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التوطئة:
لقد عرفت البشرية منذ األزمنة البعيدة هجرة وتنقل املجموعات واألفراد من منطقة ألخرى ألسباب طوعية
كالسعي لتحسين األوضاع االقتصادية واالجتماعية وغيرها ،أو اللجوء ألسباب قسرية كالحروب ،الصراعات،
االضطهاد والكوارث الطبيعية  ...وذلك باتخاذ وسائل نظامية آمنة أو وسائل غير شرعية وخطيرة.
وللهجرة واللجوء عدة مشاكل وانعكاسات اجتماعية ،نفسية ،إنسانية وحتى اقتصادية من خالل تأثيرها
على بنية املجتمعات ،أمن واستقرار الدول ،وعلى أمن وسالمة األشخاص ،كما قد يكون لها باملقابل مزايا وأثار
إيجابية على الدول املصدرة أو املضيفة لهم.
وعليه فمنذ مطلع الخمسينيات ،سعى املجتمع الدولي لتنظيم وإدارة الهجرة واللجوء من خالل إنشاء
املنظمة الدولية للهجرة واملفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئين ،ووضع اتفاقية خاصة بحماية
الالجئين والتي ُ
استتبعت بمجموعة من الصكوك اإلقليمية ،ليتم إصدار في ديسمبر  2018االتفاق العاملي من
أجل الهجرة اآلمنة واملنظمة والنظامية.
أما على املستوى الوطني فلقد تفاوتت إدارة الهجرة واللجوء بين دولة وأخرى ،غير أن نسبة املهاجرين
والالجئين من وإلى الدول العربية في ارتفاع مريب  ،سيما بعد التغيرات السياسية التي عرفتها املنطقة في
السنوات العشر األخيرة.
أهداف املؤتمر:
يهدف املؤتمر الذي يصادف تاريخ انعقاده يوم الالجئ العاملي إليجاد حلول عملية لكل اإلشكاليات التي تثيرها
الهجرة واللجوء في الوطن العربي ،من جميع جوانبها :االجتماعية ،النفسية ،االقتصادية ،الثقافية ،اإلنسانية
والتشريعية ...للخروج بتوصيات فعالة تساهم في حوكمة إدارة الهجرة واللجوء في الوطن العربي واالستفادة
منها.
محاوراملؤتمر:
املحور :1الهجرة واللجوء :املفاهيم ،األسباب والخلفيات.
املحور :2الهجرة واللجوء :اآلثار واالنعكاسات السلبية.
املحور :3هوية ،اندماج وعودة املهاجرين والالجئين.
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املحور :4انعكاسات الهجرة غير الشرعية على الوطن العربي.
املحور :5حوكمة الهجرة ومساهمتها في التنمية املستدامة.
املحور :6دور ومكانة الجالية العربية في دول املهجر.
املحور :7املؤتمرات والوثائق الدولية والوطنية لحماية ورعاية املهاجرين والالجئين.
املحور :8دور منظمات املجتمع املدني في مجال حماية وإغاثة الالجئين.
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االفتتاحية
الهجرة واللجوء من املواضيع الشائكة التي على الرغم من تباين أسبابهما ودوافعهما إال أن نتائجهما هي
باملجمل واحدة ،مما يجعلهما يثيران اهتمامات الباحثين باستمرار ويحفالن بعناية صناع القرار على حد
السواء.
فاملهاجر مثله مثل الالجئ من الفئات الضعيفة التي تحتاج إلى حماية خاصة من خالل تظافر جهود الدول
كافة ،ليس املصدرة واملستقبلة فحسب ،باإلضافة إلى مكونات املجتمع املحلي.
ويعود تاريخ بدايات االهتمام الدولي بوضعية املهاجرين والالجئين ،الذي جسده الكم الهائل من الوثائق
الدولية واملؤتمرات الخاصة بهم ،إلى منتصف القرن العشرين ،ليتوج في نهاية عام  2018باالتفاق العاملي من
أجل الهجرة اآلمنة واملنظمة والنظامية ،ومع هذا فإن ظاهرة الهجرة وحاالت اللجوء في ازدياد كبير ،سيما في
الوطن العربي ،ولن نتوقع توقفها مالم يتم إزالة ومعالجة أسبابها.
ومن هذا املنطلق جاء موضوع مؤتمرنا الحالي كمحاولة إليجاد حلول فعالة إلشكاليات الهجرة واللجوء في
الوطن العربي تساهم في حوكمة إدارتهما والقضاء على أسبابهما.
ولقد تنوعت املداخالت واألوراق البحثية املشاركة في هذا املؤتمر من حيث جوانب وزوايا املعالجة وغطت
كل محاوره واشكالياته املطروحة وصوال إلى وضع مجموعة من التوصيات لعل أهمها هو اإلعالن عن مؤتمر
دولي قادم يبحث في كيفيات تحقيق األمن املجتمعي والجماعي في الوطن العربي.
كما أوصت اللجنة العلمية للمؤتمر بنشر أهم األوراق املشاركة فيه والتي التزمت باملعايير الشكلية واملنهجية
ضمن هذه السلسلة.
لذا يضع املركز تحت تصرف الباحثين واملهتمين بشؤون الالجئين واملهجرين كتاب أعمال املؤتمر متضمنا
توصياته ،كإسهام منه في تزويد املكتبات العربية باألبحاث العلمية النوعية والعملية.

رئيسة املؤمتر /أ.د .سرور طاليب
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ال تعي اآلراء الواردة يف هذه األبحاث بالرصورة عن رأي إدارة المركز
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اهلجرة واللجوء يف القانون الدولي
Immigration and Asylum in International law
 قسم القانون العام، كلية الحقوق، جامعة امللك فيصل، زينب محمد جميل الضناوي.د
Dr. Zainab Muhammad Jamel Al-Dinnawe, King Faisal University, College of Law,
Department of Public Law

:ملخص
تقوم هذه الدراسة على تقديم وضع الالجئ واملهاجر وفقا لنظرة القانون الدولي؛ كون الالجئ واملهاجر
ً
 فالهدف الرئيس اليوم هو في مواجهة.وخصوصا في اآلونة األخيرة
،يحظيان باهتمام كبير في األوساط الدولية
ً
 وقد. وتوفير األوضاع املعيشية الكريمة،وخصوصا املتعلقة بتأمين الحماية الالزمة لهم
،التحديات الحاصلة
ً
 واتفاقية عام،م1949 أبرزت العديد من االتفاقيات هذه النقاط انطالقا من اتفاقية (جنيف) الرابعة لعام
ً
 وصوال إلى أعمال مفوضية،م1967  مرو ًرا ببروتوكول الخاص الصادر سنة،م املتعلقة بوضع الالجئين1951
.األمم املتحدة لشؤون الالجئين
 اآلليات، املجتمع الدولي، الدولة املضيفة، االتفاقيات الدولية، الحماية الدولية:الكلمات املفتاحية
.القانونية
Abstract:
This study is based on presenting refugee and migrant status in accordance with the view of
international law, as refugees and migrants have received great attention in international circles,
especially in recent times. The main goal today is to face the challenges that arise, especially those
related to securing the necessary protection for them and providing decent living conditions.
These agreements were highlighted by several agreements, starting from the 1951 Convention
relating to the Status of Refugees, through the 1967 Special Protocol, to the work of the Office of
the United Nations High Commissioner for Refugees.
Key words: international protection, international agreements, host country, international
community, legal mechanisms.
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مقدمة:
ُ
تعد ظاهرة اللجوء والهجرة من املسائل القديمة الحديثة ،والتي تحظى باهتمام دولي واسع من خالل
ً
االجتماعات واملؤتمرات الدولية واإلقليمية على حدا سواء .فمنذ القدم كانت قضايا الهجرة على وجه العموم
وقضايا اللجوء على وجه الخصوص ،من القضايا التي شغلت العالم بكافة منظماته وتركيباته في سبيل مواكبة
املشاكل التي أنتجتها هذه الظاهرة والتي ما لبثت تتسع دائرتها مع مرور الوقت بسبب تطور األوضاع السياسية
املضطربة والحروب والصراعات في مختلف بقاع األرض.
ً ً
وكنتيجة لهذه األوضاع أصبحت الهجرة واللجوء تشكالن عبئا كبيرا على املجتمع الدولي الذي سعى لوضع
أطر قانونية معينة لحل هذه االزمات اإلنسانية ،ولكن ما تم التوصل إليه اصطدم بتفاقم أعداد الالجئين
واملهاجرين ،وعدم القدرة العملية للدول املضيفة ،مما أدى إلى تفاقم حاالت الهجرة واللجوء وتصدرها لكافة
املشاكل الدولية األخرى.
اهتماما ً
ً
عامليا ً
كبيرا؛ لذلك نجد القانون
وعليه سعى املجتمع الدولي الى إعطاء موضوع الهجرة واللجوء
الدولي العام واإلنساني عمل بجد نحو وضع أطر تحفظ الحقوق ،وتلزم الدول بالتعامل على مستوى من الوعي
واملسؤولية.
وتعتبر الهجرة ردة فعل طبيعية من قبل العديد من الشعوب التي وجدت في بالدها ساحات حروب
وصراعات ،ولم تعد سبل الحياة العادية متاحة؛ فكلما كبرت الصراعات كلما فتحت السبل نحو هجرة هنا
ولجوء هناك ،بغض النظر عن الهدف أو األسباب ،وفي النهاية يصبح ترك البالد والتوجه نحو مجتمع جديد
هو الهدف األساس .1لذلك كان ال بد من القاء الضوء على موضوع الهجرة واللجوء من منظور القانون الدولي
والعمل على إبراز النقاط القانونية التي وضعت من خالل املجتمع الدولي في سبيل العمل على تحسين أوضاع
املهاجرين أو الالجئين.
أهمية الدراسة:
أهمية الدراسة فيما تقدمه من خالل:
 -1العديد من اإلجابات املتعلقة بمدى توفر إطار قانوني دولي للمهاجر والالجئ.
 -2تسليط الضوء على االتفاقيات الدولية التي نظمت حقوق هؤالء األشخاص ضمن حدود الدولة
املضيفة ،وما يترتب عليها من التزامات.

Desiderio, Maria. Integrating Refugees into Host Country Labor Markets, MPI, Transatlantic Council on Migration,
October,2016, P:11.
1
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ً
وخصوصا ما يتعلق
 -3تظهر الدراسة االتفاقيات الدولية لالجئ واملهاجر ضمن خصائص قانونية دولية،
بالحماية الدولية.
إشكالية الدراسة:
تبرز هذه الدراسة إشكالية تتعلق بمدى الحماية القانونية الدولية املترتبة سواء لالجئ أو املهاجر ،وتؤدي
الى طرح العديد من التساؤالت الفرعية منها :مدى توافر تعريف لـ ـ (الالجئ واملهاجر) في االتفاقيات الدولية؟
لكل منهما؟ وما طبيعة االلتزامات القانونية املترتبة على
وهل توجد اتفاقيات دولية تسطر الوضع القانوني ٍ
ً
الدول املضيفة انطالقا من فكرة الحماية الدولية لهما؟
منهجية الدراسة:
ُ
ق ِسم البحث إلى مبحثين حتى يخرج بالنتيجة املرجوة :فكان موضوع املبحث األول :املهاجر والالجئ في مواثيق
ً
القانون الدولي ،بينما الثاني في :كيفية التعاطي مع املهاجر والالجئ في القانون الداخلي انطالقا من الحماية
الدولية .وقد سار البحث ضمن املنهج التحليلي ،وذلك من خالل شرح مختلف االتفاقيات الدولية للوصول إلى
شرح بمختلف اآلليات القانونية الصالحة لحماية هذه الحاالت اإلنسانية ،سواء كانت متعلقة بالالجئ أو
املهاجر.
املبحث األول:
املهاجروالالجئ في مواثيق القانون الدولي العام
اإلنسان منذ القدم في حالة هجرة دائمة ،واستمر األمر حتى العصور الحديثة؛ فهو يلجأ للترحال والتنقل
من مكان إلى آخر بهدف الوصول إلى بيئة أفضل وفرص حياتية أكثر؛ لذلك نجد املجتمع الدولي تدخل لضبط
األطر القانونية الخاصة بهذا النوع من الصور الحياتية التي أصبحت غير محددة بمكان وال زمان .وعليه:
فسوف يقدم هذا املبحث ً
تعريفا ل ـ (املهاجر والالجئ) في املواثيق الدولية ،وأهم االتفاقيات الدولية التي تناولت
كل منهما.
موضوع ٍ
املطلب األول :مفهوم (املهاجروالالجئ) في القانون الدولي العام:
ُيعد تحديد مفهوم (املهاجر والالجئ) من األمور الهامة؛ ملا تحمله من حماية قانونية للحقوق والواجبات
كل منهما على
املترتبة على كال الطرفين ،أي :بين الشخص املهاجر والالجئ والدولة املضيفة .ويمكن تعريف ٍ
الشكل التالي:
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ا
أوال :تعريف املهاجر:
من املتفق عليه ً -
دوليا-عدم وجود تعريف محدد ودقيق للمهاجر :فنجده إما ُعرف في القانون الداخلي
املصري ،أو اعتمد تعريفه في القانون الفرنس ي ،كما أن العديد من الدول الغربية -ككندا وغيرها -قد قدمت
تعريفات تتناول وضع املهاجر ،كما أننا نجد ً
أيضا بأن املنظمات الدولية حاولت جاهدة الوصول إلى تعريف
واضح ل ـ(املهاجر) :فقد قدم "املجلس الدولي لسياسات حقوق االنسان" تعريف (املهاجر) بأنه" :املهاجرون :هم
األفراد املتواجدون خارج إقليم الدولة التي يعتبرون من رعاياها ،وال يعتبرون في الدولة املتواجدين على إقليمها
الجئين ،وال وطنيين ،وال أعضاء بعثة دبلوماسية ،وال يهم طريقة تجاوزهم لحدود دولة اإليواء ،وال مدى قانونية
إقامتهم فيها ،وال إذا كانت دولة العبور أو دولة املقصد"(.)1
كما أن "إدارة األمم املتحدة للشؤون االقتصادية واالجتماعية" عرفت (املهاجر) بأنه:
"هو الشخص الذي ينتقل إلى بلد غير بلد اإلقامة املعتادة ملدة تتجاوز (ً )12
شهرا ،بحيث يصبح بلد املقصد
هو بلد اإلقامة املعتاد الجديد"(.)2
ً
تعريفا ل ـ (املهاجر) بأنه" :املهاجر :كل شخص يعيش بصفة مؤقتة أو دائمة في
وأضافت ""UNESCO
بلده الذي لم يولد فيه ،واكتسب منه ً
ً
اجتماعيا".
مركزا
ويظهر من خالل التعريفات املذكورة أعاله بأنها تقدم املهاجر على أنه :الشخص الذي يغادر بلده -
ً
طوعا وبكامل إرادته -دون أي ضغوط عرقية أو دينية ،بل كل ما يسعى إليه هو في الغالب تحسين لوضع
ً
اقتصادي معين ،أو بهدف تطوير مهارات لم تستغل في بلده األصلي ،محاوال إيجاد فرص عملية تعينه على
ترتيب أموره في بلده األصلي بشكل أفضل.
ا
ثانيا :تعريف الالجئ:
ً
تحديدا -بعد الحرب العاملية األولى،
عالجت العديد من االتفاقيات الدولية تعريف (الالجئ) ،وذلك -
وقد بذلت منذ ذلك الحين عصبة األمم ً
جهدا ً
كبيرا في سبيل وضع معايير محددة لهذا النوع من املشاكل التي
كانت قد بدأت بالظهور في تلك الفترة( ،)3وقد قدمت املادة األولى من اتفاقية (األمم املتحدة لالجئين) لسنة
خوف ما -له-
(1951م) بأنه" :كل شخص يوجد نتيجة ألحداث وقعت قبل األول من فبراير (1951م) ،وبسبب ٍ
( )1عبابسة حمزة" ،الحماية القانونية للمهاجرين في القانون الدولي" ،دراسة لنيل شهادة الدكتوراه ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة أبي
بكر بلقايد ،الجزائر2017،م( ،ص.)16
( )1هي إدارة تابعة ملنظمة األمم املتحدة ،مقرها في نيويورك ،وهي املسؤولة عن ركيزة التنمية في األمانة العامة لألمم املتحدة ،وتعمل شعبها التسعة
ً
معا لبلوغ الهدف املشترك املتمثل في تعزيز التنمية بمعية مكتب تنمية القدرات التابع لها" .منشورات األمم املتحدة ،إدارة الشؤون االقتصادية
واالجتماعية".
( )3د .زينب محمد جميل الضناوي ،بحث بعنوان" :التزامات الالجئ والدولة املضيفة في القانون الدولي والشريعة اإلسالمية" ،مجلة كلية القانون
الكويتية العاملية ،رقم تسلسلي ( ،)30السنة الثامنة ،العدد الثاني (2020م).
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يتعرض لالضطهاد ألسباب ترجع إلى :عرقه ،أو دينه ،أو جنسيته ،أو انتمائه لعضوية فئة اجتماعية معينة ،أو
آرائه السياسية خارج دولة إقامته ،وال يستطيع وال يريد -بسبب ذلك الخوف -أن يستظل بحماية ذلك البلد"(.)1
ومن أهم التعريفات التي حددت مفهوم الالجئ ً
أيضا اتفاقية (منظمة الوحدة اإلفريقية لشؤون
الالجئين) لعام (1969م) والتي جاء فيها" :الالجئ هو :األشخاص الذين يضطرون إلى مغادرة دولتهم األصلية
بسبب عدوان خارجي ،أو احتالل أجنبي ،أو سيطرة أجنبية ،أو بسبب أحداث تثير االضطراب بشكل خطير
بالنظام العام في إقليم دولة األصل كله ،أو في جزء منه"(.)2
ويتضح من التعريفات السابقة أن حالة الالجئ قائمة على الشعور باالضطهاد بكافة أشكاله ،ويكون
خروج الالجئين ألسباب مرتبطة بالخوف والهروب من مصير يعتريه التهديد وعدم الشعور باألمان؛ فالخوف ُ
يعد
ً
جوهر اللجوء بحثا عن الشعور باألمان والسالم .ومن خالل كل هذه التعريفات فإن صفة اللجوء ال تنطبق
على األشخاص ال يزالون يعيشون داخل دولتهم االم ،وعليه فإن الشخص ال يستطيع باألحوال العادية
ً
والقانونية وفقا لالتفاقيات الدولية السابقة الذكر طلب اللجوء ،وبحسب املوقع الرسمي للمفوضية العليا
لشؤون الالجئين التابعة لألمم املتحدة ،فإن صفة الالجئ ال تشمل الهاربين ألسباب مماثلة ألسباب هروب
الالجئ ،وذلك بسبب الفرق املكاني بينهما .إذ بحسب املفوضية الالجئ هو شخص عبر الحدود الدولية إلى بلد
ً
ثاني بحثا عن األمان .3ولكن الواقع العملي يثبت وجود العديد من األمثلة في العالقات الدولية التي تؤكد على
حق السفارات في منح اللجوء السياس ي ،ويجب على رئيس البعثة الحصول على رأي حكومته قبل منح اللجوء
ألي كان .ومن أشهر األمثلة في هذا السياق ،لجوء رئيسة وزراء بوليفيا بعد سقوط نظامها إلى مقر بعثة
الفاتيكان ،وكذلك لجوء االبن األكبر لرئيس جمهورية ليبريا السابق وليام تولبرت إلى السفارة الفرنسية في
مونروفيا بعد اإلطاحة بوالده.4
كل منهما:
املطلب الثاني :االتفاقيات الدولية الخاصة باملهاجروالالجئ ،وتقديمها لخصائص ٍ
لقد سعت معظم االتفاقيات الدولية إلى تقديم تعريف واضح ومحدد ل ـ (ملهاجر والالجئ) ،وذلك
بهدف تحديد األشخاص املكتسبين لهذه الصفات ،وما يترتب عليها من حقوق وواجبات قانونية ،ولكن لم

( )1للتفصيل انظر :املادة األولى من اتفاقية األمم املتحدة الخاصة بالالجئين لعام(1951م) ،واملعروفة بـ(اتفاقية جنيف لالجئين 1951م).
( )2د .أمينة مراد ،مقال بعنوان" :الحماية القانونية لالجئين في ظل القانون الدولي" ،املركز الديمقراطي العربي ،والتعريف الذي جاءت به االتفاقية
املتعلقة بالجوانب الخاصة بمشاكل الالجئين في منظمة الوحدة االفريقية في دورتها السادسة ملؤتمر رؤساء الدول والحكومات اإلفريقية املنعقد في
أديس أبابا في (1969-12-10م).
 3مقال بعنوان " :هل يمكن طلب اللجوء إلى دولة ما من خارجها؟ ،مجلة الثقافة واملجتمع ،تاريخ ،٢٠١٨-١-١٥ :على املوقع االلكتروني:
 https://p.dw.com/p/2qWL2تاريخ االطالع.٢٠٢٠-٦-٣ :
 4للتفصيل أنظر :د .عبد العزيز ناصر عبد الرحمن العبيكان ،الحصانات واالمتيازات الدبلوماسية والقنصلية في القانون الدولي ،الرياض ،مكتبة
امللك فهد الوطنية للنشر ،الطبعة األولى ،٢٠٠٧ ،ص .٢٢٧
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ً
محددا وم ً
ً
ً
وخصوصا فيما يتعلق باملهاجر ( ،)1ومرد
تفقا عليه بشكل جماعي،
تستطع االتفاقيات أن تضع نمطا
ذلك إلى العديد من االعتبارات ،سواء السياسية أو االجتماعية أو حتى االقتصادية ،ولكن -بشكل عام -يمكننا
ُ
تحديد بعض الخصائص القانونية التي ق ِدمت للمهاجر والالجئ من االتفاقيات الدولية ،حتى ولو بشكل غير
مباشر .وهي على الشكل التالي:
 .1صفة الشخص الطبيعي
كما سبق ذكره :املهاجر هو الشخص الطبيعي فقط .ولم يأت أي تعريف من التعريفات املتعلقة باملهاجر
بإعطاء صفة املهاجر إال للشخص الطبيعي ،مستبعدة بذلك الشخص املعنوي بكافة أشكاله (.)2
 .2ترك دولة اإلقامة املعتادة
املقصود هنا :ترك بلد اإلقامة والتوجه إلى بلد آخر .والترك أو املغادرة هنا تتمثل بالتصرف املادي واملؤدي
إلى الخروج بشكل تام من الدولة املعتاد فيها اإلقامة ،بغض النظر عن جنسية املهاجر ودولة الهجرة(،)3
فالتصرف املحدد لهذه الصفة هي اإلقامة املعتادة؛ فعندما يترك املهاجر مكان اإلقامة الدائمة ،ويتوجه إلى بلد
آخر ُيعد في حالة هجرة ،ويجب أن يكون الخروج لدولة جديدة بشكل تام ،بمعنى :غير خاضعة لدولة اإلقامة
ً
ً
تركا ً
محققا لصفة املهاجر -إذا انتقل الشخص ملقر البعثات
ماديا -وبالتالي
الدائمة السابقة ،كما أنه ال ُيعد
الدبلوماسية املوجودة في دولة اإلقامة املعتادة(.)4
 .1الخروج للدولة الجديدة بهدف االستقرار
ال بد أن يكون خروج املهاجر بهدف االستقرار الدائم؛ فالخروج بهدف العالج أو السياحة ال يكسب
الشخص صفة املهاجر مهما طالت مدة اإلقامة أو قلت؛ فالعبرة بالغاية من الخروج األساس ي؛ فاملهاجر -
كما ذكرنا ً
سابقا -ال بد أن يكون هدفه اإلقامة الدائمة في البلد الجديد ،بمعنى :إقامة كل مظاهر االستقرار
من عمل ومتابعة حياتية لكافة الشروط الحياتية التي يحتاجها اإلنسان لالستقرار في مكان معين .ولذلك
استبعدت فكرة الخروج بهدف العالج أو السياحة مهما كانت مدة اإلقامة؛ ألنها تبقى ضمن إطار العودة
بمجرد إتمام الهدف ،سواء املتمثل بالزيارات السياحية أو انتهاء الفترة العالجية .وكل ذلك دون التركيز على
األسس الحياتية.
( )3انظر :تقرير املقررة الخاصة (غابريال رودريغاز بيزارو) بعنوان" :فئات محددة من الجماعات واألفراد -العمال املهاجرون -حقوق اإلنسان
للمهاجرين" املقدم بقرار لجنة حقوق االنسان (.)44 /1999
( )1محمد السيد عرفة "حقوق املهاجر والتزاماته في القانون الدولي الخاص" ،دراسة مقارنة ،جامعة (نايف) للعلوم األمنية ،الطبعة األولى ،اململكة
العربية السعودية( ،2013 ،ص.)29
( )2املرجع السابق ،عبابسة حمزة( ،ص.)12
( )3علي حسين الشامي" ،الدبلوماسية :نشأتها ،وتطورها ،وقواعدها ،ونظام الحصانات واالمتيازات الدبلوماسية" ،دار الثقافة للنشر والتوزيع،
األردن( ،2007 ،ص.)487
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 .2الهجرة الصادرة عن إرادة املهاجرالكاملة
ُ
قدم املهاجر على الخروج بناء على توجه خاص لديه ،مبني على نية
تعد صفة أساسية للمهاجر ،بمعنى أن :ي ِ
االستقرار في دولة جديدة لتحسين وضع اقتصادي معين .وفي حال غياب إرادته الحرة نكون أمام صفة جديدة
تبعد ً
تماما عن املهاجر ،ونكون أقرب إلى صفة الالجئ (.)1
ا
ثانيا :الخصائص املكسبة لصفة (الالجئ):
ً
وفقا للقانون الدولي من خالل العديد من االتفاقيات الدولية ال بد من توافر الخصائص التالية:
متوجها إلى دولة جديدة .وذلك ً
ً
هربا من تهديد أو خوف،
 -1أن يترك الشخص أو الالجئ دولته األصلية
وبالتالي تعد حالة الحرب ،أو رفض الدولة تقديم الحماية لهذا الشخص -بهدف اضطهاده -من األمور
الكافية لتوافر أول عناصر اللجوء.
ً
خوفا أو غيرهً -
مبنيا على أسس لها مبرراتها املعقولة واملنطقية .وقد
 -2أن يكون سبب هذا اللجوء -سواء كان
حددت اتفاقية األمم املتحدة لعام (1951م) هذه األسباب :كالخوف املبرر ،أو التمييز على أساس العرق
أو الدين.
 -3يجب أن ال يكون الالجئ ممن ذكرتهم املادة األولى من اتفاقية (األمم املتحدة لشؤون الالجئين).
وهي :األسباب املرتبطة بارتكاب جريمة ضد السالم أو جرائم حرب ،بمعنى آخر :جميع أشكال الجرائم التي قد
ُ
ترتكب من قبل الالجئ ،مما تترتب عليها سحب صفة الالجئ بكافة األحوال.2
من خالل ما تم تقديمه -فيما يتعلق بمفهوم (الالجئ واملهاجر)  -نجد الحالتين مختلفتين ً
تماما عن بعضهما؛
فاألولى تتحدث عن شخص اضطر للخروج من بلده األصلي واللجوء إلى دولة أكثر ً
ً
وسالما له -وهو مبرره
أمانا
األول ،بغض النظر عن الوضع االقتصادي أو املعيش ي -في حين نجد املهاجر هو حالة ثانية مختلفة تتحدث
عن شخص خرج من دولة اإلقامة -سواء يحمل جنسيتها أم ال -بهدف تحسين وضع اقتصادي معيش يً ،
بعيدا
عن أي ضغوط سياسية أو دينية أو عرقية.
املبحث الثاني:
كيفية التعاطي مع املهاجر والالجئ وفق القانون الداخلي
لقد اجتهد القانون الدولي في تقديم تعريف ل ـ (املهاجر أو الالجئ) بشكل عام ،وقدمت معظم االتفاقيات
حدود طبيعية لهاتين الحالتين ،لكن املهاجر و الالجئ هما -في املقام األول -حالة إنسانية ،حالت الظروف
( )1أعراب بلقاسم" ،القانون الدولي الخاص -تنازع القوانين" ،دار الهومة ،الجزائر( ،2002 ،ص.)63
2 Mangrio. Elisabeth, Refugees Experiences of Healthcare in The Host Country: A Scoping Review, Cross Mark, BMC Health
Services Research, 2017.
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االقتصادية أو القهرية إال الخروج من بالدهما؛ لذلك نجد اتفاقيات حقوق اإلنسان ال تتوانى عن تقديم
التعاريف والحقوق املتعلقة بأي حالة إنسانية في أي مجتمع( .)1وعليه :سنقدم في هذا املبحث مطلبين :في
املطلب األول :الحماية الدولية للمهاجر والالجئ في البلد املضيف ،وفي املطلب الثاني :التزامات الدولة املضيفة
تجاه املهاجر والالجئ.
املطلب األول :الحماية الدولية للمهاجروالالجئ في البلد املضيف
تدخل القانون الدولي من خالل العديد من االتفاقيات الدولية بهدف تحديد عالقة الدول املضيفة
وتنظيم هذه العالقة مع املهاجر والالجئ ،وسعت نحو إيجاد قاعدة قانونية ُيعمل بها ضمن مجموعة املجتمع
الدولي ،من خالل الدخول بمعاهدات دولية تؤثر بشكل أو بآخر على واقع املهاجر والالجئ .وعليه :سوف نقدم
الحماية على الشكل التالي:
ا
أوال :الحماية الدولية للمهاجرفي البلد املضيف
املهاجر بشكل عام شخص أجنبي موجود في البلد املضيف ،وبالتالي هو خاضع للعديد من االتفاقيات
الدولية والتي تعد املسار الصحيح املطالب بتطبيقه من قبل الدولة املضيفة .ومنها على سبيل املثال:
 اإلعالن املتعلق بحقوق االنسان لألفراد الذين ليسوا من مواطني البلد الذي يعيشون فيه لعام(1985م)(.)2
 االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري لعام (1965م)(.)3 االتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم لسنة (1990م)(.)4ً
كما أن هناك العديد من االتفاقيات التي حددت وضعية املهاجر القانونية ،وحفظت حقوقه .وذلك انطالقا
ً
من كونه طفال لم يتجاوز  16سنة ،أو كان امرأة -حتى -في حال كان من ذوي االحتياجات الخاصة لعام
(1975م)(.)5

( )1إبراهيم الدراجي "مشكلة الالجئين وسبل معالجتها" ،مداخلة في امللتقى العاملي ،والذي حمل عنوان" :الالجئون في املنطقة العربية :قضاياهم،
ومعالجتها" ،جامعة (نايف) للعلوم األمنية ،الرياض 4-3( ،أكتوبر2011م).
 )2اعتمد ونشر على املأل بموجب قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة رقم ( )40/144املؤرخ في ( 13كانون األول /ديسمبر 1985م) ،حقوق اإلنسان،
مجموعة صكوك دولية ،املجلد األول ،األمم املتحدة ،نيويورك1993( ،م).
( )3قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة ( -2106ألف د )20-املؤرخ في ( 21كانون األول  /ديسمبر1965م) ،مجموعة صكوك دولية ،املجلد األول،
األمم املتحدة ،نيويورك1993( ،م).
( )1االتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم ،اعتمدت بقرار الجمعية العامة ( )185 /45املؤرخ في ( 18كانون األول/
ديسمبر 1990م) ،الوثيقة رقم (.)A /RES /45/158
( )2اعتمدت وبروتوكولها االختياري في ( 13كانون األول /ديسمبر2006 /م) ،الوثيقة رقم (.)A /RES /61/106
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وعليه :فإن املعاهدات واملواثيق الدولية متعددة .وكلها حاولت حماية املهاجر بأي حالة أو وضعية كان،
وقد ُوصفت بالتكامل بين االتفاقيا ُت التي استجمعت -بالقدر املتاح في القانون الدولي واملجتمع الخاص فيه-
حماية هذه الطائفة ،بغض النظر عن مدى تحقيق هذا الهدف من عدمه.
ثان ايا :حماية الالجئ في القانون الدولي في البلد املضيف
ُ
سنتناول في هذا الجزء من الدراسة أبرز االتفاقيات الدولية التي فعلت لتقديم كافة الوسائل القانونية
املتاحة بهدف حماية الالجئ .وهذه االتفاقيات هي كالتالي:
 اتفاقية (جنيف) الرابعة لعام (1949م) ،هذه االتفاقية قدمت في العديد من موادها الحماية القانونيةَ
الالجئ معاملة
لالجئ .ولعل أبرزها كان في املادة ( )44التي نصت على :ضرورة معاملة البلد املضيف
تفضيلية ،وعدم معاملته كأجانب أعداء على أساس الجنسية التي ينتمي إليها ،باإلضافة إلى املادة ( )45التي
قضت بعدم جواز طرد أو إبعاد الالجئ من خالل نقله إلى بلد يخش ى فيه االضطهاد ،كما حثت الدول على
ضرورة جمع شمل األسر املشتتة بهدف حفظ الحياة األسرية لالجئ.
ُ
 اتفاقية (جنيف) لالجئين لسنة (1951م) .هذه االتفاقية تلزم جميع األطراف املوقعة عليها بضرورة حمايةالالجئ ،وأضافت العديد من الحقوق املتمثلة بحقوق اإلنسان من خالل اإلعالن العاملي لسنة (1948م)،
فيجب معاملة الالجئين معاملة األشخاص الشرعيين املقيمين داخل الدولة نفسها ،وذلك من خالل الحق
في التحرك بحرية في بلد اللجوء ،وال يجب تقييدهم دون ضرورة(.)1
ً
وخصوصا كونها أضافت العديد من
وعليه :فقد جاءت اتفاقية (1951م) مكملة التفاقية (1949م)،
الحقوق األساسية لالجئ ،مثل :الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية املتمثلة بالعمل والتعليم والصحة،
وغيرها من األمور الحياتية التي تحفظ حق الالجئ في الحياة الطبيعية( .)2وكما هو واضح ،فقد سعى املجتمع
ً
وخصوصا بعد الحرب العاملية الثانية -لضبط وضع الالجئ ،وذلك لكون حاالت اللجوء تزداد في جميع
الدولي -
املجتمعات .والعبرة ً
دائما في مدى التطبيق ،وليس فقط في مدى وجود أو عدم وجود معاهدات تتعلق باملوضوع
املثار ،سواء تعلق بالالجئ أو املهاجر؛ فاملعاهدات واملواثيق والبروتوكوالت الدولية موجودة ومتعددة ،وعند
حصول حروب ونزاعات يبدأ العمل على تطبيقها ،وذلك للحيلولة دون وقوع األشخاص في براثن الدول
ُ
املستضيفة .فكلما طبقت هذه االتفاقيات كلما كان وضع الالجئ أو املهاجر أفضل من الناحية اإلنسانية .وهذا
هو الهدف األول واألهم للقانون الدولي بشكل عام.

( )1أ .محمد بلمديوني "وضع الالجئين في القانون الدولي اإلنساني ،األكاديمية للدراسات االجتماعية واإلنسانية ،قسم العلوم االقتصادية
والقانونية" ،العدد (( ،)17جانفي ( ،)2017ص.)165
( " )2د .عبد الكريم علوان" ،الوسيط في القانون الدولي العام ،مكتبة دار الثقافة ،األردن ،الطبعة األولى( ،2005 ،ص .)43
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املطلب الثاني :التزامات الدولة املضيفة تجاه املهاجروالالجئ
إن تزايد حاالت الهجرة واللجوء في العالم أجمع َدفع املجتمع الدولي لتقديم تصور قانوني لوضعية هذا
ً
مستندا في ذلك على املعاهدات املتعلقة بهما من حيث ضبط العالقة بينهما وبين الدولة
الالجئ أو املهاجر،
ً
املضيفة ،مما أوجب الحديث عن بعض االلتزامات الدولية املترتبة على الدول املضيفة ،وذلك انطالقا من
حرص املجتمع الدولي نحو حفظ هؤالء األشخاص ،وتأمين أهم العناصر الحياتية لهم .وهي على الشكل التالي:
ا
أوال :حقوق املهاجرفي الدولة املضيفة:
كما ذكرنا ً
سابقا :سعت جميع االتفاقيات الدولية نحو ترسيخ الحقوق اللصيقة بالعناصر الحياتية ،والتي
ال يمكن االستغناء عنها ،مع اإلشارة إلى أن املهاجر هو -في الغالب -املهاجر الساعي نحو فرصة عمل جديدة
تؤدي إلى تحسين وضعه االقتصادي .وأهم هذه الحقوق الواجب توافرها من قبل الدولة املضيفة هي:
-

الحق في الحياة.
حرية التنقل.
الحق في الحرية واألمن الشخص ي.
حظر التعذيب واملعاملة اإلنسانية.
حرمة الحياة الشخصية.
الحق في العناية الطبية(.)1

وكما هو واضح :إن جميع هذه الحقوق تصب في خانة الظروف الطبيعية للمهاجر ضمن البيئة الجديدة
التي قرر اإلقامة فيها ،وبغض النظر عن مدى شموليتها من عدمه .املهم -في املقام األول -التزام الدول املضيفة
بتأمين هذه الحقوق وتوفيرها طوال مدة إقامته ،والعمل على أن يعامل بالتساوي مع غيره من األشخاص
املتواجدين في نفس املكانَ ،وت ُّ
متع الجميع بالقدر الكافي من املساواة.
ا
ثانيا :الالجئ وحفظ حقوقه في الدولة املضيفة
ً
خصوصا بعد الحرب
أوضحت االتفاقيات الدولية الواجبات الواقعة على الدول املضيفة لالجئ( ،)2وذلك
العاملية الثانية ،والتي كان من أهم نتائجها :تزايد أعداد الالجئين .ومنذ ذلك الحين ال تزال أفواج الالجئين في
تزايد مستمر 3وإلى يومنا هذا وضع الالجئين ،ولذلك نجد أكثر املشاكل الدولية املثارة هي وضع الالجئ في الدول
وخصوصا إذا ما تذكرنا بأن الالجئ هو :كل من ترك بلده ً
ً
هربا من اضطهاد ديني أو سياس ي أو حتى
املستضيفة،
(" )1االتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم" ،املواد من 8( :إلى .)35
( )2املرجع السابق ،د .عبد الكريم علوان( ،ص.)45
)3(Taylor. Edward, Economic Impact of Refugees, Cross Mark, Economic Science, July 5,2016, vol 113, no. 27, p: 7449-7453.
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عرقي ،وليس ً
هربا من وضع اقتصادي مالي( ،)1فالالجئ ً
غالبا ما يكون نتيجة لحروب ونزاعات سياسية في بلده.
وأهم هذه الحقوق هي كالتالي:
 عدم التمييز ،بمعنى :معاملة الالجئ معاملة األجنبي املقيم لديها بصورة شرعية. إصدار بطاقة هوية شخصية. حرية ممارسة الشعائر الدينية. مبدأ عدم جواز الطرد أو الرد. امتناع الدولة عن فرض جزاءات على الالجئين(.)2ً
وكما هو حال املهاجر ،فقد سطر القانون الدولي حقوقا لالجئ ال بد من تحقيقها من ِقبل الدول املضيفة.
وقد قدمت االتفاقيات هذه الحقوق
بشكل واضح ومحدد ،ولكننا نجد العديد من الدول استطاعت تقديم
ٍ
ً
ودوال أخرى وقفت عاجزة ً
تماما عن تحقيق هذه االلتزامات .ومرد ذلك إلى العديد من األسباب،
هذه الحقوق،
ً
وخصوصا إذا ما أخذنا بعين االعتبار األعداد الضخمة لالجئين.
أهمها االقتصادية،
باإلضافة إلى ما تم ذكره أعاله ،ال بد من اإلشارة إلى مسألة رفض اللجوء من قبل الدولة املقدم إليها طلب
اللجوء ،فعندها تترتب حقوق جديدة لالجئ على الدولة املضيفة وهي تتمثل في الشكل التالي:
 -１حق الحصول على االستشارة القانونية
 -２حق الطعن عدة مرات بقرار الرفض
 -３تصريح إقامة مؤقت ملنع الترحيل عند وجود أسباب تعيق الترحيل
 -４الحق بتقديم "طلب لجوء الحق"
يمكن لطالب اللجوء الذي رفض طلب لجوئه تقديم طعون على القرار لدى السلطة القضائية .وهناك
عدة مراحل للطعن ،يمكن للشخص تقديم طعن واعتراض على قرار رفض اللجوء إلى املحكمة الدستورية
العليا ،أو املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان ،في حال اعتقاد طالب اللجوء أن القرار ينتهك حقه الذي
تضمنه له اتفاقيات حقوق اإلنسان الدولية.3ومن األمثلة القضية التي أقامها ي.س وهو مواطن تركي من

( )4املرجع السابق ،د .زينب محمد جميل الضناوي( ،ص.)8
( )1انظر :د .نعمان عطا هللا الهيتي "حقوق االنسان القواعد واآلليات الدولية" ،دار املؤسسة رسالن ،دمشق( ،1016 ،ص.)197
ً
 3محي الدين حسين ،مقال بعنوان" :طالبو اللجوء املرفوضون أيضا لديهم حقوق يجب مراعاتها" ،على املوقع االلكتروني
 ،https//p.dw.com/p/3CsZIتاريخ النشر ،٢٠١٩-٢-٩ :تاريخ االطالع.٢٠٢٠-٦-٣ :
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أصل كردي كان يقيم في سويسرا حيث طلب اللجوء في  ،١٩٩٨-٦-١٨وقد تم رفض طلبه مما دفعه إلى
ً
تقديم بالغ إلى لجنة مناهضة التعذيب معتمدا بذلك على املادة  ٢٢من االتفاقية نفسها.1
الخاتمة:
ً ً
ً
ختاما لهذا البحث :إن إشكالية الهجرة واللجوء تمثل تحديا كبيرا للمجتمع الدولي بكافة منظماته وأفراده،
ومن املهم أن يتجه املجتمع الدولي في إيجاد حل قانوني عملي ملواجهة أزمة الالجئين واملهاجرين املتنامية
الصعوبة ،ويتوجب أن تسعى كافة الجهات الحكومية والدولية في بذل املزيد من الجهود الرامية إلى الحد من
خطورتها وإبراز هذه املشكلة بشكل واضح ووضعها ضمن إطار محدد وهو اإلطار اإلنساني في املقام األول .كما
نالحظ أن القانون الدولي املتمثل بمجتمع الدول املنظمة له من خالل االتفاقيات واملعاهدات الدولية يقدم
ً
ً
حد ما ،ولكن ً
ً
دائما مشكلة القانون الدولي هي في مدى التزام هذه الدول
إطارا
قانونيا محددا واضح املعالم إلى ٍ
ً
بتطبيق االتفاقيات الدولية .وانطالقا من هذه الفكرة ،يمكننا أن نقدم العديد من النتائج والتوصيات في هذا
السياق.
ا
أوال :النتائج:
 -1إن وضع الالجئ واملهاجر من املوضوعات الجد شائكة رغم أهميتها؛ فالالجئ واملهاجر يشكالن -بشكل أو
بآخرً -
ً
إضافيا على الدولة املضيفة.
عبئا
 -2وجود العديد من الوثائق الدولية الخاصة بكل من الالجئ واملهاجر ،ولكن تظهر املشكلة عند التطبيق
العملي لها.
 -3إن مشكلة اللجوء -أو حتى الهجرة -ال بد أن تنظم وبشكل دائم من قبل املجتمع الدولي املتمثل باالتفاقيات
الدولية املشتركة.
 -4االتفاقيات الدولية هي الركيزة األساسية لحماية كافة الحاالت اإلنسانية التي يمكن أن تكون قد حصلت
ً
وخصوصا في ظل الصراعات التي ال تزال تتوسع دائرتها في عاملنا اليوم.
أو قد تحصل في املستقبل،
ا
ثانيا :التوصيات:
 -1العمل الدائم من قبل املجتمع الدولي على تحسين وتطوير االتفاقيات الدولية حتى تواكب الواقع الحالي
لألعداد الهائلة لألشخاص الذين يهاجرون بلدانهم ،ويطرقون أبواب دول جديدة.
 -2ضرورة إلزام الدول املنظمة للمعاهدات الدولية بتطبيق كافة ما ورد فيها من التزامات ً
منعا لوقوع أي
إشكاليات قد تحدث أثناء تطبيق بنود الهجرة واللجوء.
ً
1للتفصيل انظـر ،قياسا على ذلك ،ه .د .ضـد سويسرا ،البـالغ رقم  ،1998/112الفقـرة  ،5-6و أ .ل .ن .ضد سويسرا ،البالغ رقم  ،1997/190الفقرة
 .5-8وجامعة مينيسوتا ،مكتبة حقوق االنسان ،آراء وقرارات لجنة مناهضة التعذيب بموجب املادة  22من االتفاقية ،البالغ رقم .147 /1999
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ً
وخصوصا إذا ما عدنا إلى الدافع
 -3مطالبة املجتمع الدولي بتعزيز الفكرة اإلنسانية سواء للهجرة أو اللجوء،
األساس ي للقيام بها ،مما يؤدي بدوره إلى تعامل الدول املضيفة مع الالجئ أو املهاجر بشكل إنساني بعيد كل
البعد عن الصراعات السياسية.

