالجئني.
وينظر النهج القائم على الأمن �إىل جميع الالجئني باعتبارهم تهديد ًا حمتم ًال لال�ستقرار.
اعتمد لبنان والأردن يف البداية �سيا�سة الباب املفتوح التي رحبت بالالجئني وو ّفرت لهم
ب�سخاء ،وبدرجات متفاوتة� ،إمكانية احل�صول على اخلدمات ال�صحية والتعليمية .وبذلك فقد
�أنفقا �أموا ًال طائلة على رعاية الالجئني القادمني .يف العام  ،2013ق ّدر البنك الدويل �أن �أزمة
الالجئني �ستكلف لبنان  2.6مليار دوالر ،منها  1.5مليار على �شكل �إيرادات مفقودة و 1.1مليار
يف جمال تقدمي اخلدمات العامة .و�أ�شار �أي�ض ًا �إىل �أنه �ستكون هناك حاجة �إىل مبلغ  2.5مليار
دوالر �إ�ضافية لتحقيق اال�ستقرار� ،أي لإعادة اخلدمات العامة وجودتها �إىل امل�ستوى الذي كانت
عليه قبل اندالع ال�صراع ال�سوري 48.ويف الوقت نف�سه ،يق ّدر املجل�س االقت�صادي واالجتماعي يف
ويرجح ارتفا ُع هذا املبلغ الإجمايل �إىل
الأردن �أن الأزمة ال�سورية ك ّلفت البالد  1.2مليار دوالرَّ ،
49
 4.2مليار دوالر بحلول العام .2016
وتو�سعه ،وا�ستنفاد قدرات لبنان والأردن
بحلول العام  ،2013ومع ا�ستمرار ال�صراع يف �سورية ّ
يف التعامل مع الأزمة ،با�شرت حكومتا البلدين �سل�سلة من التغيريات يف ال�سيا�سات املتعلقة
بالالجئني� .أ ّدت التغيريات الرئي�سة �إىل فر�ض املزيد من القيود على تد ّفق الالجئني و�شروط
�إقامتهم و�إمكانية دخولهم �إىل �سوق العمل .على �سبيل املثال� ،س ّنت احلكومة اللبنانية قوانني
تق ّيد عملية الدخول �إىل البالد وكذلك فر�ص العمل املحتملة لالجئني ال�سوريني� .شملت هذه
القوانني قانون ًا جديد ًا للإقامة ي�شرتط على الالجئني دفع مايق ّدر بـ  200دوالر لل�شخ�ص الواحد
كل �ستة �أ�شهر للح�صول على ت�صريح بالإقامة ،ماع ّر�ض الالجئني الفقراء �أ� ً
صال �إىل �ضغوط
ربر لها 50.هذا الو�ضع من انعدام ال�شعور بالأمان ،يدفع العديد من الالجئني �إىل العمل غري
الم ّ
النظامي يف ظروف حمفوفة باملخاطر� ،أو القيام برحالت خطرة بحث ًا عن م�ستقبل �أكرث �أمان ًا،
كما حدث يف منت�صف العام  2015مع النزوح اجلماعي لالجئني �إىل �أوروبا .وقد فر�ض الأردن
�أي�ض ًا قيود ًا مماثلة على الإقامة والعمل.
هذه العقلية الأمنية� ،إىل جانب حجب احلقوق املبدئية لالجئني ،يجعلهم عر�ضة �إىل �سوء

يحي
مهى
َ

املعاملة والتح ّر�ش من دون �إمكانية اللجوء �إىل العدالة .وت�شري تقارير عن الجئني �سوريني �أُعيدوا
ق�سر ًا �إىل بلدهم ب�سبب خماوف «�أمنية»� ،إىل �أن ال�سلطات اللبنانية تخ ّل مببد�أ عدم الإعادة
الق�سرية 51.وقد و ّثق العديد من منظمات حقوق الإن�سان �أي�ض ًا �أ�شكا ًال خمتلفة من اال�ستغالل
الذي يواجهه الالجئون العراقيون وال�سوريون 52،ت�شمل اخلوف الدائم من االعتقال ،و�سوء
املعاملة من جانب �أرباب العمل �أو املالكني ل�شققهم ال�سكنية ،وحرمان الأطفال من الرعاية
ال�صحية والتعليم .بالن�سبة �إىل الكثريين ،ف�إن حمدودية فر�ص الو�صول �إىل املوارد ،وكذلك
العي�ش يف خوف من االعتقال ،يجربهم على اتخاذ خيارات ميكن �أن تلحق ال�ضرر مب�ستقبلهم،
مبا يف ذلك التو ّرط يف �أن�شطة غري م�شروعة مثل جتارة املخدرات واالجتار باجلن�س 53.عملي ًا،
هذا يعني �أنهم الي�ستطيعون ا�ستئناف حياتهم .وكما روى الجئ �سوري كان يدير حمل بقالة
م�ؤخر ًا« ،بعد �سنتني من العي�ش هناّ � ،
أف�ضل الذهاب �إىل جحيم املنطقة التي تخ�ضع �إىل �سيطرة
54
تنظيم الدولة الإ�سالمية بدل اال�ستمرار يف التع ّر�ض �إىل الإهانات اليومية يف هذا البلد».
�سعت هذه التغيريات يف ال�سيا�سات �أي�ض ًا �إىل تهدئة ال�شعور العام ال�سلبي �إزاء تر ّدي نوعية
اخلدمات العامة ف� ً
ضال عن �إمكانية الو�صول �إىل �سوق العمل ،واعتبارهما نتيجة مبا�شرة لتواجد
الالجئني .على �سبيل املثال ،يعتقد حواىل  85يف املئة من الأردنيني �أنه اليجب ال�سماح لل�سوريني
55
بالدخول �إىل البالد ،ويو ّد  65يف املئة منهم �أن يقت�صر وجودهم على خميمات الالجئني.
و ُت�س َمع �أ�صوات �صاخبة و�سلبية مماثلة يف لبنان.
وقد ظهرت هذه ال�سلبية نتيجة عوامل ع ّدة مرتابطة.
غالبية الالجئني ال�سوريني انتهى بهم املطاف بالإقامة يف املناطق الأكرث فقر ًا يف لبنان
والأردن ،الأمر الذي ت�س ّبب ،مع مرور الوقت ،يف مناف�سة بني الالجئني وبني اللبنانيني والأردنيني
الأكرث فقر ًا على املوارد ال�شحيحة يف كال البلدين.