املراجع:
باللغة العربية:
ا
أوال :الكتب القانونية
 أعراب بلقاسم" ،القانون الدولي الخاص -تنازع القوانين" ،دار الهومة ،الجزائر).2002( ، عبد العزيز ناصر عبد الرحمن العبيكان ،الحصانات واالمتيازات الدبلوماسية والقنصلية في القانونالدولي ،الرياض ،مكتبة امللك فهد الوطنية للنشر ،الطبعة األولى.)2007( ،
 عبد الكريم علوان "الوسيط في القانون الدولي العام" ،مكتبة دار الثقافة ،األردن ،الطبعة األولى.)2005( ، علي حسين الشامي" ،الدبلوماسية :نشأتها ،وتطورها ،وقواعدها ،ونظام الحصانات واالمتيازاتالدبلوماسية" ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،األردن.)2007( ،
 محمد السيد عرفة "حقوق املهاجر والتزاماته في القانون الدولي الخاص" ،دراسة مقارنة ،جامعة (نايف)للعلوم األمنية ،الطبعة األولى ،اململكة العربية السعودية.)2013( ،
ا
ثانيا :املقاالت العلمية
 إبراهيم الدراجي "مشكلة الالجئين وسبل معالجتها" ،مداخلة في امللتقى العاملي ،والذي حمل عنوان:"الالجئون في املنطقة العربية :قضاياهم ،ومعالجتها" ،جامعة (نايف) للعلوم األمنية ،الرياض4-3( ،
أكتوبر2011م).
 أمينة مراد ،مقال بعنوان" :الحماية القانونية لالجئين في ظل القانون الدولي" ،املركز الديمقراطي العربي،في منظمة الوحدة االفريقية في دورتها السادسة ملؤتمر رؤساء الدول والحكومات اإلفريقية املنعقد في
أديس أبابا في (1969-12-10م).
 زينب محمد جميل الضناوي ،بحث بعنوان" :التزامات الالجئ والدولة املضيفة في القانون الدولي والشريعةاإلسالمية" ،مجلة كلية القانون الكويتية العاملية ،رقم تسلسلي ( ،)30السنة الثامنة ،العدد الثاني
(2020م).
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 محمد بلمديوني "وضع الالجئين في القانون الدولي اإلنساني ،األكاديمية للدراسات االجتماعيةواإلنسانية ،قسم العلوم االقتصادية والقانونية" ،العدد (( ،)17جانفي ( ،)2017ص.)165
ً
 محي الدين حسين ،مقال بعنوان" :طالبو اللجوء املرفوضون أيضا لديهم حقوق يجب مراعاتها" ،علىاملوقع االلكتروني .)2019( ،https//p.dw.com/p/3CsZI
ا
ثالثا :الرسائل
 عبابسة حمزة" ،الحماية القانونية للمهاجرين في القانون الدولي" ،دراسة لنيل شهادة الدكتوراه ،كليةالحقوق والعلوم السياسية ،جامعة أبي بكر بلقايد ،الجزائر2017( ،م).
ا
رابعا :االتفاقيات والتقاريرالدولية
 تقرير املقررة الخاصة (غابريال رودريغاز بيزارو) بعنوان" :فئات محددة من الجماعات واألفراد -العمالاملهاجرون -حقوق اإلنسان للمهاجرين" املقدم بقرار لجنة حقوق االنسان (.)44 /1999
 قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة رقم ( )40/144املؤرخ في ( 13كانون األول /ديسمبر 1985م) ،حقوقاإلنسان ،مجموعة صكوك دولية ،املجلد األول ،األمم املتحدة ،نيويورك1993( ،م).
 قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة ( -2106ألف د )20-املؤرخ في ( 21كانون األول  /ديسمبر1965م)،مجموعة صكوك دولية ،املجلد األول ،األمم املتحدة ،نيويورك1993( ،م).
 االتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم ،اعتمدت بقرار الجمعية العامة( )185 /45املؤرخ في ( 18كانون األول /ديسمبر 1990م) ،الوثيقة رقم ( ،)A /RES /45/158وبروتوكولها
االختياري في ( 13كانون األول /ديسمبر2006 /م) ،الوثيقة رقم (.)A /RES /61/106
 اتفاقية األمم املتحدة الخاصة بالالجئين لعام(1951م) ،واملعروفة بـ(اتفاقية جنيف لالجئين 1951م).املراجع باللغة األجنبية:
- Desiderio, Maria. Integrating Refugees into Host Country Labor Markets, MPI, Transatlantic
Council on Migration, October,2016.
- Mangrio. Elisabeth, Refugees Experiences of Healthcare in The Host Country: A Scoping
Review, Cross Mark, BMC Health Services Research, 2017.
- Taylor. Edward, Economic Impact of Refugees, Cross Mark, Economic Science, July 5,2016, vol
113, no. 27.
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ل
مراح
،يخها
تا
،
الجزائر
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ة
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غير
ة
الهجر
ر
ِ
ِ
ِ
Illegal Immigration in Algeria History, Stages of Development and Techniques
 تخرجت في الجامعة اللبنانية، رمضان أحمد العمر.د
Dr. Ramadan Ahmad Al-Omar, Lebanese University

Summary
This research is sought to demonstrate the reality of illegal immigration in Algeria. It's talking
about history, development stages, methods and social and national effects throughout focusing
on its historical stages, reasons and forms. The research is also talking about the immigration
social and national reflections. We stated the procedures adopted by the Algerian government to
obstruct it as it is an international phenomenon. Currently, it is becoming a basic problem in the
country. Algeria exerted great efforts to confront the illegal immigration inside and outside the
country. Locally, the government created many job opportunities throughout founding
economical and sustainable projects and many other measures to decrease unemployment and
poverty rates. Moreover, many cooperative conventions were held on the international and the
European levels to terminate this phenomenon
Keywords
Illegal immigration, youth, traffickers in human beings, consequences of illegal immigration,
motivations, reasons and adopted procedures
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ملخص :
ّ
ائر ،تاريخها ومراحل تطورها،
يسعى هذا البحث إلى تظهير حقيقة وواقع الهجرة غير الشرعية في الجز ِ
ّ
ّ
ّ
التاريخية ،وأسبابها وأشكالها
والوطنية ،من خالل الوقوف عند مرحلها
االجتماعية
وأساليبها ،وتداعياتها
وانعكاساتها على الوقعين االجتماعي والوطني ،والتدابير املتخذة من قبل الحكومة الجز ّ
للوقوف في وجهها
ائري ِة
ِ
ِ
ّ
كونها ظاهرة ّ
أساسية في الجزائر ،وتمثلت جهود الجزائر في التصدي للهجرة غير
دولية ،وتحولت ملشكلة
ّ
ً
ً
العمل من خالل إنشاء مشاريع
فرص
ِ
الشرعية داخليا وخارجيا ،حيث أوجدت على الصعيد الداخلي العديد من ِ
ّ
والبطالة ،وغيرها من التدابير ،في حين عقدت على الصعيد الخارجي مع بعض
للحد من الفقر
تنموية اقتصادية ِ
ِ
ّ
ّ
الدول
واإلقليمية اتفاقات تعاون وتنسيق مشترك ملكافحة هذه الظاهرة.
األوروبية
الكلمات املفتاحية:
ُ
ّ
ّ
الشرعية ،دوا ِفعها ،ال ُ
تدابير املتخذة.
الشرعية ،الشباب ،تجارة البشر ،تداعيات الهجرة غير
الهجرة غير
ُّ
البحث
أهمية
ِ
ّ
ّ
الشرعية تهدد أمن واستقرار الجزائر ،في مختلف جوانبها
أهمية البحث من كون الهجرة غير
تأتي
ّ
ّ
واألمنية ،...كان من الضروري معرفة تاريخها ومراحل تطورها وأساليبها
والسياسية
االقتصادية واالجتماعية
وآثارها على مختلف جوانب الحياة االجتماعي واالقتصادية والوطنيً ،...
وأيضا ّ
تبين آليات الجزائر في التصدي
توضيحها ومعالجتها.
والعمل على
لهذه الظاهرة ومعرفة أخطارها
ِ
ِ
 األهدافُ
ُ
ّ
بمفهومها العام ،كونها تحولت ملشكلة تعاني منها معظم البلدان
الشرعية
ظاهرة الهجرة غير
تعريف
ِ
ِ
ٌ ٌّ ّ
خل ْ
ّ
ّ
ّ
العالقات مع بعض الدول
واإلقليمية ،والهدف األساس ي
األوروبية
فت توترات في
العربية ،وهي مشكلة أمنية
ِ
لهذا البحث الوصول ألفضل النتائج ّ
والتوصيات واالستنتاجات من أجل التصدي لهكذا ظاهرة خطيرة
ِ
ِ
ومعقدة.
ّ
اإلشكالية:
ُّ
ُ
ّ
ّ
ل
ائر تاريخها ،ومراحل تطورها،
ز
الج
في
ة
الشرعي
غير
الهجرة
حو
البحث
لهذا
ة
املركزي
ة
تدور اإلشكالي
ِ
ِ
ُ
ُ
ّ
املواضيع التي تحتل صدارة
أهم
من
ة
الشرعي
غير
الهجرة
وتعتبر
وأساليبها ،وتداعياتها االجتماعية والوطنية،
ِ
اهتمامات الدول ،والسيما في ظل التوجه الدولي باتجاه العوملة االقتصادية ،وتسهيل حركة التجارة ،ورفع
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نتج ُ
القيود عن السلعً ،
وايضا عن حركة رؤوس األموال ،...وهذا ما َ
ّ
ّ
ّ
عنه آثار ّ
وسياسية
ووطنية
اقتصادية
سلبية
ِ
ِ
ْ
ْ
ّ
ّ
ّ
الدولة الجزائري ِة ،وفي ظل هذه التطورات برزت ظاهرة الهجرة غير الشرعية للشباب الجزائري
وأمنية...على
ِ
ّ
باتجاه الدول
حياة أفضل.
األوروبية بشكل ملحوظ للبحث عن ٍ
الشرعية ظاهرة َ
ّ
مشكلة اجتماعية إلى مشكلة
املشاكل ،وتحولت من
نتج عنها الكثير من
وكون الهجرة غير
ٍ
ِ
ْ
ّ
َ
ّ
العلم أن هذه الظاهرة لم تقف عند الهجرة غير
أمنية
باملقام األو ِل ،تهدد استقرار وأمن الدولة الجزائرية ،مع ِ
ِ
ّ
الشرعية لألفراد ِوالجماعات ،ولكن تعدها لحدوث أعمال شغب واستغالل...
السابقة
 الدراساتِ

ّ
الشرعية ،من منظوراألمن اإلنساني ،جامعة محمد خيضر بسكرة،
= رشيد ساعد ،واقع الهجرة غير
كلية الحقوق للعلوم السياسية ،مذكرة ماستر ،الجزائر ،2012-2011 ،تركز هذه الدراسة حول حقيقة الهجرة
ّ
الشرعية وبعض النظريات املفسرة للهجرة ،وتستعرض مراحل التطور التاريخي للهجرة " مرحل تشجيع
غير
ّ
الشرعية باتجاه الدول
الدولة ومرحلة وقف الهجرة ومرحلة الهجرة نحو أوروبا" ،باإلضافة لطرق الهجرة غير
ّ
االوروبية...
ا
نموذجا)،
 رقية سليمان عواشرية ،نحو رؤية للتعامل مع ظاهرة الهجرة غير املشروعة (الجزائرّ
ّ
األمنية ،املجلد  ،33العدد  ،71الرياض ،2018 ،أستعرض هذا البحث الهجرة غير
العربية للدراسات
املجلة
املشروعة في الجزائر ،وتاريخها وعواملها وانعكاساتها ،والتصور املقترح للتعامل مع هذه املشكلة ...
 املنهجكما هو معروف أن املنهج في اللغة هو الطريق والسبيل والوسيلة ،من أجل أن يصل الباحث لهدف معين
أو نتيجة ،وبالتالي الوصول للحقيقة ،لهذا سوف أعتمد في هذا الجهد على املنهج التاريخي – االجتماعي ،حيث
يمكن من خالله الوصول إلى املبادئ والقوانين العامة ،وذلك من خالل البحث في تفاصيل األحداث التاريخية
ال تي وقعت في املاض ي ،وتحليل الحقائق املتعلقة باملشكالت االجتماعية ،أي الكشف عن األسباب العميقة
لتكوين الظاهرة االجتماعية ،وتحويلها لظاهرة تاريخيةً ،
وأيضا يمكن رصد النتائج التي تركتها تلك الظاهرة،
ويعتمد هذا املنهج على املصادر املتعلقة بالظاهرة أو الحدث التاريخي ،ومن ثم نعيد بناء العمليات االجتماعية،
وكذلك ربط الحاضر باملاض ي ،أي محاولة فهم القوى االجتماعية األولى التي كانت السبب في تشكيل الحاضر،
والغاية هي الوصول إلى فهم واضح يمكن من خالله صياغة املبادئ والقوانين االجتماعيةً ،
وأيضا فهم سلوك
األفراد والجماعات ،...فدراسة التاريخ تساعد على معرفة العوامل املؤثرة في املشكالت االجتماعية الحالية،
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وبالتالي يمكننا وضع األسس املناسبة للتخطيط االجتماعي واالصالح االجتماعي ،وذلك من خالل التعرف على
املصادر الفعلية للمشكالت وما مدى تأثيرها على ظروف الحياة االجتماعية.
ّ
ُ
توضيح الخطة
ُ
ر َ
كز البحث على ما يلي:

ً
ّ
بمفهومها العام.
الشرعية
أوال :مقدمة تاريخية توضح حقيقة الهجرة غير
ِ
ّ
ً
الشرعية ودوافعها إلى أوروبا.
ثانيا :مراحل التطور التاريخي للهجرة غير
ً
ّ
الشرعية.
ثالثا :اساليب واشكال الهجرة غير

ّ
ر ً
ابعا :تداعيات الهجرة غير الشرعية والتدابير املتخذة.
ً
خامسا :االستنتاجات والتوصيات
ا
ّ
تاريخية
أوال :مقدمة
ْ
ْ
ّ
ّ
ُ
ات الدول
االقليمية
بعض البلدان
تعرضت
كانت قد
العربية بشكل عام والجزائر بشكل خاص لتأثير ِ
ً
ّ
الحياة س ً
واء على
جوانب
مختلف
وخصوصا بعد املرور بالعديد من االضطرابات واألزمات في
واألجنبية،
ِ
ِ
ِ
الصعيد الداخلي أو الخارجي ،التي أحدثت تغيرات ثقافية وعلمية واجتماعية ،...وهذه التغيرات برزت تأثيراتها
ّ
الشرعية تعتبر إحدى أهم االشكاليات التي
بشكل أساس ي على عنصر الشباب الجزائري ،ولهذا فأن الهجرة غير
يسعى الباحثين وامل ّ
ؤرخين لتظهيرها ودراستها.
ُ
ّ
ّ
األنسان منذ أقدم العصور والتي يعود أبرز
اجتماعية عاملية عرفها
الشرعية هي ظاهرة
الهجرة غير
اث والحروب والبحث عن العيش الكريم ،...وهي تعد من أهم املواضيع املعاصرة والتي تحاكي
أسبابها إلى الكور ِ
ّ
الشرعية معقدة نتيجة لكثرة العناصر
الواقع واملحيط ،وتحظى باهتمام عاملي ووطني ،وتعتبر ظاهرة الهجرة غير
ّ
التي تتألف منها ،ولهذا يمكن القول أنها مسألة ّ
اجتماعية ترتبط بها
أمنية بالدرجة األولى بعد ما كانت مسألة
واقتصادية ،...وبالتالي ّ
ّ
تهدد أمن الدول باملقام األول ،واألفراد باملقام الثاني ،وهي تخالف
مشاكل سياسية
القوانين.
ّ
ً
ّ
ومهما لظاهرة ّ
ً
أساسيا ً
الضفة
الشرعية ،باتجاه
دولية وهي الهجرة غير
أنموذجا
ويمكن اتخاذ الجزائر
ّ
ّ
الشمالية للبحر األبيض املتوسط ،نتيجة لتأزم األوضاع االقتصادية ً
ثمانينيات القرن املاض ي ،مما
بدءا من
ِ
ِ
ً
وخاصة في فئة الشباب الجزائري ،ال بل تعداه ً
أيضا لحاملي الشهادات العليا ،ونتيجة
أدى إلى ارتفاع في البطالة
ِ
ّ
ّ
والسياسية ،...التي ترتبط بها الجزائر ببعض بلدان أوروبا.
التاريخية واالقتصادية واالجتماعية
امل
للعو ِ
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ّ
ّ
ّ
الشرعية أو ّ
النظامية ،...تعني دخول مهاجر من دولة
قانونية أو الهجرة غير
السرية أو الغير
والهجرة غير
إلى أخرى بدون تأشيرة دخول أو تصريح إقامةً ،
البر أو الجو(.)1
سواء عن طريق
البحر أو ِ
ِ
ّ
الشرعية على أنها سلسلة من الظواهر املختلفة ،وتشمل األشخاص الذين
وكذلك عرفت الهجرة غير
يدخلون ً
ّ
الداخلية لذلك البلد ،وتشمل األشخاص املهاجرين
بلدا ليس بلدهم على خالف ما تقتضيه القوانين
الذين يبقون في بلد دون تأشيرة دخول أو تصريح إقامة(.)2
الشرعية فهو ُ
ّ
يعتبرها أنها مغادرة املهاجر أراض ي بلده بشكل نهائي إلى
أما التعريف القانوني للهجرة غير
وع ْ
أراض ي بلد أخر(ُ ،)3
ّ
الدولية بحماية العمال املهاجرين وأفراد عائالتهم التي أقرتها
رفت الهجرة في االتفاقيات
ّ
الجمعية العامة في تاريخ  18أيلول ّ ،1990
فتعرف العمال املهاجرين في املادة رقم ( )2في القسم األول فقرة (أ)
بانهم االشخاص الذين يعملون أو سيعملون أو قد عملوا في نشاط مأجور في دولة غير دولتهم ،وكذلك نصت
املادة رقم ( ) 5الفقرة (أ) بأن املهاجرين يعتبرون في وضعية قانونية هم وافراد عائالتهم إذا سمح لهم العبور
واإلقامة والعمل في البلد الذي يمارس فيها العمل ً
وفقا لنظام املعمول به في تلك البلد ،...وفي حين جاء في الفقرة
ّ
شرعية كل من ال يشمل الشروط
(ب) تعريف خاص باملهاجر غير الشرعي "يعتبر بدون وثائق وفي وضعية غير
املنصوص عليها في الفقرة (أ) من نفس املادة.)4( .
ً
وأيضا عرفت الهجرة غير الشرعية في القانون الجزائري حسب األمر رقم  ،211 /66املؤرخ في تاريخ 21
سرية أو بوثائق ّ
تموز  ،1966بانها " دخو ُل
مزورة بنية االستقرار أو
شخص أجنبي إلى تراب الوطن
بطريقة ّ ٍ
ٍ
ٍ
العمل"(.)5
ّ
ّ
الشرعية بأنها "هي التي يكون بموجبها املهاجرين مخالفين
الدولية للعمل الهجرة غير
وعرفت املنظمات
ّ
الوطنية ،وبالتالي يقصد على هذا األساس باملهاجرين غير
للشروط التي تحددها االتفاقيات الدولية والقوانين
النظاميين :)6("..
 األشخاص الذين يعبرون الحدود بطرق غير قانونية وخلسة من الرقابة املفروضة.ا
نموذجا) ،املجلة العربية للدراسات االمنية ،املجلد ،33
( )1رقية سليمان عواشرية ،نحو رؤية للتعامل مع ظاهرة الهجرة غيراملشروعة (الجزائر
العدد  ،71الرياض ،2018 ،ص.142 ،
( )2الهجرة في عالم مترابط ،اتجاهات جديدة للعمل ،تقرير اللجنة العاملية للهجرة الدولية ،2005 ،ص.35 ،
( )3أحمد رشاد سالم ،املخاطر الظاهرة والكامنة على األمن الوطني للهجرة الغير مشروعة ،جامعة نايف العربية للعلوم االمنية ،ندورة الهجرة
غير الشرعية التي عقدت في  10شباط  ،2010الرياض ،ص.4 ،
( )4نور الهدى بسامح وسلطانة بوزيان ،واقع الهجرة غيرالشرعية في الجزائرمن منظوراألمن االنساني ،جامعة د .موالي الطاهر ،سعيدة ،كلية
الحقوق والعلوم االنسانية ،مذكرة ماستر ،2016-2015 ،ص.14 ،
( )5املرجع نفسه ،ص.14 ،
( )6رقية سليمان عواشرية ،مرجع سابق ،ص.143 ،
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األشخاص الذين ُر َ
ُ
خص لهم بموجب عقد ،ويخالفون هذه العقد ،سواء بالقيام بعمل غير مرخص له ،أو
ُ
يعاقب عليه القانون املحلي.
عمل
ّ
قانونية وبترخيص إقامة ،ثم يتخطون مدة إقامتهم
 األشخاص الذين يدخلون أراض ي بلد ما بصفةّ
قانونية.
ويصبحون في وضعية غير
ّ
ّ
النظرية
الشرعية ومنها:
ومن ناحية أخرى فقد ظهرة بعض النظريات لتفسير ظاهرة الهجرة غير
ُ
ّ
الشرعية كثيرة ،ويعد أرنست
تتعلق بالهجرة غير
االقتصادية يمكن القو ُل أن النظريات االقتصادية التي
نظرية في شرح الهجرة  ،1885وذلك عندما َ
رافينستين صاحب أول ّ
وضع قوانين الهجرة وخلص من خالل تحليل
ٌ
لبيانات تعداد السكان إلى أن الهجرة محكومة بعوامل الدفع والجذب ،بمعنى أخر فإن ظروف الحياة الصعبة
وقلة الدخل والفقرة تدفع األشخاص والجماعات إلى ترك بالدهم والهجرة إلى بلدان أفضل من أجل حياة
كريمة ،ويعتمد بعض مؤيدي هذه النظرية على منطلقات املهاجر ،كون قرار الهجرة يتم بعد دراسة كلفة
الهجرة التي سيدفعها املهاجر ،مقابل املكاسب التي سيجنيها بعد الهجرة من دولته إلى دولة املهجر(.)1
ِ
ّ
ّ
السوسيولوجية ،يعتبر التحليل السوسيولوجي بأن
النظرية
ومن النظريات املفسرة لظاهرة الهجرة
ّ
الشرعية ترتبط بالضغوط البيئة وما نتج عنها من تفكك في قواعد الضبط االجتماعي
ظاهرة الهجرة غير
ّ
االجتماعية ،وبالتالي فأن املهاجرين يعيشون في أوساط اجتماعية غير وثيقة وضعيفة اقتصاديا
والروابط
واجتماعيا ،وترتبط ً
ً
أيضا باختالف التوازن بين الوسائل واألهداف املتوفرة لتحقيق هذه األهداف بالطرق
املشروعة ،وكما هو معروف أن املجتمع تظهر فيه حاالت معقدة تؤدي إلى حدوث مشاكل ،وهذا ما يضعف
التماسك والتساند االجتماعيين والنتيجة حدوث االنزالقات (.)2
ّ
ا
الشرعية ود وافعها إلى أوروبا
ثانيا :مراحل التطورالتاريخي للهجرة غير
ُ
األوروبية ً
مركزا ً
ّ
حيويا ً
تعتبر الدول
مهما بالنسبة للمهاجرين بسبب موقعها الجغرافي واقتصادها القوي،
ولتوفر فرص العمل ،ويمكن القول أن الهجرة باتجاهها مرت بثالث مراحل رئيسية هي:
ّ
القانونية
-1املرحلة األولى :مرحلة تشجيع الدولة للهجرة
ُ
تعود أساس الهجرة الجز ّ
حقبة االحتالل الفرنس ي لشمال أفريقيا ،وأثناء هذه الحقبة
ائرية إلى أوروبا إلى
ِ
ٌ
ٌ
ّ
العاملية األولى -1914
مجموعات كبيرة باتجاه دول أوروبا وأبرزها فرنسا ،وكانت أعوام ما قبل الحرب
هاجرت
 ،1918قد شهدت حاالت هجرة كثيرة وساعد على ذلك القوانين التي أصدرتها سلطات االحتالل الفرنس ي فيما
ّ
ّ
ّ
السياسية ،الجزائر،
الوطنية العليا للعلوم
الشرعية في املغرب العربي ،دراسة حالة الجزائر ،املدرسة
( )1يعقوب تواتي ،مكافحة الهجرة غير
مذكرة ماستر ،2015-2014 ،ص.21 ،
ّ
ّ
الشرعية ،من منظور االمن االنساني ،جامعة محمد خيضر بسكرة ،كلية الحقوق للعلوم السياسية ،مذكرة
( )2رشيد ساعد ،واقع الهجرة غير
ماستر ،الجزائر ،2012-2011 ،ص.24-23 ،
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مضمونه رفع القيود عن الهجرة وتشجيع الهجرة
يتعلق بالهجرة ،وأهمها قانون صدر عام  1914والذي جاء في
ِ
َ
ً
ّ
وخصوصا أصحاب الكفاءات
التلقائية ،وبالفعل أشرف الفرنسيون على الهجرة وتم استغالل املهاجرين
لالستفادة منهم ،واستغلت بعض املهاجرين للعمل في املصانع واملناجم ،وتسخيرهم في خدمة االقتصاد
الفرنس يً ،
وأيضا التطوع في صفوف الجيش الفرنس ي(.)1
وتجدر اإلشارة إلى أن دول املغرب العربي بشكل عام قدمت للفرنسيين قرابة  175ألف جندي و150
ألف عامل أثناء الحرب العامل ّية األولى  ،1918 -1914واألهم من ذلك أغلبهم من الجزائريين الذين هاجروا إلى
فرنسا(ُ ،)2
وتشير بعض املصادر أن عدد املهاجرين في منتصف العشرينات قد وصل إلى حوالي  120ألف عامل،
نتيجة لحاجة فرنسا للعمالة ،ولتأزم األوضاع االقتصادية في الجزائر بسبب سيطرة الفرنسيين على األراض ي
ّ
ّ
الزر ّ
كبيرة،
وبنسبة
ضرورية
الطبيعية ،وبين عامي  1939 -1900كانت حاجة فرنسا للعمالة
اعية والثروات
ٍ
ٍ
ً
ّ
املحلية التي انخفضت بشكل واضح نتيجة النخفاض معدل الوالدات ،وأثناء
بسبب افتقارها لليد العاملة
ّ
العاملية الثانية  1945 -1939خسرت الكثير من الجنود ولهذا ّ
سهلت الهجرة من أجل تنمية اقتصادها،
الحرب
ّ
وبعد عام  1945عاد ُ
أغلب املهاجرين ولم يبقى اإل قرابة  10ألف عامل من دول الشمال االفريقي املقيمين في
فرنسا(.)3
ُ
 -2املرحلة الثانية :مرحلة وقف الهجرة
في عام  1973حدثت أزمة النفط وأثرت على معظم دول العالم ،وبعد هذه األزمة اعتبرت الهجرة مشكلة
ّ
ّ
أساسية ،وتهدد مستقبل الدول ،وكان من الطبيعي أن تسعى الدول
األوروبية لوضع حلول تتناسب معها،
لغلق حدودها في وجه كل أنواع الهجرة حتى الالجئين والتجمع األسري ،وكانت الجزائر قد أصدرت في
فعمدت ِ
ً
مضمونه" ً
نظرا للحالة املزرية التي آل اليها املهاجرون
صادرا عن مجلس الثورة ،جاء في
نفس العام قر ًارا
ِ
العنصرية واالضطهادّ ،
ّ
الجزائريون في فرنسا ّ
فإن مجلس الثورة ومجلس الوزراء بعد االنحناء أمام املرحلة
جراء
يقرر الوقف الفوري للهجرة الجز ّ
الجديدة من الشهداء الذين ال ذنب لهم اال مطالبتهم باملساواةّ ،
ائرية في انتظار
ّ
الفرنسية"(.)4
ضمان األمن والكرامة للجزائريين من طرف السلطات
ّ
السياحية
واتخذت بعض الدول األوروبية بعض اإلجراءات ملنع الهجرة فقامت بطرح وسيلة التراخيص
التي كانت صالحة لعدة أيام أو شهور ،واعتمدت على اختيار املهاجرين بنفسها ،باملقابل فقد عانى املهاجرين
ّ
ّ
التمييزية ويرجع ذلك لعاميين(:)5
العنصرية والسياسات
من
ّ
الشرعية في الجزائر من منظوراالمن اإلنساني ،مرجع سابق ،ص.29 ،
( )1نور الهدى بسامح وسلطانة بوزيان ،واقع الهجرة غير
( )2محمد عابد الجابري ،وحدة املغرب العربي ،مطابع الجامعة ،بدون طبعة ،تونسً ،1978 ،ص.65 ،
ّ
لشرعية في الجزائر من منظوراألمن االنساني ،مرجع سابق ،ص.30 ،
( )3نور الهدى بسامح وسلطانة بوزيان ،واقع الهجرة غيرا
( )4رشيد ساعد ،مرجع سابق ،ص.48 ،
( )5املرجع نفسه ،ص.49 -48 ،
العرب | لبنان – 19و2020 |06| 20
الدول المحكم حول :إشكاليات الهجرة و اللجوء يف الوطن
عدد خاص بالمؤتمر
ي
ي

31

العلم :سلسلة كتاب أعمال المؤتمرات  -العام الثامن – العدد  28يونيو 2020
مركز جيل البحث
ي

وبأعداد كبيرة
األول :تواجد املهاجرين في مكان واحد
ٍ
الثاني :فهو مرتبط بشكل أساس ي بالبطالة التي زادت بشكل كبير ،حيث بلغت أكثر من  5,82مليون عاطل
ّ
عن العمل في السوق
األوربية املشتركة عام  1978منهم  22،8باملئة فرنسيين وأكثر من  300ألف عاطل عن
العمل من األجانب.
ُ
ّ
الشرعية
 -3املرحلة الثالثة :مرحلة الهجرة غير
ّ
اتفقت الدول
األوروبية على ضرورة إغالق الحدود وتشديد الرقابة ملنع املهاجرين من الوصول اليها،
وبالفعل تم العمل على هذا األساس في بداية عام  ،1974وبالتالي حصرت أشكال الهجرة في التجمع األسري أو
ّ
اللجوء أو الهجرة ّ
السرية بأنواعها ،وتجدر االشارة إلى إن الدول
األوروبية عدلت بعض من قوانينها بخصوص
اللجوء عام  ،1993مع العلم أنها لم تستقبل سوى  2إلى  3باملئة من إجمالي الالجئين ،ونتيجة لذلك تزايدت
ّ
ّ
الشرعية ،ولم تجد الدول
األوروبية أمامها غير دمج املهاجرين القدماء في املجتمع األوروبي ،والعمل
الهجرة غير
على تسوية أوضاع املهاجرين غير الشرعيين ،وهذه اإلجراءات انعكست بشكل سلبي على دول أوروبا ،حيث
السرية ،وأصبحت مشكلة ّ
زادت الهجرة ّ
دولية(.)1
وفي شهر كانون الثاني من عام  2007تم إيقاف عدد من املهاجرين الجزائريين وصدر قرار بطردهم خارج
الدول األوروبية ،والجدول التالي يوضح ذلك.
الجدول الرقم ()1
أعداد الجزائريين الذين تم إيقافهم واتخذت في حقهم إجراءات الطرد في إطار الهجرة غير الشرعية
حسب الفئة العمرية خالل شهركانون الثاني 2007
ّ
طرد إداري
رحلوا عبر الجو املجموع
أوصلو إلى
طرد قضائي
أقل من 18
عام
34-18
50-35
أكبر من 50
عام
املجموع

الحدود
0

7

11

118
42
3

277
113
7

24
6
3

76
48
37

450
209
50

165

359

33

168

725

2

2

( )1رشيد ساعد ،مرجع سابق ،ص.51 -50 ،
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ً
املرجع ،رشيد ساعد ،مرجع سابق ،ص ،84 ،نقال عن قيادة الدرك الوطني -الشراقة – الجزائر.
ً
ً
ً
ّ
اإلحصائية لظاهرة الهجرة ّ
وخصوصا
ارتفاعا ملحوظا
السرّية في الجزائر عام ،2009
سجلت املصادر
ّ
الجوية ،ومع ذلك فأن الجزائر رفضت
في األطفال والشباب ،ويعود ذلك لعدة أسباب أبرزها ،تحسن األحوال
االنخراط في سياسة االتحاد األوروبي الهادفة إلى أدخال بلدان الضفة الجنوبية للبحر األبيض املتوسط في
ّ
الشرعية باتجاه أوروبا " ،مبررة رفضها بسياسة االتحاد األفريقي التي ال تريد إلفريقيا
جهود محاربة الهجرة غير
ً
ً
متقدما"(.)1
أن تكون حارثا
ّ
الشرعية كانت عديدة أبرزها:
أما دوافع الهجرة غير
ٌّ
 -1د و ٌ
اجتماعية واقتصادية
افع
نتيجة للعزلة التي كانت سائدة لدى بعض أفراد املجتمع الجزائري واختالف الظروف واملفاهيم بين جيل
ً
وجيل أدت إلى حدوث مشاكل بين الشباب الجزائري ،حيث يعيشون بالوقت الحالي معيشة تختلف كل
االختالف عن املعيشية التي عاشها شباب الستينات والسبعينات ،وكذلك ،فإن القيم االجتماعية واإلنسانية
التي يعيشها الشباب نتج عنها اضطرابات ومشاكل يمكن نعتها باختالف القيم الجديدة عن القديمة التي حدثت
بالحقبة األخيرة وخاصة مشكلة التعصب القبلي ،باإلضافة إلى مشكلة أنتشار الفساد وأبرز إشكالياته
ّ
الحقيقية ،وارتفاع كلفة الزواج ،وانتشار ظاهرة شرب
الوساطة ،ومشاكل عدم استغالل الوقت وادراك قيمته
ً
ّ
االجتماعية التي أجبرت الشباب على الهجرة
الكحول وتعاطي املخدرات وخاصة عند الشباب ،ومن املشاكل
ً
وايضا املشاكل التي كانت تحدث داخل كل بيت وما نتج عنها من
مشكلة السكن وعدم كفاية دخل االسرة،
التسلط األبوي ،أو عدم االهتمام وغض النظر عن تصرفاتهم وقلة التوجيه واملتابعة ،هذا ما خلق صراعات
حادة داخل بعض األسر ،وبالتالي تأثرت فئة الشباب بالكثير من السلبيات واالنعكاسات ،مثل االدمان
ّ
ّ
النفسية وعدم تحمل املسؤوليات(.)2
الجنسية والقتل واملشاكل
واالنجرافات
وباالعتماد على دراسة صبيحة كيم ،نالحظ اختالف واضح ما بين اإلحصائيات املوجودة في املوازنة
ملصلحة شرطة الحدود بميناء مدينة وهران ،والجدير بالذكر أن هذه اإلحصائية ّ
نسبية كون الكثير
السنوية
ِ
من املهاجرين يعيدون املحاولة أكثر من مرة ،وأثناء إلقاء القبض عليهم يقدمون معلومات غير صحيحة" اسم
مزيف ،سن أخرى ،"...من اجل أن ال تتمكن شرطة الحدود من ّ
التعرف عليهم ،والجدول التالي يوضح حصيلة

( )1رشيد ساعد ،مرجع سابق ،ص.51 -50 ،
( )2فارس بن صغير ،تحت تاطير د .أموس ى ذهبية ،واقع الهجرة غيرالشرعي ّّة في الجزائر :االسباب وتدابيرالتصدي ،مجلة آفاق علم االجتماع،
جامعة البليدة ،2كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،قسم العلوم االجتماعية ،العدد  ،2015 ،10ص.317 -316 ،
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ّ
الشرعية بميناء مدينة وهران بين عامي  2005 -1998مع العلم أن هذه الحصيلة فقط للذين تم
الهجرة غير
عرضهم على العدالة(.)1
الجدول الرقم ()2
حصيلة الهجرة غيرالشرعية بميناء مدينة وهران بين عامي 2005-1998
1998
محاولة
اإلبحار
ّ
السري
اإلبحار
ّ
السري
املطرودون
املجموع

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

/

/

55

19

55

102

121

131

/
563
563

/
267
267

108
238
401

88
327
434

45
202
302

86
172
360

90
245
456

110
463
407

ّ
ّ
السرية بميناء
ميدانية لظاهرة اإلقبال على الهجرة
املرجع ،صبيحة كيم ،ظاهرة الحرقة والشباب دراسة
مدينة وهران ،مرجع سابق ،ص.28 ،
وفي عام  2007ارتفع عدد املهاجرين حيث وصل إلى  1568مهاجر ،وتم طرد  715مهاجر غير شرعي من
ّ
الدول
األوروبية في إطار لقاء وزير التضامن الوطني مع الشباب الحراق باملركز البحث في األنثروبولوجيا
ّ
ّ
بالسانية -والية وهران(.)2
والثقافية
االجتماعية
وتبين بعض الدراسات أن نسبة  182باملئة من األطفال والذين أعمارهم أقل من ً 15
عاما لديهم مشروع
ّ
ّ
العمرية التي تتراوح ما بين ً 30 – 21
مستقبلي وهو الهجرة باتجاه الدول
عاما هي النسبة
األوروبية ،وأن الفئة
عاما ،وفئة ً 40 -31
األكبر التي ترغب بالهجرة ،تليها فئة أقل من ً 20
عاما فهي األخيرة ،وتجدر االشارة إلى أن
ّ
الشرعية تنخفض كلما أرتفع العمرً ،
نظرا للمخاطر واملصاعب التي يتعرض لها
نسبة املقبلين على الهجرة غير
املهاجرين(.)3
أما الدوافع االقتصادية للهجرة كانت نتيجة األزمات االقتصادية التي حصلت ،وهي ترتبط بظروف
العمل والدخل واملوارد ،واملالحظ أنه لم يكن هناك توفير فرص عمل للشباب ،وتدنى الدخل وزيادة ساعات
ّ
السرية بميناء مدينة وهران ،ص.28 ،
( )1صبيحة كيم ،ظاهرة الحرقة والشباب دراسة ميدانية لظاهرة اإلقبال على الهجرة
ّ
ميدانية لظاهرة اإلقبال على الهجرة السرية بميناء مدينة وهران ،مرجع سابق ،ص.28 ،
( )2صبيحة كيم ،ظاهرة الحرقة والشباب دراسة
( )3املرجع نفسه ،ص.30 ،
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ً
ّ
الغذائية ،وراحت نسبة الفقر ترتفع بشكل ملحوظ ( ،)1أما البطالة
وأيضا ارتفعت أسعار السلع
العمل،
ّ
إحصائية املجلس الوطني االقتصادي واالجتماعي تقدر بحوالي  ،% 23،7ويشير تقرير برنامج األمم
فحسب
املتحدة لعام  ،2005إلى أن عدد الجزائريين الذين يعيشون تحت خط الفقر قد بلغ  5،2مليون شخص ،يمثلون
 % 6،25من عدد السكان البالغ في نفس العام  32مليون نسمة ،وتدل اإلحصاءات أن  %7من السكان يعيشون
في مستوى الفقر(.)2
ّ
ّ
ّ
ّ
واألمنية من أهم األسباب التي دفعت املهاجرين
السياسية
وأمنية كانت األوضاع
سياسية
 -2د وافع
بالتوجه نحو الهجرة ،ويمكن القول أنها زادت من نسبة املهاجرين بشكل كبير ،فالهجرة تأثرت بالعوامل
السيا ّ
سية كونها سبب أساس ي مسبب للهجرة ،مع العلم أنه تم إنشاء بعض الهيئات واملنظمات الدولية لضبطها
ّ
الدولية(.)3
ومساعدتها ومنها منظمة العفو
مع حدوث انقالب  1992توقف املسار االنتخابي في الجزائر وهذا ما أدى ألزمة ّ
أمنية ،حيث خرجت
ّ
ّ
والسياسية ،وعلى
األمنية
املظاهرات ووقعت أعمال الشغب والفوض ى في معظم أنحاء البالد ،وتأزمت األوضاع
ائريين للبحث عن االمان وفرص العمل ،وتم عبر األراض ي الجز ّ
أثر ذلك تسارعت الهجرة من الجز ّ
ائرية دخول
افريقية وأس ّ
ّ
ّ
يوية عبرت
اإلحصائية أنه تم تسجيل ما يقارب  34جنسية
العديد من املهاجرين وتشير املصادر
األراض ي الجز ّ
ائرية بغية الوصول إلى دول أوروبا(.)4
رافية وديمغ ّ
 -3د وافع جغ ّ
رافية
افية والديمغر ّ
لعبت العوامل الجغر ّ
افية ً
دورا ً
كبيرا في زيادة معدالت الهجرة نحو أوروبا لعدة أسباب
أبرزها املناخ القاس ي والحرارة املرتفعة والجفاف والكوارث الطبيع ّية ،باإلضافة النتشار األمراض وغيرها،...
ً
جميعها تساهم في زيادة الهجرة ،وكذلك املوقع الجغرافي فالجزائر تعتبر بلدا رئيس ي يربط أفريقيا بأوروبا وهذا
ما ساعد على انتقال املهاجرين( ،)5والجزائر تتوسط دول املغرب العربي ،حيث نجد أنها تشترك في حدود ّ
برية
واسعة مع سبع دول ،تقدر حدودها مع النيجر ب  300كلم ،ومالي ب  1280كلم ،وليبيا  1250كلم ،واملغرب ب
ّ
الغربية ب  143كلم ،و موريتانيا ب  520كلم ،ونستنتج من ذلك
 1523كلم ،وتونس ب  955كلم ،والصحراء

ّّ
الشرعية في الجزائر :االسباب وتدابير التصدي ،مجلة آفاق علم االجتماع،
( )1فارس بن صغير ،تحت تاطير د .أموس ى ذهبية ،واقع الهجرة غير
مرجع سابق ،ص.317 ،
( )2رقية سليمان عواشرية ،مرجع سابق ،ص.151-150 ،
( )3رياض عواد ،هجرة العقول ،دار امللتقى للطباعة والنشر ،بدون طبعة ،سورية ،1995 ،ص.70 ،
ّ
ّ
ّ
الشرعية ،جامعة
العربية في مكافحة الهجرة غير
السرية في الجزائر ،بحث مقدم إلى ندوة التجار
( )4االخضر عمر الدهيمي ،دراسة حول الهجرة
نائف العربية للعلوم االمنية ،السعودية ،2010 ،ص.9 ،
( )5الهادي أبو رقمة ،االنفجارالسكاني ،منشورات جامعة السابع من أبريل ،دون طبعة ،ليبيا ،1993 ،ص.35 ،
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صعوبة السيطرة على تلك الحدود الشاسعةً ،
وأيضا تتميز الجزائر بشريط ساحلي مهم يمتد على طول 1200
كلم(.)1
ً
وكذلك فأن عامل النمو السكاني الذي يعتبر العامل األكثر ثقال على الهجرة باتجاه أوروبا ،ومع ارتفاع
عدد الوالدات مقابل انخفاض مستوى املعيشة ،وارتفاع معدل البطالة ،وتأزم األوضاع االقتصادية أكثر،
ّ
السياسية املتو ّترة ...كل هذا ساعد على تزايد أعداد املهاجرين نحو دول أوروبا(.)2
باإلضافة لألوضاع
ا
ّ
الشرعية
ثالثا :أساليب واشكال الهجرة غير
ّ
الشرعية
 -1طرق الهجرة غير
ّ
اتبع املهاجرون عدة طرق للهجرة ومنها الطرق
الجوية أي عن طريق املطارات ،ولكن هذه الطريقة كانت
صعبة ً
جدا نتيجة للرقابة ّ
األمنية ،ويمكن القول أنها كانت شبه معدومة ،ولم يتمكن اال القليل من الهجرة غير
ّ
الشرعية عن طريقها ،مستخدمين عدة اساليب منها تزوير أوراق السفر والتأشيرة أو عن طريق أحد العاملين
ً
ّ
خصوصا وإن الرقابة ّ
ً
الفرنسية عام
األمنية أصبحت أكثر تشديدا بعد حادثة اختطاف الطائرة
في املطار،)3( ...
ً ،1994
ّ
مديرية فرعية لضبط أمن املطارات ،ومع أنتشار وسائل التكنولوجيا أصبح موضوع
وأيضا تم إنشاء
الهجرة غير ال ّ
شرعية عن طريق الجو شبه مستحيل(.)4
الشرعية بوساطة الطرق ّ
ً
ّ
خصوصا وأن حدود الجزائر واسعة ،وال
البرية أسهل
في حين كانت الهجرة غير
يمكن ضبطها بشكل جيد ،وساعد على زيادة عدد املهاجرين قرار الحكومة اإلسبانية عندما أعلنت عن تسوية
أوضاع املهاجرين بدواعي انسانيةً ،
ّ
وأيضا كثرة املهربين أو بما يعرف بتجار البشر( ،)5أما الطرق
البحرية فكانت
هدف املهاجرين للوصول أوروبا وساعد على ذلك عدة عوامل أبرزها اتساع املحيط املينائي ،باإلضافة لندرة
ّ
املناخية ،)6( ...وتم توقيف ما يقارب  300مهاجر أثناء
أجهزة االنذار واملراقبة والكاميرات ،وتحسن الظروف
محاولتهم الهجرة عبر السفن أو امليناء ،وكان ذلك بتواطؤ بعض البحارة مقابل مبالغ مالية يتم االتفاق عليها،
وباالستناد إلحصاءات وزارة الخارجية اإلسبانية لعام  2007فأن ما يقارب  56الف مهاجر غير شرعي دخل
األراض ي اإلسبانية ،في حين تم طرد ما يزيد عن  200الف مهاجر قبل وصولهم إلى الحدود اإلسبانية(.)7

( )1رقية سليمان عواشرية ،مرجع سابق ،ص.151 ،
ّ
الشرعية في الجزائر من منظوراالمن االنساني ،مرجع سابق ،ص.50 ،
( )2نور الهدى بسامح وسلطانة بوزيان ،واقع الهجرة غير
( )3االخضر عمر الدهيمي ،مرجع سابق ،ص.10 ،
( )4املرجع نفسه ،ص.10 ،
( )5املرجع نفسه ،ص.10 -9 ،
( )6املرجع نفسه ،ص.10 ،
ّ
ّ
ّ
ّ
وتربوية ،2010 ،ص.47 -46 ،
نفسية
اجتماعية ،مجلة دراسات
الشرعية في الجزائر ،دراسة تحليلة نفسية
( )7فتيحة كركوش ،الهجرة غير
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الشكل الرقم()1
يبين أهم الطرق املستعملة من طرق املهاجرين غيرالشرعيين من أجل الوصول إلى الدول األوروبية

املرجع ،رشيد ساعد ،مرجع سابق ،ص.70 ،
ّ
ّ
الداخلية
الشرعية
 -2الهجرة غير
كانت دول أوروبا قد أغلقت الحدود وفرض الرقابة ملنع تدفع املهاجرين ،وتحسن االقتصاد الجزائر هذا
ّ
القضائية
ما جعلها هدف للمهاجرين لالستقرار والعمل على أراضيها ،وهذا ما عبر عنه رئيس قسم الشرطة
لقيادة الدرك الوطني إلى أن الجزائر تحولت من دولة عبور إلى دولة استقرار ل  %70من املهاجرين غير
الشرعيين ،وكذلك أكد محافظ الحدود أن  %26من الصينين املوجودين داخل الجزائر يفضلون البقاء بصفة
غير شر ّ
عية(.)1
ّ
الدولية للتضامن مع البلدان على عينة من  2000شخص ،حيث
وأثناء التحقيق الذي اجرته اللجنة
قدر عدد املهاجرين غير الشرعيين ب  26الف مهاجر مقابل  40الف مهاجر في عام  ،2003وتأكيد الدراسة
التي قامت بها اللجنة أن نسبة  %40من املهاجرين يعتبرون أن الجزائر مكان الستقرارهم النهائي ،في حين كانت
ّ
نسبة  %40من املهاجرين تعتبر الجزائر طريق للوصول إلى الدول
األوروبية ،أما  %20فكانت أراء متنوعة(.)2
وتأكد بعض املصادر أن األمن الجزائري أوقف أكثر من  300شخص من جنسيات مختلفة بتهمة اإلقامة
غير النظامية ،في حين تم إعادة أكثر من خمسة أالف شخص باتجاه دول أفريقيا خالل عام ً ،2010
وايضا

( )1رقية سليمان عواشرية مرجع سابق ،ص.148 ،
( )2رشيد ساعد ،مرجع سابق ،ص.77 ،
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أعلنت املديرية العامة لألمن الوطني الجزائري أنها أوقفت  370شخص من جنسيات مختلفة دخلوا الجزائر
بطريقة غير شرعية أو انتهت إقامتهم(.)1
ّ
شرعية نحو أوروبا
 -3الهجرة غيرال
لم يكن أمام املهاجرين وسيلة للوصول إلى أوروبا أفضل من الطريق البحري ،ويعود ذلك لقلة املسافة
ّ
ّ
قانونية في الجزائر ،باإلضافة للجزائريين الذين كانوا
املناخية ،هاجر األفارقة املتواجدين بصفة غير
وللظروف
ً
يرغبون بالهجرة ،ولعب املهربين ً
أساسيا في تهريب األشخاص ،كونهم يمتلكون القوارب وبعض األجهزة
دورا
ليعرفوا االتجاهات (.)2
الشرعية باتجاه أوروبا تعد ظاهرة كبيرة ً
ّ
جدا من النواحي
وال ّبد من االشارة إلى أن ظاهرة الهجرة غير
ّ
ّ
واألمنية  ،...وبالتالي فإنها مشكلة أساسية للجزائر ،حيث نجد بعض التدخالت غير
االجتماعية والسياسية
الشرعية على األراض ي الجز ّ
ّ
ائرية ونذكر منها التي وقعت على الحدود مع مالي والنيجر في الصحراء(.)3
الشكل الرقم ()2
انطالق القوارب من الجزائرباتجاه أوروبا

املرجع ،نورالهدى بسامح وسلطانة بوزيان ، ،مرجع سابق ،ص.50 ،

ّ
عواشرية ،مرجع سابق ،ص.149 -148 ،
( )1رقية سليمان
( )2يعقوب تواتي ،مرجع سابق ،ص.36 ،
( )3رشيد ساعد ،مرجع سابق ،ص.81 ،
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ر ا
ّ
الشرعية والتدابيراملتخذة
ابعا :تداعيات الهجرة غير
 -1على املستوى االجتماعي
نجم عن الهجرة غير الشرعية الكثير من املشاكل االجتماعية في الجزائر والدول املستقبلة للمهاجرين،
وأبرزها ظاهرة الزواج من االجنبيات ،وهذا األسلوب أتبعه البعض من أجل تبرير وجودهم داخل الدولة
املستقبلة لهم ،وفي كثير من االحيان ينتج عنها مشاكل داخل األسرة ومنها الطالق ومشكلة نسب األوالد ،وكذلك
ظهرت مشكلة القيم الجديدة وثقافات دخيلة كالتسول والبطالة أثرت بشكل كبير على واقع البلد املستضيف،
ً
وتحديدا الذين تتراوح أعمارهم ما بين -20
وهنا ال ّبد من االشارة إلى أن نسبة املهاجرين من الذكور بلغت %98
 ،45وهذا ما خلق بعض املشاكل ومنها السكن الذي يضم الذكور ونتج عنه العنف واالنحراف واألخالق
والسلوك اإلجرامي(.)1
ّ
ّ
السلبية،
الشرعية على الجزائر والبلدان املصدرة للمهاجرين جملة من االنعكاسات
أثرت الهجرة غير
حيث كان املهاجر يترك زوجته ويهاجر فيفتقد أوالده التربية الصحيحة ،وهذا ما أدى إلى وجود جيل من الشباب
الغير أخالقي املنحرف الفاقد للوعي ،وكذلك تزايد على حاالت الطالق بسبب غياب الزوج لعدة أعوام ،وتأثرت
معدالت الخصوبة لدى الرجال املهاجرين بسبب األعمال الضارة بالصحة التي كانوا يقومون بها(.)2
ّ
ّ
ّ
والوطنية
واألمنية
السياسية
 -2على املستويات
ً
احدثت الهجرة غير النظامية انعكاسات سلبية على واقع الجزائر حيث كانت ً
أساسيا في توتر وتأزم
سببا
العالقات مع بعض الدول األجنبية ،والدليل على ذلك ما قاله جاك بارو " املكلف بالعدالة والحريات في اللجنة
ً
ّ
وخصوصا وأن الجزائر
األوروبية" ،بأن العالقات مع بعض دول املغرب العربي ومنها الجزائر أصبحت معقدة
ّ
األوروبية إلى مواطنهم
قد رفضت توقيع اتفاقات استقبال املهاجرين غير الشرعيين بعد ترحيلهم من األراض ي
ّ
األساسية(.)3
باملقابل فقد كانت الحكومة الجز ّ
ائرية قد أجرت تحقيقات ،ووصلت إلى معلومات تفيد بأن بعض
املهاجرين كانوا يقدمون معلومات حول تحركات األمن الجزائري ،ومعلومات خاصة بالدولة الجز ّ
ائرية على
ّ
ّ
واألمنية واالقتصادية ،...باإلضافة إلى أن بعض املهاجرين كانوا يقومون بتهريب
السياسية
مختلف الجوانب
املخدرات وبعض املواش ي ،وهذا ما كان يؤثر بشكل سلبي على أمن واستقرار الجزائر( ،)4وكذلك دخول بعض
( )1حمدي شعبان ،الهجرة غير املشروعة ( الضرورة والحاجة) ،مركز االعالم االمني ،ص.10 -9 ،
( )2املرجع نفسه ،ص.10 -9 ،
ّ
ّ
االورمغاربية  ،2010 -1995رسالة ماستر ،العلوم السياسية ،كلية العلوم
الشرعية في إطار العالقات
( )3فايزة ختو ،البعد االمني للجهرة غير
السياسية واالعالم ،جامعة الجزائر ،2010 ،ص.161 -160 ،
( )4املرجع نفسه ،ص.161 ،
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املجموعات التي تنتمي لعصابات ارهابية إلى األراض ي الجز ّ
ائرية ،بهدف القيام بأعمال إرهابية وأحداث الشغب
والتوتر ،وتزايد أعداد األشخاص الذين يتاجرون بالبشر " املهاجرين" ،وتم استغاللهم بمبالغ مالية كبيرة
ّ
ً
الوهمية التي زادت من استغالل املهاجرين(.)1
خصوصا بعد أنتشار ظاهرة املكاتب
ّ
الشرعية كانت على عدة مستويات أهمها:
أما التدابير املتخذة ملكافحة الهجرة غير
ّ
الجزائرية على املستوى الوطني
 -1التدابير
ّ
الشرعية فعلى املستوى الوطني وضعت القوانين
قامت الجزائر بإجراءات عديدة ملواجهة الهجرة غير
ّ
ّ
النظامية ،فقد كانت قد أصدرت القانون البحري الجزائري بموجب االمر 80/76
للحد من ظاهرة الهجرة غير
ّ
ّ
الشرعية كانت جريمة
الرسمية العدد  29في تاريخ  10نيسان  ،1977وكون الهجرة غير
املنشور في الجريدة
محتملة ال ترقى إلى الجريمة الواقعة وال إلى درجة الظاهرة ،لهذا راح املسؤولون في الجزائر يبحثون تعديل
القانون البحري باألمر  5/95الصادر في تاريخ  25حزيران  ،1998الذي يتضمن مغادرة األراض ي الجز ّ
ائرية بصفة
ّ
قانونية ،ونصت املادة  545منه على جريمة السفر خلسة في سفينة ،وجاء في هذه املادة عقوبات جزائية
غير
على فعل الهجرة غير الشرعية عن طريق سفينة قصد القيام برحلة ،بالحبس من  6أشهر إلى  5أعوام،
ً
باإلضافة لغرامة مالية قدرت ب  10000د.ج ،إلى  50000د.ج ،خالفا لجريمة الركوب غير النظامي على سفينة
املشار اليها باملادة رقم  544من القانون البحري الذي عاقب عليها بالغرامة فقط من  10000د.ج ،إلى 500000
د .ج( ،)2ولكن هذا القانون لم يحقق نتائج جيدة ،هذا ما دعا الحكومة الجز ّ
ائرية إلى أن تصدر قانون رقم ،1/9
الذي تم التحضير له بموجب مشروع تقنين العقوبات ،املتضمن تجريم مغادرة الجزائر بشكل غير نظامي من
قبل وزارة العدل وأودع لدى املجلس الشعبي الوطني في  13أيلول في عام  ،2008وفي نفس العام تم عرض على
الحكومة الجز ّ
ائرية ،وخالل مناقشة هذا القانون في عام  ،2009أتفق على إلغاء املادة  175مكرر( ،)1املتعلقة
ّ
قانونية عبر منافذ أو مراكز غير مراكز الحدود ،واعتبارهم ضحايا بالنظر
بتجريم املهاجريين بصفة غير
ّ
الشرعية(.)3
للعوامل التي دفعتهم للهجرة غير
ّ
النظامية ،والدليل على ذلك ما سجل
والجدير بالذكر إن هذا القانون فشل في ضبط ظاهرة الهجرة غير
في عام  2009من ارتفاع اعداد املهاجرين اتجاه الدول االوروبية ،باملقابل فقد أهتمت الجزائر بوضع العديد
من الخطط االقتصادية واهتمام خاص بالشباب ،وعملت الجزائر بين عامي  2013 -2009على مكافحة
( )1حمدي شعبان ،الهجرة غير املشروعة ( الضرورة والحاجة) ،مرجع سابق ،ص.12 -11 ،
ّ
الشرعية في املجتمع الجزائري ،مجلة العلوم االجتماعية ،املجلد  ،4العدد  ،7ص7 ،؛امينة
( )2صبيحة كيم ،البعد االنساني لظاهرة الهجرة غير
ّ
ّ
السياسية -مخبر الجرائم
الشرعية ،مجلة امليزان ،معهد الحقوق والعلوم
بوزينة امحمدي ،جهود الجزائرفي إطارمكافحة ظاهرة الهجرة غير
ّ
العابرة للحدود واملركز الجامعي صالحي أحمد بالنعامة  -العدد  ،3الخاص بفعاليات امللتقى الدولي حول واقع الهجرة غير الشرعية وآليات
مكافحتها املنعقد في  17 -16أكتوبر  ،2018ص91 -87 ،؛ الجريدة الرسمية الجزائرية ،العدد  ،29الصادر في تاريخ  10نيسان.1977
( )3امينة بوزينة امحمدي ،مرجع سابق ،ص.91 ،
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البطالة حيث انخفضت إلى أقل من  %9نتيجة ايجاد أكثر من  450000منصب شغل في كل عام( ،)1ومع ذلك
الوطنية فقد كلفت الدولة الجز ّ
ّ
ظلت الهجرة غير الش ّ
ائرية قوات
رعية مستمرة ،وعلى مستوى املؤسسات
الجيش الوطني واالمن والدرك والشرطة " ،مجموعة حراس الحدود ،وحرس السواحل ،ومصالح شرطة
الحدود" ،في فرض الرقابة وضبط الحدود( ،)2وتكوين فرق ّ
أمنية كانت من مهامها التحري ،البحث ،التموقع،
ّ
الشرعية(.)3
وكذلك تفكيك شبكات الهجرة غير
ّ
النظامية ،وهو جهاز مركزي للقيادة والتنسيق بين
وتم إنشاء الديوان املركزي ملكافحة الهجرة غير
مختلف املراكز ،وكذلك تم تجهيز السواحل الجز ّ
ائرية ببعض اجهزة املراقبة(.)4
باملقابل فقد فرضت السلطات الجز ّ
ً
ائرية على كل من يأوي
أجنبيا أن يبلغ عنه مهما كانت صفة إقامته،
ووضعت بعض القواعد املتعلقة بالفنادق حيث يترتب على املؤجر اخبار الشرطة أو الدرك الوطني ،)5( ..وكذلك
أصدرت السلطات بعض القواعد التي تحكم نشاط وكالة ا لسياحة واألسفار ،كي ال يتمكن أي مؤجر من أن
ً
أجنبيا دون التبليغ عنه خالل مدة أقصها أربع وعشرين ساعة(.)6
يأوي
وبالفعل تمكنت السلطات الجزائرية من إلقاء القبض على العديد من املهاجريين الذين أتخذوا من
األراض ي الجزائرية طرق للوصول إلى أوروبا ،والجدول التالي يوضح ذلك.
الجدول الرقم ( :)4إحصائيات بإعداد الذين تم طردهم خارج الجزائربين عامي 2010-2007
األسباب

2007

2008

2009

الهجرة ّ
السرية
العبور غير الشرعي
أسباب أخرى
املجموع

121
48
32
201

59
22
36
117

72
56
54
182

السداس ي األول
لعام 2010
34
15
23
72

( )1رقية سليمان عواشرية ،مرجع سابق ،ص.156 -155 ،
ّ
الشرعية نحو أوروبا ،املحور ،الهجرة العنصرية ،حقوق الالجئيين الجاليات واملهاجر ،دار
( )2زياد محمد ،الشباب الجزائري ،الهجرة غير
الطليعة ،2007 ،ص.20-17 ،
( )3صبيحة كيم ،مرجع سابق ،ص.7 ،
( )4رقية سليمان عواشرية ،مرجع سابق ،ص.156 ،
ّ
ّ
الجزائرية،
الرسمية
( )5ملعرفة القواعد املتعلقة بالفنادق ينظر ،املادة  58-57من القانون رقم  1/9الصادر في 6يناير  1999منشور في الجريدة
العدد  ،3الصادر في  10يناير  ،1999ص.3 ،
( )6ملعرفة القواعد التي تحكم نشاط وكالة السياسة واالسفار ،ينظر إلى املادة  25من القانون رقم  6/99الصادر في  4أبريل  ،1999املنشور في
ّ
ّ
الجزائرية ،العدد  ،24الصادر في  7أبريل  ،1999ص.11 ،
الرسمية
الجريدة
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ً
املرجع ،رشيد ساعد ،مرجع سابق ،ص ،88 ،نقال عن قسم شرطة الحدود باملديرية العامة لألمن الوطني.
وفي ما يلي الجدول الرقم ( )5يبين توزيع مصالح وفرق شرطة الحدود في املناطق الجزائرية.
الجدول الرقم ( :)5توزيع مصالح وفرق الحدود
املصالح والفرق الجهوية ملديرية شرطة الحدود

مقر املصالح والفرق

املصالح الجوية لشرطة الحدود

قسنطينة – سوق أهراس ،وهران ،مغنية،
ورقلة ،إليزي ،تمنراست ،بشار

فرق شرطة الحدود

االولى :لشرطة الحدود ميناء الجزائر
الثانية :لشرطة الحدود مطار هواري بومدين
املرجع ،يعقوب تواتي ،مرجع سابق ،ص.93 ،

 -2التعاون والتنسيق على املستوى اإلقليمي والدولي
ّ
الشرعية للتعاون والتنسيق مع بعض الدول
سعت الجزائر في إطار التصدي لظاهرة الهجرة غير
ّ
ّ
والدولية ،حيث قامت بتوقيع اتفاقية الشراكة مع الدول
االوروبية للتصدي لظاهرة املهاجرين
اإلقليمية
ّ
السريين وتدعيم جهود السلطة الجزائرية في مجال التحكم في الهجرات ( ،)1والجدير بالذكر ان الجزائر لم توقع
اتفاقية الشراكة مع دول أوروبا اال في عام  ،2002وذلك بعد جوالت من املفاوضات واملناقشات التي بدأت في
االوروبية -الجز ّ
ّ
ّ
ائرية على ما يلي(.)2
اتفاقية الشراكة
عام  ،2001وركزت
 -1التعاون والتنسيق في املجال القضائي والقانوني ومكافحة ظاهرة االرهاب والرشوة.
 -2تقديم الدعم للمؤسسات الجز ّ
ّ
الشرعية.
ائرية لتتمكن من تطبيق القانون وضبط ظاهرة الهجرة غير
ّ
وقضية الهجرة بما فيها
 -3ركزت املادتين  84 -83من االتفاقية على ضبط ظاهرة تنقل االفراد والتأشيرة
ّ
الشرعية وإعادة القبول.
الهجرة غير
 -4تنص باملادتين  87-86على محاربة كافة انواع الجرائم ومنها تبيض االموال ،واملخدرات....

( )1رشيد ساعد ،مرجع سابق ،ص.94 ،
( )2رقية سليمان عواشرية ،مرجع سابق ،ص.154 ،
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وكذلك تعاونت الجزائر مع االتحاد االفريقي حيث تم وضع خطة للتعاون تحت مسمى " مواطنوا
إفريقيا" ،وتهدف إلى أن تكون استراتيجية الدول االوروبية تجاه دول افريقيا تنصب في تمويل التنميةً ،
وأيضا
رفض هجرة األدمغة وسعى هذا التعاون إلى تحقيق املصالح املشتركة وهي(.)1
 -1تعزيز التعاون مع مصالح االمن لضمان ضبط مراقبة الحدود بشكل جيد.
ّ
النظامية.
 -2تشجيع التعاون بين الدول االفريقية للتصدي ملجموعات وشبكات استغالل الهجرة غير
 -3إنشاء قاعدة بيانات حول طبيعة واهمية آليات إدارة الهجرة غير قانونية.
 -4العمل على دعم كل املبادرات التي تحسن أحوال سكان الحدود.
وفي نطاق التعاون تم توقيع برتوكول بين الجزائر وإسبانيا في  ،2002 /7 /31واملصادق عليه بموجب
املرسوم الرئاس ي  476/3املؤرخ في  ،2006/12/6وكانت قد وقعت الجزائر اتفاقية مع إيطاليا في تاريخ  24شباط
 2000وصادق عليها املرسوم الرئاس ي  67/6املؤرخ في يوم  11شباط  2006وبموجبها تم ترحيل املهاجريين
الجزائريين غير الشرعيين ،وقدمت إيطاليا  1000تأشيرة عمل للجزائريين في عام  2006ومثلها في عام .)2(2009
ا
خامسا :االستنتاجات والتوصيات
الشرعية من املشاكل املعقدة والص ّ
ّ
عبة ،وهي ظاهرة أثارها
يمكن القول أن ظاهرة الهجرة غير
ّ
مصدر للمهاجرين ،وكذلك تزداد هذه الظاهرة أكثر سلبية عندما
وانعكاساتها سلبية على الجزائر كونها بلد
تفقد الجزائر شبابها.
فعلى الرغم من االجراءات والتدابير التي اتخذتها الجزائر للتصدي لهذه الظاهرة ،أال أنها ال تزال تشكل
ً
ً
ً
سواء
حقيقيا يهدد املجتمع الجزائري ،ويعود ذلك لعدم االهتمام بشكل جيد بوضح الحلول املناسبة
خطرا
ّ
ّ
ّ
ّ
الصحية
االجتماعية ،...وبالتالي نتج عنها انعكاسات سلبية في مختلف جوانب الحياة
االقتصادية او
األمنية او
ّ
واالجتماعية ،...وخسارة الجزائر لشبابها ،أستمر مع استمرار سياسات الدول االوروبية التي يمكن اعتبارها
ّ
سلبت خيرات و ثروات الدول املستمرة،
امتداد لسياساتها السابقة ،في ان هذه الدول التي كانت دول استعمارية
واآلن تعيد استعمارها من جديد ،حيث تقوم باستنزاف عنصر الشباب الجزائري ،وهذا وما جعل الجزائر
ّ
ّ
لتعقد العالقات مع بعض الدول
اإلقليمية واالوروبية.
تتأثر بشكل كبير كونها تفقد شبابها ،باإلضافة
إن املوقع الجغرافي للجزائر وحدودها الواسعة مع الدول املجاورة ،وقرب املسافة بينها وبين الدول
ً
واجتماعية ّ
ّ
ّ
تعقيدا.
وأمنية ،...زاد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية
األوروبية ،باإلضافة ألسباب اقتصادية

(ّ )1
رقية سليمان عواشرية ،مرجع سابق ،ص.156 ،
( )2يعقوب تواتي ،مرجع سابق ،ص.103 ،
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ّ
الشرعية.
وهنا ال ّبد من االشارة إلى إعادة النظر في ظاهرة الهجرة غير
ولألمانة ّ
يحز في نفس ي القول أن الجزائر ،لم تفلح بمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية ،وليست لديها رؤية
مستقبلة واضحة املعالم ،وال استراتيجية للحد من هذه الظاهرة.
ونوص ي بالدرجة االولى ان تستثمر الجزائر عامل املواطنة ملعالجة األسباب التي أدت للهجرة ،كالفقر
والبطالة واملشاكل واألزمات ...وأن تستفيد من انتماء هؤالء املهاجرين في دعم االقتصاد الوطني الجزائري،
ّ
االجتماعية ،بإيجاد فرص عمل للشباب الجزائري دون تمييز ،من خالل
ويكون ذلك من خالل تحقيق العدالة
ّ
ّ
واجتماعية ،والقضاء على التخلف ،بمعنى أخر "إيجاد استراتيجية أفضل
تنموية واقتصادية
إنشاء مشاريع
اإلقليمية لتصدى لظاهرة الهجرة غير الشر ّ
ّ
للشباب الجزائري" ،وبضرورة التنسيق والتعاون مع الدول
عية.
ّ
وهنا نأكد على ضرورة أن تتخلى الدول
األوروبية عن سياستها وأشير إلى ما اعتمدته فرنسا وهو اختيار
املهاجرين ملا يستجيب ملتطلباتها وحاجاتها ،بمعنى اخر اتعبت سياسة حسب الحاجة ،وهنا يستحضرني ما
قامت به بعض الدول االوروبية بعد الحرب العاملية الثانية  1945عندما كانت بحاجة ماسة لليد العاملة
فقامت بجلبها من دول املغرب العربي بشكل عام ومن الجزائر بشكل خاص ،وملا اكتفت اخذت تفرض الرقابة
على الحدود واملنافذ البحرية ،وتسن القوانين ملنع تدفق املهاجرين ،وكما ذكرنا منذ قليل فهي تعيد استعمارها
من جديد ،يجب على الدول االوروبية أن تعمل بشكل يحقق مصالح الجميع من خالل ضبط الحدود وتفكيك
شبكات تجار البشر ،ووضع القوانين والتشريعات الالزمة واملناسبة.
 قائمة املصادرواملراجع:ّ
ّ
الجزائرية ،العدد  ،29الصادر في تاريخ  10نيسان.1977
الرسمية
 الجريدةّ
ّ
الجزائرية ،العدد ،3
الرسمية
 املادة  58-57من القانون رقم  1/9الصادر في 6يناير  1999الجريدةالصادر في  10يناير .1999
ّ
ّ
الجزائرية ،العدد ،24
الرسمية
 املادة  25من القانون رقم  6/99الصادر في  4أبريل  ،1999الجريدةالصادر في  7أبريل .1999
ّ
الدولية.2005 ،
 الهجرة في عالم مترابط ،اتجاهات جديدة للعمل ،تقرير اللجنة العاملية للهجرةّ
السرية في الجزائر ،بحث مقدم إلى ندوة التجار العربية في
 األخضر عمر الدهيمي ،دراسة حول الهجرةمكافحة الهجرة غير الشرعية ،جامعة نائف العربية للعلوم االمنية ،السعودية.2010 ،
 -الهادي أبو رقمة ،االنفجارالسكاني ،منشورات جامعة السابع من أبريل ،دون طبعة ،ليبيا.1993 ،
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ّ
الشرعية ،مجلة امليزان ،معهد
 أمينة بوزينة امحمدي ،جهود الجزائرفي إطارمكافحة ظاهرة الهجرة غيرالحقوق والعلوم السياسية -مخبر الجرائم العابرة للحدود واملركز الجامعي صالحي أحمد بالنعامة  -العدد ،3
ّ
الشرعية وآليات مكافحتها املنعقد في  17 -16أكتوبر
الخاص بفعاليات امللتقى الدولي حول واقع الهجرة غير
.2018
 أحمد رشاد سالم ،املخاطر الظاهرة والكامنة على األمن الوطني للهجرة الغير مشروعة ،جامعة نايفّ
العربية للعلوم ّ
الشرعية التي عقدت في  10شباط  ،2010الرياض.
األمنية ،ندورة الهجرة غير
 حمدي شعبان ،الهجرة غيراملشروعة ( الضرورة والحاجة) ،مركز األعالم األمني.ّ
ّ
السرّية بميناء
ميدانية لظاهرة اإلقبال على الهجرة
 صبيحة كيم ،ظاهرة الحرقة والشباب دراسةمدينة وهران.
ّ
الشرعية في املجتمع الجزائري ،مجلة العلوم
 صبيحة كيم ،البعد االنساني لظاهرة الهجرة غيراالجتماعية ،املجلد  ،4العدد .7
ّ
ّ
ّ
ّ
اجتماعية ،مجلة دراسات
نفسية
تحليلية
الشرعية في الجزائر ،دراسة
 فتيحة كركوش ،الهجرة غيرّ
وتربوية.2010 ،
نفسية
ّ
ّ
األورمغاربية  ،2010 -1995رسالة
الشرعية في إطار العالقات
 فايزة ختو ،البعد األمني للجهرة غيرّ
ّ
السياسية واألعالم ،جامعة الجزائر.2010 ،
السياسية ،كلية العلوم
ماستر ،العلوم
ّ
الشرعية في الجزائر :األسباب وتدابير
 فارس بن صغير  ،تحت تأطير د .أموس ى ذهبية ،واقع الهجرة غيرّ
التصدي ،مجلة آفاق علم االجتماع ،جامعة البليدة ،2كلية العلوم االنس ّ
واالجتماعية ،قسم العلوم
انية
ّ
االجتماعية ،العدد .2015 ،10
ا
 ّنموذجا) ،املجلة
رقية سليمان عواشرية ،نحو رؤية للتعامل مع ظاهرة الهجرة غير املشروعة ( الجزائر
ّ
ّ
االمنية ،املجلد  ،33العدد  ،71الرياض.2018 ،
العربية للدراسات
 رياض عواد ،هجرة العقول ،دار امللتقى للطباعة والنشر ،بدون طبعةّ ،سورية.1995 ،
ّ
الشرعية ،من منظوراألمن االنساني ،جامعة محمد خيضر بسكرةّ ،
كلية
 رشيد ساعد ،واقع الهجرة غيرّ
السياسية ،مذكرة ماستر ،الجزائر.2012-2011 ،
الحقوق للعلوم
ّ
ّ
العنصرية ،حقوق
الشرعية نحو أوروبا ،املحور ،الهجرة
 زياد محمد ،الشباب الجزائري ،الهجرة غيرالالجئين الجاليات واملهاجر ،دار الطليعة.2007 ،
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ّ
ّ
الوطنية
الشرعية في املغرب العربي ،دراسة حالة الجزائر ،املدرسة
 يعقوب تواتي ،مكافحة الهجرة غيرّ
السياسية ،الجزائر ،مذكرة ماستر.2015-2014 ،
العليا للعلوم
 محمد عابد الجابري ،وحدة املغرب العربي ،مطابع الجامعة ،بدون طبعة ،تونس.1978 ،ّ
الشرعية في الجزائر من منظور األمن االنساني،
 نور الهدى بسامح وسلطانة بوزيان ،واقع الهجرة غيرّ
االنسانية ،مذكرة ماستر.2016-2015 ،
جامعة د .موالي الطاهر ،سعيدة ،كلية الحقوق والعلوم
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التنظيم القانوني للمهجرين والنازحني واملُرَحلني والالجئني يف التشريع العراقي
The legal regulation of immigrants, refugees, displaced
persons and refugees in Iraqi legislation
د .عبد املنعم عبد الوهاب العامر ،نقابة املحامين  ،البصرة -العراق
Dr. Abdelmonem Alaamer, Iraqi Bar Association, Basra.

امللخص:

ُ
عقب االحتالل االمريكي للعراق ،أنشأت – وألول مرة في تاريخ الدولة العراقية الحديثة -وزارة للهجرة
ُ
واملهجرين .وقد أنيطت بها مهمة رعاية شؤون امل َه َّجرين والنازحين العراقيين ،وكذلك شؤون الالجئين العراقيين
ً
وغير العراقيين .يتناول البحث بيان التنظيم القانوني للوزارة ،وتقييمه من الناحية القانونية ،وصوال لتحديد
ما يتضمنه من قصور ،مع اقتراح املعالجات املناسبة.
الكلمات املفتاحية :الهجرة ،اللجوء ،وزارة الهجرة واملهجرين ،القانون العراقي.

Abstract:
Following the US occupation of Iraq, it established for the first time in the history of the
modern Iraqi state, a ministry of migration and displaced persons. It was tasked with taking care
of the affairs of immigrated and displaced Iraqis, as well as Iraqi and non-Iraqi refugees. The
research deals with the statement of the ministry's legal regulation, and its legal evaluation, to
determine its shortcomings, while proposing appropriate solutions.

Keywords: Immigration, seeking refuge, ministry of migration and displaced persons, Iraqi
law
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مقدمة:
شهد العراق منذ أربعينيات القرن املاض ي موجات متعاقبة من النزوح والهجرة القسرية ملواطنيه أما بين
مدنه وقصباته ،أو إلى خارج حدوده .وكانت تقف وراء تلك املوجات من النزوح والهجرة جملة من السياسات
املتعصبة ،واملمارسات القمعية ،والقرارات املسيسة ،لألنظمة القابضة على السلطة تجاه أفراد أو جماعات
أو فئات من الشعب العراقي في مختلف ميادين الحياة العامة ،والتي أفرزت بدورها نتائج أضرت بالنسيج
َ َ
االجتماعي للمجتمع العراقي ،وأصابت في مقتل الكثير من قيمه في التعايش املشترك ،ف َفق َد أغلب املواطنين
ً
بسببها احساسهم باألمن في موطنهم ،مما َ
حم َل املاليين َ
منهم على الهجرة والنزوح طمعا في أن يجدوا في مواطن
الهجرة والنزوح التي ارتحلوا ،أو ُر ِحلوا ،إليها ،ما افتقدوا التنعم به في موطنهم األم.
ثم ،وعلى أثر االحتالل االمريكي للبالد عام 2003م ،وما صاحبه من انفالت أمني واسع النطاق ،توالت
موجات هجرة العراقيين ونزوحهم إلى خارج البالد ،حتى بلغت أعدادهم في ذلك العام وحده –حسب تقارير
املنظمة الدولية للهجرة -أكثر من املليونين ونصف املليون ،وفي ثالث من الدول املجاورة للعراق فقط هي سوريا
واألردن ولبنان.
ومع أن موجات هجرة العراقيين ونزوحهم كأفراد وأسر لم تتوقف في االعوام التالية ،إال أن ثمة محطتين
ً
شاخصتين في تاريخ العراق املعاصر تعاظمت فيهما اعداد النازحين واملهجرين قسريا داخل حدود الوطن،
جاءت املحطة األولى على أثر العنف الطائفي املفتعل والذي بلغ ذروته عقب التفجير اإلجرامي ملرقدي اإلمامين
العسكريين في سامراء مستهل العام 2006م ،حيث تشير تقارير االمم املتحدة إلى نزوح أكثر من مليون ونصف
ً
املليون عراقي داخليا ،وهجرة أكثر من ثالثمائة الف عراقي إلى الخارج في االشهر العشرة التالية لواقعة التفجير.
أما املحطة الثانية فجاءت على أثر سيطرة مجموعة من اإلرهابيين الدواعش في حزيران عام 2014م على ثالث
ً
محافظات عراقية (نينوى واالنبار وتكريت) وقصبات أخرى تابعة ملحافظة كركوك ،مما تسبب – وفقا
لتقديرات موثوقة -بنزوح وتهجير أكثر من ثالثة ماليين مواطن من أهالي املناطق الواقعة تحت سيطرة االرهابيين
إلى مدن أخرى داخل العراق.
ً
ً
ً
ويثير السرد السابق تساؤال رئيسيا عن ماهية الجهة املختصة قانونا برعاية املهجرين والنازحين في العراق.
كما ويطرح أكثر من سؤال فرعي حول طبيعة املهام املناطة بهذه الجهة ،وآلية عملها ،والفئات التي خصها
القانون برعايتها.
يأتي هذا البحث ليجيب عن التساؤالت املطروحة من خالل بيان التنظيم القانوني لوزارة الهجرة واملهجرين،
ً
ً
وهي الجهة املختصة نوعيا بشؤون املهجرين والنازحين وفقا لقانونها النافذ ،وتقييم هذا التنظيم من الناحية
القانونية للوقوف على أهم نقاط القوة والضعف فيه.
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وباتباع منهج التحليل الوصفي في دراسة النصوص القانونية ،وما يرتبط بها من شروح وإيضاحات ،فقد
ً
جاء هذا البحث مقسما على ثالثة مطالب ،أفردت األول لتأسيس الوزارة وبيان أهدافها ،وخصصت الثاني
للفئات املشمولة بأحكام قانونها ،وتناولت في الثالث آلية عمل الوزارة وهيكليتها .ثم أنهيت البحث بخاتمة تلخص
أهم االستنتاجات التي توصلت لها ،والتوصيات املقترحة .وبالنظر لوجود أكثر من مسمى متداول في االدبيات
بفرع خصصته
والدراسات املتعلقة بالهجرة والنزوح ،مما يثير أمكانية الخلط بينها ،فقد أثرت التمهيد للبحث ٍ
لبيان الداللة اللغوية واالصطالحية لكل مسمى من هذه املسميات.
فرع تمهيدي :التعريف بمصطلحات البحث
ُ
ُ
امل َه َّجر والنازح وامل َر َّحل والالجئ مسميات متداولة في األدبيات والدراسات املتعلقة بالهجرة والنزوح واللجوء،
إال أن لكل مسمى من هذه املسميات االربعة داللة لغوية واصطالحية محددة ،تتميز في مضمونها عن الداللة
ً
اللغوية واالصالحية للمسميات الثالث األخرى ،على الرغم من أتحادها جميعا في املعنى العام الدال على أن
املعني بها ُي ّ
قيم في مكان آخر غير مكان إقامته املعتاد .ولفهم أصح وأدق للمشمولين بأحكام قانون الهجرة
ً
ً
ابتداء من تحديد داللة كل مسمى من تلك املسميات ،ونفرد لكل منها بندا
واملهجرين موضوع البحث ،البد لنا
ً
مستقال.
ا ُ
أوال :امل َه َّجر
ْ ُ ُ ْ ُ ً
فكل من فار َق ُ
لغة هي الخروج من أرض إلى أرض .وهما من َه َج َر الش يء بمعنى تركهُ .
بلده من
الهجرة والهجرة
ٍ
ِ
ُ
ً
ُ
ُ
ملهاج َرة من أرض إلى أرض :ترك األولى للثانية .وأصل امل َ
بدو ّي أو حضر ّي وسكن بلدا آخر فهو ُمهاج ٌر  .وا َ
هاجرةَ
ٍ
ٍ
ِ
ُ
عند العرب خروج البدوي من باديته إلى املدينة .1وقد س َّ
مي املهاجرون مهاجرين ألنهم تركوا ديارهم ومساكنهم
ً
امتثاال ألمر هللا ورسوله ،قال تعالى َ :و َّالذ َ
ين
بدار ليس لهم بها أهل وال مال (املدينة)
ِ
التي نشئوا فيه ،ولحقوا ٍ
َ
َ
َ
ا
ً
ُ
ا
ْ
ُ
َّ
اج ُروا في َسب َّ
ُ
َّ
َ
َ
َه َ
َّللا ُث َّم ُقت ُلوا أ ْو َماتوا لي ْرزقن ُه ُم َّللا رزقا ح َسنا  .2وقيل الهجر هو َ
السنة فصاعدا ،وقيل ستة
ِ
يل ِ
ِ ِ ِ
ِ
ً
ُ
اج ُر (بفتح الجيم) موضع املُ َ
وامل َه َ
هاجرة.3
أيام ،وقيل هو املغيب أيا كان زمنه.
ومعان مختلفة في كثير من العلوم الصرفة والتطبيقية واإلنسانية.
والهجرة كمصطلح لها استخدامات
ٍ
أما في علم السكان (الديموغرافيا) فهي تعني انتقال شخص ،أو مجموعة من االشخاص ،من مكان إقامته ،أو

 1ينظر :محمد ابن منظور ،لسان العرب ،ج ،9طبعة دار الحديث ،القاهرة ،2013 ،ص 32وما بعدها؛ إسماعيل بن حماد الجوهري ،الصحاح في
اللغة ،طبعة دار الحديث ،القاهرة ،2009 ،ص1189؛ محمد بن يعقوب الفيروزآبادي ،القاموس املحيط ،ط ،8مؤسسة الرسالة ،بيروت،2005 ،
ص495؛ جبران مسعود ،معجم الرائد ،ط ،7دار العلم للماليين ،1992 ،ص833
 2سورة الحج :اآلية .58
 3ينظر :محمد ابن منظور ،مرجع سابق ،ص34؛ إسماعيل بن حماد الجوهري ،مرجع سابق ،ص1189؛ محمد بن يعقوب الفيروزآبادي ،مرجع
سابق ،ص495؛ جبران مسعود ،مرجع سابق ،ص.833
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إقامتهم ،املعتاد إلى مكان آخر كاستجابة لتأثير عامل أو أكثر من عوامل الطرد في مكان اإلقامة املعتاد ،أو
كنتيجة للتأثر بعوامل الجذب في املكان اآلخر.
وتقسم الهجرة من حيث بعدها الجغرافي إلى قسمين :هجرة داخلية تقع داخل حدود الدولة ،كالهجرة من
ً
الريف إلى املدينة ،وهجرة خارجية ،أو دولية ،وهي الهجرة التي يقصد بها املهاجرون دوال أخرى غير دولهم.
ً
ً
والهجرة الدولية ،وفقا للقانون الدولي ،قد تكون شرعية ،بأن تتم عبر املنافذ الحدودية الرسمية ووفقا
للضوابط واملعايير التي تقرها قوانين دولتي األصل واملهجر .وقد تكون غير شرعية بأن يدخل الشخص إلى بلد
املهجر ،أما خلسة عبر منافذ غير رسمية؛ وإما عبر املنافذ الرسمية ولكن باستخدام وثائق سفر مزورة.1
أما عن عوامل الطرد أو الجذب في الهجرة ،أي مسبباتها ،فهي قد تكون سياسية ،أو اقتصادية ،أو
ً
ُ
اجتماعية ،أو أمنية .2وقد يكون السبب املنشأ لتلك العوامل طبيعيا ،كشظف العيش مقابل الرخاء
االقتصادي ،وقد يكون سببها بفعل من اإلنسان ،كالفوض ى أو الحرب في مقابل االستقرار واألمن.
ً
ومع أن الهجرة قد تأتي باختيار ذاتي ،إال أنها كثيرا ما تحدث نتيجة إكراه مادي أو معنوي ،وهذه هي الهجرة
القسرية.
والهجرة القسرية ،كما عرفتها منظمة الهجرة العاملية التابعة لألمم املتحدة ،هي" :حركة السكان التي يتوفر
فيها عنصر الضغط واإلجبار ،بما في ذلك الخوف من االضطهاد والخطر على الحياة والرزق ،سواء بفعل البشر
أم بفعل الطبيعة".3
والهجرة القسرية ،قد تكون خارجية ،بأن تتجه حركة السكان فيها إلى خارج بلدانهم األم ،وقد تكون
داخلية ،بأن يتنقل األفراد أو الجماعات ،أو ينقلون عنوة ،ضمن حدود البلدان التي يعيشون فيها .وهؤالء هم
ُ ّ
النازحون ،وامل َر َحلون.
ا
ثانيا :النازح
ً
ُ ً
ً
ً
َ
ُ
ونزوحا بمعنى َب ُع َدَ .وب ٌلد ٌ
نازح أي بعيد .ون ِز َح بهَ :ب ُع َد عن دياره غيبة
ينزح نزحا
النازح لغة هو االسم من ن َز َح ،
بعيدة  .4فالنازح أذن هو َمن َ
ترك منطقة سكنه املعتاد َوب ُع َد عنها.

 1ينظر :عزت حمد الشيشيني ،املعاهدات والصكوك واملواثيق الدولية في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية ،ط ،1مطبعة جامعة نايف العربية
للعلوم االمنية ،الرياض ،2010 ،ص.140
 2ينظر :زيد علي حسين الخفاجي ،االبعاد الجغرافية لظاهرة الهجرة القسرية الوافدة ملحافظة بابل ،مجلة العلوم اإلنسانية الصادرة عن كلية
التربية للعلوم االنسانية في جامعة بابل ،املجلد  ،24العدد الرابع ،كانون األول  ،2017ص.1791
 3منظمة الهجرة الدولية ،تقرير الهجرة النزوح لعام  :2015الهجرة والنزوح والتنمية في منطقة عربية متغيرة ،ص.118
 4ينظر :محمد ابن منظور ،مرجع سابق ،ج ،8ص515؛ إسماعيل بن حماد الجوهري ،مرجع سابق ،ص1129؛ محمد بن يعقوب الفيروزآبادي،
مرجع سابق ،ص244؛ جبران مسعود ،مرجع سابق ،ص.801
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ً
أما النازحون وفقا إلطار العمل القانوني ملنظمة الهجرة الدولية فهم" :االفراد أو الجماعات الذين ارغموا
ً
ً
أو اكرهوا على الهرب ،أو على مغادرة منازلهم أو أماكن اقامتهم املعتادة ،إما نتيجة ،أو تجنبا ،لتداعيات نزاعات
مسلحة ،أو حاالت عنف منتشرة ،أو انتهاكات لحقوق االنسان ،أو كوارث طبيعية ،أو كوارث من فعل البشر،
ً
ً
ولم يعبروا الحدود املعترف بها دوليا" .1فالسمة املميزة للنازحين عن سائر املهجرين قسرا هي ان هجرتهم ،أو
ً
تنقلهم ،يكون داخليا ،أي ضمن حدود الدولة التي يحملون جنسيتها .ثم أن النزوح قد يتحقق بسبب عوامل
ً
طبيعية كالفيضان ،أو بشرية كالعنف الطائفي ،فيما الهجرة القسرية غالبا ما تنشأ عن عوامل بشرية من
أهمها النزاعات املسلحة ،أو العنف الطائفي.2
ا ُ
ثالثا :امل َر َح ّل
ُ
والرح ُ
ُ
ٌ
الرجل إذا سارَّ .
يل
مصدر من االرِتحال ،وهو نقيض الحلول (اإلقامة) ،تقولَ :ر َح َل
امل َر ّحل في اللغة
َ
وأنتقل منه.3
هو ارتحال القوم للمسير .تقول :أرتحل القوم عن املكان إذا انتقلوا منهَ .ور َح َل بمعنى ،غادر بلده
ُ
ً
ُ َ َّ
جب َر على االرتحال عن مكان اقامته املعتاد .فالترحيل ،صورة من صور
أ
واملرحل اصطالحا هو الشخص الذي ِ
التهجير القسري ،ألنه ينصب على عملية نقل إجباري لفرد معين بالذات ،أو ملجموعة من األفراد املعينين
ً
بالذات ،إال أنه يتم تنفيذا لقرار من السلطة ،يحدد املنطقة التي ينقل إليها املعنيون به .4وكما أن هذا القرار
ً
ً
قد يأتي ألسباب تنظيمية ،أو تداركا لكارثة طبيعية ،فأنه يأتي احيانا بدوافع سياسية
للطبقة الحاكمة ،أو لجهات مرتبطة بها ،أو خارجة عن سيطرتها.5
ا
رابعا :الالجئ

َ
الالجئ في اللغة من لجأ إلى الش يء بمعنى اضطر إليه .ولجأ إلى املكان الذ به ،ولجأ إلى الحصن أستتر به
ً
احتماء
واعتصم واحتمى .وامللجأ املالذ أو املعقل .6وعليه فالالجئ هو َمن يلتجأ إلى مكان آخر غير مكانه املعتاد
من خطر محدق به.
والالجئ كما عرفته املادة 1/من اتفاقية االمم املتحدة املتعلقة بوضع الالجئين لعام  1951هو" :كل
شخص يوجد بسبب خوف له ما يبرره من التعرض لالضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى
 1منظمة الهجرة الدولية ،مرجع سابق ،ص.119
 2ينظر :زيد علي حسين الخفاجي ،مرجع سابق ،ص.1792
 3ينظر :محمد ابن منظور ،مرجع سابق ،ج ،4ص 99وما بعدها؛ محمد بن يعقوب الفيروزآبادي ،مرجع سابق ،ص1005؛ إسماعيل بن حماد
الجوهري ،مرجع سابق ،ص432؛ جبران مسعود ،مرجع سابق ،ص.388
 4ينظر :فتحي محمد أبو عيانه ،دراسات في الجغرافية البشرية ،دار املعرفة الجامعية ،االسكندرية ،1989 ،ص.148
 5ينظر :آدم سميان ذياب ،جرائم التهجير القسري للسكان ،بحث منشور في مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية ،السنة السادسة ،العدد الثالث
والعشرون ،أيلول  ،2014ص 4وما بعدها.
 6ينظر :محمد ابن منظور ،مرجع سابق ،ج ،8ص35؛ محمد بن يعقوب الفيروزآبادي ،مرجع سابق ،ص51؛ جبران مسعود ،مرجع سابق ،ص.685
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فئة اجتماعية معينة أو أرائه السياسية ،خارج بلد جنسيته ،وال يستطيع ،أو ال يريد بسبب ذلك الخوف أن
يستظل بحماية ذلك البلد".1
ً
هذا ولم يرد في القانون العراقي تعريفا ألي من املسميات السالف بيانها ،أو أي من املسميات املتعلقة بها.
وحيث ان تعريف املصطلحات ذات الصلة باملوضوع الذي ينظمه التشريع يشكل القاعدة االساسية
لتحديد داللة تلك املصطلحات ونطاق عملها ،مما يساهم في التطبيق السليم ألحكام التشريع على العموم ،لذا
ً
نرى ضرورة أن ُي َ
َّ
املشرع العراقي قانون وزارة الهجرة واملهجرين النافذ نصا يخصصه لتعريف ما ورد ذكره
ض َّمن
في القانون من املصطلحات السابق بيانها.
املطلب األول
تأسيس وزارة الهجرة واملهجرين وأهدافها
لم يعرف التنظيم اإلداري للسلطة التنفيذية في العراق قبل العام 2004م تأليف وزارة أو مؤسسة خاصة
بالهجرة أو املهجرين .نتعرف في هذا املطلب في فرعين مستقلين على كيفية تأسيس وزارة الهجرة واملهجرين،
َّ
املشرع من تأسيسها.
واألهداف التي توخاها
الفرع األول :تأسيس الوزارة
عقب االحتالل األمريكي للبالد عام 2003م أصدر املدير التنفيذي لسلطة االئتالف املؤقتة األمر رقم ()50
لسنة  2004م املتضمن أنشاء وزارة باسم "وزارة ّ
املرحلين والنازحين" ،أنيطت بها مهمة "وضع وتطبيق سياسات
وبرامج إعادة الالجئين إلى أوطانهم ،ونقلهم إلى مناطق أخرى وتوطينهم فيها ودمجهم مرة أخرى في محيطهم
ً
ً
االجتماعي ،وفقا ملا تقتضيه الحاجة لتفعيل هذا األمر" .2هذا في حين أن "مجلس الحكم" 3كان قد سمى وزيرا
ً
ً
لهذه الوزارة قبل انشائها بأكثر من ثالثة أشهر .4وإذا ما بدى ذلك نهجا غريبا في إدارة الحكم ،فأن األكثر منه
غرابة ،النص في املادة 1/من األمر أعاله باعتبار الوزارة قائمة منذ تاريخ تعيين وزيرها وليس من تاريخ نفاذ األمر
ً
بإنشائها ،والنص أيضا بإضفاء املشروعية على جميع القرارات واألوامر التي أتخذها الوزير منذ ذلك تاريخ
تعيينه.5

 1ينظر :محمود شريف بسيوني ،الوثائق الدولية املعنية بحقوق االنسان ،ج ،1ط ،1دار الشروق ،2003 ،ص.825
 2املادة 2/من األمر أعاله.
 3تم تشكيله بموجب أمر سلطة االئتالف املرقم ( )6في  ،2003/7/13واعتبر جهة مؤقتة في إدارة الشؤون اإلدارية في البالد لحين تأليف الحكومة.
ً
 4أصدر املجلس املذكور قراره املرقم ( )28في  2003/8/30املتضمن تشكيل حكومة تتألف من  25وزيرا.
 5جاء في هذه املادة" :يتم بموجب هذا األمر التصديق على جميع املراسيم والقرارات املتخذة من قبل الوزير املؤقت للمحللين والنازحين املتعلقة
بإدارته أو بالوزارة منذ تعيينه من قبل مجلس الحكم في الحادي والثالثين من آب  ، 2003وتعتبر هذه الوزارة  ،ألغراض هذا التصديق ،منشأة منذ
 30آب ."2003
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على أية حال -ودون الخوض في تقييم ما أشرنا إليه -فأن األمر ( )50قد أطلق يد الوزير في بناء هيكلية الوزارة،
ً
ً
ً
وتنظيم وإدارة شؤونها فنيا وماليا وقانونيا ،ومنحه صالحيات غير محدودة في وضع وتطبيق الخطط والبرامج
ُ
التي تكفل تحقيق الهدف الذي أنشأت الوزارة ألجله وهو :إعادة العراقيين من الالجئين خارج البالد ،ومن
املهجرين داخلها ،إلى مدنهم ،والعمل على دمجهم في محيطهم االجتماعي.1
وقد أثبتت نتائج تقييم عمل الوزارة وجود ضعف كبير في أدائها ،يؤشره فشلها في إدارة مشكالت النزوح
والتهجير القسري التي تعرض لها ماليين العراقيين والتي ترافقت مع تصاعد وتيرة موجات االقتتال املناطقي
والعنف املذهبي التي اجتاحت البالد ما بين عامي ( ،)2008-2004وتفاقم اآلثار السلبية لهذه املشكالت على
املستوى اإلنساني العام ،وسائر املستويات النوعية األخرى .2ولعل هذا ما
املشرع إلى إلغاء هذه الوزارة ،وإصدار القانون رقم ( )21لسنة  2009الذي قض ى في مادته األولى3
َّ
َح َم َل
تأسيس وزارة باسم وزارة الهجرة واملهجرين" ،من أجل رعاية املهاجرين واملرحلين والنازحين والالجئين وإيجاد
الحلول ملعالجة أوضاعهم وتأمين العيش لهم".4
الفرع الثاني :أهداف الوزارة
جاء في املادة 2/من قانون وزارة الهجرة واملهجرين بأن الوزارة تهدف إلى" :رعاية املشمولين بأحكام القانون،..
ومساعدتهم وتقديم الخدمات املطلوبة لهم في مختلف املجاالت املطلوبة والسعي إلى تأمين الحلول ملعالجة
ً
أوضاعهم وفقا للقانون".
ً
ً
ً
واضح أن النص أعاله قد جاء عاما ،ومجمال في آن معا .فهو إذ ُيلزم الوزارة برعاية ومساعدة املشمولين
بأحكام القانون من خالل تقديم الخدمات املطلوبة لهم في مختلف املجاالت والسعي لتأمين حلول ملعالجة ما
ً
ً
يتعرضون له من أوضاع ،فأنه ال يحدد معيارا واضحا ملعرفة ماهية تلك الخدمات أو املجاالت املطلوبة التي
ً
يمكن أن تكون محال الستجابة الوزارة بتقديم الرعاية أو املساعدة فيها ،أو تحديد األوضاع التي تقع ضمن
نطاق ما يمكن أن تؤمنه الوزارة من حلول لها .إذ ال يعقل أن تتبنى الوزارة االستجابة لكل ما يطلبه املشمولين
بأحكام القانون ،أو التصدي لحل كافة ما يتعرضون له من أوضاع ،فمن البديهي أن تكون ألي منهم طلبات
خاصة تخرج عن دائرة أسباب الهجرة أو النزوح ،ومن البديهي أيضا أن يقع أي منهم في وضع ما ليست له عالقة
ً
ً
بتهجيره أو بنزوحه .لذا فمن الضرورة إعادة صياغة النص املتقدم ذكره بعبارات أكثر تخصيصا وتحديدا،
 1تنظر املادة 3/من األمر ( )50لسنة .2004
 2ينظر :محمد حسين منهل و خليل ابراهيم عيس ى ،تأثير الخدمات اللوجستية اإلنسانية في تحسين فاعلية إدارة الكوارث في أطار الدور التفاعلي
ملرتكزات نظرية الفوض ى :دراسة تطبيقية في وزارة الهجرة واملهجرين واملنظمات الدولية اإلنسانية في العرق ،بحث منشور في مجلة االقتصادي
الخليجي تصدر عن جامعة البصرة – كلية اإلدارة واالقتصاد ،املجلد ( ،)33العدد ( ،)32حزيران  ،2017-ص 34وما بعدها.
 3نصت املادة على " :تؤسس وزارة تسمى (وزارة الهجرة واملهجرين) تتمتع بالشخصية املعنوية ويمثلها وزير الهجرة واملهجرين أو من يخوله".
 4األسباب املوجبة للقانون رقم ( )21لسنة .2009
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ً
فالعمومية واإلجمال الواردين فيه إذ يسببان –من جانب -ارباكا في عمل الوزارة من خالل اشغالها بمطالبات
خارج مهامها ،فأنهما –من جانب آخر -يساهمان في عدم معرفة املشمولين بأحكام القانون بالخدمات
ً
واإلسهامات التي تستطيع الوزارة فعال تقديمها لهم ،وبالتالي تفويت فرصة استفادتهم منها.
املطلب الثاني
الفئات املشمولة بأحكام القانون
عددت املادة 2/من القانون الفئات املشمولة بأحكامه ،وينقسمون –بشكل عام -على مجموعتين :تضم
ً
املجموعة األولى املشمولين بأحكامه من العراقيين الذين يحملون الجنسية العراقية حاليا ،وبعض من الذين
ً ُ
كانوا يحملونها سابقا ثم أسقطت عنهم .أما املجموعة الثانية فتضم املشمولين بأحكامه من غير العراقيين.
والفئات ال تي عددتها املادة أعاله ،سواء كانوا من العراقيين أو من غير العراقيين ،إنما جاء ذكرها على سبيل
ً
الحصر ،وذلك ألن نص املادة قد أوردها تباعا ودون أية إشارة صريحة أو ضمنية لسواها ،وعليه فال يسوغ
ً
ً
ً
قانونا االنتقاص منها ،أو اإلضافة إليها .وسنخصص لكل مجموعة من هاتين املجموعتين فرعا مستقال للتعريف
بالفئات التي تحتويها ،والشروط القانونية الواجب توفرها في كل فئة ليعد أصحابها من املشمولين بأحكام
القانون.
الفرع األول :املشمولون بأحكام القانون من الع راقيين
ً
ً
ً
ً
ً
حددت الفقرات أوال وثانيا وثالثا ورابعا وخامسا من املادة 2/من القانون العراقيين املشمولين بأحكامه،
ً
وهم :النازحون داخل العراق ،واملُ َر َح ّلون داخل العراق ،والعائدون من الهجرة القسرية ،واملُ ّ
هجرون وفقا للقرار
ً
ُ
امل َ
( )666لسنة  ،1980واملُ َ
هج ّرون قسريا إلى خارج
هج ّرون خارج العراق من الذين لم يحصلوا على اللجوء،
العراق من الالجئين وطالبي اللجوء والحاصلين على جنسية دولة أجنبية.
ً
أن القاسم املشترك بين املذكورين بالفقرات أعاله ،أنهم جميعا من العراقيين؛ أي من الذين يحملون
ً
ً
الجنسية العراقية اآلن ،أو كانوا يحملونها في السابق ،سواء كان حصولهم عليها أصليا أم تبعيا .ويفهم من تكرار
ً
ً
كلمة "العراقيون" في نصوص الفقرات أوال وثانيا
ً
وثالثا من املادة أعاله وجوب احتفاظ النازحين ّ
واملرحلين والعائدين من الهجرة القسرية بالجنسية العراقية
ليشملوا بأحكام القانون.
وقد أضاف النظام الداخلي لتشكيالت وزارة الهجرة واملهجرين ومهامها الصادر بالتعليمات رقم ( )1لسنة
 2015فئة أخرى إلى الفئات املشمولة بأحكام القانون هي فئة الكفاءات من العراقيين .ونخصص –فيما يلي
من حديث -فقرة مستقلة للتعريف بكل فئة من هذه الفئات.
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ا
أوال :النازحون
ً
ً
ً
يستفاد من نص الفقرة أوال من املادة 2/من القانون 1بأنه ينبغي العتبار الشخص نازحا ،وبالتالي مشموال
بأحكام القانون ،أن يتوافر فيه الشرطين التاليين-:
ً
 -1أن يتحقق تركه ملكان أقامته املعتاد ،واالنتقال إلى مكان آخر .ويجب وفقا لنص الفقرة أن يكون مكان
اإلقامة املعتاد الذي تحقق تركه داخل العراق ،لكنه ال يشترط أن يكون املكان اآلخر داخل العراق ،وهذا ما
ً
يفهم منه إطالق النص مكانيا ،فيدخل ضمن املشمولين به كل تارك ملكان إقامته املعتاد ،سواء كان املكان الذي
أنتقل إليه يقع داخل العراق أو خارج حدوده .كما ولم يشترط النص انقضاء مدة معينة على ترك الشخص
ً
ملكان إقامته املعتاد ،وبما يفهم منه إطالق النص زمانيا ،فيدخل ضمن املشمولين به كل عراقي أنتقل للعيش في
مكان آخر ،وبغض النظر عن املدة املنقضية على تركه ملكان إقامته املعتاد .كما أن النص لم ّ
يقيد االنتقال إلى
وجهة محددة ،ولم يتطلب مسافة محددة فاصلة بين مكان اإلقامة املعتاد للشخص واملكان الذي استقر فيه.
ُ
ً
كر َه على ترك مكان إقامته املعتاد ،أو اضطر للهرب منه .وعليه ال ُي َعد نازحا َمن
أ
 -2أن يكون الشخص قد ِ
ً
ً
ً
ترك مكان إقامته املعتاد مختارا أو راغبا أو غير مضطر ،أيا كانت الوجهة التي سينتقل إليها .وتقدير تعرض
الشخص إلكراه ،أو اضطرار ،يحمله على ترك مكان إقامته املعتاد ،ليست مسألة ترتبط بظروف ذلك الشخص
الذاتية ،وإنما يخضع وجودها من عدمه لتحقق ظرف عام في املنطقة التي يعيش فيها .وقد أورد النص املذكور
ً
تعدادا لهذه الظروف العامة وهي :وقوع نزاع مسلح ،أو اندالع حاالت عنف عام ،أو وقوع انتهاك للحقوق
اإلنسانية ،أو حصول كارثة طبيعية كانت أم من جراء فعل اإلنسان ،أو ممارسة السلطة ألعمال تعسفية بحق
السكان ،أو بسبب مشاريع تطويرية تقيمها الدولة في املنطقة .والشك أن قائمة طويلة من املجريات واألحداث
الفرعية يمكن أن تنضوي تحت هذه الظروف ،لكنها يجب أن تبقى –مهما تعددت وتنوعت -واقعة ضمن نطاق
ظرف عام يمس مجموعة من الناس في مكان وزمان معينين ،وال يختص بها –بأي حالَ -ن ٌ
فر محدود منهم .فالنزاع
املسلح ،والعنف املصاحب لالضطرابات ،والكوارث طبيعية كانت أم بفعل اإلنسان ،وسواها من الظروف
ً
املذكورة في النص أن تحقق وقوعها في منطقة معينة فأنها لن تستثني من اثارها أحدا من سكان تلك املنطقة.
ً
ً
َّ
املشرع في تحديد ما إذا كان الشخص مكرها أو مضطرا ملغادرة
وعليه يصح القول :أن املعيار الذي أعتمده
مكان إقامته املعتاد ،هو معيار موضوعي يرتبط بتحقق ظرف عام من الظروف التي أوردها النص املذكور ،فأن
ً
لم يتحقق هذا الظرف العام ،فال مجال العتبار ترك الشخص ملكان إقامته من اسباب النزوح وفقا للقانون.
ً ً
وعند استيفاء الشخص للشرطين السابقين يعتبر نازحا وفقا للقانونُ ،ويشمل بأحكامه.