توجد �أكرب جت ّمعات الالجئني يف لبنان ب�صورة رئي�سة يف مناطق ع ّكار والهرمل والبقاع ،وحول
مدينتي طرابل�س يف ال�شمال و�صور يف اجلنوب؛ ويف اجليوب الفقرية يف املناطق احل�ضرية مثل
حي ال�سلم؛ �أو يف امل�ستوطنات الع�شوائية القائمة مثل �شاتيال .كما يقيم حوايل  85يف املئة من
الالجئني يف مناطق يعي�ش فيها �أكرث من ثلثي ال�سكان حتت خط الفقر البالغ  2،40دوالر يف
اليوم 56.ويف الأردن ،ث ّمة منط مماثل وا�ضح حيث ا�ستق ّر ثالثة �أرباع الالجئني يف املناطق
الفقرية يف العا�صمة ،ع ّمان ،ف� ً
ضال عن بلديتني �شماليتني �أخريني هما �إربد واملفرق ،حيث يعي�ش
 50-40يف املئة من فقراء الأردن.
على مر الزمن� ،ش ّكلت هذه الزيادة الهائلة يف �أعداد �شكّلت هذه الزيادة الهائلة يف �أعداد ال�سكان �ضغوط ًا
ّ
ال�سكان �ضغوط ًا متزايدة على البنية التحتية القائمة ،وت�س ّببت متزايدة على البنية التحتية القائمة ،وت�س ّببت يف
يف حدوث توتّرات بني الوافدين اجلدد وبني ال�سكان الذين حدوث توتّرات بني الوافدين اجلدد وبني ال�سكان
رحبوا بهم يف ال�سابق.
رحبوا بهم يف ال�سابق .كما �أن االعتقاد ال�سائد بني الذين كانوا قد ّ
كانوا قد ّ
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املواطنني اللبنانيني والأردنيني ب�أن وجود الالجئني �أ ّدى �إىل تر ّدي نوعية حياتهم ي� ّؤجج هذه
التوتّرات� .إذ ي�شعر املواطنون ب�أن �إمكانية احل�صول على خدمات الدولة قد تراجعت و�أن الأجور
تد ّنت و�أن املناف�سة يف �سوق العمل ا�شت ّدت.
وبينما �أ ّثرت زيادة الطلب الناجمة عن وجود �أعداد كبرية من الالجئني على �إمكانية الو�صول
�إىل اخلدمات ،وال�س ّيما الرعاية ال�صحية وامل�أوى والتعليم ،مل يت�س ّبب الالجئون يف الواقع
بنق�ص يف اخلدمات بقدر مافاقم وجودهم التح ّديات الهيكلية امل�ستفحلة التي كان البلدان
ٍ
يواجهانها بالفعل .وت�شمل هذه التح ّديات االنكما�ش االقت�صادي يف كال البلدين والتح ّديات
املت�صلة بتقدمي اخلدمات.
يف الأردن ،كان وجود الالجئني يعني زيادة كبرية يف الطلب على اخلدمات التعليمية
وال�صحية .ويف جمال التعليم� ،أ ّدى ذلك �إىل �أن يداوم الطالب بنظام الفرتتَني يف املدار�س
واكتظاظ الف�صول املدر�سية وارتفاع عدد الطالب ن�سب ًة �إىل عدد املد ّر�سني .كما �أ ّدى تزايد
الطلب على امل�أوى �إىل تفاقم �أزمة ال�سكن التي كانت موجودة م�سبق ًا يف الأردن ،مارفع �إيجارات
امل�ساكن حتى �ستة �أ�ضعاف تقريب ًا يف مدن مثل املفرق والرمثا و�أ ّثر على الأردنيني الأكرث فقر ًا
الذين الميلكون �سكن ًا 57.وباملثل ،زاد عدد الالجئني الطلب على املوارد املائية ال�شحيحة ،ما�أ ّدى
�إىل انخفا�ض كبري يف متو�سطالتزويد اليومي باملاء للأردنيني العاديني ،وخا�صة يف البلديات
ال�شمالية التي ت�ست�ضيف الالجئني� ،إىل  30لرت ًا فقط لل�شخ�ص الواحد باملقارنة مع الكمية
املطلوبة البالغة  80لرت ًا 58.ويف الوقت نف�سه ،جتري املناف�سة بني العمال �أ�سا�س ًا يف القطاع
غري النظامي ،مثل العمل املو�سمي يف الزراعة �أو البناء ،حيث يق َّدر �أن � 160ألف �سوري يعملون
ً 59
حاليا.
يف لبنان ،فاقم الطلب املتزايد على الكهرباء واخلدمات الأخرى �أي�ض ًا النق�ص املزمن
وم�شاكل �سوء الإدارة .وي�شهد قطاع التعليم حت ّديات مماثلة لتلك التي �شهدها الأردن ،مبا يف
ذلك نظام النوبتني للمدار�س (قبل الظهر وبعده) الذي ا�ستُحدث ال�ستيعاب الأطفال الالجئني
وتقلي�ص االكتظاظ يف الف�صول الدرا�سية ،يف حني �أ ّدت زيادة الطلب على امل�ساكن �إىل رفع
بدالت الإيجار بنحو  400يف املئة يف بع�ض مناطق بريوت 60.ويف الوقت ذاته ،جتري املناف�سة
يف �سوق عمل القطاع غري الر�سمي حيث ي�سعى مايقرب من  60يف املئة من الالجئني للح�صول
على فر�صة عمل 61.وقد �أ ّدى ا�ستعداد الالجئني للقبول ب�أجور �أدنى �إىل ازدياد ن�سب البطالة يف
�صفوف الع ّمال اللبنانيني يف القطاعات غري الر�سمية ،وفر�ض �ضغوط ًا خف�ضت �أجور العمالة.
وتكمن خطورة هذه املناف�سة يف �أنها حتدث بني �أكرث الأفراد تهمي�ش ًا يف املجتمع؛ �أي الالجئني
واملجتمعات املح ّلية امل�ضيفة.
�أخري ًا� ،أف�ضى الرتكيز الأويل لوكاالت املعونة على تقدمي الدعم لالجئني وجتاهل
املجتمعات امل�ضيفة املعدمة �إىل حدوث ا�ستياء يف �أو�ساط ال�سكان املحليني ومفاقمة ح ّدة
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التوتر .والواقع �أن مايقرب من  80يف املئة من الأردنيني يعتقدون �أن الدعم املايل الدويل
لل�سوريني غري عادل ،لأنهم هم فقراء �أي�ض ًا واليتلقّون هذا الدعم 62.وهناك ت�ص ّورات
م�شابهة وا�ضحة يف لبنان �أي�ض ًا.