 1نصت الفقرة على" :النازحون العراقيون الذين أكرهوا أو اضطروا للهرب من منازلهم أو تركوا مكان إقامتهم املعتاد داخل العراق لتجنب آثار نزاع
مسلح أو حاالت عنف عام أو انتهاك الحقوق اإلنسانية أو كارثة طبيعية أو بفعل اإلنسان أو جراء تعسف السلطة أو بسبب مشاريع تطويرية".
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ا ُ ّ
ثانيا :امل َرحلون
ُ ّ
ً
تقض ي الفقرة ثانيا من املادة 2/من القانون 1بشمول امل َر َحلين من منازلهم ،أو من أماكن إقامتهم املعتادة،
إلى أماكن أخرى داخل العراق بأحكام هذا القانون.
ً
ً
ويشترط العتبار الشخص ُم َر َحال أن يتم ترحيله قسرا من مكان إقامته املعتاد إلى مكان آخر داخل العراق
ً
بناء على قرار حكومي يخصه بالذات ،أو يخص مجموعة معينة ،بالترحيل .أو أن يكون الترحيل تحصيل حاصل
نتيجة لسياسة أو ممارسة حكومية تجاه فئة ،أو جماعة معينة .أي أن الترحيل في هذه الحالة األخيرة ال يتم
ً
بناء على قرار مباشر ،وإنما يتحقق بشكل غير مباشر بفعل ممارسة تعسفية من السلطة ،كقطع املاء عن قرية
ً
فالحية مثال.
ومن الواضح أ ن هذا النص يشمل كافة حاالت الترحيل الجماعي للسكان التي تمت في ظل أنظمة الحكم
املتعاقبة دون تحديد زماني.
ا
ثالثا :العائدون من الهجرة القسرية
ً
شملت الفقرة ثالثا من املادة 2/من القانون العائدين من الهجرة القسرية بأحكام القانون .2ويدخل ضمن
هؤالء العائدين إلى أماكن أقامتهم املعتادة ،أو إلى مسقط رأسهم ،أو إلى مساكنهم السابقة ،من الذين سبق
ً
ً
ً
تهجيرهم قسريا إلى داخل العراق أو إلى خارجه .وأيا كان السبب الكامن وراء تهجيرهم قسريا.
ويالحظ أن النص قد أضاف خيار رجوع العائد إلى "أي مكان اختاره للسكن داخل العراق" ،وبتقديرنا أن
ً
ُ
هذا الخيار يخص امل َه َج ّرين قسريا العائدين من خارج العراق ،وال يخص العائدين من النزوح الداخلي (داخل
ً
العراق) النهم أصال ممن يسكنون داخل العراق ،وبالتالي فال مورد لشمولهم بهذا الخيار املتحقق لهم.
ا ُ
رابعا :امل َه َج ّرون
ً
ُ
قضت الفقرة رابعا من املادة 2/من القانون بشمول فئتين من امل َه َج ّرين بأحكامه ،3وهما:

 1نصت الفقرة على" :املرحلون العراقيون والذين تم ترحيلهم من منازلهم أو مكان إقامتهم املعتاد إلى موقع أخر داخل العراق نتيجة سياسات أو
قرارات أو ممارسات حكومية".
 2نصت الفقرة على " :العراقيون العائدون إلى الوطن من الخارج أو من النزوح الداخلي للسكن في منازلهم السابقة أو مسقط رأسهم أو مكان سكنهم
املعتاد في العراق أو في أي مكان أختاره للسكن داخل العراق بعد أن كانوا فد تعرضوا للهجرة القسرية".
 3نصت الفقرة على" :املهجرون الذين اسقطت عنهم الجنسية العراقية بموجب القرار ( )666لسنة  1980امللغي ،أو الذيم اضطروا للهرب خارج
العراق بسبب اضطهاد النظام السابق  ،ولم يحصلوا على اللجوء في خارج العراق".
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ُ
ُ
 -1امل َه َج ّرون الذين اسقطت عنهم الجنسية العراقية بموجب قرار مجلس قيادة الثورة (املنحل) رقم
( )666لسنة .11980
ُ
ً
والقرار املذكور ألغي قبل أربع سنوات تقريبا من تاريخ صدور قانون وزارة الهجرة واملهجرين ،وذلك بموجب
املادة 17/من القانون رقم ( )26لسنة ( 2006قانون الجنسية العراقية) النافذ ،والتي قضت بإعادة الجنسية
ُ
ُ
العراقية ملن أسقطت عنه بموجب القرار أعاله .2وبالتالي فأن َمن أسقطت عنهم الجنسية العراقية بموجب
هذا القرار قد أعيدت لهم الجنسية العراقية بحكم القانون منذ تاريخ نفاذ قانون الجنسية العراقية رقم ()26
لسنة ،2006أي منذ تاريخ نشره في الجرية الرسمية وهو  .2006/3/7وعليه فأن واقع أفراد هذه الفئة بعد نفاذ
قانون الجنسية العراقية ال يتعدى واحد من احتمالين :أما العودة إلى أرض الوطن ،وإما البقاء في االماكن التي
يقيمون فيها ،وفي ِكال االحتمالين هم عراقيو الجنسية .فإذا كانوا من العائدين للوطن فسيشملهم حكم الفقرة
ً
ثالثا من املادة 2/من القانون باعتبارهم من العراقيين العائدين من هجرة قسرية ،وإذا كانوا من الذين فضلوا
ُ
ً
البقاء في أماكن اقامتهم فسيشملهم حكم الفقرة أوال من ذات املادة باعتبارهم من العراقيون الذين أكرهوا
على النزوح عن أماكن إقامتهم املعتادة إلى خارج العراق .لذا ،والحال هذه ،فأن هذه الفئة ستشمل بأحكام
ً
داع تشريعي لتخصيص فقرة خاصة بها.
من
ليس
وعليه
،
حكما
قانون وزارة الهجرة واملهجرين
ٍ
 -2الذين اضطروا للهرب إلى خارج العراق بسبب من اضطهاد النظام السابق ،ولم يحصلوا على اللجوء
في الدول التي أقاموا فيها.
ً
َ
ابعا من املادة 2/من القانون أنها قد َق َ
ص َّرت شمول أحكام القانون بالفئتين أعاله
ومما يؤشر على الفقرة ر
َ ُ
ممن أسقطت عنهم الجنسية العراقية بموجب القرار ( )666لسنة  ،1980والهاربين لخارج العراق
(املهجرين
من غير الحاصلين على لجوء من الذين تعرضوا لالضطهاد في زمن النظام السابق) دون سائر العراقيين
ُ
امل َه َج ّرين من الذين أسقطت عنهم الجنسية العراقية ،أو من الذين تعرضوا لالضطهاد والتهجير لخارج العراق
ً
من قبل النظام السابق .كما ولم تتطرق أي من نصوص القانون األخرى ،ال صراحة وال ضمنا ،إلى شمول
ُ
ُ
أحكامه ألية فئة أخرى من العراقيين املسقطة عنهم الجنسية العراقية أو امل َه َج ّرين للخارج بسبب االضطهاد
غير هاتين الفئتين .مع العلم أنه ،ومنذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة ،وفي ظل انظمة الحكم املتعاقبة في
العهد امللكي والعهد الجمهوري على السواء ،قد صدرت العشرات من املراسيم والقرارات واألوامر التي جردت
االف العراقيين من جنسيتهم ،أو مارست بحقهم شتى صنوف االضطهاد ،ومن ثم قضت بإبعادهم إلى خارج
 1جاء في القرار" :قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته املنعقدة بتاريخ  1980/5/7ما يلي -1 -:تسقط الجنسية العراقية عن كل عراقي من أصل اجنبي
إذا تبين عدم والئه للوطن والشعب واالهداف القومية واالجتماعية العليا للثورة -2 .على وزير الداخلية أن يأمر بإبعاد كل من اسقطت عنه الجنسية
العراقية بموجب الفقرة ( )1ما لم يقتنع بناء على اسباب كافية بأن بقاءه في العراق أمر تستدعيه ضرورة قضائية أو قانونية أو حفظ حقوق الغير
ً
املوثقة رسميا -3 .يتولى وزير الداخلية تنفيذ هذا القرار".
 2نصت املادة على" :يلغى قرار مجلس قيادة الثورة (املنحل) رقم ( )666لسنة  1980وتعاد الجنسية العراقية لكل عراقي اسقطت عنه الجنسية
العراقية بموجب القرار املذكور وجميع القرارات الجائرة الصادرة من مجلس قيادة الثورة (املنحل) بهذا الخصوص".
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وطنهم ،أما بسبب انتمائهم لعقائد دينية أو فكرية تستعديها السلطة ،وإما بسبب أنشطتهم وأراءهم السياسية
أو الفكرية املعارضة ،أو غير املتفقة مع توجهات وسياسات القابضين على السلطة .ونذكر في هذا الشأن– على
سبيل املثال ال الحصر -القانون رقم ( )1لسنة  ،1950والقانون رقم ( )12لسنة  1951الخاصين بإسقاط
الجنسية العراقية عن اليهود العراقيين .1وكذلك املرسوم رقم ( )17لسنة  1954الذي قض ى بإسقاط الجنسية
العراقية عن العراقي املحكوم عليه بتهمة االنتماء إلى الشيوعية أو بالترويج لها ،2والذي طبقت أحكامه على
العشرات من االساتذة األكاديميين ،والناشطين ،واملفكرين ،واملحامين ،والفنانين ،حيث لم يقتصر تطبيق هذا
املرسوم على
ً
ً
املنتمين فكرا أو تنظيما إلى الحركة الشيوعية في العراق ،وإنما شمل العديد من الناشطين ذوي امليول
القومية واليسارية بل وحتى الليبرالية.3
ُ
ولعل املفارقة الجديرة باملالحظة في هذا املوضع ،أن العراقيين الذين أسقطت الجنسية عنهم  ،والذين
مورست بحقهم صنوف من
ً
االضطهاد والظلم ،من الذين تم إبعادهم عن وطنهم ،وفقا لقرارات ومراسيم السلطات املتعاقبة على الحكم
ً
ُ
طيلة أكثر من نصف قرن من الزمان ،يزيدون بأضعاف من حيث العدد عن جميع املسقط عنهم الجنسية وفقا
للقرار ( )666املذكور ،ويتنوعون من حيث االنتماء الديني أو املذهبي أو املعتقد الفكري أو التوجه السياس ي،
ً
ً
إال أن َّ
وشموال بأحكام القانون ،على الرغم من أنه قد أورد في االسباب املوجبة للقانون
املشرع قد أغفلهم ذكرا
بأن الغاية من تشريعه تأتي "لرعاية املهاجرين واملرحلين والنازحين والالجئين وايجاد الحلول ملعالجة اوضاعهم
ً
وتأمين العيش لهم" .4وهذا مسلك تشريعي منتقد بالنظر ملا يجسده من تمييز بين الشعب العراقي أفرادا
وجماعات ،وملا يتضمنه من اجحاف بحق َمن ُس ِل َبت حقوقهم .عالوة على أنه ُيشرعن لتوجهات سياسية تقوم
ً
فقط على محاباة املوالين للطبقة الحاكمة ،وإقصاء املخالفين لها ،لذا على َّ
املشرع تعديل نص الفقرة رابعا من

ً
 1لقد أجازت املادة-14/ثانيا من قانون الجنسية النافذ للعراقي الذي فقد جنسيته استرداها إذا عاد للعراق واقام فيه لسنة واحدة .لكنها منعت
اوالد العراقيين الذين فقدوا الجنسية العراقية بموجب احكام القانونين ( )1لسنة  1950و ( )12لسنة  1951من استردادها .وهذا دون شك مسلك
َّ
للمشرع العراقي كونه يرسخ د التمييز بين افراد الشعب العراقي على اختالف الدين أو املعتقد.
منتقد
 2تم تجريم االنتماء إلى الشيوعية ،واعتناق أفكارها واألفكار االشتراكية أو الترويج لها بموجب القانون رقم ( )51لسنة ( 1938قانون ذل قانون
العقوبات البغدادي) ،وقد تراوحت العقوبة على املدان بذلك بين اإلعدام واالشغال الشاقة املؤبدة و السجن سبع سنين.
 3منهم :املحامي عزيز شريف رئيس حزب الشعب ،الشاعر عدنان الراوي ذو التوجه القومي العربي ،الدكتور صفاء جميل الحافظ  ،استاذ في
القانون ،الشاعر كاظم السماوي ،وغيرهم كثير .ينظر :عبد الحسين شعبان ،من هو العراقي -إشكالية الجنسية والالجنسية في القانونين العراقي
والدولي ،مركز الدراسات الشرقية ،2002 ،ص 62وما بعدها.
 4االسباب املوجبة لقانون وزارة الهجرة واملهجرين.
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املادة 2/من القانون لتشمل جميع املسقطة عنهم الجنسية العراقية ألسباب سياسية أو دينية أو طائفية أو
عرقية ،سوى َمن منع القانون أعادتهم إليهم.1
ا
خامسا :الالجئون وطالبوا اللجوء
ً
اضافت الفقرة خامسا من املادة 2/من القانون 2الالجئين العراقيين ،وطالبي اللجوء ،الذين تعرضوا للهجرة
القسرية من أماكن إقامتهم املعتادة في العراق ،وانتقلوا للعيش خارجه .على أن يكونوا أما من الالجئين في دولة
أخرى الحاصلين على إقامة دائمة فيها أو من الحاصلين على جنسية تلك الدولة ،أو من طالبي اللجوء إليها ولم
ُيحسم بعد قبول طلب هجرتهم إليها من عدمه.
ا
سادسا :الكفاءات
وأضافت التعليمات رقم ( )1لسنة ( 2015النظام الداخلي لتشكيالت وزارة الهجرة واملهجرين ومهامها)
الكفاءات ضمن
ً
ً
الفئات املشمولة بأحكام القانون .3وزادت فأكدت ذلك بأن خصصت قسما مستقال في دائرة شؤون الهجرة
في الوزارة ملتابعة شؤون هذه الفئة.4
ً
واملقصود بالكفاءات –عموما -حملة الشهادات العليا في مختلف العلوم والتخصصات.
ً
ً
ولفظ الكفاءات الوارد في التعليمات قد جاء عاما مطلقا غير مقيد بمكان إلقامتهم ،وبما يسوغ لالستنتاج
ً
ً
بشموله لكل الكفاءات العراقية ما كان مقيما منها داخل العراق أو خارجه .وهو استنتاج غير مقبول عقال،
ً
خصوصا واللفظ وارد بتعليمات تخص وزارة الهجرة واملهجرين .أذن فالراجح من النص شموله للكفاءات
ً
العراقية املقيمة خارج العراق تحديدا .واملؤكد أن ثمة الوف من الكفاءات العراقية تقيم خارج وطنها األم.
ولكن ملاذا تضيف التعليمات املذكورة الكفاءات العراقية املقيمة خارج العراق إلى قائمة الفئات املشمولة
بقانون الهجرة واملهجرين؟
ً
ً
من الوارد أن قسما من الكفاءات املقيمة خارج العراق قد تعرضت للتهجير قسرا أو للترحيل أو النزوح عنه
لسبب أو آلخر ،شأنها في ذلك شأن الشرائح األخرى من العراقيين املهجرين أو النازحين .وهذا القسم –أن وجد-
ً
سيشمل بأحكام القانون تبعا للفئة التي ينتمي لها من الفئات املشمولة بأحكامه ،وبالتالي ال مسوغ لتمييزه عن
 1نصت املادة 15/من قانون الجنسية العراقية النافذ على " :للوزير سحب الجنسية العراقية من غير العراقي التي اكتسبها إذا ثبت قيامه أو حاول
ً
القيام بعمل يعد حطرا على أمن الدولة وسالمتها .أو قدم معلومات خاطئة عنه أو عن عائلته عند تقديم الطلب أثر صدور حكم قضائي بحقه
مكتسب لدرجة البتات".
 2نصت الفقرة على " :الالجئون وطالبوا اللجوء الذين يعيشون في خارج العراق بسبب الهجرة القسرية ،وحصلوا على إقامة دائمة هناك أو اكتسبوا
جنسية دولة أجنبية".
ً
 3جاء في املادة 3/من التعليمات" :أوال :تتولى دائرة شؤون الهجرة املهام التالية :أ -متابعة شؤون املهجرين داخل العراق وخارجه والكفاءات والعائدين
واملرحلين".
ً
 4جاء في املادة 3/من التعليمات" :ثانيا :تمارس الدائرة مهامها من خالل االقسام التالية .. :ب -قسم الكفاءات ويتكون من الشعبتين اآلتيتين)1( :
التوثيق )2( .التواصل".
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هذه الفئات ،بإعطائه تسمية خاصة ،ما دام سيتمتع بذات ما تتمتع به تلك الفئات من خدمات وتسهيالت
ً
وفقا للقانون دون زيادة ،بالنظر ألن التعليمات لم تنص على منحه ميزة معينة عنها.
ً
وإذا كان من الوارد شمول قسم من الكفاءات املقيمة خارج العراق بأحكام القانون ،فليس من الوارد مطلقا
أن تكون جميع الكفاءات العراقية املقيمة خارج العراق قد تعرضت لضروب من الهجرة القسرية أو االضطهاد
ً
الحكومي أو الترحيل اإلجباري مما يدخلها جميعا كفئة مستقلة باسمها ضمن املشمولين بأحكام القانون .إذ
أن اغلب الكفاءات العراقية املقيمة في الخارج كانت قد غادرت العراق بصفة فردية طواعية عند التحاقها
بالجامعات االجنبية إلكمال دراستها ،ثم اختارت االقامة في الخارج برغبتها بعد حصولها على الشهادة العليا .إذ
من املعلوم أن التحاق الدارس بأية جامعة أجنبية لنيل شهادة عليا ،سواء كان التحاقه فيها على نفقة الدولة،
ّ
املضيفة ،أو على نفقته الخاصة ،يجب يستوفي املوافقة األصولية من الجهة القطاعية
أو على نفقة الجهة
املسؤولة عن االبتعاث للدراسة خارج العراق وهي دائرة البعثات في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ،مما
تنتفي معه اية احتمالية اإلكراه في مغادرة املبتعث ملكان االقامة املعتاد ،أو الترحيل عنه .وعليه فال مسوغ
لتعميم النص في التعليمات ليشمل سائر الكفاءات العراقية املقيمة خارج وطنها.
عالوة على ما تقدم ،فأن استحداث فئة الكفاءات واضافتها للفئات املشمولة بأحكام القانون بموجب
التعليمات املذكورة ،هو نهج يخالف النص القانوني الذي منح التخويل بإصدار التعليمات ويتجاوز حدود هذا
ً
التخويل .فالنظام رقم ( )1لسنة  2015الخاص بتشكيالت وزارة الهجرة واملهجرين إنما صدر تنفيذا لنص
املادة 14/من القانون التي نصت على أن" :للوزير اصدار االنظمة والتعليمات الالزمة لتسهيل تنفيذ احكام
القانون" .فصالحية الوزير بإصدار انظمة أو تعليمات مقيدة بموجب هذه املادة بما يسهل تنفيذ أحكام
القانون ،وال صالحية له في استحداث مالم ينص عليه القانون ال بالنسبة للفئات املشمولة فيه وال بالنسبة
لكافة أحكامه األخرى .وحيث أن النظام قد استحدث فئة جديدة واضافها إلى الفئات التي حددها القانون
وشملها بأحكامه ،دون سند من القانون ،بل بتجاوز لحدود الصالحية املحددة بموجب املادة 14/منه ،لذا فال
أثر قانوني لهذه اإلضافة وما يرتبط بها ،وعلى الوزير إلغاءها.
ثم ،وهذا على اكبر قدر من االهمية ،أن الكفاءات العراقية قد تم تنظيم شؤونهم بقانون رعاية اصحاب
الكفاءات رقم ( )154لسنة  1974النافذ ،وهذا القانون منح الكفاءات امتيازات خاصة ،واناط كافة شؤونها
بهيئة اسماها "هيئة رعاية اصحاب الكفاءات" ترتبط مباشرة برئاسة الجمهورية ،1أي أنها من الناحية
ً
التنظيمية بمستوى وزارة .وبالتالي ال يسوغ قانونا ألية جهة أخرى –غير تلك الهيئة -التعاطي مع شؤون
الكفاءات العراقية .وحيث أن القانون هو أعلى درجة من التعليمات ،وأن إعمال النص القانوني أولى من إعمال
نص في التعليمات ،ولو كانت هذه التعليمات الحقة في صدورها لتاريخ صدور القانون أو نفاذه ،فأن ما أوردته
 1نصت املادة 4/من القانون على" :أ -تشكل هيئة تسمى هيئة رعاية اصحاب الكفاءات يتم تعيين اعضائها بمرسوم جمهوري .ب -ترتبط هيئة رعاية
اصحاب الكفاءات برئاسة الجمهورية .ج -يكون لهيئة رعاية اصحاب الكفاءات سكرتير عام يتولى تنظيم اعمال الهيئة ومتابعة تنفيذ قراراتها .د-
ً
قرار الهيئة قابل للطعن امام رئيس الجمهورية من قبل صاحب الكفاءة خالل تسعين يوما من تاريخ تبلغه به وقرار رئيس الجمهورية قطعي".
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ً
التعليمات املذكورة من أضافة تعارض مضمون نص قانون نافذ يعد خرقا للقانون ومخالفة صريحة لتراتبية
التشريعات القانونية.
ولكل ما تقدم نجد أن اقحام النظام الداخلي لتشكيالت وزارة الهجرة واملهجرين(التعليمات رقم ( )1لسنة
 )2015لفئة الكفاءات ضمن الفئات التي سماها وحددها القانون نهج يخالف ويتعارض مع القانون النافذ،
مما يتوجب تصحيحه بإلغاء إدراج هذه الفئة ضمن الفئات املشمولة بأحكام قانون وزارة الهجرة واملهجرين.
الفرع الثاني :املشمولون بأحكام القانون من غيرالع راقيين
ً
ً
حددت الفقرتان سادسا وسابعا من املادة 2/من القانون املشمولين بأحكامه من غير العراقيين ،وهم:
الالجئون الفلسطينيون ،والالجئون إلى العراق من الجنسيات األخرى .ونخصص فقرة مستقلة للتعريف بكل
فئة من هاتين الفئتين.
ا
أوال :الالجئون الفلسطينيون
ً
قضت الفقرة سادسا من املادة 2/من القانون بشمول الالجئين الفلسطينيين من الذين تركوا فلسطين
عقب نكبة 1948م ،ودخلوا العراق وأقاموا فيه بصورة مشروعة بأحكام القانون.
واملعلوم أنه وحتى العام  2004كانت وزارة العمل والشؤون االجتماعية هي الجهة املختصة بإدارة شؤون
الالجئين الفلسطينيين ،حيث خصصت لتنظيم وإدارة شؤونهم دائرة ضمن تشكيالت مديرية الخدمات
االجتماعية العامة التابعة للوزارة تسمى "إدارة شؤون الفلسطينيين" .1وبصدور أمر سلطة االئتالف املؤقتة
رقم ( )50لسنة  2004تم نقل هذا املكتب من وزرارة العمل والشؤون االجتماعية إلى وزارة املرحلين والنازحين،2
ثم أنتقل إلى وزارة الهجرة واملهجرين التي حلت محلها بموجب القانون النافذ.
ا
ثانيا :الالجئون األجانب
ً
نصت الفقرة سابعا من املادة 2/من قانون وزارة الهجرة واملهجرين على شمول الالجئين إلى العراق ممن
يحملون جنسيات دول أخرى
بأحكام القانون .3وتحدد الفقرة الظروف التي تحمل االجنبي على اللجوء إلى العراق ،وهي التعرض لالضطهاد
بسبب العرق أو الدين أو القومية أو االنتماء إلى فئة اجتماعية معينة ،أو التعرض إلى عنف أو خطر يهدد حياة
ُ
الالجئ أو سالمة جسده أو حريته نتيجة احداث تخل باألمن العام تقع في بلد الالجئ .لكنها –أي الفقرة -في ذات
 1املادة 5/من نظام وزارة العمل والشؤون االجتماعية رقم ( )3لسنة  1972امللغي.
 2املادة 1/ف 3من األمر.
 3نصت الفقرة على" :الالجئون إلى العراق من جنسيات أخرى نتيجة التعرض لالضطهاد بسبب العرق أو الدين أو القومية أو االنتماء إلى فئة
اجتماعية معينة أو ألراء سياسية ،أو نتيجة التعرض إلى عنف عام أو احداث تخل باألمن العام بشكل خطير تهدد حياتهم أو سالمتهم الجسدية أو
ً
ً
حرياتهم والذين تم قبول لجوئهم وفقا للقانون واالتفاقيات الدولية التي يكون العراق طرقا فيها".
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ً
ً
الوقت قد أناطت الفصل في قبول اللجوء من عدمه وفقا للقانون واالتفاقيات الدولية التي يكون العراق طرفا
فيها .وهذا فيما يخص اللجوء االنساني الذي يشمل – بشكل عام -سائر رعايا الدول االجنبية الراغبين باللجوء
إلى العراق .أما بالنسبة إلى السياسيين والعسكريين من رعايا الدول األخرى الراغبين باللجوء إلى العراق فأنهم
يخضعون ألحكام قانون الالجئين السياسيين رقم ( )51لسنة  ،1971الذي يحيل االختصاص بالفصل في
طلبات لجوئهم إلى وزارة الداخلية .وهو ما يعني أن هذه الفئة األخيرة من الالجئين تخضع ألحكام قانون الالجئين
السياسيين املذكور ،كونه قانون خاص بفئة معينة من الالجئين ،وبالتالي فأن هذه الفئة (الالجئون األجانب من
السياسيين والعسكريين) تكون غير مشمولة بأحكام قانون وزارة الهجرة واملهجرين ،مما يقتض ي معه تعديل
ً
ً
نص الفقرة سابعا من املادة 2/من القانون لتشمل حاالت اللجوء اإلنساني حصرا.
املطلب الثالث:
آليات عمل الوزارة وهيكليتها

ً
وضع القانون جملة من االسس العامة آللية عمل الوزارة ،كما وتضمن نصوصا ،إضافة للنصوص في النظام
الداخلي لتشكيالت
الوزارة ،تحدد هيكليتها ،نتناول في فرعين مستقلين كل موضوع من هذين املوضوعين.
الفرع األول :آليات عمل الوزارة
ً ً
ً
وضع القانون أسسا عامة آللية عمل الوزارة ،غير أنه أغفل جانبا مهما يضمن للمتضررين من القرارات التي
تصدرها الوزارة االعتراض عليها لتصحيح ما يمكن أن يقع فيه الجهاز اإلداري للوزارة من أخطاء –مقصودة أو
غير مقصودة -في تعامله مع الفئات املشمولة بأحكام القانون .ونحصص فقرة مستقلة للتفصيل في كل موضوع
من هذين املوضوعين.
أوال :األسس العامة
حددت املادة 3/من القانون 1األسس التي تحدد اإلطار العام ملا تقدمه الوزارة من الخدمات والتسهيالت
والدعم للفئات املشمولة بأحكامه في الظروف الطارئة التي تتعرض لها .وهذه األسس هي-:

 1نصت املادة على" :تتولى الوزارة في إطار الدعم والتسهيل والتنسيق وتقديم الخدمات في الظروف الطارئة في شأن الفئات املنصوص عليها في املادة
ً
( )2من هذا القانون ما يلي -:أوال :معالجة شؤونها كمجموعات ويستثنى من ذلك الحاالت الخاصة التي يتم تحديدها وفق معايير واضحة ومحددة
ً
ثانيا :السعي لتحسين اوضاعها للوصول إلى حد أدنى كأساس يتم تحديده ً
بناء على معايير واضحة ومحددة
يمكن معالجتها بوصفها حاالت فردية.
ً
في ضوء املبادئ التوجيهية لألمم املتحدة والقوانين واملواثيق واألعراف الدولية مع األخذ بنظر االعتبار املصلحة الوطنية واالعتبارات الداخلية .ثالثا:
ً
ً
اعطاء االولوية بحسب معايير فقر الحال واالحتياجات االنسانية فضال عن معايير أخرى .رابعا :اعتماد مفهوم التوزيع النسبي عند تطبيق املعايير
ً
واألولويات .خامسا :التنسيق والتعاون مع الجهات املعنية داخل العراق وخارجه على تقديم الحلول أو توفير الخدمات".
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 -1اعتماد مبدأ التعامل مع الفئات الوارد ذكرها في املادة 2/من القانون كمجموعات .فمعالجة شؤون أي
من هذه الفئات ،وتحسين أوضاعها ،وتقديم الخدمات لها يتم على اساس النظر لها كمجموعة واحدة متميزة
ً
عن سائر املجموعات األخرى ،كمجموعة النازحين ،ومجموعة املرحلين قسريا ،وغيرهما .هذه هي القاعدة
ً
استثناء -في معالجة بعض الحاالت الخاصة التي قد
العامة .غير أن هذا ال يمنع من امكانية مساهمة الوزارة -
يتعرض أي من املشمولين بأحكام القانون وفق معايير واضحة ومحددة.
 -2اعتماد قاعدة السعي لتحقيق الحد األدنى في تحسين أوضاع الفئات املشمولة بأحكام القانونً ،
بناء على
املعايير املستخلصة من املبادئ التوجيهية املعتمدة من قبل األمم املتحدة والقوانين واالعراف الدولية ،ودون
أغفال ملا تفتضيه املصلحة الوطنية من اعتبارات.
 -3تكون االولوية في توزيع الخدمات وتحسين أوضاع الفئات املشمولة بأحكام القانون ملعياري فقر الحال
والحاجة اإلنسانية ،مع مراعاة املعايير األخرى ذات االهمية.
 -4اعتماد مفهوم التوزيع النسبي عند تطبيق املعايير أو االولويات املحددة في التعامل مع الفئات املشمولة
بأحكام القانون.
 -5ضرورة التنسيق والتعاون في مجاالت تقديم الحلول وتوفير الخدمات مع الوزرات والجهات الوطنية،
واملنظمات والهيئات الدولية ذات العالقة بتطبيق أحكام القانون.
ً ً
وبرغم ما تتضمنه هذه األسس من مبادئ تصلح أن تشكل اطارا عاما لنشاط الوزارة في الظروف الطارئة،
إال أن عدم الدقة في توصيف وتحديد مضامين املعايير التي تعتمدها هذه املبادئ ،واكتفاء َّ
املشرع بتكرار عبارة
"معايير واضحة ومحددة" في أكثر من موضع من نص املادة أعاله ،واستخدامه أيضا لعبارة "معايير أخرى"
دون تحديد ماهية تلك املعايير ،سيوسع من دائرة االجتهاد والتجريب ،بل وحتى التراخي ،في أنجاز املهام املناطة
بالوزارة من قبل كادرها الوظيفي ،مما سيترك -دون شك -أثرا سلبيا على ما يجب أن تقدمه الوزارة من خدمات
وتسهيالت تعيين املشمولين بأحكام القانون لتجاوز ما يتعرضون له من ظروف معاشية صعبة.
ا
ثانيا :الطعن في أوامرالوزارة وقراراتها
يالحظ أن القانون قد أغفل بشكل تام التطرق آللية معينة لالعتراض على القرارات التي يصدرها الوزير أو
وكيله أو أي من
مسؤولي التشكيالت التابعة للوزارة بشأن املعامالت الخاصة بالفئات املشمولة بأحكام القانون ،أو الطلبات
املقدمة من قبلهم .وهو مسلك غير معهود في التشريعات العراقية ،التي كادت تستقر على تحديد مرجع للطعن
في القرارات الصادرة عن الجهة التنفيذية في شأن ما يقدم إليها من طلبات أو معامالت تتعلق بمهامها.
ً
ً
ومع أن القانون يمنح كل ذي مصلحة الحق بالتظلم من القرار اإلداري إذا كان مخالفا للقانون أو ماسا
ً
بحقوقه لدى الجهة التي أصدرته ،وذلك خالل ثالثين يوما من تاريخ التبلغ به .وعلى الجهة اإلدارية أن تبت
ً
بالتظلم خالل ثالثين يوما من تاريخ تسجيله لديها .فإذا ما تراجعت عن قرارها ،أو عدلته على وجه يرض ي
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ً
املتظلم ،أنتهى األمر .أما إذا رفضت التظلم صراحة بتأشير مسؤول الدائرة عليه بالرفض ،أو حكما بعدم الرد
عليه ،خالل املدة املذكورة ،فللمتظلم – بعد ذلك -الطعن بالقرار اإلداري لدى محكمة القضاء اإلداري خالل
ً
ً
ً
ستين يوما من تاريخ تبلغه برفض تظلمه حقيقة أو حكما .ويكون قرار املحكمة قابال للطعن فيه بطريق التمييز
ً
لدى املحكمة اإلدارية العليا .والقرار الصادر في الطعن التمييزي يكون باتا .1نقول :مع أن القانون يمنح املتضرر
ً
ً
من القرار اإلداري حق الطعن فيه وفقا للوجه املبين أعاله ،إال أن املعلوم أن إجراءات هذا الطريق تأخذ وقتا
ً
طويال ،عالوة على ما ترتبه من أعباء مالية على سالكه .وحيث أن املتضرر من القرار اإلداري الصادر عن وزير
الهجرة واملهجرين أو أي من املسؤولين في وزارته بشأن املعامالت الخاصة بالفئات املشمولة بأحكام القانون ،أو
الطلبات املقدمة من قبلهم يمر بظرف طارئ وقاهر يجعل من الصعب عليه تحمل تبعات وتكاليف الطريق
َّ
املشرع منحه حق االعتراض أو الطعن في أي قرار
القضائي السالف ذكره ،لذا فأن مبادئ العدالة تحتم على
تصدره الوزارة برفض كلي أو جزئي ملعاملته أو طلباته املقدمة إليها ،على أن تكون اإلجراءات املتعلقة بتقديم
االعتراض أو الطعن والفصل فيه عاجلة وحاسمة.
الفرع الثاني :هيكلية الوزارة
نص القانون على تشكيل الوزارة من دوائر واقسام ،كما وقض ى بتشكيل لجنة وطنية لشؤون الهجرة
ً
املهجرين ،وغرفة عمليات الطوارئ ،ونص ايضا على فتح شعب للوزارة في املمثليات الدبلوماسية العراقية في
الخارج .نتناول كل تشكيل من هذه التشكيالت في بند مستقل.

ً
 1جاء في املادة 7/من قانون مجلس شورى الدولة رقم ( )65لسنة  1979املعدل" :رابعا :تختص محكمة القضاء اإلداري بالفصل في صحة األوامر
والقرارات اإلدارية الفردية والتنظيمية التي تصدر عن املوظفين والهيئات في الوزارات والجهات غير املرابطة بوزارة والقطاع العام التي لم يعين مرجع
للطعن فيها ً
بناء على طلب من ذي مصلحة معلومة وحالة ممكنة  ،ومع ذلك فاملصلحة املحتملة تكفي ان كان هناك ما يدعو إلى التخوف من إلحاق
ً
ً
الضرر بذوي الشأن .خامسا :يعد من اسباب الطعن في األوامر والقرارات بوجه خاص ما يأتي -1 -:أن يتضمن األمر أو القرار خرقا أو محالفة للقانون
ً
ً
أو األنظمة أو التعليمات أو األنظمة الداخلية -2 .أن يكون األمر أو القرار قد صدر خالفا لقواعد االختصاص أو معيبا في شكله أو في اإلجراءات أو
في محله أو سببه -3 .أن يتضمن األمر أو القرار خطأ في تطبيق القوانين أو االنظمة أو التعليمات أو األنظمة الداخلية أو في تفسيرها أو فيه اساءة
ً
أو تعسف في استعمال السلطة أو االنحراف عنها .سادسا :يعد في حكم األمر أو القرار رفض أو امتناع املوظف أو الهيئة عن اتحاذ أمر أو قرار كان
ً
من الواجب عليها اتحاذه قانونا .سابعا :أ -يشترط قبل تقديم الطعن إلى محكمة القضاء اإلداري أن يتم التظلم منه لدى الجهة اإلدارية املختصة
ً
ً
ً
خالل ( )30ثالثين يوما من تاريخ تبلغه باألمر أو القرار اإلداري املطعون فيه أو اعتباره مبلغا ،وعلى هذه الجهة أن تبت في التظلم خالل ( )30يوما
من تاريخ تسجيل التظلم لديها .ب -عند عدم البت في التظلم أو رفضه من الجهة اإلدارية املختصة على املتظلم أن يقدم طعنه إلى املحكمة خالل
ً
ً
( )60ستين يوما من تاريخ رفض التظلم حقيقة أو حكما ،وعلى املحكمة تسجيل الطعن لديها بعد استيفاء الرسم القانوني  ،وال يمنع سقوط الحق
ً
في الطعن امامها من مراجعة القضاء العادي للمطالبة بحقوقه في التعويض عن االضرار الناشئة عن املخالفة أو الخرق للقانون .ثامنا :أ -تبت
محكمة القضاء اإلداري في الطعن املقدم إليها ،ولها أن تقرر رد الطعن أو الغاء أو تعديل األمر أو القرار املطعون فيه مع الحكم بالتعويض أن كان
ً
له مقتض ى بناء على طلب املدعي .ب -يكون قرار املحكمة املنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذا البند قابال للطعن فيه بالتمييز لدى املحكمة اإلدارية
ً
ً
العليا خالل ( )30ثالثين يوما من تاريخ التبلغ به أو اعتباره مبلغا .ج -ويكون قرار املحكمة غير املطعون فيه وقرار املحكمة اإلدارية العليا الصادر
ً
نتيجة الطعن باتا وملزما".
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أوال :تشكيالت الوزارة
حددت املادة 9/من القانون التشكيالت التي تتكون منها وزارة الهجرة واملهجرين .وهي ستة دوائر (شؤون
الهجرة ،شؤون الفروع،
اإلدارية واملالية ،القانونية ،التخطيط واملتابعة ،املعلومات والبحوث) ،وثالثة مكاتب (مكتب الوزير ،ومكتب
املفتش العام ،1املكتب االعالمي) ،وقسم للتدقيق والرقابة الداخلية .2وبينت املادة 10/منه الشروط االساسية
املطلوب توافرها فيمن يتولى مسؤولية هذه التشكيالت ،فقضت الفقرة األولى من املادة بأن يدير كل دائرة
موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في األقل ومن ذوي االختصاص في مجال عمل
الدائرة ،وله خدمة وظيفية في مجال عمله ال تقل عن خمس عشرة سنة .3كما وقضت الفقرة الثانية من املادة
بأن يدير املكاتب في مقر الوزارة وقسم التدقيق والرقابة الداخلية موظف بدرجة مدير يكون حاصل على شهادة
جامعية أولية في اختصاصه وله خدمة وظيفية في مجال عمله ال تقل عن ثماني سنوات .4ثم تولى النظام
ً
ً
الداخلي لتشكيالت الوزارة رقم ( )1لسنة  2015الصادر استنادا للمادة– 11/أوال من القانون 5بيان املهام
املناطة بكل تشكيل من تشكيالتها ،واألقسام التابعة لكل تشكيل ،واملهمات املناطة بكل قسمَ ،وب َّي َن كذلك
الدرجات الوظيفية ملسؤولي التشكيالت واألقسام والشعب التابعة لها ،وبعض الشروط االساسية لتعيينهم
فيها.
ا
ثانيا :اللجنة الوطنية لشؤون الهجرة واملهجرين
قضت املادة 7/من القانون بتأليف لجنة عليا في الوزارة تسمى "اللجنة الوطنية لشؤون الهجرة واملهجرين"
تكون برئاسة الوزير وعضوية عدد من ذوي الخبرة واالختصاص في موضوعها من منتسبي الوزارة الذي ال تقل
درجتهم الوظيفية عن مدير عام .6وأنيطت بهذه اللجنة مهمة التنسيق والتواصل مع الوزارات األخرى في كل ما