اال�ستجابة الدولية
فاقمت اال�ستجابة الدولية لل�صراعات املتوا�صلة يف �سورية والعراق �أزم َة الالجئني وتداعياتها.
اعتبار ًا من منت�صف العام � ،2015أ�صبحت �سورية مو�ضع تناف�س جيو�سيا�سي بني القوى الإقليمية
والعاملية ،وال�س ّيما �إيران والعراق ورو�سيا واململكة العربية ال�سعودية وتركيا والواليات املتحدة.
ويف العراق ،ينخرط املجتمع الدويل وتنظيم الدولة الإ�سالمية يف �صراع مع ّقد .وقد �أثبتت
اجلهود الدبلوما�سية الرامية �إىل �إنهاء ال�صراعات املختلفة �أنها غري ف ّعالة حتى الآن ،يف حني
ت�شري احلقائق الع�سكرية واجليو�سيا�سية ،واتّباع الأطراف املتو ّرطة نهج غالب ومغلوب ولكن
التو�صل �إىل ح ّل �سيا�سي تفاو�ضي للحروب
بح�صيلة �صفرية� ،إىل �أنه بات من ال�صعب �أكرث ف�أكرث ّ
املتعددة.
ي�شري هذا اجلمود ال�سيا�سي وامل�صالح املتناف�سة بني �أطراف ال�صراع ال�سوري �إىل �أن الغلبة
باتت من ن�صيب اخليارات الأمنية ،الأمر الذي يزيد احللول املحتملة تعقيد ًا ويطيل �أمد الأزمة.
فقد ّ
ف�ضل املجتمع الدويل ا�سرتاتيجية عمادها حملة ق�صف جوي �ضد تنظيم الدولة الإ�سالمية،
ُتك ّلف الواليات املتحدة �أكرث من  10ماليني دوالر يومي ًا وفق ًا لتقديرات العام  63.2014وزادت
م�شاركة رو�سيا الفعلية يف ال�صراع ،يف �أيلول�/سبتمرب  ،2015من خالل عمليات الق�صف
اجلوي للمناطق التي ت�سيطر عليها الف�صائل ال�سورية املختلفة ،والدعم اال�سرتاتيجي الذي
ق ّدمته للنظام ال�سوري ،من خماطر ن�شوب حرب دولية و�إقليمية بالوكالة ت�شمل �أي�ض ًا �إيران
واململكة العربية ال�سعودية وتركيا والواليات املتحدة .ويف الوقت نف�سه ،يدفع التقاطع املع ّقد
بني هذه احلرب بالوكالة وبني الطبيعة املحلية للجماعات �شبه الع�سكرية على الأر�ض يف �سورية
التو�صل �إىل
باجتاه ت�صعيد اخلطاب الطائفي و�أعمال العنف من جانب كل الأطراف ،ويجعل ّ
ت�سوية �سيا�سية لل�صراع �أكرث �صعوبة 64.ويف العراق ،ي� ّؤجج اعتما ُد احلكومة املتزايد على القوى
القبلية املحلية ،ف� ً
ضال عن امليلي�شيات الطائفية وم�شاركة جمموعة وا�سعة من الأطراف الفاعلة
املحلية والإقليمية والدولية ،مبا فيها تنظيم الدولة الإ�سالمية ،خط َر العنف الطائفي ويفاقم
65
املظامل املحلية.
على ال�صعيد الإن�ساين ،وعلى النقي�ض من الإنفاق الع�سكري الهائل� ،شجبت الأمم املتحدة
النق�ص الفا�ضح يف التمويل الالزم لتقدمي الدعم الأ�سا�سي للنازحني داخلي ًا ولالجئني ،وهو
النق�ص الذي �أ�ضعف �أي�ض ًا دور املجتمع الدويل يف الت�ص ّدي لتداعيات الأزمة .فالفجوة بني
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الأموال الالزمة والأموال التي مت تل ّقيها ،والبالغة  3.47مليار دوالر ،و�ضعت احلكومات امل�ضيفة
66
يف لبنان والأردن يف خط الدفاع الأول وح ّملتهم امل�س�ؤولية الأ�سا�سية عن عبء رعاية الالجئني.
كما ت�س ّببت هذه الفجوة بتمديد املعاناة الإن�سانية .على �سبيل املثال ،ا�ضط ّر برنامج الغذاء
العاملي للأمم املتحدة ،يف الربع الأول من العام � ،2015إىل خف�ض م�ساعداته الغذائية �إىل 1.7
مليون الجئ �سوري ،وبالتايل ُخ ِّف َ�ضت املنحة ال�شهرية من � 27إىل  19دوالر ًا .ويف متوز/يوليو،
ُخ ِّف َ�ضت املنحة جمدد ًا �إىل  13.50دوالر ًا �شهري ًا �أو  0.45دوالر يف اليوم .وللتك ّيف مع و�ضعها
انخفا�ض يف عدد الوجبات
اجلديد� ،أُبلغت مئات �آالف الأ�سر ال�سورية املت�ض ّررة يف لبنان عن
ٍ
ُ
وا�ضط َّرت �إىل اتّباع �آليات تك ُّيف �سلبية �أخرى للتغ ّلب على �صعوبات املعي�شة ،مبا
التي تتناولها،
67
يف ذلك العمل يف بيئات غري �آمنة.
ويف الوقت نف�سه ،ومبا �أن لبنان والأردن يعتربان من البلدان متو�سطة الدخل على �أ�سا�س
الدخل القومي الإجمايل ،فقد مت ا�ستبعادهما من احل�صول على حزم امل�ساعدات الإ�ضافية
املي�سرة من امل� ّؤ�س�سات املالية الدولية .كان من املمكن ا�ستخدام هذه احلزم لتمويل
والقرو�ض ّ
م�شاريع التنمية ودعم كال البلدين يف التعامل مع التداعيات االقت�صادية واملالية لأزمة الالجئني.
و�شكا وزير التخطيط والتعاون الدويل الأردين قائ ًال« :نحن نعا َقب ب�سبب حتقيقنا م�ستوى تنمو ّي ًا
68
�أف�ضل� ،أ ّدى �إىل ت�صنيفنا كدولة متو�سطة الدخل».
�أ ّدى هذا النق�ص يف متويل الربامج� ،إىل جانب
�أ ّدى هذا النق�ص يف متويل الربامج� ،إىل جانب ال�صراعات
ال�صراعات املت�صاعدة� ،إىل ت�ضخيم ال�شعور بعدم
املت�صاعدة� ،إىل ت�ضخيم ال�شعور بعدم اال�ستقرار بني ال�سكان
اال�ستقرار بني ال�سكان النازحني داخل وخارج �سورية
النازحني داخل وخارج �سورية والعراق على حدٍّ �سواء .داخلي ًا،
والعراق على حدٍّ �سواء.