 1تم إلغاء مكاتب املفتشين العموميين التي سبق أنشائها بموجب أمر سلطة االئتالف املؤقتة رقم ( )57لسنة  2004بموجب املادة 1/من القانون
رقم ( )24لسنة  ( 2019قانون الغاء أمر سلطة االئتالف (املنحلة) رقم ( )57لسنة .)2004
ً
ً
ً
ً
 2نصت املاد على " :تتكون الوزارة من التشكيالت اآلتية :أوال :مكتب املفتش العام ،ثانيا دائرة شؤون الهجرة .ثالثا :دائرة شؤون الفروع .رابعا :الدائرة
ً
ً
ً
ً
اإلدارية واملالية .خامسا :الدائرة القانونية .سادسا :دائرة التخطيط واملتابعة .سابعا :دائرة املعلومات والبحوث .ثامنا :قسم التدقيق والرقابة
ً
ً
الداخلية .تاسعا :مكتب الوزير .عاشرا :املكتب االعالمي".
 3نصت الفقرة على" :يدير كل دوائر الوزارة املنصوص عليها في املادة ( )9من هذا القانون موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية
في األقل ومن ذوي الخبرة واالختصاص بمهام الدائرة ولديه حدمة في مجال عمله ال تقل عن ( )15خمس عشرة سنة".
ً
ً
ً
 4نصت الفقرة على" :يدير التشكيالت املنصوص عليها في البنود (ثامنا) و (تاسعا) و (عاشرا) من املادة ( )9من هذا القانون موظف بعنوان مدير
حاصل على شهادة جامعية أولية ومن ذوي الخبرة واالختصاص ولديه خدمة في مجال عمله ال تقل عن ( )8ثماني سنوات.
 5نصت الفقرة على " :تحدد مهام وتشكيالت الدوائر املنصوص عليها في املادة ( )9من هذا القانون بموجب نظام داخلي يصدره الوزير".
 6نصت املادة على " :تؤلف لجنة من الوزارة تسمى (اللجنة الوطنية لشؤون الهجرة واملهجرين) برئاسة الوزير وعضوية عدد من ذوي الخبرة
واالختصاص من داخل الوزارة ال تقل وظيفة أي منهم عن مدير عام  ،تتولى التنسيق بين الوزارة والوزارات األخرى والتشاور معها في كل ما يتعلق
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يتعلق بسياسات الوزارة وبرامجها املتعلقة بالفئات املشمولة بأحكام القانون .واسندت املادة أعاله إلى الوزير
مهمة اصدار تعليمات تتضمن تسمية أعضاء اللجنة ،وتحديد مهامها ،ومواعيد اجتماعاتهاُ ،
وسبل سير العمل
فيها .ومع ما لتشكيل هذه اللجنة من أهمية بالغة في تسهيل تنفيذ برامج الوزارة وخططها ،وبالتالي ضمان تأديتها
ملهامها تجاه الفئات املشمولة بأحكام القانون ،إال أنه وبرغم مرور أكثر من عشر سنوات على نفاذ القانون لم
تصدر هذه التعليمات.
أن هذا التراخي في تشكيل هذه اللجنة ،إذ يؤشر عدم التزام صريح في تطبيق نصوص القانون ،فأنه يكشف
– من جانب آخر -عن خلل ضارب في البنية التنظيمية للوزارة يحول دون إدائها ملهامها بالكيفية والكفاءة التي
ً
تطلبها القانون ،وهو الشك سينعكس سلبا على ما يمكن أن تتلقاه الفئات املشمولة بأحكام القانون من
خدمات وتسهيالت تعينها على تجاوز الظروف املعيشية الصعبة التي يتعايشون معها.1
ا
ثالثا :غرفة عمليات الطوارئ
قضت املادة 8/من القانون بتشكيل غرفة عمليات الطوارئ برئاسة الوزير أو من يخوله ملعالجة الحاالت
الطارئة التي تتعرض الفئات
املشمولة بأحكام القانون املنصوص علها في املادة 2/منه ،2ويكون من أبرز مهامها التنسيق مع الوزارات
االخرى ومنظمات املجتمع املدني
واملنظمات الدولية العاملة في العراق لتهيئة املوارد الالزمة ملعالجة تلك الحاالت.
ولم نقف على تعليمات أو بيان صادر عن الوزير بتشكيل هذه الغرفة.
ا ُ
رابعا :ش َعب الوزارة في املمثليات الع راقية
أجازت املادة 12/من القانون للوزارة ،وبالتنسيق مع وزارة الخارجية ،فتح شعب لها في السفارات
والقنصليات العراقية العاملة في دول العالم من أجل رعاية شؤون املهجرين واملهاجرين املشمولين بأحكام
ً
القانون املقيمين في تلك الدول .3وقضت املادة -3/ثانيا (د) من النظام الداخلي لتشكيالت الوزارة بتشكيل
"قسم الهجرة الخارجية" ملتابعة االرتباط واالتصال بشعب الوزارة املفتوحة في املمثليات العراقية في الخارج،
وتلبية احتياجاتها.
بالسياسات والقضايا الوطنية الخاصة بالفئات املنصوص عليها في هذا القانون ويحدد عدد اعضائها ومهامها ومواعيد اجتماعاتها وسير العمل
بتعليمات يصدرها الوزير".
ً
ً
 1ويبدو أن التراخي في استكمال هيكلية الوزارة نهجا مستقرا عند القائمين عليها ،فالنظام الداخلي للوزارة ،على رغم اهميته في استكمال بناء هيكلية
الوزارة وتنظيمها وتقسيم الصالحيات واملهام بين تشكيالتها وأقسامها ،إال انه لم يصدر إال بعد مض ي خمس سنوات من نفاذ القانون.
 2نصت املادة على" :تشكل غرفة عمليات الطوارئ برئاسة الوزير أو من يخوله ومن عدد من املعنيين في الدوائر التابعة للوزارة تتولى معالجة الحاالت
الطارئة التي تتعرض لها الفئات املنصوص عليها في املادة ( )2من هذا القانون بالتنسيق مع الوزارات والجهات املختصة ومنظمات املجتمع املدني
واملنظمات الدولية ذات العالقة لتهيئة املوارد الكافية واتخاذ االجراءات الالزمة ملعالجة تلك الحاالت".
 3نصت املادة 12/على" :للوزارة بالتنسيق مع وزارة الخارجية فتح شعب في املمثليات العراقية لدى الدول التي يوجد فيها جالية عراقية لغرض رعاية
شؤون املهجرين واملهاجرين في تلك الدول".
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وبالنظر لتفاوت عديد الجالية العراقية املشمولة بأحكام القانون في دول العالم املختلفة ،فأن تحديد
صنف الدائرة املفتوحة في كل ممثلية عراقية في الخارج بمستوى "شعبة" يغفل هذا التفاوت ،مما يقتض ي معه
ً
أن يتناسب صنف هذه الدائرة في أية ممثلية عراقية في الخارج مع العدد املسجل فعليا للفئات املشمولة بأحكام
ً
القانون ،أي أن يكون معيار تحديد مستوى الدائرة اإلداري مرتبطا بحجم الكتلة البشرية التي تخدمها وتدير
ً
شؤونها وفقا للقانون.
الخاتمة:
ا
أوال :االستنتاجات
ُ
• عقب االحتالل االمريكي للبالد أسست وزارة للهجرة واملهجرين ،أنيطت بها مسؤولية رعاية شؤون املهجرين
والنازحين العراقيين داخل البالد وخارجها ،وكذلك رعاية شؤون الالجئين العراقيين في الخارج ،والالجئين
غير العراقيين في الداخل.
• حدد قانون الوزارة على سبيل الحصر الفئات املشمولة بأحكامه ،وهم املهجرون ،والعائدون من الهجرة
القسرية ،والنازحون ،واملرحلون ،والالجئون ،وطالب اللجوء ،من العراقيين ،وكذلك الالجئين
الفلسطينيين ،والالجئين من الجنسيات األخرى في العراق.
• وتضمن القانون قواعد عامة لعمل الوزارة ،كما تضمن تحديد تشكيالتها ،ومهام تلك التشكيالت ،وآليات
عملها .
ُ
ُ
• ومع أن َّ
املشرع العراقي قد استخدم عدة مصطلحات كالنازح وامل َه َّجر وامل َر َّحل والالجئ ،إال أنه لم يحدد داللة
كل مصطلح من هذه املصلحات ونطاق كل منها ،مما يزيد من احتماليات تأويلها ،ويعزز من تكاثر وتعارض
االجتهاد في تطبيق احكام القانون.
• تضمن القانون لنص يميز -دون مبرر مشروع -بين العراقيين املسقطة عنهم الجنسية ،فيشمل طائفة منهم
بأحكام القانون ،فيما يحجب طوائف أخرى منهم عن الشمول بأحكامه.
ا
ثانيا :التوصيات
ُ
• بالنظر لتمييز قانون وزارة الهجرة واملهجرين النافذ بين العراقيين من املسقطة عنهم الجنسية العراقية،
ً
فشمل فئة معينة منهم بأحكامه (الذين اسقطت عنهم الجنسية وفقا للقرار  666لسنة  )1980دون سائر
َّ
املشرع بضرورة اعتماد مبدأي العدالة واملساواة
العراقيين األخرين الذين جردوا من جنسيتهم ،لذا نوص ي
ً
في تحديد املشمولين بأحكام القانون .ونقترح لذلك تعديل نص رابعا من املادة 2/منه ليكون" :املهجرون
الذين اسقطت عنهم الجنسية العراقية ممن يجيز لهم القانون النافذ استردادها ،أو الذين اضطروا للهرب
خارج العراق بسبب اضطهاد انظمة الحكم السابقة ولم يحصلوا على اللجوء في خارج العراق".
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َّ
املشرع
• بالنظر لعدم تضمن القانون آلية لالعتراض على القرارات الصادرة عن الوزارة وتشكيالت ،نوص ي
العراقي بإضافة نص للقانون يقض ي بمنح حق االعتراض ،أو الطعن ،على القرارات الصادرة عن الوزارة أو
أي من تشكيالتها ،على يراعى االستعجال في تقديم االعتراض أو الطعن ،وفي الفصل فيه .ونقترح لذلك
ً
أضافة النص الفقرة التالية للمادة 11/من القانون" :ثالثا :يجوز التظلم لدى الوزير ،أو رئيس الدائرة ،من
القرارات واألوامر الصادرة عنهما خالل ثالثة أيام من اليوم التالي لتبليغ املتظلم بها ،وعلى الجهة املختصة
ً
ً
ً
بنظر التظلم االجابة تحريريا على أصل الطلب به قبوال أو رفضا خالل يومين من تاريخ استالمها للطلب.
وللمتظلم الذي رفض طلبه حق الطعن بطريق التمييز لدى محكمة استئناف املنطقة بصفتها التمييزية ،أو
لدى رئيس املمثلية العراقية في أقرب مدينة ملحل اقامته ،خالل سبعة ايام من اليوم التالي لتبلغه برفض
تظلمه ،وعلى الجهة املختصة بنظر الطعن اصدار قرارها فيه خالل ثالثة ايام من تاريخ الطعن ،ويكون
ً
قرارها باتا".
• بالنظر ألن قانون رعاية أصحاب الكفاءات رقم ( )154لسنة  1974النافذ ،ينظم شؤون الكفاءات ،وهو
قانون خاص ،لذا
يتوجب الغاء النصوص الواردة في النظام الداخلي لتشكيالت وزارة الهجرة واملهجرين رقم ( )1لسنة  2015التي
تقض ي بشمول هذه الفئة بأحكام قانون الوزارة.
ً
ً
• بالنظر ألن نص الفقرة سابعا من املادة 2/من القانون قد جاء عاما ليشمل جميع الالجئين األجانب ،وحيث
أن الالجئين األجانب من السياسيين والعسكريين يخضعون ألحكام قانون الالجئين السياسيين رقم ()51
لسنة  ،1971لذا نوص ي املش َّرع العراقي بتخصيص نص الفقرة لطالبي اللجوء األجانب من الحاالت
اإلنسانية ،ونقترح لذلك تعديل الفقرة اعاله لتكون" :الالجئون إلى العراق من جنسيات أخرى ومن الحاالت
اإلنسانية نتيجة تعرضهم في بلدانهم إلى االضطهاد بسبب العرق أو الدين أو القومية أو االنتماء إلى فئة
اجتماعية معينة أو آلراء سياسية ،أو نتيجة تعرضهم إلى عنف عام أو احداث تخل باألمن العام بشكل خطير
ً
تهدد حياتهم أو سالمتهم الجسدية أو حرياتهم والذين تم قبول لجوئهم وفقا للقانون واالتفاقيات الدولية
ً
التي يكون العراق طرقا فيها".
• لضمان التطبيق السليم ألحكام القانون ينبغي على َّ
املشرع العراقي تحديد داللة املصطلحات االساسية فيه
ُ
ُ
كامل َه َّجر ،وامل َر َّحل ،والالجئ ،والنازح ،وذلك من خالل وضع تعريف محدد لها في صدر القانون.
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انعكاسات اهلجرة غري الشرعية على الوطن العربي
The repercussions of illegal immigration on the Arab world
DIAB HAFED ذياب حافـ ــظ
- الجزائر- وكيل معتمد في مجال امللكية الصناعية
Certified Industrial Property Agent-Algeria

Summary:
Migration was linked to the existence and conditions of man; Economic as unemployment,
historical displacement, such as forced and political displacement of freedoms and rights. Legal
or illegal immigration, and immigrants to Europe have taken some Arab countries as transit for
them and sometimes areas of stability. The problem of the study, shows the causes of illegal
immigration and the extent of its repercussions on the Arab world, while the importance of the
research is reflected in the effectiveness of international and regional agreements to limit the
phenomenon of illegal immigration, The analytical descriptive approach was followed; To
describe the causes of illegal immigration and analyze its repercussions on the Arab world, as well
as the comparative approach between some legal definitions of illegal immigration, which has
become global phenomenon that raises the concerns of states, to find effective solutions for
them, by establishing partnership relations and effective dialogue.
Keys words: Immigration-illegal immigration- conquest forced displacement- The Human
Rights- The Arab world.

71

2020 |06| 20 و19– العرب | لبنان
 إشكاليات الهجرة و اللجوء يف الوطن:الدول المحكم حول
عدد خاص بالمؤتمر
ي
ي

العلم :سلسلة كتاب أعمال المؤتمرات  -العام الثامن – العدد  28يونيو 2020
مركز جيل البحث
ي

ملخص:
ارتبطت الهجرة بوجود اإلنسان وظروفه؛ االقتصادية كالبطالة ،التاريخية كالتهجير القسري والسياسية
كمصادرة الحريات والحقوق ،فإما تكون هجرة شرعية وإما غير شرعية ،وقد اتخذ املهاجرون إلى أوروبا بعض
الدول العربية مناطق عبور لهم وأحيانا مناطق استقرار ،فيهدف البحث إلى إبراز الجرائم املرتبطة بالهجرة غير
الشرعية واستغالل العصابات اإلجرامية للمهاجرين بالطرق غير الشرعية ،أما إشكالية الدراسة فهي تبين
أسباب الهجرة غير الشرعية ومدى انعكاساتها على الوطن العربي ،في حين أهمية البحث تتجلى في مدى فعالية
اال تفاقيات الدولية واإلقليمية للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية ،لذا تم إتباع املنهج الوصفي التحليلي؛
لوصف أسباب الهجرة غير الشرعية وتحليل انعكاساتها على الوطن العربي ،وكذا املنهج املقارن بين بعض
التعريفات القانونية للهجرة غير الشرعية ،التي أضحت ظاهرة عاملية تثير مخاوف الدول ،تسعى إليجاد حلوال
ناجعة لها ،بإقامة عالقات شراكة وحوار فعال.
الكلمات املفتاحية :الهجرة غير الشرعية ،التهجير القسري ،حقوق اإلنسان ،الوطن العربي.

مقدم ـ ـ ــة:
تأتي ظاهرة الهجرة غير الشرعية في صدارة االهتمامات الدولية والوطنية خاصة في ظل تنامي التكنولوجيا
الرقمية وتبني العوملة االقتصادية والتي جعلت العالم شبيها بقرية صغيرة ،فالعوملة ال تعترف بالحدود
الجغرافية والتي من خاللها يتم إلغاء قيود التجارة وتحرير حركة السلع ورؤوس األموال؛ األمر الذي من شأنه
إلحاق أضرارا بالدول الفقيرة التي ال تجد شعوبها مالذا سوى التفكير في الهجرة بشتى الطرق ،غير أن طريق
الهجرة بطريق مشروع أمر صعب املنال ألي شخص خاصة في ظل اختالف املستوى الثقافي واالجتماعي ،األمر
الذي يؤدي إلى ارتفاع منحنى ظاهرة الهجرة غير الشرعية بوتيرة متزايدة.
تكمن أهمية الدراسة لهذا املوضوع من خالل بسط املفاهيم حول أهم القضايا آال وهي''الهجرة غير
الشرعية'' التي أضحت محور اهتمام دولي نظرا ملا فيها من تهديد لألمن اإلنساني في ظل تنامي مختلف الجرائم
كاالتجار بالبشر ،املخدرات ،اإلرهاب ،وبالخصوص في الوطن العربي مثل :ليبيا ،تونس ،املغرب ،الجزائر،
مصر ،لبنان ،األردن ،حيث تعتبر هذه الدول بوابة هامة للهجرة نحو منطقة البحر األبيض املتوسط خاصة
إلى الدول األوروبية مثل :ايطاليا واسبانيا ،إذ تعاني منطقة املغرب العربي خاصة ،وباقي دول الوطن العربي عامة
من الهجرة غير الشرعية لشبابها ،التي ترجع ألسباب تاريخية ،سياسية ،اقتصادية ،حقوقية ،منذ القدم ،كما

العرب | لبنان – 19و2020 |06| 20
الدول المحكم حول :إشكاليات الهجرة و اللجوء يف الوطن
عدد خاص بالمؤتمر
ي
ي

72

العلم :سلسلة كتاب أعمال المؤتمرات  -العام الثامن – العدد  28يونيو 2020
مركز جيل البحث
ي

تعاني من نزوح سكان جنوب الصحراء اإلفريقية الذين يتخذون من بعض بلدان الوطن العربي مناطق عبور
وأحيانا مناطق استقرار لهم ،وهذا فيه انعكاسات على الوطن العربي السيما األمن القومي.
وبالتالي تبرز لنا معالم إشكالية دراسة هذا املوضوع كاآلتي :فيما تتمثل أسباب الهجرة غير الشرعية وما
هي انعكاساتها على الوطن العربي؟
ولإلجابة على هذه اإلشكالية اعتمدنا املنهج الوصفي التحليلي ألجل وصف أسباب وتداعيات ظاهرة الهجرة
غير الشرعية وتحليل آثارها على مختلف األصعدة ،وتسليط الضوء على الظروف املحيطة بها ملعرفة العالقة
بين املتغيرات املؤدية إلى تنامي هذه الظاهرة حسب الواقع ،ومعرفة مدى تأثيرها على الوطن العربي ،نظرا
للموقع االستراتيجي الذي تمتاز به دوله السيما في منطقة حوض املتوسط.
كما ارتأينا تقسيم الدراسة إلى قسمين :نخصص القسم األول لإلطار املفاهيمي للهجرة غير الشرعية ،أما
القسم الثاني خصصناه لتداعيات ووسائل التصدي للهجرة غير الشرعية على مستوى الوطن العربي.
املبحث األول :اإلطاراملفاهيمي للهجرة غيرالشرعية
الهجرة غير الشرعية من املواضيع املثيرة لقلق الدول فحرصت على ايجاد تنظيمات قانونية تكفل الحد
منها ،لذلك ندرس تعريف الهجرة غير الشرعية(املطلب األول) ،ثم اإلطار القانوني لها(املطلب الثاني).
املطلب األول :تعريف الهجرة غيرالشرعية
نظرا لتشعب اآلراء حول تعريفات الهجرة غير الشرعية ،ندرس أهمها لغة واصطالحا (فرع أول) ،ثم فقها
وقانونا (فرع ثان).
الفرع األول :التعريف اللغوي واالصطالحي للهجرة غيرالشرعية
ندرس تعريف الهجرة غير الشرعية لغة (أوال) ،ثم اصطالحا (ثانيا).
أوال -التعريف اللغوي للهجرة غير الشرعية :الهجرة غير الشرعية ال تعدو إال أن تكون جزءا من الهجرة
بصفة عامة ،لذا نبدأ بتعريف الهجرة كمصطلح عام ،ثم نعرج إلى تعريف الهجرة غير الشرعية كظاهرة.
 -1التعريف اللغوي ملصطلح الهجرة :الهجرة معناه (االغتراب أو الخروج أو االنتقال من أرض إلى أخرى
سعيا إلى كسب الرزق)( ،)1أو التحصيل العلمي أو قصد العالج أو أي منفعة ،فالهجرة تفيد االنتقال من مكان

 -1معجم الكافي ،شركة املطبوعات للتوزيع والنشر ،بيروت ،لبنان ،1994 ،الطبعة الثالثة ،ص . 1055
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آلخر للعيش فيه مع وجود نية البقاء واالستقرار فيه لفترة طويلة .والهجرة اسم من فعل هجر يهجر هجرا
وهجرانا ،فنقول هجر املكان أي تركه ،والهجرة هي الخروج من أرض إلى أخرى ومفارقة البلد إلى غيره(.)1
 -2تعريف الهجرة غير الشرعية :الهجرة غير الشرعية مصطلح يتألف من لفظين وهما :لفظ''الهجرة'' تم
تعريفه أعاله ،ولفظ ''غير الشرعية'' الذي يدل على مخالفة القوانين والتنظيمات املعمول بها في مجال تنظيم
دخول الرعايا األجانب إلى إقليم دولة ما بسطت سيادتها عليهً ،
وبناء على ذلك فإن الهجرة غير الشرعية تعني:
''كل حركة سواء للفرد أو للجماعة العابرة للحدود خارج إطار القانون ،والتي ظهرت قديما لتعرف تسارعا كبيرا
منذ إقرار سياسات غلق الحدود في دول االتحاد األوروبي ( ''.)2فمصطلح ''الهجرة غير الشرعية'' له عدة
مرادفات أهمها'' :الهجرة غير القانونية'''' ،الهجرة السرية'''' ،الحرقة'' ومصطلح الحرقة يشير أن الفرد يقوم
بحرق جميع الروابط التي تربطه بهويته ،كما يدل على حرق كل القوانين والحدود وتخطيها لبلوغ نقطة سفره
عند مكان معين كأوروبا(.)3
ثانيا -التعريف االصطالحي للهجرة غيرالشرعية :هي ''الهجرة غير النظامية وغير القانونية التي يقوم وفقها
املهاجرون دخول أراض ي دول غير دولهم دون الحصول على تراخيص عمل ،أو تأشيرات سفر ،أو بطاقة
إقامة(.)4
الفرع الثاني :التعريف الفقهي والقانوني للهجرة غيرالشرعية
ندرس التعريف الفقهي للهجرة غير الشرعية (أوال) ،ثم تعريف القانوني لها (ثانيا).
أوال -التعريف الفقهي للهجرة غير الشرعية:لم يتفق الفقهاء على تعريف دولي محدد لظاهرة الهجرة غير
الشرعية ،ألن كل دولة تبحث عن صياغة تعريف يتماش ى مع مصالحها ،فظهرت اآلراء الفقهية اآلتية:
الرأي األول :يعتبر أنصار هذا الرأي الهجرة غير الشرعية هي ''دخول وخروج بشكل غير قانوني ،من وإلى
إقليم أي دولة من طرف أفراد أو جماعات دون األماكن املحددة لذلك الغرض ،من غير تقيد واعتداد
بالضوابط والشروط الشرعية املفروضة من طرف كل دولة في مجال تنقل األفراد(''.)5

 -2بن بوعزيز آسية ،السياسة الجنائية في مكافحة الهجرة غير الشرعية ،أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم القانونية تخصص قانون
جنائي ،جامعة باتنة،1كلية الحقوق والعلوم السياسية ،2018/2017،ص.14
2 -Vaisse Maurice, Dictionnaire Des relations internationales au 20em siècles, édition Armande colin, paris, 2000, page 173.
 -4ساعد رشيد ،واقع الهجرة غير الشرعية في الجزائر من منظور األمن اإلنساني ،مذكرة ماجستير ،جامعة محمد خيضر ،بسكرة ،كلية الحقوق،
 ،2012/2011ص.14
 -5مجلة الدراسات ،علي الحوات ،املركز العاملي لدراسات وأبحاث الكتاب األخضر ،طرابلس ،العدد  ،2007 ،28ص. 02
 - 5رشاد سالم أحمد  ،األخطار الظاهرة والكامنة على األمن الوطني للهجرة غير الشرعية ،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ،مركز الدراسات
والبحوث ،الرياض ،اململكة العربية السعودية ،2010 ،ص.211
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الرأي الثاني :يعتقد أنصار هذا االتجاه أن الهجرة غير الشرعية ما هي ''سوى انتقال من الوطن األم إلى
الوطن املهاجر إليه ،لإلقامة بصفة مستمرة ومخالفة للقواعد املنظمة للهجرة بين الدول طبقا ألحكام القانون
الدولي والداخلي(''.)1
وترى الدكتورة ''بن بوعزيز آسية'' أن اعتقاد أنصار الرأي األول مخالفا ملا يراه أنصار الرأي الثاني الذي
يعتبر الهجرة غير الشرعية هي مجرد اإلقامة املستمرة بطريقة تخالف القواعد املنصوص عليها ضمن منظمة
الهجرة الدولية ،حيث أن هذه الظاهرة هي أيضا الدخول أو الخروج من وإلى دولة ما بطريقة غير شرعية ،وفي
بعض األحيان بطريقة شرعية بغية اإلقامة املؤقتة للوصول إلى الدولة املراد الوصول إليها بطريقة غير قانونية،
أو ما يطلق عليها بدولة العبور كالجزائر أو ليبيا بالنسبة للدول اإلفريقية(.)2
وهذا ما يراه الباحث عين الصواب حيث أن البعض من املهاجرين ينتقلون من بلدانهم بطرق مخالفة
للقوانين ونصوص املواثيق الدولية واألعراف الدبلوماسية ،وفي بعض األحيان تكون تنقالتهم بصفة قانونية
خارج بلدانهم نحو بلدان أخرى قد يستقرون فيها أو اتخاذها مناطق عبور( ،)3للوصول إلى دول أخرى عبر قوارب
املوت مثلما هو الشأن بالنسبة لألفارقة النازحين إلى الجزائر ،تونس ،ليبيا ،املغرب ،فهم يتخذونها مناطق عبور
نحو أوروبا السيما اسبانيا ،فرنسا ،ايطاليا ،وأحيانا تتحول بلدان العبور إلى بلدان استقرار لهم ولو بطرق غير
قانونية.
الرأي الثالث :يرى أنصار هذا الرأي أن الهجرة غير الشرعية تعني ''خروج املواطن من إقليم الدولة من غير
النوافذ الشرعية املخصصة لذلك ،أو من منفذ شرعي باستخدام وثيقة سفر مزورة(.'')4
من وجهة نظرنا ما يعاب على أنصار هذا الرأي أنهم حصروا الهجرة غير الشرعية في الخروج بطريقة
غير شرعية من إقليم الدولة ،ضاربين عرض الحائط الدخول بالطرق غير الشرعية عبر املنافذ غير القانونية،
أو حتى باستخدام وثائق مزورة أو انتهاج الطرق االحتيالية والتدليسية من طرف املهاجرين بطرق غير شرعية
للدخول إلى البلد املراد الهجرة إليه ،كما أغفل أنصار هذا الرأي الهجرة الشرعية التي تتحول فيما بعد إلى هجرة
غير شرعية ،إما انتهاء فترة السماح ''الترخيص أو التأشيرة'' ،وإما االستقرار في مناطق العبور بطريقة شرعية
إلى حين انتهاء صالحية وثائق دخولهم ليصبحوا في أوضاع غير قانونية ،وإما االنتقال بطرق غير شرعية نحو
الضفة األوروبية.

 - 1رشاد سالم أحمد ،نفس املرجع أعاله ،ص.211
 - 2بن بوعزيز آسية ،املرجع السابق ،ص.22 -21
 - 3و يقابلها باللغة الفرنسيةDES ZONES TRANSITOIRES :
 - 4رشاد سالم أحمد ،املرجع السابق ،ص.212
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ثانيا -التعريف القانوني للهجرة غير الشرعية :ندرس تعريف الهجرة غير الشرعية من الناحية القانونية
في بعض تشريعات البلدان العربية على سبيل املثال ال الحصر ،وكذا من وجهة نظر القانون الدولي.
 -1تعريف الهجرة غير الشرعية في التشريع الجزائري :تعني ''كل جزائري أو أجنبي مقيم يغادر اإلقليم
الوطني بصفة غير شرعية ،أثناء اجتيازه أحد مراكز الحدود البرية ،البحرية ،الجوية ،وذلك بانتحاله هوية ،أو
باستعماله وثائق مزورة ،أو أي وسيلة احتيالية أخرى ،للتملص من تقديم الوثائق الرسمية الالزمة ،أومن
القيام باإلجراءات التي توجبها القوانين واألنظمة السارية املفعول ،أو مغادرة اإلقليم الوطني عبر منافذ أو
أماكن غير مراكز الحدود(''.)1
حسن ما فعله املشرع الجزائري ضمن القانون  11/08املتضمن شروط دخول األجانب للجزائر وإقامتهم
على أراضيها وتنقلهم فيها ،ملا أشار لفعل الدخول أو التسلل( .)2إذ تدارك الغموض الوارد ضمن نص املادة
175مكرر 1من قانون العقوبات املذكورة أعاله ،والتي لم ينص فيها على دخول األجانب بطريقة غير شرعية،بل
اكتفى املشرع فقط بمغادرة كل جزائري أو أجنبي مقيم بصفة غير شرعية ولم يتطرق فيها لفعل الدخول
بطريقة غير شرعية ،وهذا ما جعل النص غامضا ،وكأن فعل الدخول إلى التراب الجزائري خلسة غير محظور
على حد تعبيره.
 -2تعريف الهجرة غير الشرعية في التشريع التونس ي :هي ''دخول شخص إلى التراب التونس ي أو مغادرته
خلسة ،سواء تم ذلك برا أو بحرا أو جوا ،من نقاط العبور أو من غيرها(''.)3
من خالل تعريف املشرع التونس ي للهجرة غير الشرعية يالحظ أنها تقتصر على حركة دخول أو مغادرة
شخص عبر منافذ العبور ،ويستوي أن يكون الشخص تونسيا أو أجنبيا ،دون أن يبين الوسائل املستعملة في
تلك الظاهرة مثلما فعل املشرع الجزائري ،إال أنه تطرق لحركة الدخول أو املغادرة وهذه ميزة حسنة ،غير أن
استعمال املشرع التونس ي للفظ ''شخص'' يبدو مثير للبس بشأن الشخص؛ ألن أشخاص القانون هم (شخص
طبيعي مثل :زيد ،عمر ،شخص معنوي مثل :الشركات ،الجمعيات) ،والهجرة كيفما كانت محلها ينصب حول
الشخص الطبيعي دون املعنوي؛ ألن لفظ ''شخص'' يشمل حتى الشخص املعنوي الذي يبقى كيان افتراض ي ال
يمكنه القيام بالهجرة ،خالفا للمشرع الجزائري الذي تجنب لفظ ''شخص'' وحدده بعبارتي ''جزائري أو أجنبي
مقيم''.
 - 1قانون العقوبات الجزائري رقم  01/09املؤرخ في  25فبراير ،2009املعدل واملتمم لألمر  156/66املؤرخ في  08يونيو ،1966الجريدة الرسمية
الجزائرية عدد ،15مؤرخة في  08مارس ،2009ص.03
 - 2القانون رقم  11/08املتعلق بشروط دخول األجانب إلى الجزائر وإقامتهم بها وتنقلهم فيها ،املؤرخ في  25يونيو  ،2008الجريدة الرسمية الجزائرية،
عدد  ،36مؤرخة في  02يوليو  ،2008ص.04
 - 3القانون األساس ي التونس ي الفصل  38عدد  6لسنة  ،2004املؤرخ في  03فيفري  ،2004املتعلق بتنقيح وإتمام قانون جوازات السفر ووثائق
السفر ،عدد  40لسنة  ،1975املؤرخ في  14ماي  ،1975الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ،املؤرخ في  06فيفري  ،2004عدد  ،11ص.260
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 -5تعريف الهجرة غير الشرعية في إطار بروتوكول مكافحة تهريب املهاجرين املكمل التفاقية األمم
املتحدة ملكافحة الجريمة املنظمة :هي''تدبير الدخول غير املشروع لشخص ما إلى دولة طرف ليس ذلك
الشخص من رعاياها أو من املقيمين الدائمين فيها ،وذلك من أجل الحصول بصورة مباشرة ،أو غير مباشرة،
على منفعة مالية ،أو منفعة مادية أخرى(.'')1
لم يسلم تعريف البروتوكول أعاله بشأن الهجرة غير الشرعية من النقد ،إذ يعاب عليه تعريف جريمة تهريب
املهاجرين دون سواها ،فحسب هذا التعريف فالعقوبة تنصب فقط على من يقوم بتهريب األشخاص دون
سواهم وهذا يجعله غير ملم بظاهرة الهجرة غير الشرعية التي هي محل الدراسة .واستنادا إلى مضمون نص
املادة  13من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان فإن استعمال مصطلح ''غير القانوني'' أو ''غير الشرعي'' يتنافى مع
حرية التنقل املكفولة لألشخاص بموجب املواثيق الدولية ،ولو خارج دولة منشئه األصلي ( .)2وتعزيزا لذلك فإن
مكتب العمل الدولي يرفض تسمية الهجرة غير الشرعية ،ويجنح الستعمال مصطلح ''الهجرة السرية'' ،تماشيا
مع وضعية عبور املهاجرين للحدود الدولية وكذا وضعية تواجدهم في الدولة األجنبية ،وهو التنقل بحذر وفي
سرية تامة(.)3
ثالثا -التعريف اإلجرائي للباحث ''ذياب حافظ''حول الهجرة غير الشرعية :تعني''حركة انتقال الناس
فرادى أو جماعيا ،من بلد آلخر خلسة بمفردهم ،أو بتواطؤ عمال املعابر الحدودية البحرية ،أو البرية ،أو
الجوية ،أو بمساعدة مهربين سواء من البلدان املصدرة أو من بلدان العبور أو من البلدان املستقبلة ،قصد
العبور أو االستقرار ،بطريقة سرية ،دون وثائق ،أو بوثائق مزورة ،دون حصولهم على بطاقة إقامة ،أو ترخيص
قانوني ،بحثا عن ظروف أمنية أو معيشية أفضل ،أو بحثا عن فضاء يكفل الحريات والحقوق املشروعة''.
املطلب الثاني :التطورالتاريخي للهجرة ومنافذ الهجرة غيرالشرعية
ارتبط ظهور الهجرة بوجود اإلنسان ،غير أنها لم تضرب لها القيود آنذاك ،مثلما هو عليه حال اليوم ،لذا
ندرس التطور التاريخي للهجرة (فرع أول) ،ثم منافذ الهجرة غير الشرعية (فرع ثان).

 - 1الجريدة الرسمية الجزائرية ،عدد  ،15مؤرخة في  08مارس  ، 2009املرسوم الرئاس ي رقم  ،418/03املتضمن مصادقة الجزائر بتحفظ على
بروتوكول مكافحة تهري ب املهاجرين عن طريق البر والبحر والجو ،املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة الجريمة املنظمة عبر الوطنية ،املعتمدة
من طرف الجمعية العامة ملنظمة األمم املتحدة ،يوم  15نوفمبر  ،2000واملؤرخ في  09نوفمبر  ،2003ص.03
 - 2اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان املعتمد بموجب قرار الجمعية العامة رقم  217ألف (د )3-املؤرخ في  10كانون األول/ديسمبر .1948
 - 3املجلة األكاديمية للبحث القانوني ،صايش عبد املالك ،مكافحة الهجرة غير الشرعية ،نظرة على القانون  01/09املتضمن تعديل قانون العقوبات
الجزائري ،العدد األول ،2011 ،ص.9
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الفرع األول :التطورالتاريخي للهجرة
ندرس التطور التاريخي للهجرة من خالل الهجرة في العصر القديم (أوال) ،ثم الهجرة من املنظور اإلسالمي
(ثانيا) ،ثم الهجرة في العصر الحديث (ثالثا).
أوال -الهجرة في العصر القديم :جعلت الظروف الطبيعة اإلنسان يهاجر من موطنه األصلي فرادى
وجماعات كبيرة ،وحتى شعوب وقبائل بأكملها ،فكانت تحركات جماعة الصيد قديما ونزوح الجماعات التي
تعيش على الزراعة تغير مكان إقامتها بعد استنزاف خصوبة األرض ،وكذلك هجرة بعض القبائل العربية
الشهيرة التي اتجهت نحو شمال إفريقيا(.)1كما أن للغزو دور في ظهور الهجرة من خالل تهجير الشعوب املغلوبة،
كما لعب التجار دور معتبر في حركة انتقال األشخاص من بلد آلخر مثل :التجار الفينيقيين أنشئوا مركزا تجاريا
في إسبانيا (كاديز) ،واليونانيون بادلوا محاصيل الزيتون والحبوب ،النبيذ ،الحديد مع تجار آسيا الصغرى
باألقمشة ،وبادلوا مع املصريين والسوريين بالسلع الكمالية( .)2فاإلنسان البدائي يحبذ الترحال لضمان قوته،
لذا فالهجرة قديمة قدم اإلنسان.
ثانيا -الهجرة من املنظوراإلسالمي :تعتبر هجرة رسول هللا سيدنا محمد -صلى هللا عليه وسلم -أول هجرة
في اإلسالم من مكة املكرمة إلى املدينة املنورة؛ فرارا من ظلم املشركين إلى دين الحق .حيث قال هللا عز وجل:
َ َ َ َ ْ ُ ْ َّ َ ْ ْ َ َّ
س ِإال ِل َي ْع ُب ُدو ِن'' ( ،)3وما مادام اإلنسان خلقه هللا عز وجل لعبادته؛ فإنه يقع عليه واجب
اإلن
''وما خلقت ال ِجن و ِ
الهجرة من دار الكفر إلى دار اإلسالم وقد حث القرآن على الهجرة ورغب في مفارقة املشركين وقال هللا عز وجل:
ْ
ُ
َ َّ
َّ
'' َو َم ْن ُي َه ْ َ
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َّللا َو َر ُس ِول ِه ث َّم ُي ْد ِرك ُه
اج ًرا ِإلى ِ
اجر ِفي َس ِب ِيل ِ ِ ِ
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ُ
ً
ً
َ
)
4
(
َّللا وكان َّللا غفورا ر ِحيما ''.
املوت فقد وقع أجره على ِ
ثالثا -الهجرة في العصر الحديث :لعبت الكشوفات الجغرافية أثرا بارزا على تنقل اإلنسان فخالل القرنين
15م ،و 16م اكتشف كل من ''ماركو بولو'' و''كريستوف كولومبس'' و''ماجالن'' عدة بلدان وقارات بغية
االستيالء على ثروات تلك املناطق ،فقد أنشأ البرتغاليون مستوطناتهم في إفريقيا ،وأقام كل من اإلسبان
والبريطانيون والفرنسيون والهولنديون مستوطناتهم في أمريكا الجنوبية والشمالية ،كما أقام البريطانيون
مستوطناتهم في نيوزيلندا واستراليا ،وفي هذه الحاالت قام املستعمرون بإجبار السكان األصليين على مغادرة
أوطانهم ،أما الهجرة في كل من قارتي إفريقيا وآسيا لم تعرف تطورا كبيرا إال بعد الحربين العامليتين األولى
( ،)1918/1914والثانية ( )1945/1939بسبب خراب الدول األوروبية التي شرعت في جلب العمالة من
 - 1محمد اعبيد ابراهيم الزنتاني ،الهجرة غير الشرعية واملشكالت االجتماعية ،املكتب العربي الحديث ،االسكندرية ،مصر ،2008 ،ص.161
 - 2بركان فايزة ،آليات التصدي للهجرة غير الشرعية ،مذكرة ماجستير في الحقوق تخصص علم اإلجرام والعقاب ،جامعة الحاج لخضر ،باتنة،
كلية الحقوق والعلوم السياسية ،2012/2011،ص.32-31
 - 3سورة الذاريات ،اآلية .56
 - 4سورة النساء ،اآلية .100
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مستعمراتها ،خاصة الدول العربية ودول جنوب صحراء إفريقيا وبشروط أوروبية صارمة( .)1فالهجرة العربية
تشبه هجرة باقي الشعوب غير العربية؛ لكن أغلبها بسبب االحتالل الذي تعرضت الذي كان وراء تخلفها
اقتصاديا ،اجتماعيا ،سياسيا ،ثقافيا(.)2
الفرع الثاني :منافذ الهجرة غيرالشرعية
ندرس منافذ الهجرة غير الشرعية ،املنافذ البرية (أوال) ،املنافذ البحرية (ثانيا) ،واملنافذ الجوية (ثالثا).
أوال -املنافذ البرية :يتخذ املهاجرون بطرق غير شرعية املنافذ البرية عبر الجبال والوديان أو الصحاري
الشاسعة هروبا من نقاط املراقبة ،وقد يستعين هؤالء املهاجرين بأشخاص كدليل استرشادي للطريق( .)3وتعتبر
أكثر املنافذ استخداما من قبل املهاجرين بطرق غير شرعية عبر الدول العربية كمناطق عبور وقد تتحول
ملناطق استقرار.
ثانيا -املنافذ البحرية :املهاجرين بالطرق غير الشرعية عبر هذا املنفذ يفضلون مطية قوارب املوت
والعوامات واإلبحار مباشرة ،أو بركوب البواخر التي قد تكون راسية في رصيف امليناء خاصة التسلل ليال ،وهنا
يقوم سماسرة التهريب بتجميعهم ليتم نقلهم عبر الشريط الساحلي عن طريق العوامات صوب إحدى
السواحل األوروبية مقابل دفع أموال عن ذلك( .)4وتبقى كل هذه التجاوزات مغامرة بحياتهم في عرض البحار،
ومخاطرة عند الوصول لبلد املقصد ،النعدام وثائق الدخول القانوني ،مما يعيق حركة تنقلهم بحرية وبصفة
قانونية ،وقد يتم املساس بكرامتهم.
ثالثا -املنافذ الجوية :املهاجرين بالطرق غير الشرعية يلجئون إلى آليات تزوير جوازات السفر ،بيانات
الهوية ،تزوير تأشيرة السفر ،بمساعدة عصابات التهريب املختصة .غير أن واقع إجراءات التفتيش الصارمة
والتدابير األمنية املعززة التي تشهدها جل مطارات العالم ،جعلت املهاجر بطريقة غير شرعية ينفر املغادرة عبر
هذا املنفذ.
املبحث الثاني :انعكاسات الهجرة غيرالشرعية و آثارها على الوطن العربي
للهجرة غير الشرعية انعكاسات سواء على املجتمع الذي بدأت فيه أو املجتمع الذي انتهت إليه ،وبالتالي
ندرس تداعياتها والتكتالت القانونية للتصدي لها (مطلب أول) ،ثم تأثيرها على الوطن العربي (مطلب ثان).
 - 1فضيل دليو ،غربي علي ،مقراني الهاشمي ،الهجرة والعنصرية في الصحافة األوروبية ،مؤسسة الزهراء للفنون املطبعية ،الجزائر ،2003 ،ص،39
.83
 - 2هنا تجدر اإلشارة أن التخلف الثقافي كان وليزال لحد الساعة تمارسه دول عالم الشمال املتقدم ،عن طريق تحفيز خيرة أبناء األمة العربية
بمنحهم امتيازات تولد لديهم قناعة الهجرة من بلدانهم األصلية وهو ما يعرف بهجرة األدمغة أي نزيف العقول ،و الذي يكون محور دراستنا الحقا.
 - 3بن بوعزيز آسية ،املرجع السابق ،ص.44
 - 4طارق عبد الحميد الشهاوى ،الهجرة غير الشرعية رؤيا مستقبلية ،دار الفكر الجامعي ،اإلسكندرية ،مصر ،2009،ص.43
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املطلب األول :تداعيات الهجرة غيرالشرعية والتكتالت القانونية للتصدي لها
لظاهرة الهجرة غير الشرعية تداعيات ،وحتى يتسنى للدول كبح خطرها ،بات من املؤكد وضع آليات
التصدي لها ،لذا نبرز تداعيات الهجرة غير الشرعية (فرع أول) ،ثم التكتالت القانونية للتصدي لها (فرع ثان).
الفرع األول :تداعيات الهجرة غيرالشرعية
للهجرة غير الشرعية عدة عوامل أهمها :عوامل الطرد من البلد األصلي (أوال) ،عوامل الجذب إلى بلد املقصد
(ثانيا).
أوال -عوامل الطرد من البلد األصلي تتمثل في:
 -1العوامل االقتصادية :االفتقار لوسائل الرخاء االقتصادي يجعل الدول عاجزة عن تحقيق ازدهارها،
فيفكر مواطنوها في الهجرة غير الشرعية ،كمنعرج حاسم لتجاوز نفق أزمة البطالة وكبوة الفقر والفاقة(.)1
 -2العوامل االجتماعية :الوضع االجتماعي في الجزائر كعينة عن بلدان الوطن العربي عرف تدهورا
معيشيا ملحوظا رغم ارتفاع أسعار البترول في العقدين املاضيين ،إال أن سوء التسيير وتبديد املال العام
واعتماد االقتصاد الوطني بصفة شبه كلية على عائدات النفط ،ما جعله عرضة للهزات التي عرفها سوق
النفط جراء تراجع األسعار خاصة خالل األشهر األولى من عام 2020م املتزامنة مع ما يعيشه العالم من أزمة
وباء كورونا (كوفيد .)19
 -3العوامل السياسية :الصراعات السياسية بين األحزاب والسلطة الحاكمة في بعض دول جنوب صحراء
إفريقيا مثل :مالي ،النيجر ،رواندا ،الكونغو ،خلفت حروبا داخلية في شكل حرب عصابات مثل :جماعة بوكو
حرام بنيجيريا( ،)2وقبائل مالي ،وكذلك الحروب الداخلية في كل من ليبيا ،سوريا ،اليمن وال زالت ليومنا ،وكذلك
الحرب األهلية اللبنانية في تسعينيات القرن املاض ي ،وكذا التعددية الحزبية التي عرفتها الجزائر عام 1990
والتي زجت بالبالد في ويالت اإلرهاب وهو ما يعرف بالعشرية السوداء ،كذلك نجد الغزو األمريكي للعراق ،وعليه
فإن عدم االستقرار األمني وانتهاك الحريات واملساس بالحقوق كلها عوامل تؤدي إلى زيادة معدل الهجرة بشتى
الطرق.
 -4املساس بالحقوق وانتهاك الحريات في بعض البلدان املصدرة للمهاجرين :انعدام ثقة املواطنين
بسياسة حكومتهم تفقدهم الشعور بروح املواطنة واالنتماء ،وما يلعبه اإلعالم الغربي ليس للسيطرة العسكرية
 - 1بن فريحة رشيد ،جريمة مغادرة اإلقليم الوطني بصفة غير شرعية ،مذكرة لنيل شهادة املاجستير في العلوم الجنائية و علم اإلجرام ،جامعة أبو
بكر بلقايد ،تلمسان ،كلية الحقوق ،2010/2009 ،ص.62
متوفرة في ويكيبيديا على املوقع-2:
 https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D9%83%D9%88_%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85تاريخ الزيارة:
 ،2020/04/21على الساعة21:55 :
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واالقتصادية فحسب ،بل استمرار للظاهرة االستعمارية القديمة؛ على أن الغرب هو مصدر الحضارة ونموذج
العدالة ،وفضاء لحماية الحقوق والحريات ،والباقي هم همج وبربر ال يستعان بهم إال وقت الضرورة ،كذلك
الصراع اإليديولوجي كالحرب العربية اإلسرائيلية( )1973-1967وانعكاساتها السلبية على الفلسطينيين وما
خلفته من ترحيل قسري لهم خارج القدس ،وبناء مستوطنات يهودية ،ومصادرة الكيان الصهيوني لحقوقهم(.)1
كذلك قضية إبادة األرمن ،وإبادة املسلمين في بورما ،الشيشان ،كشمير ،الهند ،فهذا يعتبر انتهاك للحريات
ومساس ألسمى حقوق اإلنسان ،وبالتالي ال يجد األفراد مالذا لهم سوى إتباع طريق الهجرة بشتى السبل.
ثانيا -عوامل الجذب إلى بلدان املقصد وتتمثل في:
 -1الصورة النمطية املشرفة لدول املقصد :كأشكال االنبهار التي يروج بها لبالد الغرب لفك جدلية البؤس.
 -2حاجة الغرب لليد العاملة وتباين األجور :لتعويض العجز الديموغرافي في القارة األوروبية وملواصلة
ازدهارها االقتصادي ،قدرت املصالح الديموغرافية لألمم املتحدة أنه على أوروبا؛ استقبال  159مليون مهاجر
سنة .)2(2025
 -3صورنجاح املغتربين :كآثار النعمة املادية والتفاحر بشتى الطرق للمهاجرين العائدين وقت العطل.
 -4اإلغراءات والتسهيالت :خاصة من مكاتب تنظيم الهجرة الستهداف الكفاءات املؤهلة وذوي الخبرة.
 -5االستجابة الغامضة للعبور البطولي لألطفال القاصرين وهجرة املرأة العربية تجاه بلدان املقصد:
تثير هجرة األطفال القاصرين مع بعض النساء املتزوجات املهاجرات بطرق غير شرعية مشكلة في التعامل
معهم ،كون معظم قوانين الهجرة تمنع إعادة األطفال القاصرين ،فالدول التي يصلون إليها تضمن حماية
وحقوقا معينة لهم؛ كالتعليم ،اإليواء والعالج النفس ي. .كما يعتقد القاصرين أن تحقق العبور إلى بلد املقصد
بمثابة إنجاز بطولي .ففي الجزائر ارتفع عدد املهاجرين القاصرين عام  2005من  03قاصرين ،إلى  23قاصرا
عام  ،2007أي بزيادة ( .)3()% 383,33كما اهتم املؤتمر العربي لعام  2016بدراسة تغير الصورة التقليدية
النمطية من نموذج الشباب املهاجر إلى صورة الفتاة املهاجرة ،ومن الناحية الوصفية توقفت هذه البحوث عند
تصنيف بعض تقارير األمم املتحدة لتوزع املهاجرين من البلدان العربية بين ( )%57.3من الذكور ،و()%42.7
من اإلناث ،والتي تعبر عن تغير كبير في نظام القيم السائد في املجتمعات العربية ،السيما ظاهرة هجرة الفتاة
العربية غير املتزوجة(.)4
-1عودية فوزية ،مكافحة الهجرة غير الشرعية في ظل التشريعات الوطنية واالتفاقيات الدولية ،أطروحة لنيل دكتوراه علوم في القانون العام،
جامعة الجزائر،1كلية الحقوق ،2015/2014 ،ص .43 -42
 - 2بن فريحة رشيد ،املرجع السابق ،ص .74
 - 3بن فريحة رشيد ،نفس املرجع أعاله ،ص.86
 - 4مركز عمران ،املؤتمر السنوي السادس للعلوم االجتماعية واإلنسانية" ،الهجرة والشباب العربي :الهجرة واملستقبل" ،الدوحة ،العدد ،6/22
بتاريخ /20- 18مارس ،2017/ص ،04متوفر على املوقع ، www. omran.dohainstitute.org :تاريخ الزيارة ،2020/05/15 :على الساعة.09:15 :
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الفرع الثاني :التكتالت القانونية للتصدي للهجرة غيرالشرعية
ندرس جهود الوطن العربي للتصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية على ضوء االتفاقيات الثنائية (أوال)،
ثم املقاربات األمنية في حوض املتوسط(ثانيا) ،وتدابير الشراكة العربية مع دول حوض املتوسط (ثالثا).
أوال -جهود الوطن العربي للتصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية على ضوء االتفاقيات الثنائية :هدفها
تنسيق جهود التعاون بين دول ضفتي املتوسط ،البلدان املتقدمة والبلدان املتخلفة.
 -1االتفاقيات الثنائية شمال– جنوب للتصدي للهجرة غير الشرعية :سعى االتحاد األوروبي إلقامة
عالقات تعاون ،مركزا على الدول املغاربية ،نظرا للكم الهائل من املهاجرين الوافدين سنويا إلى أوروبا عبر الدول
املغاربية.
أ -اتفاقية ثنائية بين ايطاليا وتونس :وقعت تونس مذكرة تفاهم ''إعادة التوطين'' مع أكبر دولة مستقبلة
للمهاجرين التونسيين بطرق غير شرعية( .)1والتزمت ايطاليا بمنح  2.000تأشيرة سنويا للتونسيين الراغبين في
الهجرة نحوها مع ضمان تأهيلهم قبل التحاقهم بمناصب عملهم ،وتزويد ايطاليا لتونس بأجهزة التصدي
للهجرة غير الشرعية(.)2
ب -اتفاقية ثنائية بين ايطاليا ومصر :أبرمت عام  2006وتنص على منح فترة كافية للسلطات املصرية من
أجل إعادة توطين مواطنيها املقيمين في ايطاليا بطريقة غير شرعية ،وتحمل الجانب اإليطالي مصاريف ذلك،
واستفادت العمالة املصرية وفقا لحصة سنوية في سوق العمل من  7000تأشيرة عمل دائمة وموسمية (.)3
ج -اتفاقية ثنائية بين ايطاليا وليبيا :تم التوقيع على اتفاقية عام  2013تتضمن تقديم ايطاليا مساعدات
لليبيا بهدف التمكن من مراقبة حدودها الجنوبية مع البلدان اإلفريقية عن طريق األقمار االصطناعية
للحيلولة دون تدفق الكم الهائل من املهاجرين بطرق غير شرعية(.)4
د -اتفاقية ثنائية بين إسبانيا واملغرب :تم التوقيع عليها بتاريخ 13فيفري  ،1992تسمح بدخول  3000عامل
موسمي من املغرب لالشتغال بطريقة مقننة ملدة ال تزيد عن  09أشهر في إسبانيا(.)5