يواجه النازحون ق�سر ًا ا�ستحالة احل�صول على امل�ساعدات
الإن�سانية ،وم�صادرة امليلي�شيات املحلية والبلطجية لهذه
امل�ساعدات حني تو ّفرها .ولذلك ُي�ضطر الالجئون والنازحون داخلي ًا �إىل االعتماد ب�صورة
متزايدة على الأ�صدقاء والأقارب� ،إ�ضاف ًة �إىل منظمات املجتمع املدين املحلية واملنظمات غري
احلكومية ،والتي يرتبط الكثري منها مبا�شرة بتنظيمات دينية .وهذا مايعزّز الهويات الطائفية
بني الأفراد الذين ا�ضط ّروا �إىل اللجوء �إىل جمتمعاتهم املحلية لتوفري امل�أوى والدعم واحلماية.

طبقة دنيا جديدة من املواطنني
تو ّلد هذه ال�صراعات التي طال �أمدها وال�سيا�سات ذات
التوجه الأمني ،يف جمملها ،طبقة دنيا جديدة من
ّ
املواطنني.

تو ّلد هذه ال�صراعات التي طال �أمدها وال�سيا�سات ذات
التوجه الأمني ،يف جمملها ،طبقة دنيا جديدة من املواطنني
ّ
تنت�شر يف البلدان الأربعة (لبنان والأردن و�سورية والعراق)،
وت�شمل الالجئني والنازحني داخلي ًا و�أفراد ًا من املجتمعات
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امل�ضيفة .مت ّيز هذه الطبقة الدنيا اجلديدة م�ستويات عالية من نق�ص يف الدخل و�ض�آلة فر�ص
احل�صول على التعليم والرعاية ال�صحية .وهي تتك ّون يف العراق و�سورية من ماليني النازحني
عدمي احلال ب�سبب احلرب� .أما يف لبنان والأردن ،فتجمع هذه الطبقة
ق�سر ًا ،والذين �أ�ضحوا ُم َ
الدنيا اجلديدة ال�سكان املحليني املحرومني والالجئني القادمني.

مطا َردون يف �أر�ضهم

تر�سم عمليات النزوح الداخلي وا�سعة النطاق �أو الأفراد «الفا ّرون يف �أر�ضهم» ،كما تقول الأمم
املتحدة ،ال�صورة الأو�ضح لإعادة الت�شكيل الكارثية للمجتمعني العراقي وال�سوري 69.يف �سورية،
�أ ّدت الطبيعة املتغيرّ ة لل�صراع الدائر وحدوده ،و�سيا�سة اال�ست�سالم �أو التجويع التي ينتهجها
النظام والأطراف الأخرى يف ال�صراع 70،والتي ت�شمل ا�ستخدام الرباميل املتفجرة والأ�سلحة
الكيميائية وح�صار مناطق ب�أكملها ملنع دخول الغذاء والدواء وال�ضروريات الأخرى� ،إىل تهجري
 7.6مليون �شخ�ص من منازلهم .وحتى حزيران/يونيو  ،2015كان ال�صراع يف العراق قد دفع
71
 3.1مليون عراقي �إىل البحث عن ملج�أ يف مكان �آخر.
انتقل النازحون �إىل خم ّيمات مت ت�شييدها لهم يف �أنحاء البالد� ،إ�ضاف ًة �إىل م�ستوطنات
ع�شوائية �أو م�ؤقتة وهياكل غري �سليمة مثل مواقع البناء قيد الإن�شاء .وت�شري التقارير �إىل �أن
ال�سوريني الأكرث عوز ًا ّ
يف�ضلون االنتقال �إىل امل�ستوطنات الع�شوائية بد ًال من املخيمات الر�سمية
التي �شيدت يف �شمال البالد �أو على طول احلدود الرتكية نظر ًا �إىل زيادة تكاليف النقل عرب
مناطق ال�صراع 72.بحلول �آب�/أغ�سط�س � ،2014أ�شارت التقديرات �إىل �أن � 172ألف �سوري
انتقلوا �إىل م�ستوطنات ع�شوائية يف �شمال �سورية ،وكذلك يف لبنان والأردن 73.ويف العراق،
انتقل معظم من �ش ّردهم تنظيم الدولة الإ�سالمية �إىل خميمات يف �شمال البالد.
العي�ش يف خميمات �أو م�ستوطنات ع�شوائية هو �أقرب �إىل العي�ش يف جمتمع معزول ،يف ظ ّل
بنية حتت ّية ّ
ه�شة وظروف قانونية غري م�ستق ّرة ،حيث يفتقر الالجئون �إىل �أمن حيازة امل�سكن،
واليح�صلون � اّإل على احل ّد الأدنى من اخلدمات .الو�ضع يف امل�ستوطنات الع�شوائية �أكرث خطورة
مما هو عليه يف خميمات الالجئني الر�سمية ،ب�سبب انعدام الرقابة على ال�صرف ال�صحي
والرعاية ال�صحية والإ�سكان واملرافق التعليمية من جانب وكاالت الأمم املتحدة �أو املنظمات
غري احلكومية الأخرى .على �سبيل املثال ،يف �سورية حواىل ن�صف امل�ستوطنات الع�شوائية لي�س
فيها مراحي�ض �صح ّية ،ومياه ال�شرب فيها ملوثة ،مع مايرتتّب على ذلك من خطر الإ�صابة
74
بالأمرا�ض املعدية.
يف الوقت نف�سه ،يعاين ال�سوريون والعراقيون� ،سواء كانوا يف املخيمات �أو امل�ستوطنات
الع�شوائية �أو اليزالون يف منازلهم ،من تراجع كارثي يف مكا�سب التنمية .ففي �سورية ،ارتفع
معدل البطالة من  14.9يف املئة يف العام � 2011إىل  57.7يف املئة بعد ثالث �سنوات ،يف حني
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ُيعترب مايقرب من  80يف املئة من ال�سكان فقراء ،ويعي�ش الثلثان يف فقر مدقع 75،وهم غري
قادرين على توفري املق ّومات الأ�سا�سية للبقاء على قيد احلياة 76.ويق َّدر �أن هناك �أكرث من
مليوين طفل �سوري خارج املدر�سة ،و�أن � 400ألف �آخرين مع ّر�ضون �إىل خطر ترك املدر�سة،
مقارن ًة مع م�ستويات ماقبل احلرب ،ومنها تو ّفر فر�ص التعليم العام للجميع و�إملام ن�سبة  90يف
املئة من ال�سكان بالقراءة والكتابة 77.وهناك حوايل  6.3مليون �سوري معر�ضون �إىل انعدام
الأمن الغذائي ،بينما يعاين واحد من كل ع�شرة �أطفال �سوريني من �سوء التغذية 78.ويف هذا
ال�سياق ،لي�س من امل�ستغرب �أن جند �أن ال�صراع قد خف�ض طول عمر ال�سوريني ب�أكرث من اثنتني
وع�شرين �سنة ،من حوايل ثماين و�سبعني �إىل خم�س وخم�سني �سنة.