 - 1قميني رؤوف ،آليات مكافحة الهجرة غير الشرعية ،دار هومه ،بوزريعة ،الجزائر ،2016 ،ص.250
 - 2دراسات وأبحاث املجلة العربية للعلوم اإلنسانية واالجتماعية ،بن بوعزيز آسية ،سياسة االتحاد األوروبي في مواجهة الهجرة غير
الشرعية ،2015،املجلد ،07العدد ،18ص.15
 - 3قميني رؤوف ،املرجع السابق ،ص.251
 - 4قميني رؤوف ،نفس املرجع أعاله ،ص.252
 - 5ديب بيونة ،النظام القانوني لالجئين في ضوء القانون الدولي العام والعالقات الدولية ،مذكرة ماجستير ،جامعة الجزائر ،كلية الحقوق،2000،
ص.93
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و -اتفاقية ثنائية بين إسبانيا وموريتانيا :أبرمت عام  2006إلنشاء مركز بموريتانيا لحجز املهاجرين بطرق
غير شرعية ،القادمين من دول الساحل اإلفريقي ،وتلقت موريتانيا من إسبانيا دعما ماليا ،ومعدات لتفعيل
مراقبة الشواطئ املوريتانية ،وهي بمثابة سياسة أوروبية للتصدي للهجرة غير الشرعية في دول املصدر ودول
العبور(.)1
 -2االتفاقيات الثنائية املبرمة بين الجزائروبعض الدول األوروبية للتصدي للهجرة غيرالشرعية:
أ -اتفاقية بين الجزائر وايطاليا :أبرمت بتاريخ  24فيفري  2000مفادها إعادة التوطين للمهاجرين
الجزائريين بطرق غير شرعية وبموجبها تم ترحيل أكثر من  500.000ألف مهاجر جزائري بطرق غير شرعية،
مع تقديم ايطاليا  2.000تأشيرة عمل للجزائريين عامي  2008و .)2(2009
ب -اتفاقية بين الجزائر وفرنسا :بتاريخ  11ماي  .2005اتفقا الجانبان على إرساء سبل التعاون ملحاربة
الجريمة املنظمة والهجرة غير الشرعية(.)3
ج -اتفاقية بين الجزائروإسبانيا :تم االتفاق على مكافحة املتاجرة باألشخاص والشبكات املرتبطة بالهجرة
غير الشرعية ،لكن دون تحديد أحكام وإجراءات التعاون ،وآليات إعادة التوطين للمهاجرين بطرق غير
شرعية(.)4
ثانيا -املقاربات األمنية في منطقة حوض املتوسط :أدى انهيار املعسكر االشتراكي بعد الحرب الباردة
وسقوط جدار برلين إلى ظهور ترتيبات أمنية جديدة بمنطقة حوض املتوسط ،ولتوضيح الوضع األمني القائم
في منطقة املتوسط ندرس النقطتين اآلتيتين:
 -1املقاربات األوروبية لألمن في منطقة حوض املتوسط :ينظم االتحاد األوروبي عالقاته مع دول حوض
املتوسط وفق سياسته املتوسطية ،املتمثلة في تقسيم املنطقة املتوسطية إلى  03مناطق :املنطقة األولى تسمى
بمنطقة شمال البحر األبيض املتوسط وتضم :تركيا ،مالطا ،قبرص ويوغوسالفيا سابقا ،وتكمن عالقات
االتحاد األوروبي مع دول هذه املنطقة في تأهيلها لالنضمام لعضوية االتحاد األوروبي( .)5أما املنطقة الثانية هي
منطقة املغرب العربي ممثلة في :الجزائر ،تونس ،املغرب ،ليبيا ،موريتانيا ،في حين املنطقة الثالثة تعرف بمنطقة
املشرق وتشمل كل من :مصر ،األردن ،لبنان ،سوريا ،فلسطين ،ووفقا لهذا التقسيم املعتمد أوروبيا فإن
االتحاد األوروبي يقسم منطقة حوض املتوسط إلى متوسط شرقي ومتوسط غربي ،ولكل استراتيجية السياسية
واالقتصادية واألمنية ،وبانتهاء الحرب الباردة تم تعويض معادلة شرق-غرب بمعادلة شمال-جنوب ،فأصبحت
 - 1بن بوعزيز آسية ،سياسة االتحاد األوروبي في مواجهة الهجرة غير الشرعية ،نفس املرجع أعاله ،ص.13
 - 2قميني رؤوف ،نفس املرجع أعاله ،ص.257
 - 3قميني رؤوف ،نفس املرجع أعاله ،ص.258
 - 4قميني رؤوف ،املرجع السابق ،ص.265
 - 5تركيا في مفاوضات مرشحة لالنضمام لالتحاد األوروبي ،أما مالطا وقبرص انضمتا مطلع عام .2001
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املقاربة الجديدة ملسائل األمن األوروبي ترتكز على ضرورة تحديد طبيعة التهديدات القادمة من الجنوب أهمها:
الهجرة غير الشرعية ،اإلرهاب الدولي ،الجريمة املنظمة ،أسلحة الدمار الشامل ،فشل الدولة ،بعد أن كانت في
السابق اهتمامات االتحاد األوروبي تركز على األمن الصلب( ،)1ومع التهديدات األمنية الجديدة املذكورة أعاله،
تبنى االتحاد األوروبي مقاربة موسعة متجاوزا بذلك النظرة التقليدية ملفهوم األمن ،إلى التهديدات األمنية غير
املباشرة كالهجرة غير الشرعية والجرائم املرتبطة بها ،وملواجهة خطرها اعتمد االتحاد األوروبي استراتيجيات
األمن املتعدد العناصر لتشمل كل مجاالت العمل الخارجي من مناورات دبلوماسية ،مساعدات اقتصادية،
عمل عسكري عند الضرورة( .)2وهكذا نالحظ أن املقاربة األمنية لالتحاد األوروبي تحولت إلى مقاربة شاملة
بمعنى تمزج بين األمن اللين واألمن الصلب.
 -2املقاربة العربية لألمن في منطقة حوض املتوسط :تاريخيا فإن ظهور املنظومة العربية في شكلها
اإلقليمي املؤسساتي كان بعد نهاية الحرب العاملية الثانية من خالل جامعة الدول العربية ،أما في شكلها الفكري
ظهرت على إثر مشروع الوحدة العربية وكذا القومية العربية ،التي تشكل وحدة سياسية للدول العربية أساسها
التكتل لبناء توجه أمن ي مشترك ملواجهة التهديد األمني القومي العربي خاصة إسرائيل ،وما يميز الفضاء
املتوسطي أنه أصبح مختبرا للنظريات واملقاربات األمنية للقوى العظمى وعلى رأسها الواليات املتحدة األمريكية
واالتحاد األوروبي ،التي تنافست لتكون املدخل التحليلي للنظام املتوسطي بعد الحرب الباردة؛ كما تنوعت تلك
املقاربات بين مقاربات أمنية وجيوسياسية ،وجيواقتصادية ،وأمام هذه املقاربات يكتفي الطرف العربي بتبني
واستهالك املقاربات والنظريات واملفاهيم( .)3ونتيجة لغياب التصور املوحد لألمن العربي وظهور الخالفات بين
الدول العربية ،زاد املجال فسحة أمام التدابير األمنية األوروبية واألمريكية بهدف إعادة هيكلة املنطقة ،ولم
تتوصل الضفة الجنوبية للمتوسط إلى مستوى اإلقليمية الناجحة ،بسبب منطق التحرك الفردي للدول
العربية ،لذا ال يمكن الحديث عن املقاربة العربية لألمن في منطقة املتوسط في غياب وعي أمني عربي مشترك،
وغياب التصور املوحد لألمن القومي العربي( .)4وقد تم إنشاء منظمة األفريبول( )5بالجزائر ،لكن لم تظهر أي
مالمح تنبئ عن إنشاء بنية أمنية عربية.

 - 1بمعنى :العمل العسكري واملواجهة العسكرية ضد الخطر الشيوعي والتهديد العسكري السوفياتي سابقا ،قبل تفكك االتحاد السوفياتي ،أو ما
يسمى باملعسكر الشيوعي االشتراكي.
 - 2تباني وهيبة ،األمن املتوسطي في استراتيجية الحلف األطلس ي ،دراسة حالة :ظاهرة اإلرهاب ،مذكرة لنيل شهادة املاجستير ،تيزي وزو ،جامعة
مولود معمري ،2014 ،ص.73-64
 - 3مجلة الشؤون العربية ،بن عنتر عبد النور" ،محاولة ملقاربة حديثة ملفهوم األمن القومي العربي" ،العدد ،2000 ،159ص.74-73
 - 4مجلة الشؤون العربية ،بن عنتر عبد النور" ،البعد املتوسطي لألمن الجزائري ،أوروبا والحلف األطلس ي" ،العدد ،2008 ،133ص.94-93
 -5الشرطة الجنائية اإلفريقية أنشئت في جانفي  ،2017ومقرها الجزائر.
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ثالثا -تدابير الشراكة العربية مع دول حوض املتوسط :تتضح معالم تدابير الشراكة العربية مع دول
حوض املتوسط من خالل اتفاقية برشلونة ،والتعاون في إطار الحوار ،5+5ثم منظمة االتحاد من أجل
املتوسط.
 -1تدابير الشراكة العربية مع دول حوض املتوسط من خالل اتفاقية برشلونة لعام  :1995أبرمت
اتفاقية برشلونة( )1يومي 27و 28نوفمبر  1995وتعتبر من املنظور األوروبي بمثابة الشراكة مع الدول العربية
وفق(:)2
أ -الشراكة السياسية واألمنية :اهتمت الدول األعضاء في اتفاقية برشلونة بضرورة تحقيق االستقرار
األمني داخليا وخارجيا لدول املنطقة ،ومجابهة مخاطر الهجرة القادمة من دول الجنوب الفقير(.)3
ب -الشراكة االقتصادية واملالية :لجأت دول االتحاد األوروبي إلى تنمية اقتصاد دول املغرب العربي
املصدرة للهجرة باعتبارها أحد الطرق الكفيلة إليقاف الهجرة غير الشرعية ،وتمثل الدعم أساسا في برنامج
ميدا " .")4(MAEDAوقد قام االتحاد األوروبي بتمويل عدد من املشاريع في البلدان العربية مثل دعم التنمية
الريفية في املغرب بقيمة  09ماليير أورو ،وبرنامج دعم وإصالح التربية في تونس بقيمة  40مليون أورو(.)5
ج -الشراكة االجتماعية والثقافية :دعت اتفاقية برشلونة لتنظيم الهجرة الخفية بموجب اتفاقيات
خاصة تراعى فيها كافة الحقوق االجتماعية واإلنسانية(.)6
 -2تدابير الشراكة العربية مع دول حوض املتوسط من خالل الحوار :5+5خالل عام  1986شهدت
املنطقة األوروبية مشاكل إقليمية ،فكان عقد عدة مؤتمرات ملناقشة محور العالقات األورومغاربية السيما
ضفتي غرب املتوسط( ،)7أهمها( :)8مؤتمر مرسيليا مابين  27-25فيفري  ،1988ثم مؤتمر طنجة في
 - 1شاركت  27دولة في مؤتمر برشلونة من بينها :الكيان اإلسرائيلي ،و 08دول عربية وهي :الجزائر ،تونس ،املغرب ،لبنان ،مصر ،فلسطين ،األردن،
سوريا ،ولم يتم استدعاء ليبيا بسبب تعرضها لعقوبات دولية آنذاك بسبب قضية لوكاربي ،الطائرة املحطمة وتم اتهام ليبيا بضلوعها في القضية.
 - 2صايش عبد املالك ،التعاون األورو -مغاربي في مجال مكافحة الهجرة غير القانونية ،مذكرة ماجستير ،جامعة باجي مختار ،عنابة ،كلية الحقوق،
 ،2008/2007ص.65
 - 3ختو فايزة ،البعد األمني للهجرة غير الشرعية في إطار العالقات األورومغاربية( ،)2010-1995مذكرة ماجستير ،جامعة الجزائر ،كلية الحقوق،
 ،2012/2011ص.95
 - 4يمثل أداة مالية هامة في يد االتحاد األوروبي وهو يشكل اإلدارة املالية الرئيسية له ،لتنفيذ الشراكة ،والقضاء على كل التحديات والتهديدات التي
تمس استقرارها وأمنها ،ومن بينها الهجرة غير الشرعية التي تعتبر تهديدا متعدد األبعاد واآلثار ،ولها انعكاسات على مختلف القطاعات.
 - 5قميني رؤوف ،املرجع السابق ،ص.268
 - 6ختو فايزة ،املرجع السابق ،ص.110
 - 7منها عن دول املغرب العربي :الجزائر ،تونس ،ليبيا ،املغرب ،موريتانيا ،أما عن الجانب األوروبي فحضرت كل من :فرنسا ،ايطاليا ،اسبانيا،
البرتغال ،باستثناء مالطا التي لم تكن حاضرة.
 - 8بخوش مصطفى ،حوض البحر األبيض املتوسط بعد نهاية الحرب الباردة ،دراسات في الرهانات واألهداف ،دار الفجر للنشر والتوزيع ،القاهرة،
مصر ،دون سنة طبع ،ص.87
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27مارس ،1989وبتاريخ  1990/10/10انعقد مؤتمر روما بحضور  09وزراء خارجية دول غرب املتوسط ،وفي
 1991/10/27انعقد بالجزائر مؤتمر عرف بتجمع  5+5بحضور مالطا .وتوقفت املؤتمرات لعشرية من الزمن
لظروف أمنية( .)1لتستأنف املؤتمرات بانعقاد مؤتمر لشبونة يومي 26-25أكتوبر 2001وخالله تم إدراج ملف
الهجرة ألول مرة ،الذي لقي اهتماما كبيرا في قمة تونس املنعقد يومي  17-16أكتوبر  ،2002ثم انعقد اجتماع
الرباط يومي  23-22أكتوبر 2003لدراسة ملف الهجرة في دول حوض املتوسط( .)2وفي سبتمبر  2004تم عقد
لقاء بالجزائر حضره وزراء خارجية الدول األعضاء واعتبروا الهجرة غير الشرعية ظاهرة حساسة يجب
معالجتها الستتباب األمن واالستقرار في منطقة املتوسط ،لكن تباينت اآلراء حول أساليب معالجتها ،فالطرف
األوروبي يود التخلص من املهاجرين غير الشرعيين من على إقليمه بإنشاء مراكز عبور على أراض ي املنطقة
املغاربية ،وهذا ما لقي معارضة من الطرف املغاربي وعلى رأسه الجزائر؛ إذ طالب الوفد الجزائري بضرورة
حصول الدول املغاربية على دعم لوجيستيكي أوروبي لحماية حدودها من املهاجرين الوافدين من إفريقيا
باتجاه أوروبا(.)3
 -3تدابيرالشراكة العربية مع دول حوض املتوسط من خالل منظمة االتحاد من أجل املتوسط :االتحاد
من أجل املتوسط هو منظمة حكومية دولية ،أنشئت في جويلية  2008كتتويج لقمة باريس من أجل املتوسط
التي أقيمت عام  ،1995والتي عرفت باسم ''عملية برشلونة'' ،وتضم  43بلدا ،منها  28بلدا من االتحاد األوروبي
و 15بلدا متوسطيا شريكا من :شمال إفريقيا والشرق األوسط وجنوب شرق أوروبا ،بهدف تعزيز الشراكة
األورومتوسطية ،لضمان االستقرار في املنطقة من خالل تركيز االتحاد من أجل املتوسط على ركيزتين وهما:
تعزيز التنمية البشرية ،وتشجيع التنمية املستدامة(.)4
املطلب الثاني :تأثيرالهجرة غيرالشرعية على حقوق اإلنسان في الوطن العربي
الهجرة غير الشرعية ظاهرة عاملية تعاني منها دول الوطن العربي على غرار باقي دول العالم ،خاصة على
مستوى األمن القومي ،لذا ندرس دور العوملة وتأثيرها على الهجرة غير الشرعية في الوطن العربي (الفرع األول)،
ثم انعكاساتها السلبية على الوطن العربي (ثانيا).
الفرع األول :دورالعوملة وتأثيرها على الهجرة غيرالشرعية في الوطن العربي
ندرس تطور النظام االقتصادي الدولي (أوال) ،ثم غياب االستثمار في املوارد البشرية في الوطن العربي (ثانيا).

 - 1السيما في بعض دول شمال افريقيا منها أحداث مأساة الجزائر والعقوبات األممية املفروضة على ليبيا آنذاك بسبب قضية لوكاربي.
 - 2سمارة فيصل ،البعد اإلنساني في الشراكة األورومغاربية من مسار برشلونة إلى غاية مشروع من أجل املتوسط( ،)2008/1995مذكرة ماجستير،
جامعة مولود معمري ،تيزي وزو ،كلية الحقوق ،2013/2012 ،ص.41
 - 3صايش عبد املالك ،التعاون األورو-مغاربي في مجال مكافحة الهجرة غير القانونية ،املرجع السابق ،ص.71-70
 - 4متوفر على موقع ويكيبيديا ،https://ar.m.wikipedia.org ،تاريخ الزيارة ،2020/05/19 :على الساعة.21:55:
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أوال -تحول و تطور النظام االقتصادي الدولي :ترجع بوادر النظام الرأسمالي إلى فكر عالم االقتصاد
االنجليزي ''آدم سميث'' في مقولته الشهيرة ''دعه يعمل دعه يمر'' في أواخر القرن 18م ،تعبيرا عن حرية النشاط
االقتصادي املوجه وفقا آللية العرض والطلب وانسحاب الدولة من التحكم في آليات السوق مع ضمانها لسيادة
قواعد املنافسة النزيهة واملمارسات التجارية املشروعة( .)1وفي أعقاب النكسة العاملية التي لحقت معظم دول
القارة األوروبية بعد الحرب العاملية الثانية ،سعت هذه الدول بقيادة الواليات املتحدة األمريكية إليجاد تنظيم
دولي يرعى مصالحها ،فكان ميالد املنظمة العاملية للتجارة( ،)2وأخذت بوادر النظام االقتصادي العاملي الجديد
تلوح في األفق لتأسيس نظام جديد قائم على األسس الرأسمالية إلى جانب صندوق النقد الدولي والبنك الدولي
لإلنشاء والتعمير.
 -1العوملة وعالقتها بالهجرة غير الشرعية وتأثيرها على الوطن العربي :العوملة()3هي أهم ميزة للنظام
الرأسمالي الحالي حيث تظهر أولى مالمحها في التطورات املذهلة ملجاالت االتصال عبر خدمات الشبكة
العنكبوتية مثل :السكايب ،التفاوض والتخاطب املرئي عن بعد ،وأبعد من ذلك املحكمة االفتراضية بمدينة
مونتريال الكندية وهي محكمة افتراضية مهمتها حل نزاعات التجارة اإللكترونية( .)4فالعوملة باملفهوم الغربي
الرأسمالي أعطت انطباعا مميزا عن دول الشمال املتقدم لدى الفرد في دول عالم الجنوب الفقير( )5ومهدت له
طريق الهجرة بشتى الطرق.
 -2نزيف األدمغة وهجرة العقول العربية نحو الدول التكنولوجية :أبرزت بعض بحوث املؤتمر العربي16
أن نسبة املغاربيين ،والسيما الجزائريين من ذوي الكفاءات الجامعية وهي تعبر عن حالة عربية ،قد ارتفعت
من( )%9.2عام  ،1990إلى( )%17.6عام  ،2000ثم إلى( )%22.3عام ،2010وأن هجرة الكفاءات من املغرب
العربي بلغت نحو( )%52من حجم هجرة الكفاءات العربية .وتستحوذ أوروبا على نحو( )%86منها ،مقابل()%6
في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ،و()%8في إفريقيا ،و( )%4في أمريكا الشمالية(.)6
ثانيا -غياب ثقافة االستثمار في املوارد البشرية في الوطن العربي :إن هجرة الكفاءات أو عدم عودتها إلى
أوطانها ترتفع مع ارتفاع مستواها العلمي ،وبالتالي سيكون من املستحيل على البلدان العربية تحقيق عملية نمو
مستدامة من دون استيعاب هذا الجانب الحيوي االبتكاري في عملية التنمية بالنظر إلى مركزيته في مجمل

 - 1محمد فوزي أبو السعود ،مقدمة في االقتصاد الكلي ،دار الجامعة الجديدة ،االسكندرية ،مصر ،2004 ،الطبعة األولى ،ص.175
 -2تم إنشاؤها بمدينة مراكش املغربية بتاريخ ،1994/04/15 :ودخلت حيز النفاذ في 1995/01/01 :ومقرها جنيف بسويسرا.
 - 3يقابلها باللغة الفرنسية – Mondialisation :وباللغة االنجليزيةGlobalizations :
 - 4ذياب حافظ ،دور األجهزة الدولية في حماية حقوق امللكية الفكرية ،مطبعة نسرين للطباعة ،تيبازة ،الجزائر ،2017 ،الطبعة األولى ،ص.67
 - 5دول الجنوب تفتقر إلى آليات التسيير بنزاهة وشفافية ،فهي منبع الثروات وخزانها وفيها حتى خيرة الكفاءات ،وهجرة األدمغة العربية نحو دول
الشمال أكبر دليل على ذلك ،وال ينطبق عنها مصطلح دول الجنوب الفقير الذي يبقى مصطلح للتشكيك في قدرات مواردها الطبيعية والبشرية.
 - 6مركز عمران ،املرجع السابق ،ص.05
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عوامل اإلنتاج التي يركز عليها االقتصاديون عادة عند املحاسبة ( .)1فسلطات دول عالم الشمال تترصد طبقة
املثقفين العرب الستقطابهم سواء بالهجرة الشرعية ،أو تيسير تسوية وضعية الطبقة املثقفة التي هاجرت
بطريقة غير شرعية ،ألن اقتصاد اليوم مبني على حقل العلم واملعرفة ،فلم يعد كما كان عليه باألمس اقتصاد
البضائع.
الفرع الثاني :مساوئ الهجرة غيرالشرعية على الوطن العربي
ندرس الجرائم الناجمة عن الهجرة غير الشرعية (أوال) ،ثم االنعكاسات األمنية على الوطن العربي
(ثانيا).
أوال -الجرائم الناجمة عن الهجرة غير الشرعية :أصبحت ظاهرة الهجرة غير الشرعية تشكل هاجس
الخوف بسبب تنامي الجرائم التي تخصصت فيها الشبكات اإلجرامية ،واملؤسف أن أغلب هذه الجرائم يقع في
قبضتها ضحايا من النساء واألطفال القاصرين ،ومن أهم الجرائم املرتبطة بالهجرة غير الشرعية نجد :الجريمة
املنظمة ،جريمة غسيل األموال ،املخدرات ،اإلرهاب ،االتجار بالبشر ،تهريب املهاجرين واستغاللهم.
ثانيا -االنعكاسات األمنية :تعد الهجرة محورا أساسيا في العالقات األورومتوسطية ،إذ تمتلك دول االتحاد
األوروبي وكل دولة أوروبية على حدة سياسات منظمة للهجرة ،والسيما في دول حوض البحر األبيض املتوسط
غير أن هذه السياسات تتميز بأحاديتها وبعدها عن الشراكة الحقيقية مع بلدان الوطن العربي املصدرة للهجرة،
وبتحكم املصالح األوروبية األمنية-السياسية فيها أكثر من املصالح االقتصادية( .)2فاملنطقة العربية شهدت
سلسلة من األحداث الدامية على غرار حرب الخليج األولى والثانية ،الحرب األهلية في لبنان ،العشرية السوداء
في الجزائر ،وحرب السودان والتي أدت إلى تقسيم دولة السودان ،وكذلك أحداث الربيع العربي التي شهدتها
بعض األقطار العربية من أجل إسقاط األنظمة السائدة مثل :مصر ،الجزائر ،تونس ،ليبيا ،اليمن ،سوريا،
وأمام تردي األوضاع األمنية تظهر حاجة األفراد لهجرة أوطانهم بشتى الطرق شرعية كانت أم غير شرعية بحثا
عن األفضل.
خاتمة:
الهجرة غير الشرعية ليست وليدة الصدفة ،بل هي نتيجة حتمية لظروف قد تكون سياسية ،اقتصادية،
وقد تكون لصيقة بحياة اإلنسان الشخصية ،فتجعله يشعر بعدم األمن وعدم االستقرار ،مما تتولد لديه رغبة
االنتقال من مكان عيشه إلى مكان آخر أمال في تحسين أوضاعه ،لكن القيود املفروضة على الهجرة تؤدي
باإلنسان إلى التفكير في الهجرة بطرق غير شرعية غالبا ما تكون وجهته املختارة نحو البلد الذي تربطه مع بلد
منشئه ظروف تاريخية (االستعمار ،الغزو ،اللغة) ،وبالرغم من األساليب واآلليات املتبعة للحد من تنامي ظاهرة
 - 1مركز عمران ،نفس املرجع أعاله ،ص.05
 - 2مركز عمران ،نفس املرجع أعاله ،ص.06
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الهجرة غير الشرعية تبقى الدول عاجزة عن ذلك سواء على مستوى الدول املصدرة أو املستقبلة لها أو دول
العبور ،وتزداد مخاوف الدول مع زيادة الجرائم املرتبطة بالهجرة كالجريمة املنظمة ،االتجار بالبشر ،اإلرهاب،
املتاجرة في املخدرات.
ً
وبناء على ما سبق فإننا توصلنا إلى عدة استنتاجات ،وعلى ضوئها نقدم بعض املقترحات إلى أصحاب القرار
والشأن لغرض معالجة املشكلة ،وذلك على النحو اآلتي:
أوال -أهم االستنتاجات:
 العالقات املبنية على اإلجحاف وعدم املساواة في تبادل املصالح بين دول الشمال ودول الجنوب. عدم تنمية عالقات التعاون واملساعدة الفعلية بين األقطار العربية أحد عوامل بروز الهجرة غير الشرعية. غياب ثقافة ربط اإلبداع التكنولوجي في املعاهد ،الجامعات ،مراكز التكوين املنهي بمتطلبات سوق العمل. اتفاقيات مكافحة الهجرة غير الشرعية مبنية على تعاون دول الجنوب ،دون اكتراث دول الشمال لألسبابالجدية والفعلية لهذه الظاهرة.
 غياب وسائل مراقبة حديثة لدى الدول العربية ملراقبة حدودها التي تعتبر مناطق عبور نحو دول الشمال.ثانيا -التوصيات واملقترحات:
 ضرورة تبني سياسات للهجرة املندمجة والتي تأخذ بعين االعتبار بعض ميكانيزمات الهجرة املقننة واملنظمةمن خالل نموذج ''التعاقد في املصدر'' ،كاالشتغال في الحقول الفالحية باسبانيا والتي تأتي باليد العاملة
من دول مجاورة بشكل موسمي ومقنن.
 املقاربة العربية لألمن في منطقة حوض املتوسط تتطلب وجود وعي أمني عربي مشترك ،وتبني الدولالعربية املتوسطية التصور املوحد لألمن القومي العربي.
 ضرورة إعادة الثقة بين املواطن ودولة منشئه األصلي في الوطن العربي ،ودول جنوب صحراء إفريقيا. احترام الحقوق والحريات األساسية للمواطن للحد من الهجرة غير الشرعية. تفعيل آليات االستثمار في املوارد البشرية على مستوى الوطن العربي.ًّ
منصبا على موضوع الحماية عند مناقشة إعادة املهاجرين غير الشرعيين في
 يجب أن يبقى االهتمامّ
ً
مستداما للتقليل أو الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية.
املحافل الدولية؛ ألن الحماية أداة توفر حال
ّ
 يجب أال ترتكز اتفاقيات مكافحة الهجرة غير الشرعية على مدى تعاون دول عالم الجنوب الفقير ،دوناكتراث دول عالم الشمال املتقدم لألسباب الجدية والفعلية لهذه الظاهرة.
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 قائمة املصادرواملراجع: -Iاملصادر:
أوال -القرآن الكريم:
ثانيا -الحديث النبوي الشريف:
ثالثا -املعاجم والقواميس:
 -1معجم الكافي ،شركة املطبوعات للتوزيع والنشر ،بيروت ،لبنان ،1994 ،الطبعة الثالثة.
رابعا -االتفاقيات واملواثيق الدولية:
 -1اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان املعتمد بموجب قرار الجمعية العامة رقم  217ألف (د )3-املؤرخ في 10
كانون األول/ديسمبر .1948
 -2بروتوكول مكافحة تهريب املهاجرين عن طريق البر والبحر والجو ،املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة
الجريمة املنظمة عبر الوطنية ،املعتمدة من طرف الجمعية العامة ملنظمة األمم املتحدة يوم  15نوفمبر ،2000
واملؤرخ في  09نوفمبر .2003
خامسا -القوانين الوضعية:
 -1املرسوم الرئاس ي الجزائري رقم  ،374/07املؤرخ في  01ديسمبر  ،2001املتضمن مصادقة الجزائر على
اتفاقية ثنائية مع ايطاليا بشأن تبادل املعلومات حول محاربة تدفق الهجرة غير الشرعية.
 -2قانون رقم  01/09مؤرخ في  25فبراير  2009املعدل واملتمم لألمر رقم  156/66املؤرخ في  /08يونيو
 ،1966املتضمن قانون العقوبات ،الجريدة الرسمية الجزائرية ،عدد  ،15مؤرخة في  08مارس .2009
 -3املرسوم الرئاس ي الجزائري رقم  ،418/03واملؤرخ في  09نوفمبر  ،2003املتضمن مصادقة الجزائر بتحفظ
على بروتوكول مكافحة تهريب املهاجرين عن طريق البر والبحر والجو ،املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة
الجريمة املنظمة عبر الوطنية ،املعتمدة من طرف الجمعية العامة ملنظمة األمم املتحدة يوم  15نوفمبر ،2000
الجريدة الرسمية الجزائرية ،عدد  ،15مؤرخة في  08مارس .2009
 -4القانون رقم  11/08املتعلق بشروط دخول األجانب إلى الجزائر وإقامتهم بها وتنقلهم فيها ،املؤرخ في 25
يونيو  ،2008الجريدة الرسمية الجزائرية ،عدد  ،36مؤرخة في  02يوليو .2008
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 -5القانون األساس ي التونس ي الفصل  38عدد  6لسنة  ،2004املؤرخ في  03فيفري  ،2004املتعلق بتنقيح
وإتمام قانون جوازات السفر ووثائق السفر ،عدد  40لسنة  ،1975املؤرخ في  14ماي  ،1975الرائد الرسمي
للجمهورية التونسية ،عدد  ،11املؤرخ في  06فيفري .2004
 -IIاملراجع باللغة العربية:
أوال -الكتب:
 -1بخوش مصطفى ،حوض البحر األبيض املتوسط بعد نهاية الحرب الباردة ،دراسات في الرهانات
واألهداف ،دار الفجر للنشر والتوزيع ،مصر ،دون سنة نشر.
 -2دليو فضيل ،غربي علي ،مقراني الهاشمي ،الهجرة والعنصرية في الصحافة األوروبية ،مؤسسة الزهراء
للفنون املطبعية ،الجزائر.2003 ،
 -3ذياب حافظ ،دور األجهزة الدولية في حماية حقوق امللكية الفكرية ،مطبعة نسرين للطباعة ،تيبازة،
الجزائر ،2017 ،الطبعة األولى.
 -4رشاد سالم أحمد ،األخطار الظاهرة والكامنة على األمن الوطني للهجرة غير الشرعية ،جامعة نايف
العربية للعلوم األمنية ،مركز الدراسات والبحوث ،الرياض ،اململكة العربية السعودية.2010 ،
 -5محمد فوزي أبو السعود ،مقدمة في االقتصاد الكلي ،دار الجامعة الجديدة ،مصر ،2004 ،الطبعة
األولى.
 -6محمد اعبيد ابراهيم الزنتاني ،الهجرة غير الشرعية واملشكالت االجتماعية ،املكتب العربي الحديث،
مصر.2008 ،
 -7شوقي أبو خليل ،الهجرة حدث غير مجرى التاريخ ،دار الفكر ،سوريا ،1985 ،الطبعة الثالثة.
 -8طارق عبد الحميد الشهاوى ،الهجرة غير الشرعية رؤيا مستقبلية ،دار الفكر الجامعي ،مصر.2009 ،
 -9قميني رؤوف ،آليات مكافحة الهجرة غير الشرعية ،دار هومه ،بوزريعة ،الجزائر.2016 ،
ثانيا -رسائل املاجستير:
 -1بركان فايزة ،آليات التصدي للهجرة غير الشرعية ،مذكرة ماجستير في الحقوق تخصص علم اإلجرام
والعقاب ،جامعة الحاج لخضر ،باتنة ،كلية الحقوق والعلوم السياسية.2012/2011 ،
 -2بن فريحة رشيد ،جريمة مغادرة اإلقليم الوطني بصفة غير شرعية ،مذكرة لنيل شهادة املاجستير في
العلوم الجنائية و علم اإلجرام ،جامعة أبو بكر بلقايد ،تلمسان ،كلية الحقوق.2010/2009 ،
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 -3تباني وهيبة ،األمن املتوسطي في استراتيجية الحلف األطلس ي ،دراسة حالة :ظاهرة اإلرهاب ،مذكرة لنيل
شهادة املاجستير ،جامعة مولود معمري ،تيزي وزو ،كلية الحقوق.2014 ،
 -4ختو فايزة ،البعد األمني للهجرة غير الشرعية في إطار العالقات األورومغاربية( ،)2010-1995مذكرة
ماجستير ،جامعة الجزائر ،كلية الحقوق.2012/2011 ،
 -5ساعد رشيد ،واقع الهجرة غير الشرعية في الجزائر من منظور األمن اإلنساني ،مذكرة ماجستير ،جامعة
محمد خيضر ،بسكرة ،ا كلية الحقوق.2012/2011 ،
 -6سمارة فيصل ،البعد اإلنساني في الشراكة األورومغاربية من مسار برشلونة إلى غاية مشروع من أجل
املتوسط ،1995،2008مذكرة ماجستير ،جامعة مولود معمري ،تيزي وزو ،كلية الحقوق.2013 ،
 -7صايش عبد املالك ،التعاون األورو -مغاربي في مجال مكافحة الهجرة غير القانونية ،مذكرة ماجستير،
جامعة باجي مختار ،عنابة ،كلية الحقوق.2008/2007 ،
 -8ديب بيونة ،النظام القانوني لالجئين في ضوء القانون الدولي العام والعالقات الدولية ،مذكرة ماجستير،
جامعة الجزائر ،بن عكنون ،كلية الحقوق.2000 ،
ثالثا -أطروحات الدكتوراه:
 -1بن بوعزيز آسية ،السياسة الجنائية في مكافحة الهجرة غير الشرعية ،أطروحة مقدمة لنيل شهادة
الدكتوراه في العلوم القانونية تخصص قانون جنائي ،جامعة باتنة،1كلية الحقوق والعلوم
السياسية.2018/2017،
 -2عودية فوزية ،مكافحة الهجرة غير الشرعية في ظل التشريعات الوطنية و االتفاقيات الدولية ،أطروحة
لنيل دكتوراه علوم في القانون العام ،جامعة الجزائر،1كلية الحقوق.2015/2014 ،
رابعا -املقاالت والدوريات:
 -1املجلة األكاديمية للبحث القانوني ،صايش عبد املالك ،مكافحة الهجرة غير الشرعية ''نظرة على القانون
 01/09املتضمن تعديل قانون العقوبات الجزائري ،العدد األول.2011،
 -2مجلة الدراسات ،علي ّ
الحوات ،املركز العاملي لدراسات وأبحاث الكتاب األخضر ،طرابلس ،العدد،28
.2007
 -3دراسات وأبحاث املجلة العربية للعلوم اإلنسانية واالجتماعية ،بن بوعزيز آسية ،سياسة االتحاد األوروبي
في مواجهة الهجرة غير الشرعية ،املجلد ،17العدد.2015 ،18
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 -4مجلة الشؤون العربية ،بن عنتر عبد النور" ،محاولة ملقاربة حديثة ملفهوم األمن القومي العربي"،
العدد.2000 ،159
 -5مجلة الشؤون العربية ،بن عنتر عبد النور" ،البعد املتوسطي لألمن الجزائري ،أوروبا والحلف األطلس ي"،
العدد.2008 ،133
 -IIIالكتب باللغة األجنبية:
1 -Vaisse Maurice, Dictionnaire Des relations internationales au 20em siècles, édition Armande

colin, paris, 2000.
 - IVامل واقع اإللكترونية:
 -1متوفرة في ويكيبيديا على املوقع:
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D9%83%D9%88_%D8%AD%D8%B1%
 D8%A7%D9%85بتاريخ ،2020/04/21:على الساعة.21:55:
-2مركزعمران ،املؤتمر السنوي السادس للعلوم االجتماعية واإلنسانية"،الهجرة والشباب العربي:الهجرة
املوقع
على
متوفر
الدوحة/20-18،مارس.2017/
واملستقبل"،
=https ://omran.dohainstitute.org/ar/issue22/Documents/report.pdf&ved
تاريخ الزيارة ،2020/05/15:على الساعة.09:15:
-3متوفر على موقع ويكيبيديا ،https://ar.m.wikipedia.org ،تاريخ الزيارة ،2020/05/19 :على
الساعة.21:55:
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 مستقبل الدور وحدود التأثري:اجلالية العربية يف املانيا
The Arab Community in Germany: The Future of Role and the Limits of Influence

م امجد زين العابدين طعمة.أ
بغداد- العراق/  الجامعة املستنصرية- مركزاملستنصرية للدراسات العربية والدولية
Amjad Z. Taama
Mustansiriyah Center for Arab and International Studies - Mustansiriyah University/ Iraq

Abstract:
The study aims to explain the situation of the Arab community in Germany, to discuss the
future of its economic, political and social role, and to diagnose the determinants and constraints,
which stand in front of its performance of a more influential and effective role, with future
scenarios for what this role will lead to.
In light of the increasing number of Arab immigrants to Germany, and the increasing
challenges they face, with the rise in terrorist attacks against European countries, many of which
were attributed to Arab or Muslim immigrants, or from citizens of immigrant background, which
increased hostility and lack of acceptance, All this was accompanied by the increasing popularity
of some extreme right-wing populist parties, such as the Alternative Party, which managed, for
the first time, to reach the German parliament.
The study is based on the hypothesis that "the Arab community will not be able, at least in the
coming period, to achieve something mentioned in influencing German policy in general, in the
absence of clear visions and goals, but in the event that some conditions are met and some
failures are overcome, It will have increasing future impacts on it”.
Key words: Arab community, Germany, role, right-wing parties, immigration, asylum
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امللخص:
تهدف الدراسة الى تسليط الضوء على الجالية العربية في املانيا ،وبحث مستقبل دورها االقتصادي
ً
والسياس ي واالجتماعيً ،
بناء على تشخيص املحددات واملعوقات ،التي تقف امام اداءها لدور أكثر تأثيرا وفاعلية
في البلد الذي تتواجد فيه ،مع وضع تصورات مستقبلية ،ملا سيؤول اليه هذا الدور.
وفي ضوء تزايد عدد املهاجرين العرب في املانيا ،وتصاعد مستوى التحديات ،التي يواجهونها ،مع ارتفاع
الخط البياني للهجمات اإلرهابية ،التي تعرضت لها أكثر من دولة أوروبية ،والتي نسب الكثير منها ملهاجرين عرب
او مسلمين ،او من املواطنين ذوي األصول املهاجرة ،االمر الذي زاد بشكل او باخر من مستوى العداء وعدم
ً
القبول بهم ،مترافقا ذلك كله ،مع تصاعد شعبية بعض األحزاب اليمينية املتطرفة ،كحزب البديل ،الذي شكل
نقلة نوعية في السياسة األملانية ،عندما تمكن ،وألول مرة ،من الحصول على مقاعد في البرملان األملاني.
وتنطلق الدراسة من فرضية مفادها" ،بان الجالية العربية ،وفي ظل عدم وضوح الرؤيا واالهداف ووحدة
املواقف ،لن تستطيع ،على األقل ،خالل الفترة القريبة القادمة من تحقيق ش يء يذكر في إيجاد مساحة للتأثير
بالسياسة األملانية بصورة عامة ،ولكنها وفي حال تحقيق بعض الشروط وتجاوز بعض اإلخفاقات ،سيكون لها
تأثيرات مستقبلية متزايدة فيه".
الكلمات املفتاحية :الجالية العربية ،املانيا ،الدور ،األحزاب اليمينية ،الهجرة ،اللجوء

املقدمة:
ً
يتواجد في الدول الغربية عامة وأملانيا بخاصة ،عدد غير قليل من املهاجرين العرب واملسلمين ،والذين جاءوا
اليها عبر طرق شتى ،الشرعية منها او غير الشرعية ،وقد أدت االزمات والصراعات ،التي شهدتها بعض مناطق
ً
العالم املضطربة ،الى حدوث موجات هجرة غير شرعية كبيرة ،هربا من الظروف الغير طبيعية التي تواجهها،
كما حصل في موجة الهجرة ،التي تعرضت لها أوروبا ،على أثر سيطرة تنظيم "داعش" على أراض ي شاسعة من
منطقة الشرق األوسط عام .2014
وفي ضوء تزايد عدد املهاجرين العرب في املانيا ،وتصاعد مستوى التحديات ،التي يواجهونها ،مع ارتفاع
الخط البياني للهجمات اإلرهابية ،التي تعرضت لها أكثر من دولة أوروبية ،والتي نسب الكثير منها ملهاجرين عرب
او مسلمين ،او من املواطنين ذوي األصول املهاجرة ،االمر الذي زاد بشكل او باخر من مستوى العداء وعدم
ً
القبول بهم ،مترافقا ذلك كله ،مع تصاعد شعبية بعض األحزاب الشعبوية اليمينية املتطرفة ،كحزب البديل
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من اجل املانيا ،الذي شكل نقلة نوعية في السياسة األملانية ،عندما تمكن ،وألول مرة ،من الحصول على مقاعد
في البرملان األملاني.
سنحاول في هذه الدراسة ،تسليط الضوء على الجالية العربية في املانيا ،وبحث مستقبل دورها االقتصادي
ً
والسياس ي واالجتماعيً ،
بناء على تشخيص املحددات واملعوقات ،التي تقف امام اداءها لدور أكثر تأثيرا وفاعلية
في البلد الذي تتواجد فيه ،مع وضع تصورات مستقبلية ،ملا سيؤول اليه هذا الدور ،في ضوء املعطيات
واملؤشرات التي تقدمها الدراسة.
وتنطلق الدراسة من فرضية مفادها" ،بان الجالية العربية ،وفي ظل عدم وضوح الرؤيا واالهداف ووحدة
املواقف ،لن تستطيع ،على األقل ،خالل الفترة القريبة القادمة من تحقيق ش يء يذكر في إيجاد مساحة للتأثير
بالسياسة األملانية بصورة عامة ،ولكنها وفي حال تحقيق بعض الشروط وتجاوز بعض اإلخفاقات ،سيكون لها
تأثيرات مستقبلية متزايدة فيه".
وإلثبات هذه الفرضية ،ستحاول الدراسة اإلجابة عن سؤال مركزي يتمثل في ،هل ان الجالية العربية
ً
املوجودة في املانيا ،وفي ضوء تزايد اعدادها خالل اآلونة األخيرة ،قادرة على ان تؤدي ادوارا مؤثرة وفاعلة في
السياسة األملانية ،سواء في حكومات الواليات ،او في الحكومة االتحادية ،مع وجود العديد من معوقات
ومحددات اداءها لهذا الدور.
ولغرض احاطة املوضوع بكل جوانبه ،فقد تم تقسيم الدراسة الى ثالثة محاور ،األول سيتناول العرب في
ً
املانيا :مدخل تاريخي ،واملحور الثاني سيكون مخصصا لواقع الجالية العربية في املانيا ،فيما سيخصص املحور
الثالث واألخير لوضع رؤية مستقبلية لحدود الدور والتأثير للجالية العربية في املانيا.
ا
اوال :العرب في املانيا :مدخل تاريخي
تشير الكثير من الدراسات ،الى ان تاريخ هجرة العرب الى القارة األوروبية في العصور الحديثة ،يعود الى
ً
نهايات القرن التاسع عشر ،مقتصرا على عدة مئات من دول املغرب العربي ،الذين قرروا الهجرة الى فرنسا،
ً
فيما شكلت اعداد املهاجرين من دول املشرق العربي باتجاه بريطانيا ،اعدادا اقل ،ال سيما من دول (فلسطين،
ً
اليمن والعراق) ،وبنسب اقل من الليبيين املهاجرين الى إيطاليا ،لكن هذا الوضع شهد تغيرات عدة ،بدءا من
الحرب العاملية الثانية وما تبعها من ترتيبات ،االمر الذي أدى الى زيادة تدفق املهاجرين العرب الى الدول
األوروبية عامة و الشطر الغربي من املانيا بخاصةً ،
بناء على حاجتها الكبيرة لأليدي العاملة الرخيصة ،إلعادة
اعمار املدن واملنشآت التي دمرتها الحرب العاملية الثانية.1

 1حسن العاصي ،العرب في أوروبا :سيكولوجيا االغتراب :أزمة انتماء وهوية رمادية ،شبكة النبأ،2018 ،
https://m.annabaa.org/arabic/authorsarticles/16725
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وتميزت الجالية العربية ،التي تزايد عددها في ستينيات وسبعينيات القرن املاض ي ،على أثر التحاق عدد من
عوائل املهاجرين األوائل بها ،بانها مرتبطة ببلدانها ،وباألحداث والقضايا السياسية واألمنية التي تشهدها ،أكثر
من ارتباطها بتلك املتعلقة بمكان تواجدها الجديد ،وفي مقدمة ذلك ،كانت القضية الفلسطينية والصراع
العربي اإلسرائيلي ،مع حدوث بعض التغيرات املتباينة في اهتمامات الجالية ،وفق املتغيرات التي شهدتها املنطقة
ً
العربية من خالفات ،فضال عن عدم اهتمامهم بتنظيم وضعهم ووجودهم في اطر ومؤسسات معنية بذلك.1
وتوزعت أسباب تزايد اعداد املهاجرين العرب الى أوروبا وأملانيا في العقود األخيرة من القرن العشرين ،الى
ً
ً
أسباب اقتصادية اوال ،ومن بعد ذلك سياسية وامنية وغيرها ،فضال عن كونها احدى اهم افرازات الفجوة
التنموية الكبيرة بين دول الشمال والجنوب ،مما أدى الى ظهور أجيال جديدة منهم ،لكن املشاكل التي عانى منها
الجيل األول من املهاجرين ،ظلت شاخصة في األجيال األخرى ،من قبيل ضعف االندماج الثقافي والسياس ي في
املجتمعات الحاضنة لهم ،والتعقيدات األخرى املتعلقة بأوضاع كل بلد او جالية على حدة ،او مشاكل أخرى،
تتعلق بتنامي ظواهر اجتماعية ودينية مثل االغتراب والتطرف واإلرهاب ،او تلك املتعلقة بردود أفعال
املجتمعات املستضيفة وتصاعد حدة الرفض للقادمين الجدد ،او انعكاس بعض الصعوبات االقتصادية
واالجتماعية وبدرجة اقل السياسية ،التي تعانيها بلدان املهجر.2
وينقسم املهاجرون العرب الى أصناف عدة ،الصنف األول ،هم الذين يمثلون املهاجرون الشرعيون
(القانونيون) ،والذين يقيمون او يعملون في بلدان املهجر بصورة قانونية ،ويحملون الوثائق الرسمية ،التي تتيح
لهم البقاء واالستقرار فيها ،وفق اإلطار القانوني الرسمي لكل دولة على حدة ،ومنهم من جاء الى أوروبا وأملانيا
بالتحديد ،بموجب عقود عمل رسمية مبرمة بين حكومات البلدان املستضيفة وبلدان املهاجرين انفسهم ،او
من خالل مؤسسات معنية بهذا الشأن ،اما النوع الثاني ،فهم املهاجرون غير الشرعيون ،ومنهم من اتى لبلدان
املهجر بصورة قانونية عبر تأشيرة رسمية ،ومن ثم بقي فيها ورفض املغادرة ،حتى بعد انتهاء فترة السماح الخاصة
بتأشيرته ،ومنهم من وصل الى بلدان املهجر بطرق غير شرعية وغير قانونية ،ألسباب عدة (سياسية ،اقتصادية
وإنسانية) ،او ألسباب تتعلق بالظروف غير الطبيعية التي تعيشها بلدانهم االصلية من قبيل الكوارث او
الحروب ،ومن ثم يتم النظر في أوضاعهم وتقوم السلطات بتنظيم وضعهم القانوني في البلدان املستضيفة ،او
رفض طلباتهم وابعادهم ،وازداد عدد هذا النوع من املهاجرين في الفترات الزمنية االخيرة.3
فيما يقسم الكاتب مصطفى عبد الغني في كتابه عرب أوروبا ..الواقع واملستقبل ،املهاجرين العرب املقيمين
ً
فيها الى ثالث شرائح ،بدءا بشريحة العمال والكسبة ،الذين يمتازون بالضعف الثقافي واللغوي وامليل نحو
العزلة وعدم االندماج في املجتمعات الحاضنة لهم ،والشريحة الثانية ،فتضم الكفاءات من ذوي الشهادات
 1المصدر نفسه.
 2الخارطة السياسية ألوروبا ،المجلس األوروبي لإلفتاء والبحوثhttps://bit.ly/2VV3bx0 ،2006 ،
 3لمهاجرون العرب في أوروبا ..وشراك المافيا ،موقع البيانhttps://www.albayan.ae/one-world/1999-07-03-1.1077503 ،1999/6/3 ،
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واالختصاصات املختلفة والطلبة املقيمين ،وهي التي جاءت الى أوروبا بعد شريحة العمال ،وكان لها جهود
واضحة في التقارب املجتمعي وانشاء بعض املؤسسات والجمعيات واملراكز الخاصة بتنظيم أمور الجاليات
وترتيب أوضاعها ،السيما انها تمتاز بمستويات ثقافية عالية ،أسهمت بشكل او باخر في التأثير باألجيال
الجديدة ،وفق مفاهيم جديدة تراعي وتزاوج بين تأثير كل من املجتمعات االصلية واملستضيفة ،فيما تشكل
الشريحة الثالثة ،تلك األجيال الجديدة واملتأخرة ،والتي ولدت ونشأت في البلدان األوروبية وتأثرت بشكل او
باخر بالحضارة والثقافة األوروبية ،ويحمل اغلبهم جنسيات الدول التي يعيشون فيها .1
كما تم قبول مجموعات أخرى من القادمين العرب ،ألسباب سياسية بحتة ،ومنحتهم الحكومة األملانية حق
اللجوء السياس ي وفق القانون الوطني واتفاقية جنيف املتعلقة بوضع الالجئين ،او بالتنسيق مع املنظمات
واملؤسسات الدولية ،مثل منظمة الهجرة الدولية  ،IOMفيما تم استقبال البعض االخر من العمال والفنيين
املؤهلين واملدربين بشكل عالي ،وفق مراسيم خاصة ،لكل حالة على حدة.2
وبعد الهجمات اإلرهابية التي تعرضت لها الواليات املتحدة في  11أيلول  /سبتمبر  ،2001أصبحت القضايا
املتعلقة بالهجرة واملهاجرين ،تحظى باهتمام أكبر من قبل حكومات الدول املستضيفة للمهاجرين ،ودخلت
ضمن البنود الرئيسة في مختلف املؤتمرات والقمم الدولية واإلقليمية ،على أثر اإلجراءات املختلفة املسارات
التي اتخذتها تلك الجهاتً ،
بناء على االتهامات التي طالت املهاجرين العرب واملسلمين ،ومسؤوليتهم عن تلك
الهجمات وغيرها ،مما زاد من تأثيرات الهاجس األمني واملخاوف تجاه العرب واملسلمين ،وبدأت الدول الغربية
بتطبيق سياسات جديدة وصارمة تجاههم ،وسعت لتقليل اعداد املهاجرين الواصلين اليها واملقيمين فيها ،وتم
اقرار بعض التشريعات والقوانين ،التي اثرت بالتالي على وضعهم في هذه البلدان.3
وتوزعت اآلراء تجاه شريحة املهاجرين في أوروبا ،بين أكثرية تمثل طبقة األحزاب ذات الفكر اليساري الليبرالي،
والداعمة للمهاجرين ،بنا ًء على ما تؤمن به هذه الطبقة باألساس من مبادئ إنسانية والدفاع عن حقوق وقيم
الحرية واملساواة ،وتوفير متطلبات العيش الكريم ،وفق االتفاقيات الدولية والدساتير الوطنية ،فيما تمثل
الطبقة الثانية ،والتي تزايد مؤيدوها في اآلونة األخيرة ،األحزاب الشعبوية اليمينية املتطرفة والحركات املناهضة
للمهاجرين والرافضة باألصل استقبالهم ولوجودهم في هذه البلدان ،وترى فيهم شكل من التهديدات األمنية
ً
واالرهابية ،فضال عن محاولة ربطهم ،بأغلب املشاكل االقتصادية والديمغرافية واألمنية ،التي تعاني منها
البلدان األوروبية ،وقد ازداد قبول هذه األفكار وازدادت شعبية الحركات بعد تفاقم ازمة املهاجرين بعد عام
.42015
 1ايمن رفعت' ،عرب أوروبا  ..الواقع والمستقبل'  ..أول دراسة تولي هجرة العرب إلى الغرب أهمية قصوى ،موقع مديل ايست اونالين،2012 ،
https://bit.ly/2SJuzfM
2
The Palestinian Community in Germany, Palestine International Institute, Germany, 2015.
 3شيرين يونس ،عرض كتاب قضايا المهاجرين العرب في أوروبا ،موقع الجزيرةhttps://bit.ly/3c0Ys1X ،2011 ،
 4روالن مرعب ،تداعيات الهجرة غير ال ّ
شرعيّة على أوروبا وأبعادها ،مجلة الدفاع الوطني ،لبنان ،العدد  ،98تشرين األول ،2016
https://bit.ly/3dE7Idn
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ً
وهكذا ،فان الجالية العربية في أوروبا وأملانيا بالتحديد ،مثلت انعكاسا لحال املجتمعات العربية ذاتها،
ً
ً
ً
وشكلت مكونا بشريا غير متجانس نوعا ما ،ال من حيث االنتماء الجغرافي او القومي ،وال من حيث االهلية
العلمية واملهنية ،وال حتى بالتركيبة العمرية والسنية ،ولكن املراحل املتقدمة لتزايد اعداد الواصلين منهم الى
بلدان املهجر ،السيما بعد الحرب العاملية الثانية ،أشرت اهتمامهم العالي بقضايا مجتمعاتهم االصلية ،وفي
ً
مقدمتها قضية الصراع العربي اإلسرائيلي ،وضعفا في االندماج في الحراك املجتمعي والسياس ي للبلدان
املستضيفة ،على الرغم من حصول الكثير منهم على جنسيات تلك البلدان ،مع ظهور بعض الخالفات املتأتية
من خالفات بلدانهم االصلية ،او تلك الخالفات القومية واملذهبية ،االمر الذي انعكس باملجمل على بروز
التقاط عات داخل هذه املجتمعات ومن ثم ضعف او انعدام تأثير هذه الجاليات على الواقع السياس ي
واالقتصادي واالجتماعي األوروبي.1
ً
ً
فيما أشر املتابعون لشؤون املهاجرون كذلك ،تصاعدا ملحوظا للدافع واالنتماء الديني (املائل للتطرف
ً
ً
احيانا) ،لدى شريحة املهاجرين ،وصوال الى ما يشبه االستقطاب الديني ،ألسباب عدة ،منها ما يتعلق بالتركيبة
الثقافية والدينية لهم ،او تلك املتعلقة بردود الفعل املجابهة لبعض التصرفات اليمينية املتطرفة ،مع ظهور
بعض الجماعات الدينية عامة واملتطرفة بخاصة ،وتزايد مقبوليتها لدى هذه الفئات ،مع وجود بعض العوامل
األخرى املتعلقة بواقع البلدان االصلية للمهاجرين ،وما تعرضت او تتعرض له من احداث وقضايا مصيرية،
وتدخالت البلدان الغربية ،والتي تصل الى حد التدخل العسكري ،مما فسر ظهور هذه الجماعات وازدياد
مقبوليتها لدى شريحة الالجئين ،والذي انعكس باملجمل على مسائل االندماج والتطرف واإلرهاب ،وردود الفعل
املضادة ،بتصاعد املد اليميني املتطرف اتجاه الجالية العربية ،وتقويض عملية التعاطف املجتمعي مع مختلف
القضايا املتعلقة بهذا املجتمع ،بحجج شتى.2
ً
في املحصلة ،فمن الواضح بان املشهد السياس ي األوروبي واألملاني ،افتقد نوعا ما لتأثير الجالية العربية
ً
ً
الواضح في رسم معامله ،وذلك لألسباب االنفة الذكر ،فيما اخذ الدور والتأثير تصاعدا واضحا فيما يتعلق
باملشهد االقتصادي ،ملا تحقق في اآلونة األخيرة ،بفضل سياسات االندماج والتأهيل ،التي انتهجتها الحكومة
ً
االملانية ،فضال عن الجهود التي بذلت من قبل الالجئين أنفسهم او املؤسسات او الجمعيات املعنية بترتيب
امورهم ،مما انعكس بشكل إيجابي وواضح على دورهم فيما يتعلق بهذا املجال املهم.
ا
ثانيا :واقع الجالية العربية في املانيا
ً ً
شهد عامي  ،2016-2015تدفقا كبيرا لالجئين واملهاجرين غير الشرعيين ألوروبا وأملانيا ،من بعض مناطق
ً
الشرق األوسط وافريقيا ،االمر الذي اثار موجة من املخاوف والكراهية للقادمين الجدد في هذه البلدان،
 1سالم الكواكبي ،الجاليات العربية في أوروبا ومدى اندماجها في المشهد المدني والسياسي ،موقع األوانhttps://bit.ly/2AjO7Rj ،2013 ،
 2مروة عبد الحليم ،دينامية التطرف المتبادل ..اإلرهاب اليميني والجهادي وجهان لعملة واحدة ،موقع المرصد المصري ،المركز المصري للفكر
والدراسات االستراتيجيةhttps://marsad.ecsstudies.com/21350/ ،2020 ،
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واستفز حكوماتها ،التي أقدم بعضها على اغالق حدودها ،ملنع موجات املهاجرين من اجتياح أراضيها ،كما أدى
ً
هذا التدفق الكبير ،الى احداث تغييرات واضحة على خارطة انتشار املهاجرين ،وخصوصا املسلمين منهم في
أوروبا ،ليرتفع عدد املسلمين املتواجدين فيها من  16مليون مسلم عام  2010الى  25مليون عام  ،2016حظيت
املانيا بحصة األسد من هذا العدد ،وجاءت باملرتبة الثانية بعد فرنسا في استقبالها للمهاجرين املسلمين
بمختلف جنسياتهم ،1وبين عامي  ،2016-2010ارتفع عدد املسلمين الذين يعيشون في املانيا من  3.3مليون
( %4.1من عدد السكان) ،الى ما يقارب  5ماليين ( ،)%6.1وفي نفس الفترة ،قبلت املانيا  670000الجئ ،يشكل
املسلمون حوالي  %86منهم.2
وعلى أثر اكتظاظ اعداد الواصلين الى املانيا ،وتفاقم املشاكل اإلنسانية التي واجهتهم ،اتخذت املستشارة
ً ً
األملانية انجيال ميركل ،قرارا مهما ،بإزالة اهم حاجز قانوني امام الالجئين ،والذي يفرض عليهم تقديم طلب
اللجوء في ب لدان وصولهم األولى ،مما يضاعف من معاناتهم ،الن هناك تباين في تعامل البلدان مع قضاياهم،
ومع تقديمها التسهيالت للقادمين الجدد ،ومطالبتها ملواطنيها بتحمل املسؤولية وتصريحها الشهير "يمكننا
القيام بذلك" ،لتشهد املانيا في ذلك الوقت ،تقديم حوالي  1.4مليون شخص ،طلبات للحصول على لجوء.3
وطورت الحكومة األملانية سلسلة من األنظمة ،في محاولة منها لدمج الالجئين بصورة عملية في املجتمع،
بغض النظر عن الطريقة التي وصلوا بها الى البالد ،اذ تقوم السلطات الفدرالية بتوزيع عادل لجميع الالجئين
في انحاء الواليات األملانية الست عشر ،وذلك باستخدام حساب عائدات الضرائب وعدد السكان في الواليات
ً
كل على حدة ،كما تختلف التجارب بين كل منها اعتمادا على السياسة التي تنتهجها او عدد السكان.4
فيما تعاني الجاليات العربية واملهاجرين في بلدان املهجر من العديد من املشاكل ،وباملقابل ،فان حكومات
بلدان املهجر ،تواجه ،هي األخرى ،مجموعة من التحديات واالشكاالت املتعلقة بترتيب أوضاع هذه املجموعات
السكانية ،من قبيل االندماج والتعليم والتأهيل ومكافحة الجريمة والتطرف واإلرهاب وغيرها ،االمر الذي
فرض عليها وضع استراتيجيات وخطط طويلة األمد ،ملواجهة هذه التحديات وتجاوزها.
وعلى الرغم من ان املشاكل ،التي تواجه املهاجرين والالجئين في البلدان األوروبية ليست على نمط واحد
باملجمل ،وتختلف من بلد آلخر ،حسب القوانين التي تحكمه ،ونظرة املجتمع املحلي الى هذه الشريحة ،لكن
هناك أمور أساسية ومشتركة ،تتلخص باآلتي:

 1أحدث األرقام :هذه هي خارطة المسلمين في أوروبا ،موقع كيو بوست االخباريhttps://bit.ly/2z7aklq ،2018 ،
The Growth of Germany’s Muslim Population, Pew Research Center: Religion and Public Life, 2017,
https://www.pewforum.org/essay/the-growth-of-germanys-muslim-population/
3
Lily Hindy, Germany’s Syrian Refugee Integration Experiment, The Century Foundation, September 6, 2018,
https://tcf.org/content/report/germanys-syrian-refugee-integration-experiment/?session=1
 4المصدر نفسه.
2
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 -1االندماج وأزمة الهوية :تعد قضية االندماج من القضايا التي حظيت باهتمام الكثير من املختصين
بقضايا الهجرة واملهاجرين ،وعلى الرغم من حداثة تناوله واالهتمام به ،اال انه اخذ يحظى باهتمام الكثير من
ً
الحكومات واملنظمات ،نظرا لتصاعد حدة املشكالت املتعلقة بتزايد عدد املهاجرين املتواجدين فيها ،االمر الذي
ً
تطلب إيجاد اليات محددة إلدراك هذه اإلشكاالت اوال ،ومن ثم االستجابة لها ،ومنها ما يتعلق بالحواجز
ً
اللغوية ،والعزلة املجتمعية ،وعدم اإلحساس باألمان املجتمعي ،مما انعكس سلبا على املستوى التعليمي
والتأهيلي للالجئين ،وتقويض احتمالية اندماجهم باملجتمع ،ومن ثم توظيفهم.1
فقد شخص املتابعون لشؤون املهاجرين بان اعداد غير قليلة من املهاجرين ،ال زالوا مترددين بين كل من
العزلة ،للمحافظة على املفاهيم التي جاء بها من بلده األصلي ،وبين ان يندمج في مجتمعه الجديد ،والخوف من
ان يؤدي ذلك الى فقدانه جزء مهم مفاهيمه وتقاليده املوروثة ،لصالح تلك املستجدة ،وقد لوحظ ،بان الكثير
ً
من هؤالء ،عادة ما يميلون الى العزلة وعدم االندماج في مجتمعاتهم الجديدة ،مع محاولة إيجاد بعض الكيانات
ً
املنعزلة واملنفصلة عن املجتمع الحاضن ،وهو ما شكل بالتالي ضغطا على جهود الحكومات األوروبية في تطبيق
خططها حول االندماج.2
وتهدف الحكومة األملانية ،بعد دخول قانون جذب العمالة األجنبية التخصصية ،حيز التنفيذ ،مطلع اذار
من عام  ، 2020الى تشجيع االندماج قبل الهجرة ،وفي هذا الصدد ،فقد اكدت مفوضة الحكومة األملانية
ً
لشؤون االندماج انيته فيدمان ماوتس ،بان الحكومة ستعمل على هذا االمر خالل املراحل القادمة ،تزامنا مع
إقرارها لخطة العمل القومية لالندماج ،والتي تسعى من خاللها لجعل البالد جاذبة للعمالة األجنبية
التخصصية ،والعمل على حث املهاجرين على االطالع بتفاصيل الحياة في املانيا.3
وفيما يتعلق بأ عداد املستفيدين من برامج االدماج ،فقد ذكر املكتب االتحادي للهجرة واللجوء في املانيا،
ً
ً
بان أكثر من مليون مهاجرا والجئا ،انخرطوا في دورات االندماج وتعلم اللغة للفترة  ،2019-2015نصف هذا
الرقم ينحدر من بلدان (سوريا ،العراق ،الصومال ،ارتيريا وايران) ،4وتعمل الحكومة األملانيةً ،
سواء من خالل
جهد مؤسساتها املعنية بشؤون االندماج او بالتعاون مع بعض املؤسسات الدولية او املجتمع املدني ،على
تشجيع االندماج وتطوير الياته ،ومن بين هذه املشاريع يبرز املشروع الذي اعلن عنه وزير الداخلية هورست
ً
زيهوفر ،تحت اسم (مساجد من اجل االندماج) ،والذي يوفر دعما للمساجد يصل الى نحو  7مليون يورو ،من
اجل اشراك الجهات الفاعلة في املجتمع ،ومن بينها املساجد ،في إنجاح هذه العملية املهمة.5

1

Stefan Trines, The State of Refugee Integration in Germany in 2019, World Education Services, August 8,2019,
https://wenr.wes.org/2019/08/the-state-of-refugee-integration-in-germany-in-2019
 2ايمن رفعت ،مصدر سابق.
 3ألمانيا تعتزم العمل على االندماج قبل الهجرة ،االتحاد برسhttps://aletihadpress.com/?p=173592 ،2020 ،
 4ألمانيا :مليون الجئ شاركوا في االندماج وتعلم اللغة نصفهم من سوريا ودول أخرى ،شبكة بلديhttp://8rbtna.com/a.php?id=2028 ،2019 ،
 5ألمانيا تدفع  7ماليين يورو لـ”مساجد من أجل االندماج” ،موقع أبواب ،المانياhttps://bit.ly/3d39Prv ،2019 ،
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وتأتي هذه اإلجراءات وغيرها ،ضمن استراتيجية الحكومة األملانية في مواجهة التحديات التي تواجهها ،فيما
يتعلق بوضع املهاجرين اليها ،وإقرارها لبعض القوانين املتعلقة باندماج املهاجرين وضمان حقوقهم وواجباتهم
عام  ،2016والذي كان يهدف الى تقسيم الالجئين ،حسب املستشارة ميركل" ،بين الذين يمكن لهم البقاء في
ً
البالد ،وبين الذين ال يملكون مثل هذه الفرصة ،عادة ان الهدف الرئيس للقانون ،يركز على ادماج اكبر عدد
من الالجئين املؤهلين في سوق العمل".1
 -2االستقطاب الديني والتطرف
تشير االحصائيات الرسمية ،بان اكثر من أربعة ماليين مسلم ومن مختلف الجنسيات ،يعيشون في املانيا،
وينشط فيها عدد غير قليل من املنظمات والجمعيات اإلسالمية الناشطة في مجاالت متعددة ،منها ما يتعلق
بالجانب االجتماعي او في تدريس علوم القران واللغة ،ومعظمها ينضوي تحت لواء املجلس األعلى للمسلمين في
ً
املانيا ،والذي يتولى مسؤولية التنسيق بين مختلف الجمعيات والحوار بينها ،فضال عن العمل مع الجمعيات،
لإلشراف على املساجد املتواجدة في مختلف الواليات األملانية ،وقد القت احداث  11أيلول/سبتمبر بظاللها
على الجاليات اإلسالمية في املانيا ،بعد ان اشارت أصابع االتهام ،الى ان بعض املتورطين بالهجمات ،من
املسلمين ،الذين كانوا يقيمون في املانيا.2
ً
ً
ويثير موضوع التطرف الديني ،قلقا متزايدا لدى مختلف الجهات السياسية واألمنية ،بعد ان اخذت
ً
نشاطات بعض التنظيمات والجماعات املرتبطة باإلرهاب ،او تلك املرتبطة باإلسالم السياس ي بالتنامي ،فضال
عن تصاعد اعداد املنتمين الى الجماعات املتطرفة ،وارتفاع حدة الهجمات اإلرهابية التي تعرض لها أكثر من
بلد أوروبي ،ومن بينها املانيا ،وتدرج أجهزة االمن األملانية أكثر من  800شخص ضمن قوائم إلرهابيين محتملين،
ً
يتواجد من بينهم  450شخص في املانيا ،فيما غادرها اخرون الى بلدان اخرى في الشرق األوسط وافريقيا ،هربا
من املالحقة القضائية ،الو للقتال ضمن صفوف الجماعات املتطرفة املسلحة.3
وعلى اثر ذلك ،فقد اتخذت الحكومة األملانية إجراءات عدة لتقويض اثار هذا التحدي املتزايد ،ومنها ما
يتعلق باإلجراءات األمنية واالستخباراتية في مراقبة البؤر املحتملة للتطرف ،وتعديل بعض القوانين املتعلقة
ً
باإلرهاب ،4فضال عن تخصيصها ،ملبلغ  116مليون يورو في ميزانيتها السنوية لبرامج ،الهدف منها ،تقديم الدعم
ملشاريع تحصين الشباب املسلم من مخاطر التطرف الديني ،وحسب وزيرة االسرة األملانية كاترينا بارلي" ،فان
الحكومة عازمة على تفعيل برامج الوقاية من التطرف اليميني واليساري واإلسالمي ومواجهة العنصرية

سر البقاء في ألمانيا ،العربي الجديدhttps://bit.ly/2Zo9Q57 ،2016 ،
 1سالم عبد هللا ،االندماجّ ...
The Palestinian Community in Germany, Op. Cit. p7-8.
 3جاسم محمد ،التحدي اإلسالمي في ألمانيا ،عين أوروبية على التطرفhttps://eeradicalization.com/ar/the-islamist-challenge- ،2019 ،
in-germany/
 4للمزيد ينظر :امجد زين العابدين طعمة ونوار جليل هاشم ،مكافحة الظالم :رؤية في سياسات الدول األوروبية في مكافحة اإلرهاب ،دار امجد للنشر
والتوزيع ،عمان .2019

2
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ً
ً
ً
ً
والعنف ،عادة ذلك استثمارا ناجحا ،وسيؤدي بالتالي الى تحسين الوضع األمني باملجمل ،مشددة على ضرورة
العمل مع املؤسسات اإلسالمية املعتدلة في برامج التأهيل والوقاية".1
 -3تصاعد املد اليميني الشعبوي
لم تكن مسألة معاداة املهاجرين والالجئين جديدة على املجتمعات الغربية ،2ولكنها استشرت وزادت بعد
احداث  11أيلول  /سبتمبر  ،2001وما تالها من تصاعد ملوجات من الهجمات االرهابية واملتطرفة ،والتي
أسست ملفاهيم جديدة ومستحدثة منها ما يعرف ب(االسالمفوبيا) 3وغيرها ،فيما أدت انتشار ما يعرف بثورات
ً
الربيع العربي ،الى صياغة ظروف أكثر تعقيدا ،السيما مع ظهور تنظيم "داعش" ،وتمكنه من احتالل أراض ي
شاسعة من منطقة الشرق األوسط منتصف عام  ،2014وتسبب هذه األوضاع وغيرها بموجات هائلة من
الهجرة الى أوروبا من مناطق الصراع ،مع تصاعد في حدة العمليات اإلرهابية التي استهدفت اكثر من دولة ،ومن
بينها املانيا.4
وتتحد رؤى وأفكار اغلب مؤيدي الفكر اليميني املتطرف ،تحت مبادئ الحفاظ على التقاليد والثقافات
ً
األوروبية ،وتضع برامج عملها لتحجيم دور املهاجرين والالجئين في مجتمعاتها ،انطالقا من هذا املبدأ ،ورغم
انخفاض اعداد املهاجرين القادمين ألوروبا وأملانيا خالل األعوام الثالث املاضية ،سعى زعماء األحزاب والحركات
اليمينية املتطرفة في مختلف دول االتحاد األوروبي الى استخدام القضايا املتعلقة بالهجرة ،ومحاولة ربطها
ً
باإلرهاب والتطرف وطمس الهوية ،إلذكاء مخاوف مجتمعاتها وحشد دعمها في االنتخابات ،لكنها غالبا ما كانت
تصطدم بسياسات االتحاد األوروبي والحكومة األملانية ،واألحزاب الليبرالية ،وموقفها األخالقي واإلنساني
الثابت من هذه القضية.5
ومن اهم األحزاب األملانية التي تتبنى الفكر اليميني الشعبوي املتطرف ،يأتي حزب البديل من اجل املانيا
 ،AFDالذي استطاع ،وألول مرة ،الوصول الى مبنى البرملان األملاني(البوندستاغ) والحصول على  %13من
ً
أصوات الناخبين في انتخابات عام  ،2017مستغال ازمة اللجوء وتصاعد حدة الكراهية لألجانب ،6ويحظى
ً
ً
الحزب حاليا ،بتأييد متزايد من قبل الناخبين ،ويحرز تقدما في انتخابات الواليات لعام  ،2019ومنها والية

 1خالد شمت 116 ،مليون يورو لمكافحة التطرف بين مسلمي ألمانيا ،موقع الجزيرةhttps://bit.ly/2zYffoG ،2017 ،
 2تنشط على األراضي األلمانية العديد من الحركات اليمينية المناهضة لألجانب ،ومن اهمها حركات (الهوية ،مواطني الرايخ ،النازيين الجدد) ،والتي
تعترف بالنظام النازي ،وال تعترف بالنظام القائم حالياً ،تتبنى هذه الحركات معاداة األجانب .للمزيد ينظر :جاسم محمد ،النازيون الجدد يهددون أمن
ألمانيا ،مجلة المجلةhttps://bit.ly/3c0I1mg ،2019 ،
 3االسالمفوبيا" ،يعني الخوف الجماعي المرضي من اإلسالم والمسلمين ،ويعد نوعا ً من أنواع العنصرية ممثالً بجملة من المشاعر واألفكار النمطية
المعادية لإلسالم ،ويعني كذلك رهاب المسلمين ،ويرجع اغلب المؤرخون استعماله الى بدايات القرن العشرين ،للمزيد ينظر :اإلسالموفوبيا ..معاناة
المسلمين في ديمقراطيات الغرب ،موقع الجزيرةhttps://bit.ly/2Tu96I6 ،2019 ،
تعرف على أشهر معادي المهاجرين "العرب" في أوروباhttps://www.almadenahnews.com/article/422544 ،
ّ 4
 5االتحاد األوروبي :أحداث العام  ،2018التقرير العالمي لمنظمة هيومن رايتس ووتش https://www.hrw.org/ar/world- ،2018
report/2018/country-chapters/313655
 6حزب البديل من اجل المانيا ،موقع  ،DWالمانياhttps://p.dw.com/p/1G3Q7 ،2020/4/19 ،
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تورنتجن ،التي أطاحت بزعيمة الحزب املسيحي الديمقراطي انغريت كرامب كارنباور ،والتي كانت تعد ،الى وقت
قريب ،خليفة ميركل في زعامة الحزب.1
كما تتواجد على الساحة األملانية العديد من الحركات الشعبية املناهضة لألجانب بصورة عامة ،ومنها حركة
بيغيدا ،وهي اختصار لـما يعرف ب"أوروبيون وطنيون ضد أسلمة الغرب" ،هي حركة أملانية مناهضة للمهاجرين
واملسلمين بصورة عامة ،برزت في نهايات عام  2014وتصاعدت أنشطتها بعد ان دعت قياداتها الى تظاهرة
حاشدة رافضة لوجود املهاجرين ،وشارك فيها ما يقارب  17الف شخص ،وهناك بعض استطالعات الرأي التي
أجرتها مؤسسات املانية مستقلة ،تذهب بان اكثر من  %13من االملان يؤيدون افكار الحركة بشكل عام.2
ً
ً
اعتداء على الالجئين وطالبي اللجوء في املانيا عام  ،2018فضال عن
وقد سجلت أجهزة االمن األملانية 627
 77اعتداء على مراكز استقبال وايواء الالجئين ،في الوقت ذاته فقد شهدت مدينة كيمنتس األملانية مظاهرات
كراهية شهدت اعمال عنف واعتداءات على الالجئين ،استغلتها أحزاب اليمين املتطرف ،على اثر مزاعم مقتل
املاني على يد اثنين من الرعايا األجانب ،وفي عام  2018كذلك ،ادان القضاء في مدينة دريسدن ثمانية اشخاص
ينتمون الى جماعة يمينية متطرفة ،بتهمة اإلرهاب والقتل العمد ،في هجمات استهدفت مراكز إيواء لالجئين
وعدد من السياسيين املحليين الداعمين لسياسات الهجرة في وقت سابق من عام .32015
وفي هذا السياق ،فقد أشارت نتائج استطالع للرأي اجراه موقع شبيغل اونالين األملاني ونشرته مؤسسة
فريدريش ايبرت املقربة من الحزب االشتراكي الديمقراطي عام  ،2019والتي أوضحت ارتفاع نسبة الرافضين
ً
ً
لالجئين عموما ،مقارنة بعام  ،2016وصنفت نصف عدد املشاركين ضمن الذين لديهم تحفظات على طالبي
اللجوء ،كما ذهبت نتائج االستطالع ،الى ان هناك انتشار غير مسبوق للمواقف السلبية تجاه طلبي اللجوء
ً
فضال عن تجذر املواقف والتصرفات الشعبوية اليمينية لدى فئات واسعة من االملان ،ويرى
واملهاجرين،
العديد من املختصين بشؤون الالجئين ،بانه ينبغي التعامل الدقيق مع هذه النتائج ،التي ال تعني بالضرورة ،ان
نصف الشعب األملاني يتبنى أفكار اليمين املتطرف ،لكن الواضح ،بان هناك تخوف واستياء لدى فئة من االملان
من موضوع الالجئين ،مما يحتم أهمية تحليل أسبابه ووضع الحلول املنطقية له ،وهناك أسباب عدة للتخوف،
ً
منها ما يتعلق باختالف الثقافات ،ودور االعالم السلبي ،فضال عن مسؤولية الالجئين انفسهم ،وتورط بعضهم
في هجمات إرهابية او جرائم جنائية وعدم االلتزام بالقوانين.4
وعلى الرغم من ان املانيا حققت الكثير في مجال ادماج املهاجرين والالجئين في منظومتها املجتمعية
السياسية واالقتصادية ،الى ان هناك الكثير من حاالت االستهداف العنصري الذي طال هذه الشريحة عامة،
ً
ً
او بعض أعضائها من الذين كان لهم حضورا واضحا في املشهد ،فقضية العب املنتخب األملاني من األصول
 1شادي عاكوم" ،البديل" يربك المشهد السياسي األلماني ويكثف الضغوط على ميركل ،موقع العربي الجديدhttps://bit.ly/3cP0zXC ،2020 ،
 2المصدر نفسه.
 3االتحاد األوروبي :أحداث العام  ،2017مصدر سابق.
 4النصف الفارغ من الكأس ..استياء األلمان من الالجئين وأثره على االندماج ،موقع قنطرة األلمانيhttps://ar.qantara.de/node/35430 ،2019 ،
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ً
التركية مسعود اوزيل ،واعتزاله اللعب بسبب شعوره بالتمييز الزالت حاضرة ،فضال عن معاناة بعض الذين
يعملون في املجال السياس ي ،من الجهات اليمينية ،التي تطالب بإعادتهم الى بلدانهم وتخليص املانيا منهم ،اال
ً
ان ذلك لم يكن مانعا في حصول  37شخص من أصول اجنبية على عضوية البرملان األملاني من اصل  ،631في
اخر انتخابات برملانية جرت عام .1 2017
ً
وعلى هذا األساس ،فان الجالية العربية في املانيا ،تعيش اليوم واقعا ،فرضته بعض املحددات املتعلقة
بتعامل ورؤية املجتمع األملاني لهم ،وما شهده ذلك من انقسام واضح بين أطراف مرحبة بقدومهم ووجودهم
ً
وضرورة دمجهم ضمن املجتمع الواحد ،وبين اطاف أخرى ،تعدهم سببا للمشاكل واألزمات املختلفة املسارات،
ً
ً
التي تمر بها البالد ،مما قوض بعضا من دور وتأثير الجالية ،ال سيما في الجانب السياس ي منه ،اذ انه ومقارنة
ً
بالدول األوروبية األخرى ،فان السياسيون من ذوي األصول العربية في الساحة السياسية األملانية قليلون جدا.
ففي األعوام األخيرة ،شغل عدد من السياسيين ذوي األصول العربية ،مناصب حكومية وحزبية محدودة،
منهم ،اليمني األصل طارق الوزير ،والذي شغل منصب نائب رئيس وزراء والية هيسن ورئيس الكتلة البرملانية
للحزب االشتراكي الديمقراطي في برلين ،الفلسطيني األصل رائد صالح ،فيما ترشح عدد معدود اخر من
السياسيين العرب في االنتخابات البرملانية للواليات االملانية ،منهم حكيم غزالي مرشح الحزب االشتراكي
الديمقراطي عن مدينة دوسلدورف ،وهو من أصول مغربية ،فيما ينشط سياس ي اخر من أصول عراقية وهو
ً
مصطفى العمار ،تم انتخابه عضوا في مجلس إدارة الحزب املسيحي الديمقراطي بوالية بادن فورتمبيرغ ،ليكون
اول عربي ومسلم يتولى هذا املنصب في املانيا.2
ويرجع عدد من املهتمين بشؤون الالجئين ،ضعف اهتمام العرب املتواجدين في املانيا بالشأن السياس ي،
مقارنة بالدول األوروبية األخرى ،الى أسباب عدة ،من أهمها ،غياب الثقافة السياسية ،النشغال اغلبهم بالعمل
واملعيشة ،او التخوف املرتبط بأسباب تتعلق باالندماج الثقافي واللغوي ،او ما يتعلق بما ورثته هذه الجالية،
من مجتمعاتها االصلية ،من انعدام للثقة بأهمية العمل السياس ي بصورة عامة ،مما قلل من حظوظ وتأثير
ً
سواء بالترشح او املشاركة في االنتخابات ،ومع تزايد عدد الجالية العربية في املانيا ،حاول
الجالية العربية،
العديد من السياسيين االملان التحرك على هذه الجالية وكسب ودها ،السيما ان ما يقارب  1.5مليون ناخب
منهم يحق له التصويت ،مما يشكل فرصة سانحة لدعم مشاركة فاعلة ومؤثرة في الحياة السياسية.3

1

Andrea Grunau, Electioneering in the Federal Republic: Courting the immigrant vote, Qantara.de, Germany, 2017,
https://en.qantara.de/node/28881
 2هشام الدريوش ،المشهد السياسي في ألمانيا ..ما أسباب ضعف الحضور العربي؟ ،موقع  DWاأللمانيhttps://p.dw.com/p/2kLea ،2017 ،
 3المصدر نفسه.
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ا
ثالثا :رؤية مستقبلية لحدود الدوروالتأثيرللجالية العربية في املانيا:
في غضون سنوات قليلة ،وبعد موجة الهجرة الكبيرة التي اجتاحت الدول األوروبية عامي ،2016-2015
ازداد عدد الجالية العربية املقيمة في املانيا بشكل مضطرد ،وأصبحت الجالية السورية تمثل ثالث أكبر
مجموعة من األجانب ،الذين يعيشون في هذا البلد االوروبي ،بعد كل من الجاليتين التركية والبولندية ،اذ
ينتشر ،وحسب االحصائيات الرسمية ،أكثر من  700ألف سوري بين سكان املانيا البالغ عددهم حوالي 82
مليون نسمة ،1ويحتل السوريون املرتبة األولى من طلبات اللجوء عام  2016بنسبة  ،%36.9والعراقيون باملرتبة
الثالثة بنسبة .2%13.3
وتبذل جميع األطراف األملانية املعنية( ،الحكومة الفدرالية ،حكومات الواليات واملدن ،الحكومات املحلية
ومنظمات املجتمع املدني) ،على دمج الالجئين ضمن املجتمع املحلي األملاني ،وجعلهم عناصر فاعلة ضمن القوة
العاملة واملنتجة فيه ،وهو من األمور املهمة والضرورية بالنسبة لألملان ،وذلك بسبب النقص الكبير في عدد
العمالة في مختلف انحاءها ،وفي هذا الصدد ،فقد بدأت العديد من املؤسسات الحكومية الرسمية ومنظمات
املجتمع املدني التطوعية وغير الربحية ،مشاريع ومبادرات جديدة ومتواصلة ملساعدة املهاجرين والالجئين في
عملية االندماج.3
في املقابل ،فهناك العديد من األطراف داخل املانياً ،
سواء من الطبقة السياسية او من مؤسسات املجتمع
املدني ،او من املواطنين ،من الذين يرفضون تقديم تسهيالت للمهاجرين غير الشرعيين ،ويعملون بالضد من
ً
سياسات ميركل املرحبة بالالجئين ،فضال عن الخالفات داخل الحكومة األملانية االئتالفية ،حول مقاربتها
ً
بخصوص اللجوء والهجرة في االتحاد األوربي عامة ،ولكنه وعلى الرغم من ذلك ،استمرت حكومة ميركل في أداء
دور قيادي واضح فيما يتعلق بإعادة توطين الالجئين ،فقد استقبلت املانيا  4600الجئ عام  2018و 5600الجئ
عام  ،2019واعادت توطينهم ،كمساهمة منها في برنامج االتحاد ،كما وافقت الحكومة األملانية في تموز /يوليو
من عام  2018على استقبال  300الجئ تم اجالئهم من ليبيا.4
وفي املقابل ،تبرز هن اك العديد من املعوقات التي تحد من االندماج املجتمعي للمهاجرين في املانيا ،منها ما
تتعلق بالقوانين والتعليمات الخاصة بالحكومة الفدرالية او تلك املتعلقة بحكومات الواليات ،او تلك املتعلقة
ً
بالالجئين أنفسهم ،وعدم رغبتهم في االنخراط ببرامج االندماج والتأهيل املوضوعة سلفا ،او عدم قناعتهم
ً
بجدواها ،في ظل ما يواجهونه من صعوبات ،منها ما يتعلق بسياسات لم الشمل او إيجاد فرص العمل ،فضال