يف العراق ،ي�سبق هذا الرتاجع يف التنمية الأزمة احلالية مع تنظيم الدولة الإ�سالمية .فقد
مت ا�ستبعاد العراقيني من خمتلف اخللفيات العرقية والطائفية يف عراق مابعد العام 2003
من �أرباح مبيعات النفط والنمو االقت�صادي ،وارتفعت مع ّدالت الفقر ب�صورة كبرية يف معظم
املحافظات 79.كما انهارت اخلدمات ال�صحية الطبية يف البالد ب�سبب الدمار املرتبط باحلرب
واخلراب وهروب �أكرث من ن�صف الأطباء يف البالد �إىل خارج العراق .ويف الوقت نف�سه ،ف�إن
حوايل  95يف املئة من الأ�سر العراقية لي�س لديها ت�أمني �صحي على الإطالق ،يف حني انخف�ضت
80
معدالت الإملام بالقراءة والكتابة �إىل ح ّد كبري.

�سباق نحو القاع

جتاور الالجئني املعدمني واللبنانيني والأردنيني الأ�ش ّد فقر ًا� ،إىل جانب تناف�سهم على املوارد
ال�شحيحةّ ،
ي�ضخم �أي�ض ًا الطبقة الدنيا يف كال البلدين .وعلى ح ّد تعبري مكرم مالعب ،املدير
ال�سابق مل�شروع النازحني ال�سوريني يف وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية اللبنانية�« ،إنه �سباق نحو القاع
81
بني �أفقر ال�سوريني و�أفقر اللبنانيني».
ولعل �أو�ضح م� ّؤ�شر على ّ
ت�ضخم هذه الطبقة الدنيا هو ت�أثريها على م�ستويات الفقر والعمالة
يف كال البلدين .فقد �أ�شار تقرير �صدر عن البنك الدويل يف العام � 2013إىل �أن الأزمة قد تدفع
� 170ألف لبناين �إىل براثن الفقر 82.ويف الوقت نف�سه ،ف�إن ثلث ال�شباب اللبنانيني الآن عاطلون
عن العمل� ،أي بزيادة قدرها  50يف املئة منذ العام  83.2011ويف الأردنّ ،
تدل امل� ّؤ�شرات على
�أن حاالت الفقر انت�شرت بوتري ٍة �أكرب �أي�ض ًا بني املواطنني العاديني ،لأن بع�ض الع ّمال ال�سوريني
يح ّلون حم ّل العمال الأردنيني يف القطاع غري النظامي.
كما �أن الو�ضع بالن�سبة �إىل الالجئني ُمزْ ٍر هو الآخر .ففر�ص حت�صيل لقمة العي�ش للمقيمني
يف لبنان حمدودة جد ًا ،وهم يعتمدون على امل�ساعدات الإن�سانية للبقاء على قيد احلياة .ويعي�ش
�أكرث من ن�صفهم يف ظروف غري �آمنة ،بينما يكافح  75يف املئة منهم من �أجل تلبية احتياجاتهم
الأ�سا�سية 84.ويفتقر حوايل ثلث الالجئني �إىل الوثائق القانونية الالزمة للتنقل بحرية 85.وقد
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مت ّكن العديد منهم من العثور على عمل كعمال يف بناء ال�شقق الفخمة رفيعة امل�ستوى .ويف ظل
عدم تو ّفر احلماية القانونية �أو املادية الكافية ،ف�إنهم يك�سبون احل ّد الأدنى من املعي�شة وينامون
يف الطوابق ال�سفلية من مواقع البناء 86.وت�شري التقديرات �إىل �أن العمال ال�سوريني يف لبنان
يك�سبون �أق ّل بكثري من احل ّد الأدنى للأجور و�أن  92يف املئة منهم يعملون ب�صورة غري ر�سمية
ومن دون حماية قانونية �أو اجتماعية .كما انت�شرت عمالة الأطفال ،وب�صورة علنية ،يف �شوارع
87
البالد.
ويف الوقت نف�سه ،يعي�ش ثلثا الالجئني ال�سوريني يف الأردن حتت خط الفقر ال�شهري البالغ
 68دينار �أردين ( 97دوالر) لل�شخ�ص الواحد ،وتعي�ش واحدة من كل �ست عائالت من الالجئني
ويتوجب على الكثريين �أن ينفقوا �أكرث بكثري مما
على �أقل من  40دوالر لل�شخ�ص الواحدّ 88.
يك�سبون ملج ّرد تلبية احتياجاتهم الأ�سا�سية ،وي�ضط ّرون �إىل ا�ستنزاف م ّدخراتهم �أو االعتماد
على ال�شبكات االجتماعية من الأ�سر والأ�صدقاء� .إ�ضاف ًة �إىل ذلك ،يقيم واحد من كل ع�شرة
الجئني يف �سكن غري نظامي يعترب حمفوف ًا باملخاطر ،ويعي�ش مايقرب من ن�صف ( 47يف املئة)
الالجئني يف م�ساكن تعترب �سيئة 89.وهناك ا�سرتاتيجية تك ّيف �سلب ّية تتم ّثل يف �سحب الأطفال
من املدار�س بهدف العثور على عمل من �ش�أنه �أن ينتج دخ ًال للأ�سرة.

جيل العودة �إىل امل�ستقبل
يف هذا ال�سياق الأو�سع ،تتزايد املخاوف ب�ش�أن الالجئني الأكرث انك�شاف ًا� ،أي الأطفال
املحا�صرين يف حياة مل يختاروها .يف مقابلة �أجريت معه م�ؤخر ًا ،يف خميم الزعرتي يف الأردن،
ر ّد الجئ �سوري يف �سنّ املراهقة على �س�ؤال من �صحيفة «غلوب �أند ميل» حول �سري احلرب يف
بالده بالقول�« :أعتقد �أننا لن نح�صل على احلرية ،ب�شار �سينت�صر» .و�أ�ضاف قائ ًال« :حلمي
هو �أننا �سننت�صر .لكن حلمي الثاين ..عندما �أبلغ � 16أو  18عام ًا من عمري� ،سوف �أذهب �إىل
90
�سورية والتحق باجلهاد».
مي ّثل هذا احللم �شعار ًا م�أ�ساوي ًا جليل �ضائع من الأطفال الذين يرتعرعون يف ظل ال�صراع.
مرحبة بهم،
فالآثار املد ّمرة للحرب ،وللتهجري الذي طال �أمده ،م�صحوب ًة بقوانني وبيئة غري ِّ
تدفعهم �إىل هام�ش احلياة .وقد �أ�ضحى العديد منهم �شهود عيان على العنف والفظائع التي
م�ست �أ�سرهم ود ّمرت جمتمعاتهم املحلية .لقد فقدوا �أ�صدقاءهم ومنازلهم وم�ستقبلهم.
َّ
ومايزيد م�أ�ساة ه�ؤالء الأطفال هو خ�سارتهم لفر�ص
ت�أوي املنطقة العربية نحو  21مليون طفل ممن هم
التعليم .اليوم ت�أوي املنطقة العربية نحو  21مليون طفل
الت�سرب من
معر�ضون �إىل خطر
ّ
�إما خارج املدر�سة �أو ّ
ممن هم �إما خارج املدر�سة �أو مع ّر�ضون �إىل خطر الت�س ّرب
املدر�سة.
من املدر�سة .الغالبية العظمى من ه�ؤالء الأطفال هم من
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الالجئني ال�سوريني والعراقيني �أو من النازحني ق�سر ًا داخل بالدهم .على �سبيل املثال� ،أفاد
�صندوق الأمم املتحدة للطفولة (اليوني�سيف) �أنه يف العام  2014مل يكن حوايل  2.8مليون طفل
�سوري ونحو  50يف املئة من الالجئني ال�سوريني الذين ترتاوح �أعمارهم بني ال�ساد�سة وال�سابعة
91
ع�شرة يذهبون �إىل املدر�سة.
يف لبنان ،من بني � 300ألف طفل الجئ �سوري يف �سن الدرا�سة ،هناك فقط � 30ألف يذهبون
م�سجلون يف التعليم غري النظامي الذي التعرتف به احلكومة �أو اجلهات
�إىل املدر�سة ،و� 88ألف ًا ّ
الأخرى 92.ويف الأردن ،ي�ش ّكل الأطفال مادون �سن الثامنة ع�شرة َ
ن�صف الالجئني ،ومع ذلك
93
ف�إن  62يف املئة منهم فقط يذهبون �إىل املدر�سة.
ويبدو هذا العجز يف م�ستويات التعليم كارثي ًا على �أكرث من �صعيد .بالن�سبة �إىل الأطفال
وال�شباب ،مي ّثل غياب التعليم م�ستقب ًال جمهو ًال .فمن دون امتالكهم املهارات الأ�سا�سية يف
القراءة �أو احل�ساب ،تتق ّل�ص ك ّم ًا ونوع ًا اخليارات املتاحة للأطفال وال�شباب لدخول �سوق العمل
�أو ممار�سة �أي ن�شاط جتاري.
مع ذلك ،وعلى الرغم من �أهمية التعليم ،ف�إنه اليزال واحد ًا من �أكرث القطاعات التي تعاين
من نق�ص التمويل� .إن عدم قدرة تلك الأعداد الهائلة من الأطفال على احل�صول على التعليم
هو دليل على الت�أكيد امل�ستمر على اال�ستجابة لالحتياجات الإن�سانية الفورية مثل الغذاء والك�ساء
على ح�ساب اال�ستثمار طويل الأمد يف م�ستقبل ه�ؤالء الأطفال .وكما �أو�ضح م�س�ؤول كبري يف الأمم
املتحدة يف لبنان ،ف�إن خطة ا�ستجابة الأمم املتحدة لأزمة الالجئني يف البالد تر ّكز على معاجلة
النق�ص يف فر�ص احل�صول على التعليم االبتدائي بالن�سبة �إىل الالجئني .لكن ،الت�شمل اخلطة
مبادرات ملن هم بني الرابعة ع�شرة واخلام�سة والع�شرين من العمر ،وهو العمر الذي ينتقل فيه
94
الفتيان ال�صغار �إىل مرحلة البلوغ ويبد�أون بالبحث عن خيارات ل�صياغة م�ستقبلهم.
يف زمن احلرب ،ي�ساعد التعليم �أي�ض ًا على �إبقاء الأطفال وال�شباب خارج �إطار ال�صراع ،كما
بدا وا�ضح ًا يف حتليل حديث عن خمتلف الأ�سباب التي قدمها الأطفال ال�سوريني لالنخراط
يف القتال� .إ�ضاف ًة �إىل تع ّر�ضهم �إىل التعذيب على �أيدي القوات احلكومية ،واللحاق بالأ�صدقاء
و�أفراد الأ�سرة يف القتال ،وامل�شاركة يف االحتجاجات ال�سيا�سية ،واحلاجة �إىل احل�صول على
وظائف ،يربز �سببان �آخران حم ّددان النخراطهم .الأول هو االفتقار �إىل التعليم لأنهم يعي�شون
يف مناطق حما�صرة التوجد فيها مدار�س� ،أو لأنهم طردوا من املدر�سة لأ�سباب �سيا�سية .والثاين
هو عمليات التجنيد التي تتم يف خميمات الالجئني.
وبينما ي�صعب تقدير حجم امل�شكلة ،ف�إن الأهوال التي �شهدها ه�ؤالء الأطفال وا�ستمرار
ال�صدمات التي يعانون منها ،تع ّر ُ�ضهم �إىل خطر جتنيدهم من جانب الكيانات املارقة .وكما
�أ�شارت جني ماكفايل� ،أخ�صائية حماية الأطفال يف «اليوني�سيف» ،مي ّثل خميم الزعرتي «�أر�ضية
خ�صبة لتجنيد ال�شباب» .و�أ�ضافت�« :إذا مل ننقذ ه�ؤالء الأطفال الآن ،ف�إنهم لن يفقدوا �شعورهم
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بالقيم وح�سب ،بل �سيفقدون �شعورهم بالأمل �أي�ض ًا» 95.والواقع �أن الجئ ًا �سوري ًا �شاب ًا ق ّدم �أف�ضل
ت�صوير لهذا ال�شعور ال�سائد بالي�أ�س عندما �س�ألته منظمة «هيومن رايت�س ووت�ش» عن �سبب
96
انخراطه يف احلرب يف �سورية .فقد �أجاب قائ ًال« :رمبا نعي�ش ،ورمبا منوت».

التط ّلع �إىل امل�ستقبل
ت�شري �أمناط ال�صراع والتهجري النا�شئة� ،إىل �أن التطورات امليدانية يف �سورية حتاكي التقاطع
املع ّقد للهويات وال�صراع والنزوح الذي �شهدناه �سابق ًا يف العراق .كما �أن حجم التح ّديات
الراهنة الناجتة عن ال�صراعات يف �سورية والعراق تبدو مهولة على جبهات متع ّددة.
يت�س ّبب نزوح �أعداد هائلة من ال�سكان يف حدوث حت ّوالت جذرية يف امل�شهد االجتماعي
واالقت�صادي والثقايف يف املنطقة العربية .والتقت�صر هذه التح ّوالت على البلدان التي ت�شهد
�صراعات ،بل ت�شمل �أي�ض ًا البلدان املجاورة.
يقود ا�ستخدام الهوية ك�أداة للحرب يف النزاعات امل�ستمرة ،املنطقة بكاملها نحو �أنواع جديدة
من ت�شكيالت الدولة على �أ�سا�س الهويات العرقية والطائفية املتجان�سة .ويبدو �أن اال�ستخدام
الوح�شي ل�سيا�سة الهوية هذه من جانب احلكومات والكيانات املارقة ،مثل تنظيم الدولة
الإ�سالمية ،و�صل �إىل نقطة الالعودة التي �سيكون الرجوع منها �أمر ًا يف غاية ال�صعوبة .ونظر ًا
�إىل الطبيعة اخلبيثة والبعيدة الأثر واملج ّز�أة لل�صراعات الدائرة اليوم ،ف�إن �أنواع الت�سويات
ال�سيا�سية الالزمة حل ّلها �ستكون معقدة للغاية �أي�ض ًا.
الردود الأمنية �أو ًال ،والتي تت�ض ّمن �شنّ حمالت ع�سكرية تقوم بها الأطراف الفاعلة الإقليمية
دق مزيد من الأ�سافني يف �أماكن ّ
والدولية ،تقود �إىل ّ
ه�شة .كما �أن عدم وجود ا�سرتاتيجية
لتحقيق اال�ستقرار وبناء ال�سالم يف املناطق التي ُت�ستعاد من اجلهات املارقة كتنظيم الدولة
اال�سالمية ،وهي اال�سرتاتيجية التي تت�ضمن اتّخاذ تدابري فعلية ل�ضمان �سالمة العائدين ،فتح
الباب �أمام املمار�سات االنتقامية ،مبا يف ذلك عمليات القتل االنتقامية وعمليات تهجري جديدة
على �أ�سا�س الهوية .وعندما ُتد َرج هذه الأمور �ضمن ال�سياق الأو�سع لل�صراعات الإقليمية الأخرى
مثل ال�صراع يف اليمن وليبيا ،ف�إن ح�صيلة هذا النهج من التعاطي مع الأزمات القائمة هو
توريط املنطقة يف دوامة التنتهي من االنك�شاف واله�شا�شة لعقود ع ّدة مقبلة.
�إن ال�شروع يف ت�سوية �سيا�سية لهذه ال�صراعات ،يتط ّلب �أن تق ّر الأطراف الإقليمية بالآثار
الكارثية ل�سيا�سة القوة التي ينتهجونها ،على اال�ستقرار الإقليمي وحتى العاملي .ومن �ش�أن
�أي �صفقة �سيا�سية تاريخية بني هذه الأطراف �أن ت�شمل وقف الدعم للكيانات املارقة .بحكم
ال�ضرورة ،ينبغي �أن ت�صاحب مثل هذه ال�صفقة مفاو�ضات من �أ�سفل �إىل �أعلى بني الأطراف
الفاعلة املحلية لالتفاق على �شكل ور�ؤية م�ستقبل ٍّ
كل من �سورية والعراق ،وو�ضع �صيغة مقبولة
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وي�شجع على جتديد القدرات
لتقا�سم ال�سلطة .وينبغي �أن يدعم املجتمع الدويل هذه العمليةّ ،
املدنية وم� ّؤ�س�سات الدولة يف كال البلدين .ويف املقابل ،على املجتمع الدويل �أن ميتنع عن �إن�شاء
كيانات طائفية لأنها �ستم ّهد الطريق �أمام املزيد من ال�صراعات .يف غ�ضون ذلك ،ينبغي لهذا
املجتمع الدويل نف�سه جتديد التزامه مبعاجلة حمنة الالجئني ،مبا يف ذلك احلق يف اللجوء
واحلماية وامل�ساعدة .فالف�شل يف القيام بذلك بب�ساطة ،يعني �إطالة �أمد التف ّكك الكارثي للدول
واملجتمعات وتو�سيع نطاق انعدام الأمن خارج املنطقة.
على املدى الطويل ،ت�شري �إعادة الت�شكيل املجتمعية للمناطق ،من خالل عمليات نقل ال�سكان
اجلارية� ،إىل عقبات هائلة تعرت�ض �سبيل �إيجاد حلول دائمة لل�صراعات امل�ستمرة يف �سورية
والعراق .ولع ّل ال�شاهد الأول على التح ّديات التي تواجه عودة ال�سكان ،هو النزوح امل�ستمر
للعراقيني الذين �أُخرجوا ق�سر ًا من منازلهم منذ عقود َخ َلت .ومن �ش�أن وجود خطط وا�ضحة
و�ش ّفافة ت�ضمن الأمن واال�ستقرار �أن يدعم عملية العودة هذه.
يف الوقت نف�سه ،ينبغي �أن ي�ستعد ك ٌّل من لبنان والأردن
ينبغي �أن ي�ستعد ٌّ
كل من لبنان والأردن حلاالت النزوح
حلاالت النزوح طويلة الأمد لالجئني داخل حدودهما،
طويلة الأمد لالجئني داخل حدودهما ،بانتظار
التو�صل �إىل ت�سويات �سيا�سية يف امل�ستقبل .ويف �سياق
بانتظار ّ
التو�صل �إىل ت�سويات �سيا�سية يف امل�ستقبل.
التح�ضري ملثل هذا ال�سيناريو ،على البلدين �إعادة النظر يف
ّ
�سيا�ساتهما جتاه الالجئني ،والتي تر ّكز حالي ًا على ال ُبعدين
الإن�ساين والأمني فقط .فمن �ش�أن منح الالجئني حرية التنقل واللجوء �إىل العدالة �أن يقطع
�شوط ًا طوي ًال يف التخفيف من معاناتهم .و�سيتيح ذلك لكال البلدين �أي�ض ًا اال�ستفادة من اليد
العاملة الوافدة واملواهب التي ميتلكها الالجئون.
البلدين العمل مع الوكاالت الدولية لتجاوز النهج الإن�ساين
ويف هذا ال�صدد ،ميكن حلكومتَي َ
تنموي يل ّبي �أي�ض ًا حاجات طبقة دنيا متزايدة من املواطنني
نهج
ّ
جتاه الالجئني ،واتّباع ٍ
التو�سع يف اخلطط اجلارية لتنفيذ برامج تنموية تعود بالنفع على
املحرومني .وميكن للبلدين ّ
الالجئني واملجتمعات امل�ضيفة .وميكن �أن ي�شمل ذلك توظيف ا�ستثمارات يف البنية التحتية
وحت�سني اخلدمات الأ�سا�سية يف �أكرث املناطق فقر ًا والتي ت�ست�ضيف �أي�ض ًا جزء ًا كبري ًا من
الالجئني .وقد يخ ّفف ذلك �أي�ض ًا من التوتّر الناجم عن التكاليف االقت�صادية املتزايدة للأزمة
على البالد والتناف�س على الوظائف يف القطاع غري النظامي بني ال�سكان والالجئني.
ويف الوقت نف�سه ،ف�إن الت�ص ّدي النت�شار الفقر وعدم امل�ساواة وانعدام الأمن الغذائي
والتهمي�ش ،ف� ً
ضال عن الرتاجع احلا ّد يف مكا�سب التنمية ،لن يكون ممكن ًا من دون �إعادة النظر
يف دعم التنمية يف البلدان املتو�سطة الدخل .يحتاج الأردن ولبنان �إىل ت�سهيالت مالية ملواجهة
حت ّديات التنمية الكبرية ،مبا يف ذلك التفاوت يف الدخل واحل�صول على اخلدمات ،التي �سبقت
هذه الأزمة والتي تفاقمت ب�ش ّدة من ج ّراء ذلك.
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وعلى ال�صعيد الإقليمي ،ميكن للبلدان الغنية باملوارد الطبيعية ،والتي يع ّد الكثري منها بالفعل
من بني �أعلى امل�ساهمني يف امل�ساعدة الإمنائية الر�سمية� ،إن�شاء �صندوق يهدف �إىل تخفيف
بع�ض تداعيات ال�صراعات احلالية على الأفراد واملجتمعات .الهدف من هذا ال�صندوق هو
توفري التمويل الالزم للتعليم والتدريب املهني والرعاية ال�صحية وامل�أوى ،وكذلك املنح املالية
لدعم تنفيذ م�شاريع التنمية يف البلدان امل�ضيفة.
يف غ�ضون ذلك ،يع ّر�ض تهمي�ش �أعداد هائلة من النا�س وجمتمعات ب�أكملها ،مئات الآالف
من الأطفال �إىل خطر التح ّول �إىل جيل �ضائع .ويف هذا الإطار ،قد ُيف�سح �إن�شاء �شراكات بني
َ
املجال لإيجاد طرق مبتكرة وتقدمي برامج تعليمية للأطفال وال�شباب
القطاعني العام واخلا�ص
الالجئني .كما ينبغي االهتمام ب�صورة خا�صة باملجموعات املن�س ّية من ال�شباب ممن هم
بني الرابعة ع�شرة واخلام�سة والع�شرين من العمر ،والذين هم الأكرث عر�ضة �إىل اال�ستغالل
والتط ّرف.
مت ّثل م�أ�ساة الالجئني �أحد �أعرا�ض �أزمة �سيا�سية �أو�سع و�أعمق .وبالتايل ف�إن �إيجاد احللول
املنا�سبة لالجئني والنازحني �ضرورة �سيا�سية يف املقام الأول ،وهو �أي�ض ًا حتدٍّ تنموي الغنى عنه
لتحقيق اال�ستقرار ال�سيا�سي وامل�صاحلة املجتمعية وبناء ال�سالم.
حجم التحديات يتط ّلب تفكري ًا �شجاع ًا ومبادرات جريئة وبراعة من جانب القادة ال�سيا�سيني
والتنمويني على ال�صعد الوطنية والإقليمية والعاملية .ومن دون ذلك ،ف�إن العنف وتداعياته
�سيعم املنطقة وخارجها.
الإن�سانية ّ
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مركز كـارنيغي

للشرق األوسط

مركز كارنيغي لل�شرق الأو�سط هو م�ؤ�س�سة م�ستقلة لأبحاث ال�سيا�سات مق ّرها
يف بريوت ،لبنان .وهو جزء من م�ؤ�س�سة كارنيغي لل�سالم الدويل .يو ّفر املركز
حتليالت مع ّمقة حول الق�ضايا ال�سيا�سية ،واالجتماعية-االقت�صادية ،والأمنية التي
تواجه ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا .وهو ي�سند حتليالته �إىل كبار اخلرباء يف
ال�ش�ؤون الإقليمية ،ويعمل بالتعاون مع مراكز الأبحاث الأخرى التابعة لكارنيغي يف
بيجينغ وبروك�سل ومو�سكو ووا�شنطن .يهدف املركز �إىل تقدمي التو�صيات �إىل �صانعي
القرار واجلهات املعنية الرئي�سة ،من خالل تقدمي الدرا�سات املع ّمقة ،و�أي�ض ًا من
خالل و�ضع مقاربات جديدة للتحديات التي تواجهها البلدان العربية التي مت ّر يف
مراحل انتقالية.
م�ؤ�س�سة كارنيغي لل�سالم الدويل هي �شبكة عاملية فريدة من مراكز �أبحاث ُتعنى
بال�سيا�سات العامة ،مقا ُّرها يف رو�سيا وال�صني و�أوروبا وال�شرق الأو�سط والواليات
املتحدة .مه ّمتنا ،التي تعود �إىل مايزيد عن قرن من الزمن ،هي ترقية ق�ضية ال�سالم
عن طريق التحليالت وطرح �أفكار جديدة يف ال�سيا�سات العامة ،واالنخراط والتعاون
مبا�شر ًة مع �صانعي القرار يف احلكومات وامل�ؤ�س�سات واملجتمع املدين .مراكزنا ،التي
تعمل يد ًا بيد ،تو ّفر فوائد ج ّلى وثمينة بوجهات النظر املحلية املتع ّددة التي تق ّدمها
حول الق�ضايا الثنائية والإقليمية والعاملية.
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