1

Lily Hindy, Op. Cit.
Nora Jasim Ragab, Political Participation of Refugees: The Case of Afghan and Syrian Refugees in Germany,
Robert Bosch Stiftung, Sweden, 2018, p.9
3
Lily Hindy, Op. Cit.
 4االتحاد األوروبي :أحداث العام  ،2017مصدر سابق.
2
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عن تلك املتعلقة بشعور االغتراب او العزلة املجتمعية ،كما ان نسبة كبيرة منهم ،تجد صعوبة في فهم تقاليد
املجتمع األملاني ،وتقبل قواعده وطريقة معيشته.
ً
عالوة على تصاعد شعبية األحزاب الشعبوية اليمينية املتطرفة ،في مختلف انحاء العالم وأوروبا ،وكذلك
املانيا ،التي استطاع فيها حزب البديل اليميني ،الحصول على أصوات اهلته الن يصبح ثالث كتلة في البرملان
األملاني ،وألول مرة في تاريخه ،كما تصاعدت في اآلونة األخيرة ،تشكيل جماعات يمينية متطرفة مناهضة
للمهاجرين والالجئين ،على الرغم من الجهود التي تبذلها الحكومة األملانية في الحد من تنامي نشاطاتها في بث
الكراهية والعداء داخل املجتمع ،فقد اعتقلت الشرطة األملانية عام  ،2019مجوعة تتألف من  12شخص،
يشتب ه في انهم شكلوا منظمة يمينية متطرفة ،تهدف الى تنفيذ هجمات تستهدف طالبي اللجوء واملهاجرين،
ً
فضال عن السياسيين الداعمين ملطالب املهاجرين ،اذ اثبتت التحقيقات ،التي اجراها املدعي العام االتحادي،
بان تلك املجموعة عزمت على القيام بهجمات مسلحة ،لزعزعة النظام الديمقراطي ،والتماسك االجتماعي
ألملانيا ،ومحاولة تدميره في نهاية املطاف ،لغرض تهيئة الظروف لقيام حرب أهلية ،وحسب التقديرات التي
قدمتها وكالة االستخبارات األملانية ،بان هناك حوالي  24.100متطرف يميني ،يحتمل ان يكون نصفهم من الذين
يشجعون العنف.1
وتبرز اهم املخاوف التي عبر عنها االملان ،من منتقدي سياسة الباب املفتوح ،2التي انتهجتها حكومة ميركل،
ً ً
هو ان تقديم الدعم لالجئين واملهاجرين سيكلف االملان الكثير ،وسيشكل عبئا كبيرا على االقتصاد األملاني ،مع
التركيز على عدم اندماج الكثير من املهاجرين في املجتمع وعدم قدرتهم على التأقلم مع الظروف الجديد ،مما
ً
ً
يجعلهم يشكلون عبئا مضاعفا ،مع تصاعد نسب البطالة بين الالجئين ،بنسبة .3%40.5
وتضيف الهجرة غير الشرعية بصورة عامة ضغوطات على االقتصاد ،وتترتب معها ً
اعباء على املوازنة العامة
نتيجة التكلفة العالية الستقبال وتأهيل وتوطين املهاجرين ،وفي هذا الصدد فقد ارتفعت النفقات الفدرالية
األملانية الستقبال التدفق العالي من طالبي اللجوء ،لتبلغ عام  2018مبلغ  20.8مليار يورو ،وهو ما يشكل نسبة
 %6من مجمل امليزانية الفدرالية ،وبانخفاض طفيف عن املبلغ الذي تم تخصيصه عام  2017والبالغ 21.2
مليار يورو.4
لحين اعداد هذه الدراسة ،فان الكثير من املخاوف والشبهات التي اثارها املعارضون لسياسات ميركل إزاء
املهاجرين ،لم تكن مبررة او حقيقية ،ال سيما ما يتعلق منها بموضوع انخراط املهاجرين بأعمال إرهابية ،وزيادة
Germany busts ‘terrorist organization’ that planned attacks on Muslims, refugees, Arab News, April 23, 2020,
https://arab.news/zm5j6
 2وهي السياسة التي انتهجتها المستشارة األلمانية ميركل في معالجة ازمة المهاجرين عام  ،2015وافضت باستقبال اعداد كبيرة منهم ،وتقديم كل
التسهيالت لهم ،ينظر :عبد األمير رويح ،الهجرة الى ألمانيا  ..سياسة الباب المفتوح هل يغلقها االرهاب؟ ،شبكة النبأ المعلوماتية،2015 ،
https://m.annabaa.org/arabic/rights/4420
3
Lily Hindy, Op. Cit.
4
Stefan Trines, Op. Cit.
1
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ً
في معدالتها بسببهم ،وربطها بزيادة عدادهم ،حيث دلت االحصائيات على عدم وجود ربط واقعي بينها ،فضال
عن االتهامات األخرى املتعلقة بتعطيل االقتصاد ،فحجم االقتصاد االملاني ،وحسب اخر االحصائيات ،تجاوز
 4تريليون دوالر ،وهو األكبر بين االقتصادات األوروبية ،والرابع على الصعيد العاملي ،وتحتل املرتبة الثالثة
كأكبر مصدر للسلع في العالم بعد الصين والواليات املتحدة.1
وفي دراسة أعدها املكتب االتحادي األملاني للهجرة والالجئين ،بان حوالي  %35من املهاجرين الذين وصلوا
الى املانيا عام  ،2015حصلوا على عمل بحلول تشرين األول  /أكتوبر  ،2018مقارنة ب  %20في العام ،2017
وأشارت الدراسة كذلك ،الى العديد من الالجئين نجحوا بالعثور على عمل ووظيفة ،على الرغم من بعض
ً
الصعوبات املتعلقة باللغة واالفتقار الى املؤهالت والقدرات املهنية الرسمية ،والتي تعد ،غالبا ،مهمة وضرورية
لتأمين عمل في املانيا.2
كما اشارت نفس الدراسة كذلك ،الى بعض األرقام املفاجئة ،منها ان أكثر من  %50من الالجئين يعملون في
ً
وظائف ماهرة ،والتي تتطلب عادة ،شهادات تدريب منهي او شهادات اعلى ،حيث اشارت األرقام التي قدمتها
ً
الدوائر الرسمية األملانية بان هناك فقط  %20من الالجئين يحملون مثل هذه الشهادات ،فضال عن انخفاض
معدالت التقدم بالسن والبطالة ،الى ادنى معدالتها منذ إعادة توحيد املانيا  ،1990االمر الذي يمكن ان يقلل
ً
نسبيا من مخاوف نقص العمال املؤهلين ،اذ اظهر مسح حديث أجرته غرفة التجارة والصناعة األملانية ،DIHK
ألكثر من  23000شركة املانية ،ان ما يقارب من نصف هذا العدد ،غير قادر على ملء الوظائف الشاغرة لديها
على املدى الطويل ،ألنها ال تستطيع العثور على موظفين مناسبين.3
وعلى الصعيد ذاته ،فان العديد من املؤسسات الرسمية وغير الرسمية ،ومنها غرفة التجارة والصناعة
األملانية ،التي عملت الى جانب وزارة االقتصاد الفدرالية ،إلنشاء شبكة تضم اكثر من  2000شركة ،بما فيها
تلك املتوسطة والصغيرة ،وذلك ملساعدة الالجئين على االندماج ضمن القوى القادرة على العمل واإلنتاج في
املجتمع األملاني ،وأبدت العديد من الشركات األملانية املهمة ،استعدادها الستثمار الوقت واملال ،وتجاوز بعض
العوائق البيروقراطية والتغلب على االختالفات الثقافية ،فيما نفذت العديد من املنظمات غير الربحية برامج
خاصة ملساعدة الالجئين في هذا املجال.4
ً
كما تم اللجوء الى أسلوب  ،2+3بدءا من عام  ،2016والذي يسمح لطالبي اللجوء املرفوضين بإكمال برنامج
ً
تدريبي ملدة ثالث سنوات ومواصلة العمل في نفس الشركة ملدة عامين ،مما يخلق استقرارا أكثر ألرباب العمل،
وفائدة مجزية لالجئين ،من خالل حصولهم على تصريح إقامة دائمي في نهاية الخمس سنوات ،على الرغم من
 1ألمانيا ..معجزة اقتصادية فرضت نفسها بقوة في العالم ،موقع سكاي نيوز عربية ،أبو ظبيhttps://bit.ly/2TyWfUR ،2019 ،
Siobhan Dowling, Germany welcomed refugees. Now it's reaping the economic benefits, Aljazeera, 20 jun, 2019,
https://www.aljazeera.com/ajimpact/germany-welcomed-refugees-reaping-economic-benefits190617194147334.html
 3المصدر نفسه.
 4المصدر نفسه.
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عدم أهليتهم للحصول على اللجوء ،االمر الذي عالج مشكلة مهمة تتعلق بترحيل طالي اللجوء املنخرطين في
برامج التأهيل ،اذا ما تم رفض طلبات اللجوء الخاصة بهم.1
ولكنه ،وعلى الرغم من النتائج التي حققتها برامج تأهيل الالجئين ،الى ان املانيا ،ال زالت تنفق عليهم وعلى
البرامج الخاصة بهم بصورة عامة ،أكثر مما تجنيه منهم على شكل ضرائب ومساهمات اجتماعية وغيره ،لكن
اخر الدراسات التي صدرت عن املعهد البريطاني للبحوث االقتصادية ،توقع ان تتحول مساهماتهم الى االيجاب،
ً
بحلول عام  2021فصاعدا ،بعد انجاز بعض املشاريع الخاصة بدمج وتأهيل الالجئين.
ً
ً
واستنادا على ما سبق ،فان املانيان تعد من أكثر الدول استقباال للمهاجرين خالل اآلونة األخيرة ،وتعرضت
ح كومتها الى العديد من الضغوطات السياسية واالقتصادية على أثر ذلك ،الن عملية دمج هذا العدد الكبير
من الالجئين في املجتمع األملاني ،يتطلب رصد أموال ،اثرت بشكل او باخر على الوضع االقتصاد ،اال انه ،وعلى
الرغم من هذه التكلفة العالية ،اال انه من املمكن ان يجلب فوائد اقتصادية عالية ،ألملانيا ،في ظل معاناة
املجتمع ،من تقدم السن ،الى جانب االثار السياسية األخرى املهمة ،التي افرزتها عملية استقبال الالجئين ،وفتح
الحدود امامهم ،والصعود السريع لحزب البديل من اجل املانيا ،االمر الذي زاد كذلك من مزاج الشعبوية
املعادية للمهاجرين ،في املانيا وبعض الدول األوروبية األخرى.2
اال ان مؤشرات نجاح الجهود األملانية في تجاوز ازمة الالجئين ،والنتائج التي حققتها الحكومة الفدرالية وباقي
ً
املؤسسات املعنية بهذا امللف ،فضال عن الدراسات واستطالعات الرأي ،التي اكدت وبشكل واضح الى الفوائد
ً
ً
التي ستجنيها املانيا اقتصاديا ومجتمعيا من املهاجرين والالجئين ،ستكون اكثر من الذي بذلته خالل مرحلة
ً
ً
الدمج وإعادة التأهيل ،وان نجاح هذه التجربة ،سيكون كفيال بجعلها نموذجا يمكن ان يحتذى به في بعض
ً
الدول التي تعاني من نفس املشاكل املجتمعية األملانية ،فضال عن تجاوز بعض اإلشكاالت األخرى املتعلقة
برهاب وكراهية األجانب ،وتحجيم األحزاب والجماعات اليمينية املتطرفة.
الى جانب معالجة املشكلة الكبيرة املتعلقة بالشيخوخة السريعة للمجتمع األملاني ،ونقص االيدي العاملة
املاهرة في مختلف انحاء البالد ،يمكن ان يسهم باملحافظة على ازدهار سوق العمل األملاني وتحقيق الفوائد
االقتصادية التي يمكن ان تدفع باتجاه تحقيق نمو اقتصادي عالي ،كما ان نجاح تجربة االندماج يمكن ان
يقلل من مدفوعات الحكومة األملانية فيما يخص هذا امللف ،ويزيد بالتالي من عائدات الضرائب ،ويقلل من
مصاريف املعونات االجتماعية.
وعلى هذا األساس ،فان استقبال ودعم املانيا الواضح الستقبال الالجئين ومن ثم توطينهم وتأهيلهم ،يعود
ً
ألسباب عدة ،في مقدمتها ما يتعلق بالعامل األخالقي واإلنساني ،الذي يعد واحدا من اهم محددات السياسة
Stefan Trines, Op. Cit.
Stefan Trines, Op. Cit.
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األملانية بعد الحرب العاملية الثانية ،ودعمها املتواصل للقضايا املتعلقة بحقوق االنسان وكفالة حرية االنتقال
ً
من بلد آلخر ،فضال عن األسباب األخرى املتعلقة بالبراغماتية االقتصادية ،بغية معالجة بعض املشاكل
املستعصية التي يعاني منها االقتصاد األملاني ،من نقص االيدي العاملة الشابة واملؤهلة إلدارة النشاط الصناعي
والتجاري املحلي ،في ظل الشيخوخة التي يعاني منها املجتمع بصورة عامة.
اما فيما يتعلق باألداء العام للمهاجرين والالجئين املتواجدين في املانيا ،فالوضع يختلف من جانب آلخر،
ً
ً
ففي الجانب االقتصادي ،وكما تم تناوله انفا ،فان الدور الذي يمكن ان يؤدوه في هذا الجانب ،يشهد تصاعدا
ً
ملحوظا ،بفعل السياسات الحكومية الداعمة لتأهيلهم واالنخراط بقوة في النشاط التجاري والصناعي ،في حين
ً
ً
ً
ال زال دور الالجئين ،في الجانب السياس ي محدودا ،وال يتوقع له ان يكون مؤثرا وفاعال خالل املستقبل املنظور،
اال في حاالت محدودة ،وذلك ألسباب مختلفة ،منها عدم ظهور ،شخصيات سياسية من مجتمعات الالجئين،
ً
قادرة على اقناع هذه الشريحة بانتخابها ،وانها ممثل حقيقي لطموحاتها ومدافع عن حقوقها ،عالوة على أسباب
أخرى ،تتمثل بالضغوطات التي تتعرض لها الحكومة األملانية واألحزاب والحركات املدافعة عن حقوق املهاجرين
والالجئين ،او هذه الشريحة نفسها من قبل اليمين املتطرف ،مما يقوض طموحاتها في تجاوز محددات او
معوقات اداءها لدور اكبر على الساحة األملانية بمختلف مساراتها.
خاتمة:
يحظى ملف الهجرة واملهاجرين الى أوروبا وأملانيا باهتمام متزايد من قبل املهتمين بهذا الشأن ،وطاملا يتواجد
في صلب نقاشات الطبقات السياسية فيها ،في ظل بروز تحديات عدة ،وتزايد التأييد ألفكار بعض التيارات التي
تقف بالضد من مساعي الترحيب بهم ،وتضييق الخناق على حرية تنقل األشخاص ،وفي الوقت عينه ،فان
ً
هناك تباين واضح بين سياسات الهجرة وتجلياتها بين البلدان األوروبية عامة ،فدولة مثل املانيا ،لديها
سياساتها الخاصة بالترحيب باملهاجرين واحتوائهم ،فيما تتخذ حكومات دول مثل إيطاليا والنمسا واملجر
سياسات مناهضة للهجرة واملهاجرين ،بفعل وجود أحزاب يمينية في ائتالفاتها الحكومية.
وتنقسم اآلراء فيما يخص وضع املهاجرين في املانيا ،ب ين من يرحب بهم ويدعم اندماجهم وتأقلمهم مع
وضعهم الجديد ،ويضع فيهم بعض اآلمال للتخلص من املشاكل املتعلقة بشيخوخة االيدي العاملة ،ومجابهة
التحديات املستقبلية الخاصة بوضعها ،وفي الجهة األخرى ،هناك من يرفض تواجد هؤالء املهاجرين بشكل او
باخر ،السيما األحزاب اليمينية الشعبوية ،ويربط بين املشاكل املجتمعية واألمنية واالقتصادية التي تعاني منها
دولهم ومجتمعاتهم من جهة ،وبين تزايد اعداد املهاجرين والالجئين من جهة أخرى.
وفي الوقت عينه ،فقد انقسم املهاجرون أنفسهم الى عدة أصناف ،منهم من حاول خالل املرحلة املاضية
تطوير وت أهيل ذاته ،واالندماج في املجتمع املحلي الجديد الذي تواجد فيه ،مما وفر له إمكانية العمل او
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الدراسة والحصول على فرص جديدة لتحقيق الذات ،في حين لم يتمكن الصنف االخر من املهاجرين التأقلم
مع الوضع الجديد ،ولم يجهد نفسه لترتيب أوضاعه.
اما فيما يتعلق بحدود الدور والتأثير الذي يمكن ان تقوم به الجالية العربية في املانيا ،فانه مرتبط ببعض
املحددات املتعلقة بأوضاع الجاليات نفسها وبقاءهم ضمن الدوائر الضيقة املتعلقة بأصولهم وعدم البحث
عن اليات جديدة لالندماج او التعاون مع الحكومة واملؤسسات املعنية بهذا الشأن ،ومن ثم إيجاد موطئ قدم
لهم في املشهد األملاني (السياس ي ،االقتصادي) ،مما يقلل بالتالي من دورهم وتأثيرهم ،وبالتالي يضيع عليهم فرص
املشاركة في صنع القرار ،ومجابهة بعض السياسات املتطرفة املتعلقة بمجتمعات املهاجرين من جهة ،او تلك
ً
املتعلقة باألحزاب والحركات اليمينية املتطرفة الرافضة لوجودهم اصال.
وهكذا فان املستقبل املتعلق بالالجئين العرب في املانيا ،ينبئ بانعكاسات إيجابية ،بفضل التقدم الواضح
وامللموس الذي أنجزته السلطات فيما يتعلق بإتمام نواقص هذا امللف ،وعلى الرغم من اعالن ميركل (الداعم
األكبر للمهاجرين) ،بانها لن تكون مستشارة ألملانيا للمرة الخامسة ،وانخفاض اعداد طالبي اللجوء واملهاجرين
الواصلين اليها ،اال ان ما تحقق خالل السنوات األربع املاضية ،يمكن ان يشكل قاعدة حقيقية لالنطالق الى
ً
مستقبل دور أكثر استقرارا لالجئين.
التوصيات:
 -1ضرورة زيادة التنسيق بين أبناء الجالية العربية املتواجدين على األراض ي األملانية ،وذلك لغرض ترتيب
أوضاعهم في مختلف املسارات (السياسية ،االقتصادية واالجتماعية وغيرها).
 -2تفعيل عمل الجمعيات ومؤسسات املجتمع املدني املعنية بمتابعة أوضاع وشؤون الالجئين ،والدفع
باتجاه ،تأسيس مؤسسات جديدة ،تشجع انخراطهم في املجتمعات املستضيفة ،وتسهل بالتالي اندماجهم،
وزيادة تأثيرهم فيها.
ً
سواء الفدرالية منها ،او تلك الخاصة
 -3أهمية العمل املشترك مع مؤسسات الدولة األملانية املختلفة،
بالواليات واملدن ،لتحقيق اهداف االندماج املجتمعي ،وزيادة االنخراط والتأثير.
 -4اقتراح بعض البرامج ،لتشجيع أبناء الجالية بمختلف انتماءاتهم ،لالنخراط في العمل السياس ي،
واملشاركة الفاعلة في االنتخابات ،وباقي الشؤون السياسية ،االمر الذي يتيح لهم ،اختيار ممثليهم في السلطتين
التشريعية والتنفيذية ،بحرية وبدون أي ضغط يذكر ،مما يؤثر بالتالي على الوزن السياس ي للجالية داخل
املجتمع األملاني.
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 -5تبني بعض املبادرات الداعمة للوسطية وتقبل االخر ،داخل بعض مجتمعات الجالية ،وتبني األفكار
الرافضة للتطرف واإلرهاب.
 -6االستفادة من األدوار اإليجابية للجاليات العربية ،في تطوير العالقات بمختلف اتجاهاتها (االقتصادية،
السياسية ،الثقافية ،وغيرها) ،مع مختلف الدول العربية.
 -7محاولة تقويض مشكلة عزلة مجتمعات الجاليات العربية وانطوائها على نفسها ،مع مراعاة الخصوصية
الثقافية والدينية لها ،من خالل حث األجيال الجديدة على االنخراط في البرامج الداعمة لالندماج.
قائمة املراجع:
 .1االتحاد األوروبي :أحداث العام  ،2018التقرير العاملي ملنظمة هيومن رايتس ووتش ،2018
https://www.hrw.org/ar/world-report/2018/country-chapters/313655
 .2أحدث األرقام :هذه هي خارطة املسلمين في أوروبا ،موقع كيو بوست االخباري،2018 ،
https://bit.ly/2z7aklq
 .3اإلسالموفوبيا ..معاناة املسلمين في ديمقراطيات الغرب ،موقع الجزيرة،2019 ،
https://bit.ly/2Tu96I6
 .4الخارطة السياسية
https://bit.ly/2VV3bx0

ألوروبا،

املجلس

األوروبي

لإلفتاء

والبحوث،

،2006

 .5أملانيا تدفع  7ماليين يورو لـ”مساجد من أجل االندماج” ،موقع أبواب ،املانيا،2019 ،
https://bit.ly/3d39Prv
 .6أملانيا تعتزم العمل على االندماج قبل الهجرة ،االتحاد برس،2020 ،
https://aletihadpress.com/?p=173592
 .7أملانيا ..معجزة اقتصادية فرضت نفسها بقوة في العالم ،موقع سكاي نيوز عربية ،أبو ظبي،
https://bit.ly/2TyWfUR ،2019
 .8أملانيا :مليون الجئ شاركوا في االندماج وتعلم اللغة نصفهم من سوريا ودول أخرى ،شبكة
بلديhttp://8rbtna.com/a.php?id=2028 ،2019 ،
 .9املهاجرون العرب في أوروبا ..وشراك املافيا ،موقع البيان،1999/6/3 ،
https://www.albayan.ae/one-world/1999-07-03-1.1077503
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 .10النصف الفارغ من الكأس ..استياء األملان من الالجئين وأثره على االندماج ،موقع قنطرة
األملانيhttps://ar.qantara.de/node/35430 ،2019 ،
 .11امجد زين العابدين طعمة ونوار جليل هاشم ،مكافحة الظالم :رؤية في سياسات الدول
األوروبية في مكافحة اإلرهاب ،دار امجد للنشر والتوزيع ،عمان .2019
 .12ايمن رفعت' ،عرب أوروبا  ..الواقع واملستقبل'  ..أول دراسة تولي هجرة العرب إلى الغرب أهمية
قصوى ،موقع مديل ايست اونالينhttps://bit.ly/2SJuzfM ،2012 ،
ّ .13
أوروبا،
في
"العرب"
املهاجرين
معادي
أشهر
على
تعرف
https://www.almadenahnews.com/article/422544
 .14جاسم محمد ،التحدي اإلسالمي في أملانيا ،عين أوروبية على التطرف،2019 ،
https://eeradicalization.com/ar/the-islamist-challenge-in-germany/
 .15جاسم محمد ،النازيون الجدد يهددون أمن أملانيا ،مجلة املجلة،2019 ،
https://bit.ly/3c0I1mg
 .16حزب البديل من
https://p.dw.com/p/1G3Q7

اجل

املانيا،

موقع

،DW

املانيا،

،2020/4/19

 .17حسن العاص ي ،العرب في أوروبا :سيكولوجيا االغتراب :أزمة انتماء وهوية رمادية ،شبكة النبأ،
https://m.annabaa.org/arabic/authorsarticles/16725 ،2018
 .18خالد شمت 116 ،مليون يورو ملكافحة التطرف بين مسلمي أملانيا ،موقع الجزيرة،2017 ،
https://bit.ly/2zYffoG
ّ
الش ّ
رعية على أوروبا وأبعادها ،مجلة الدفاع الوطني،
 .19روالن مرعب ،تداعيات الهجرة غير
لبنان ،العدد  ،98تشرين األول https://bit.ly/3dE7Idn ،2016
 .20سالم الكواكبي ،الجاليات العربية في أوروبا ومدى اندماجها في املشهد املدني والسياس ي ،موقع
األوانhttps://bit.ly/2AjO7Rj ،2013 ،
ّ
سر البقاء في أملانيا ،العربي الجديد،2016 ،
 .21سالم عبد هللا ،االندماج...
https://bit.ly/2Zo9Q57
 .22شادي عاكوم" ،البديل" يربك املشهد السياس ي األملاني ويكثف الضغوط على ميركل ،موقع
العربي الجديدhttps://bit.ly/3cP0zXC ،2020 ،
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إنفاق الالجئني السوريني واستثماراتهم يف اجملتمعات املضيفة
Syrian refugee spending and investments in host societies
 رئيسة قسم العلوم االجتماعية في الجامعة اللبنانية الفرنسية، جومانا كيال شحيطة.د
. الجامعة اللبنانية،أستاذ مساعد في قسم العلوم االجتماعية وكلية العلوم االقتصادية وإدارة األعمال
Joumana KAYAL CHEHAITA , Lebaneese University

Summary
Refugees are often described as a burden on the host countries. They are seen as a drain on
the state budget, an overweight to the economy and an unfair competitor for domestic workers
causing wage cuts.
The influx of large numbers of refugees can have significant short-term economic and social
impacts.
This research studies the long-term effects of refugees around the world suggests that this
view is often wrong. It also aims to provide an overview of the positive and negative effects of
Syrian refugee spending and investment in host societies, and the problematic issue is the
awareness of the importance of the economic contribution of refugees to become more
independent in order to meet their basic needs.
Keywords: rights of refugee workers, 1951 Refugee Convention, role of refugees in host
societies, models for welcoming refugees
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ملخص
ً
غالبا ما يوصف الالجئون بالعبء على الدول التي تستضيفهم .وينظر إليهم باعتبارهم استنزافا مليزانية
ً
ً ً
الدولة ،ووزنا زائدا على االقتصاد ومنافسا غير عادل للعمال الوطنين يتسبب بخفض األجور .قد يكون لتدفق
أعداد كبيرة من الالجئين آثار اقتصادية واجتماعية مهمة على املدى القصير ،تقترح البحوث التي تدرس اآلثار
الطويلة األجل لالجئين حول العالم أن هذه النظرة هي نظرة خاطئة في كثير من األحيان على املدى البعيد.
من هنا تهدف هذه الورقة العلمية إلى إعطاء نظرة عامة عن اآلثار اإليجابية والسلبية إلنفاق الالجئين
السوريين واستثماراتهم في املجتمعات املضيفة ،واإلشكالية املطروحة هي الوعي ألهمية املساهمة االقتصادية
ً
لالجئين ليصبحوا أكثر اعتمادا على أنفسهم لتلبية احتياجاتهم األساسية ،وإفادة البلدان املضيفة التي يقيمون
فيها بشكل مؤقت .تم اعتماد املنهج الوصفي االستكشافي الذي نسعى من خالله إلى رصد وتحليل أهم املساعي
النظرية التي حاولت تحديد ومقاربة مفهوم السياسات التقييدية ضد الالجئين التي تمنع الدول املضيفة من
االستفادة من فرص النمو االقتصادي الناشئة عن األزمة .مع إبراز اإلشكالية فيه والذي تبرز من خالل ثالثة
ً
ً
عناصر :أوال :التشريعات والقوانين لحماية أسواق العمل الوطنية ،ثانيا :مساهمة الالجئين في اقتصاديات
ً
الدول املضيفة ،ثالثا :اختالف منح الالجئين الفرص في توظيف املهارات والتنوع والخبرة والريادة.
سنعتمد في هذه الورقة تقنية تحليل املضمون للمعطيات اإلحصائية ،مرتكزين على األرقام التي تصدر عن
املؤسسات الدولية التي تعنى بموضوع اللجوء السوري واملقاالت والصحف ،والدراسات البحثية ،وذلك بهدف
الكشف عن أهمية قيمة إنفاق الالجئين السوريين في املجتمعات املضيفة ومنحهم حق املساهمة في نمو
اقتصاديات البلدان املضيفة.
كلمات املفاتيح :حقوق العمال الالجئين ،اتفاقية  1951لالجئين ،دور الالجئين في املجتمعات املضيفة،
نماذج استضافة الالجئين
املقدمة:
تعتبر أزمة الالجئين السوريين من أسوأ األزمات اإلنسانية التي عرفها العالم املعاصر ،إذ نتج عن الحرب
األهلية التي شهدتها سوريا منذ  2011إلى اليوم ،نزوح داخلي وتهجير خارجي قسري للسكان ،إلى دول الجوار
اإلقليمي السوري ،مثل تركيا والعراق واألردن ولبنان ومصر ،هذه الدول الرئيسية املضيفة لالجئين السوريين
والتي تواجه تحديات اجتماعية واقتصادية ومتنوعة نتيجة لألزمة .وتتراوح هذه التحديات بين التحوالت
السكانية املحلية والضغط على البنى التحتية والخدمات العامة وأسواق العمل.
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كما تدوم معظم أزمات اللجوء عشرات السنوات ،1وثمة قليل من الدالئل التي تشير إلى أن األزمة الحالية
ً
في سوريا تتخذ منحنى مختلفا ،وان االستجابات اإلنسانية الطارئة ،وإن كانت أشد ضرورة من وقت مض ى ،لم
تعد كافية ،إذ يجب ان تستكمل اآلن بمقاربة اكثر استدامة ملساعدة الالجئين والبلدان املضيفة على التأقلم
على املدى املتوسط والطويل.
تسلط هذه الورقة ا لبحثية الضوء على أهمية إعطاء فرصة لالجئين حق املساهمة في املجتمعات املضيفة
واقتصاداتها ليتمكنوا من مواجهة أزمة اللجوء وقدرتهم على إعالة أنفسهم وأسرهم بشكل أفضل.
إشكالية البحث:
إن حجم أزمة اللجوء وطول امدها ،واالستجابات اإلنسانية الطارئة ،وإن كانت أشد ضرورة ،من أي وقت
مض ى ،لم تعد كافية ،إذ يجب أن تستكمل املساعدات اإلنسانية االن بمقاربة أكثر استدامة ملساعدة الالجئين
واملجتمعات املضيفة على التأقلم على املدى املتوسط والطويل.
من هنا نجد املجتمعات املضيفة تعاني من التعامل مع العبء الكبير املترتب على دعم الالجئين وتوفير جميع
شروط اإلقامة الالئقة لهم ،أما بالنسبة لالجئين أنفسهم ،فقد أصبحوا أكثر عرضة بدل أن يكونوا أقوى على
مواجهة األزمات .حيث توجد عوائق قانونية وسياسية تحول دون عيش الالجئين بصورة كريمة ،مما يشكل
ً
عائقا لقدرتهم على إعالة أنفسهم واسرهم بشكل أفضل.
انطالقا من هذا الواقع تطرح اإلشكالية التالية:
كيف يساهم إنفاق الالجئين السوريين واستثماراتهم في اقتصاديات املجتمعات املضيفة ؟
هذا السؤال البحثي يتفرع إلى أسئلة فرعية كالتالي:
-1ما هي التشريعات والقوانين التي يفترض أن تطبقها املجتمعات املضيفة في حماية أسواق العمل الوطنية؟
ً
-2كيف يمكن دعم الالجئين ليصبحوا أكثر استقاللية من خالل منحهم فرص االنفاق واالستثمار في
املجتمعات املضيفة؟
-3ما هي السبل والوسائل ملنح الالجئين السوريين فرص توظيف املهارات والتنوع والخبرة والريادة في
املجتمعات املضيفة؟
لفهم واستكشاف الظاهرة املدروسة ستنطلق هذه الورقة العلمية من الفرضية البحثية التالية:
 1فرص للجميع ،فرص تعود على سوريين والبلدان املستضيفة لهم في أسواق العمل الشرق األوسط ،تم االطالع بتاريخ 2020/4/23:
www.rand.org/t/RR2653
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لقد نتج عن أزمة اللجوء وطول أمدها عديد من التحديات االجتماعية واالقتصادية التي أعاقت الدول
املضيفة لجهة تلبية الحاجات األساسية لالجئين ،االمر الذي عجل في تحرير املساهمة االقتصادية لالجئين
واالستفادة من استثماراتهم وإفادة البلدان الذي يقيمون فيها.
أهداف الدراسة:
تشخيص واقع إنفاق الالجئين السوريين في البلدان املضيفةكشف املمارسات والسياسات من أجل السماح لالجئين االستثمار في املجتمعات املضيفةتسليط الضوء على الخبرات واملهارات التي يتميز بها الالجئون والتي يمكن إفادة املجتمعات املضيفة منها.استعراض القوانين والتشريعات املتعلقة بالالجئين بغية االطالع على التعديالت التي يمكن إجراءها ملا فيهامصلحة البلدان املضيفة.
أهمية الدراسة:
تكمن أهمية هذه الدراسة في الكشف عن أهمية إنفاق الالجئين السوريين في املجتمعات املضيفة ،ومعرفة
ً
ً
طبيعة التحديات التي تؤثر سلبا أو إيجابا على اقتصاديات البلدان املضيفة جراء هذا االنفاق ،من خالل دراسة
جوانب التقاطع بين مصلحة الالجئ والدول املضيفة ،وسبل البحث عن آليات تفعيل سياسات دعم الالجئين
ملواجهة األزمات في خلق إقامة قانونية تساعدهم على تلبية حاجاتهم األساسية وإفادة البلدان اقتصاديات
البلدان املضيفة.
منهجية الدراسة:
بما ان موضوع هذه الدراسة ينطوي على كشف التحديات التي تواجه استثمارات الالجئين السوريين في
اقتصاديات الدول املضيفة ،تم االستعانة باملنهج االستكشافي الوصفي ،الذي يساعد في توصيف الظاهرة كما
وصفا ً
هي في الواقع ،ووصفها ً
كيفيا ً
دقيقا والتعبير عنها ً
وكميا ،فالتعبير الكيفي يصف لنا الظاهرة ويوضح
خصائصها ،أما التعبير الكمي فيعطيها ً
وصفا ً
رقميا يوضح هذه الظاهرة أو حجمها أو درجة ارتباطها مع الظواهر
األخرى.
تم االستعانة بتقنية تحليل مضمون املعطيات اإلحصائية التي تصدر عن املؤسسات الدولية التي تعنى
بموضوع اللجوء السوري واملقاالت والصحف ،والدراسات البحثية وذلك بغية الكشف عن أهمية قيمة إنفاق
الالجئين السوريين في املجتمعات املضيفة ومنحهم حق املساهمة في نمو اقتصاديات البلدان املضيفة.
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املصطلحات:
 املجتمع املضيف :1األمكنة التي يتم اللجوء إليها سواء ًمحليا أو على مستوى البلدان ،كما
ُيشير إلى ُ
البنى الحكومية املركزية وغير املركزية ،وإلى البنى االجتماعية واالقتصادية والسياسية التي
سواء كانت أوضاعهم قانونية أم ال ،أو ً
يتفاعل ضمنها الالجئونً ،
سواء عاشوا في مخيمات مخصصة
لهم أم في ُمجمعات سكنية ،أم انتشروا بشكل عشوائي بين السكان املحليين
 اللجنة املعنية بحماية حقوق جميع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم :2ترصد هذه الهيئةتنفيذ الدول األطراف لالتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم .وقد
عقدت دورتها األولى في آذار/مارس  .2004كما تنظر اللجنة في الشكاوى الفردية أو البالغات املقدمة
من أفراد َيدعون أن حقوقهم بموجب االتفاقية قد ُ
انتهكت.
 تتبين اتفاقية  1951لالجئين ،3على حقوق الالجئ ،بما في ذلك حقوقه من قبيل حرية العقيدةوالتنقل من مكان إلى آخر ،والحق في الحصول على التعليم ،ووثائق السفر ،وإتاحة الفرصة للعمل،
وحماية حقوق امللكية الصناعية والفنية ،وحق التقاض ي أمام املحاكم ،وحق االنتماء إلى الجمعيات،
والتجنيس ،والعودة اآلمنة إلى بلد املنشأ ،كما َّأنها ُت ّ
شدد على أهمية التزاماته /التزاماتها تجاه الحكومات
ِ
ُ
املضيفة.
املحوراألول :التشريعات والقوانين وأسواق العمل الوطنية في املجتمعات املضيفة
بعد مرور تسع سنوات على األزمة ،أصبح ينظر إلى الالجئين السوريين كمقيمين في املدى املتوسط إلى املدى
ً
الطويل ،بدال من مقيمين مؤقتين :وجدوا أنفسهم مضطرين لالندماج في املجتمعات املضيفة ،ويحصلون على
فرص للعمل وكسب الرزق في بيئات رسمية أو غير رسمية ،ويشاركون بفعالية في البيئة االقتصادية املحلية.
ويقترب الالجئون السوريون من مضيفيهم في الحياة اليومية وفرص العمل والتعليم ،مما يعمل على تعزيز عملية
الدمج ويؤدي إلى النمو املشترك واإلثراء والتبادل االجتماعي .ومع ذلك ،فإذا لم يتم إدارة هذا االقتراب بين
ً
الالجئين واملضيفين ،فإنه يمكن أن يمثل خطرا يؤدي إلى تهميش الالجئين اجتماعيا ً واقتصاديا ًوحضاريا وربما
يدفعهم في نهاية املطاف إلى الفقر.

 - 1املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئين ، (2006).التقرير الخاص باملعايير واملؤشرات.
 - 2األمم املتحدة ،اللجنة املعنية بحماية حقوق جميع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم ،مجلس حقوق اإلنسان تم االطالع بتاريخ : 2020/4/24
https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/CMW/Pages/CMWIntro.aspx
 - 3املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئين.)2018 ,8 6( .ما هي اتفاقية عام  1951الخاصة بوضع الالجئين تم االطالع بتاريخ :2020/4/24
UNHCR: https://www.unhcr.org/ar/4be7cc27201.html
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 -1التشريعات التي ترعى حق الالجئين في العمل والوصول إلى أسواق العمل
ً
تمنح اتفاقية عام  1951املتعلقة بوضع الالجئين حق العمل لالجئينَّ ،1
لكن كثيرا من الدول املضيفة ال
ترغب في منحهم هذا الحق .ويعكس هذا امتعاضا تبديه تلك الدول إزاء التشوه في سوق العمل ،ومحدودية
القدرات على استيعاب العمالة الجديدة ،واكتظاظ بعض القطاعات ،ومدى توافر الوظائف للمواطنين،
ً
وانخفاض األجور وتدني ظروف العمل .وقد ترضخ الحكومات املضيفة أيضا إلى املعارضة الشعبية لحقوق
الالجئين في العمل وللمخاوف األمنية من مغبة استيطان أعداد كبيرة من الالجئين ودخولهم إلى سوق العمل.
ويبدوا امرا بديهيا ان ال يسمح بالعمل ملن له صفة الالجئ كونه يتلقى املساعدات من جهة ما و لكي ال يتم
استغاللهم بالعمال بال عقد ولكن ال يستخدموا أداة لضرب العمالة الوطنية فكلها أسباب تمنع عملهم حتى
يتغير وضعهم القانوني في البلد املستقبل لهم.
ً
ومن بين الدول األعضاء في اتفاقية عام  1951لالجئين التي يبلغ عددها  145دولة ،2وضعت نصفها تقريبا
تحفظات على بعض بنود االتفاقية ،بل حتى الدول التي تمنح حق العمل عادة ما تفرض شروطها على الوصول
ً
ً
إلى أسواق العمل .وتنطبق القيود ذاتها على كثير من الدول الثمانية وأربعين التي ليست دوال أطرافا في اتفاقية
الالجئين.
 :1-1الوضع القانوني لالجئين السوريين وانعكاساته في الوصول إلى سوق العمل
مع استمرار األزمة ،لم تعد املساعدات اإلنسانية وحدها قادرة على مواجهة التحديات .فالسياسات
ً
والقوانين التي تحد من قدرة الالجئين القانونية على تأمين لقمة العيش تترك أثارا سلبية على الالجئين
واملجتمعات املضيفة لهم .يفترض أن تضمن القوانين وصول الالجئين إلى فرص كسب عيشهم لكن غياب هذه
القوانين أو سوء صياغتها يتسببان بسباق نحو الهاوية ،إذ تدفع املنافسة بين الالجئين والعمال األدنى كفاءة
من أبناء البلد املضيف إلى املزيد من الفقر  ،كما تتسبب هذه املنافسة بتصاعد توترات اجتماعية.
كما يعاني الالجئون السوريون في بالد املهجر وضعيات قانونية وغير واضحة بشكل تام ومختلفة بحسب
الدولة املستضيفة  ،مما أدى في كثير من األحيان إلى حرمانهم من حقوقهم في اللجوء واألمن اإلنساني ،وتضارب
في املواقف باعتبارهم الجئين أو مهاجرين أو ضيوف ،كما تباينت آليات التعامل معهم بين اشتمالهم بقانون
الحماية الدولية لالجئين وبين الحماية املؤقتة ،وثمة العديد من الوثائق الدولية التي تحدد من هو الالجئ وتحدد

1ينظر إلى املواد من  17إلى  19على الرابط التالي www.refworld.org/docid/3be01b964.htm
 2املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئين ،ما هي اتفاقية عام  1951الخاصة بوضع الالجئين 2018/8/6 ،على الرابط التالي:
https://www.unhcr.org/ar/4be7cc27201.html
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املستويات األساسية ملعاملة الالجئين ،من أهمها اتفاقية األمم املتحدة لسنة 1951م والبروتوكول الذي ألحق
بها سنة 1967م1.
وفي هذه الورقة العلمية سوف نستعرض بعض الدول الرئيسية املضيفة لالجئين مثل تركيا ،األردن  ،لبنان
 ،الستكشاف السياسات املطبقة في تلك البلدان.
جدول رقم  :1الوضع القانوني لعمل الالجئين السوريين
لبنان4
األدرن3
تركيا2
الحصول

على

اإلقامة

تصريح العمل صادر عن

تخولهم الحصول على تصاريح الحكومة لحماية السوق املحلي
عمل
الالجئون الذين ضمن نظام

البحث عن مواطن لبناني
يكفل الالجئ للسماح لهذا األخير

بالدخول إلى سوق العمل
ً
توقيع الالجئ تعهدا بعدم
هذه التصاريح كلفتها عالية

الحماية املؤقتة ال يحصلون على ومتطلباتها اإلدارية كبيرة مما العمل من أجل تجديد تأشيره
تصريح عمل مما يؤدي إلى العمل يجعل الالجئين السوريين يعملون اإلقامة  ،مما يؤدي به إلى العمل
الغير شرعي
 %86من الالجئين ندرة فرص
العمل الحر مصدر قلقهم

في قطاعات غير رسمية
 %60من دخل أسر الالجئين
من العمل الغير الرسمي

بدون عقد قانوني

 %92يعملون بعقد غير
قانوني مما يؤدي إلى استغاللهم
وتدني أجورهم

ولكن ،في كافة مراحل عملية الهجرة ،تقوم مجموعة متنوعة من الجهات الخاصة بما في ذلك الشركات
املوظفة والسماسرة وأصحاب العمل ،بانتهاك حقوق العمال املهاجرين عن طريق أخذ وحجز وثائق الهوية
ُ
والسفر كوسيلة للسيطرة .وتعتبر مصادرة الوثائق الشخصية غير شرعية تحت التشريعات الوطنية في بعض
الدول في املنطقة ،إذ إنها تترك املهاجرين عرضة للمضايقات واالعتقال والترحيل من قبل السلطات ،وتحد من
1

 2املجلس الدانمركي لالجئين " ،تجارب املساعدات النقدية غير املقيمين في املخيمات في تركيا و لبنان ،تبادل ميداني ،ط2018 ،48
 3ملجلس الدانمركي لالجئين "،أثر الالجئين السوريين على سوق العمل األردني 2018 ،مأخوذ من املوقع بتاريخ 2020/4/26
https://www.nrc.no/arch/_img/9200922.pdf
 -4منظمة العمل الدولية" تقييم أثر الالجئين السوريين في لبنان وظروف تشغيلهم  ،2018 ،مأخوذ من املوقع بتاريخ  2020/4/26التالي:
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قدرتهم على التنقل وحرية الحركة وذلك فيه مخالفة واضحة للقوانين واألنظمة ذات الصلة .ويكون حجز وثائق
الهوية مؤشرا على العمل القسري ،ألن حجز الوثائق الشخصية كثيرا ما يستخدم كوسيلة ملنع العمال من
الهرب أو طلب املساعدة.
 :2-1نماذج بعض الدول املضيفة التي تسمح بعمل الالجئين السوريين
من وجهة نظر الالجئين فحق العمل والوصول إلى أسواق العمل إنما هو من املقومات الرئيسية الالزمة
للسماح لهم بتأمين سبل عيش مستدامة ألن ذلك يخفض من استضعافهم ،ويمكنهم من اكتساب حياة كريمة.
ً
واعترافا بهذا الواقع ،تعمل بعض املنظمات العابرة للحكومات مثل املفوضية السامية لألمم املتحدة لشئون
الالجئين ومنظمة التعاون والتنمية االقتصادية إلى ترويج الوصول إلى أسواق العمل والترويج لحق العمل على
ُ
أنهما عنصران أساسيان من آلية وضع البرامج امل َو َّج َهة بالتنمية واملستدامة لالجئين ،خاصة ملن يعيش في
أوضاع التهجير املطول.
سنركز من خالل هذه الفقرة على أكثر البلدان اكتظاظا بوجود الالجئين السوريين من العمال في كل من
تركيا ،األردن ،لبنان .
أ -الالجئون السوريون من العمال في تركيا:.
بتاريخ  15كانون الثاني/يناير  2016صدر القانون الناظم لعمل السوريين املسجلين تحت نظام الحماية
املؤقتة في تركيا بالقرار الجمهوري رقم  8375لعام  2016ونشر بالجريدة الرسمية رقم  .29594وصدر هذا
ً
القانون بناء على قانون األجانب والحماية الدولية رقم  6458والالئحة التنظيمية له الصادرة استنادا إلى املادة
ً
 91منه ،ووفقا للبند  29من محضر اجتماع مجلس الوزراء بتاريخ  11كانون الثاني .1 2016
وحدد القانون نسبة العاملين األجانب بما فيهم الالجئين السوريين بالتحديد وكحالة استثنائية ( من الطبيعي
أن من لديه صفة الالجئ ال يعمل ) بأنها ستكون متفاوتة حسب القطاعات والوظائف الشاغرة ونظام العمل
الديناميكي )وبكل األحوال يجب أال تتجاوز نسبة العاملين األجانب بما فيهم السوريون  10 %من نسبة العاملين
األتراك .وبموجب هذا القانون ال يمنح العاملون في املجاالت الصحية( أطباء ،ممرضون ،وكافة االختصاصات
الطبية )والعاملون في مجال التعليم إذن عمل إال بعد الحصول على إذن مسبق من قبل وزارة الصحة أو وزارة
التربية والتعليم أو مجلس التعليم العالي .في حين أعفى القانون األجانب الذين يعملون في الزراعة وتربية
املواش ي واألعمال املوسمية واملسجلين ضمن نظام الحماية املؤقتة من الحصول على إذن عمل ،وهنا يتوجب
على صاحب العمل التقدم بطلب إلى مديرية العمل في املحافظة املختصة للحصول على االعفاء .وأشار القانون
إلى أنه يجب التقيد بالحد األدنى لألجور املحدد من قبل وزارة العمل وهو  1600ليرة تركية ً
شهريا.
Turkish Statistical Institute, “Employment by Size Classes and Divisions,” spreadsheet, 2015. As of July 17, 2018 :
http://www.turkstat.gov.tr/MicroVeri/YSH_2015/english/downloads/3.boeluem-ve-bueyuekluek-gruplariinagoere-ist.xls
1
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كما حظر القانون على السوريين مزاولة مجموعة من املهن في تركيا مثل (طب األسنان – متابعة املرض ى-
مدير مسؤول في مستشفى خاص -الصيدلة -الطب البيطري  -املحاماة  -كاتب العدل -الحراسة الخاصة
للمؤسسات العامة والخاصة -أعمال الصيد البحري وكل ما يتعلق بذلك  -التخليص الجمركي) .ورغم صدور
هذا القانون ال تزال نسبة كبيرة من الالجئين السوريين يعملون بصورة غير شرعية مما يعرضهم لالستغالل على
ً
أيدي أصحاب العمل ،إضافة إلى التمييز في األجور بحيث يتقاضون أجورا أدنى من أجور نظرائهم األتراك تصل
إلى  % 80- %50حسب املناطق عدا عن ساعات العمل الطويلة وقطاعات العمل املرهقة التي تهدد سالمتهم
البدنية والصحية.
ب -الالجئون السوريون من العمال في لبنان
أظهر تقييم مواطن الضعف لدى الالجئين السوريين  2017أن  %19فقط من األسر يملك جميع أفرادها
إقامات .وتبين أن كلفة تجديد اإلقامة والتي تبلغ قيمتها  200دوالر أميركي هي العقبة األساسية أمام حصول
الالجئين عليها .1ورغم ما صدر عن املديرية العامة لألمن العام اللبناني من إعفاء من الرسوم للذين تسجلوا
لدى املفوضية السامية لالجئين ،إال أنهم ما زالوا يواجهون تحديات خالل التجديد بسبب العقبات املوجودة
في عملية تطبيق اإلعفاءات وقدرات االمن العام في معالجة العدد الكبير من الطلبات.
كما إن  %0،5من الالجئين السوريين في سن العمل لديهم إجازة عمل .وفي لبنان على صاحب العمل أن يقدم
َ
طلب الحصول على إجازة عمل لعماله .ويتطلب إصدار إجازة عمل لالجئ السوري وجود إقامة صالحة.
فقد أظهر تقييم مواطن الضعف لدى الالجئين السوريين للعام  2017أن فقط  %26من السوريين فوق 15
ً
من العمر لديهم إقامة صالحة .2وحالت هذه الظروف ،إضافة إلى غيرها من العوامل ،دون تقديم أصحاب
العمل طلبات للحصول على إجازات عمل لعمالهم السوريين .وهذا يشكل ثغرة في القانون إذ يفترض ان اقامة
العمل بعد الحصول على االقامة الدائمة الن ترك االمر لرب العمل يعني ان يكون الالجئ تحت رحمته.
َ
السوريين في
الالجئين
ضعف
تقييم
وفي
لبنان.
في
م
املنظ
تعمل الغالبية العظمى من السوريين في القطاع غير
ِ
ً
ً
ً
لبنان للعام 3 2017تبين َ
أن  %36من األسر ال تضم فردا عامال خال فترة ال 30يوما السابقة للدراسة .ومن بين
الالجئين السوريين العاملين ،أفيد أن  %32فقط يعملون بشكل منتظم.

 1مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئين ،ومنظمة األمم املتحدة للطفولة وبرنامج األغذية العاملي( .)2017تقييم مواطن الضعف الالجئين
السوريين في لبنان عام 2107
ً
 2برنامج أمم املتحدة اإلنمائي ومنظمة العمل الدولية وبرنامج األغذية العاملي :تحدث الوظائف فرقاص كثيرا :توسيع االفاق االقتصادية لالجئين
السوريين واملجتمعات املضيفة .مأخوذ من بتاريخ http://www.jobsmakethedifference.org/full-report 2020/4/28
 3املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئين ،منظمة األمم املتحدة للطفولة ،وبرنامج األغذية العاملي ،تقييم ضعف الالجئين السوريين
 2017املرجع مأخوذ من بتاريخ data.unhcr.org:http://data.unhcr.org/syrianrefugees/downloadphd?id=14762 :2020/4/28
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ج -الالجئون السوريون من العمال في األردن
بلغت عدد إجازات العمل املمنوحة في األردن  32000من أصل  3500000الجئ في سن العمل في األردن كما
ً
نفذت الحكومة األردنية مؤخرا إصالحات على مستوى نظام إجازات العمل للسماح لعدد أكبر من الالجئين في
اكتساب هذه اإلجازات .وقد ركزت هذه اإلصالحات على التخفيف من حدة هذه املتطلبات بالنسبة لالجئين
السوريين من اجل الحصول على إجازات عمل .وقد ارتفع عدد رخص العمل من حوالي  5000في العام 2015
إلى 32000الفي العام  .2016ومع ذلك يمثل الرقم األخير  %9.14فقط من مجموع من  3500000الجئ في َ
سن
ً
العمل .1فضال عن ذلك ،على الرغم من ً
أن تسهيل الحصول على إجازات ال يعتبر كافيا ملنح وظائف لالجئين
السوريين .فإن توسيع نطاق الفرص االقتصادية الكريمة بالنسبة لالجئين السوريين واملجتمعات املضيفة يجب
أن يسبق اللوائح التنظيمية للعمل .وال تزال تحديات عديدة تواجه استحداث فرص اقتصادية في األردن،
وتحتاج إلى معالجة من جانب الحكومة األردنية.
وفي الخالصة نجد أن تمكين الالجئين السوريين اإلقامة في البلدان املضيفة بشكل قانوني ،على هذه البلدان
ان توفر الوثائق الصالحة والتسجيل ،بكلفة معقولة تساعد الالجئين على إعالة أنفسهم وقدرتهم على مواجهة
األزمات .هذا االمر من شانه تخفيف الضغوط على االقتصاديات الوطنية والخدمات العامة والبنى التحتية في
املجتمعات املضيفة.
املحورالثاني :مساهمة الالجئين السوريين في اقتصاديات الدول املضيفة
ً
َّ
واملهجرين قسريا منها على املشاكل األمنية
تركز الدول التي تستضيف السوريين الهاربين من قصف مدنهم
والنفقات اإلنسانية على هذه االستضافة ،بل إن األمر تعدى ذلك وصارت مسألة "الالجئين السوريين" ورقة
ً
رابحة بالنسبة للمجتمعات املضيفة .ثمة جانب مهم َيغيب أو ُي َّ
غيب عمدا في مسألة استضافة السوريين ،وهو
مدى إسهامهم في اقتصادات الدول املضيفة -وخاصة في تركيا ومصر والسودان ولبنان -على اعتبار أن هذه
الدول األربعة سجلت أعلى نسبة استقطاب لرؤوس األموال السورية.
 :1-2إنفاق الالجئين السوريين في تركية:2
أعلنت الحكومة في العام  2018أن إنفاقها على السوريين وصل إلى  31مليار يورو منذ عام  ،2011وطالبت
االتحاد األوروبي واألمم املتحدة مرا ًرا باملساهمة في ُّ
تحمل األعباء االقتصادية.
International Monetary Fund, Country Report: Jordan, Washington, D.C.: International Monetary Fund, IMF Country Report
No. 17/232, July 2017
2 Regional Refugee & Resilience Plan 2018–2019, “3RP Turkey: 2017 Achievements,” UN High Commissioner for Refugees,
 )2020/5/3( :الطالع بتاريخ 2018b. Geneva: UN High Commissioner for Refugees. As of June 25, 2018
https://reliefweb.int/report/turkey/3rp-turkey-2017-achievements
1
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كما تشير اإلحصائيات الرسمية التركية إلى أن عدد السوريين املقيمين في تركيا  6.3مسوري في عام 2018
بجميع محافظات تركيا البالغ عددها  81محافظة .واستقرت النسبة األكبر منهم في اسطنبول ( )563000وفي
مناطق قريبة من الحدود السورية.
الجانب اآلخر في إقامة السوريين على األراض ي التركية يكمن باملساهمة الفعالة باالقتصاد التركي ،حيث
أدخل رجال األعمال السوريون إلى تركيا استثمارات بمليارات الدوالرات منذ عام  ،2011وأسسوا آالف الشركات
التجارية ،واملعامل ،وقد بلغت نسبة مساهمة السوريين في نمو االقتصاد التركي عام  2016قرابة  %3بحسب
اإلحصائيات الرسمية .كما أصبح السوريون رواد أعمال فاعلين في تركيا َّ ،حيث أسسوا ما يزيد عن 10,000
شركة ،وأن عوامل نجاح الشركات السورية تتضمن مهارات العمال املوجودة منذ أن كان أصحابها في سوريا،
والتسويق للمستهلكين السوريين في تركيا ،والعالقات التجارية السابقة مع بلدان الشرق األوسط .ومع ذلك،
َّ
ظلت العقبات أمام نمو الشركات السورية قائمة ومنها على سبيل املثال ال الحصر :نقص شبكات العالقات
التركية ،وصعوبات الحصول على التمويل وشراء عقار في تركيا ،وعدم االملام بكيفية الوصول إلى األسواق
االستهالكية التركية ،وعدم معرفة قانون األعمال التركي.
وال توجد إحصائيات وأرقام واضحة عن حجم األموال التي تتدفق إلى السوريين املتواجدين على األراض ي
التركية من ذويهم في بلدان الخليج وأوروبا ،والتي تكون على شكل إعانات شهرية ويتم صرفها داخل تركيا،
ً
ّ
وسطي.
وفي الغالب تكون بالدوالر األمريكي ،وتقدر بشكل تقريبي بـ  40مليون دوالر سنويا كحد
باإلضافة إلى االستثمارات واألموال التي أدخلها السوريون إلى األسواق التركية ،فإنه يمكن مالحظة نشاط
ً
سوق العقارات منذ عام  20111حيث ارتفعت اإليجارات التي كانت تتراوح بين  100و  150دوالرا إلى ما يقارب
ً
 200و  350دوالرا بحسب الوالية واملوقع ،كذلك تجاوزت أسعار العقارات السكنية الـ  80ألف دوالر للعقار
ً
الواحد بعد أن كانت متراوحة بين  40و  60ألفا .وقد دعم السوريون األسواق التركية بمئات اآلالف من العمال
ً
في قطاعات األلبسة والنسيج واملواد الغذائية والتصنيع ،والغالبية العظمى منهم يتقاضون أجورا منخفضة عن
الحد األدنى لألجور املحدد للعمال األتراك والبالغ  300دوالر.
من خالل استكشاف استثمارات الالجئين السوريين في تركيا ،وجدنا أن هذا األمر يستحدث فرص عمل
للسوريين وكذلك للمواطنين االتراك .وعلى الرغم من التحديات الكبيرة ،بما في ذلك الحواجز اللغوية ،فقد
برهنت الشركات السورية عن إمكانية نجاحها ،بغض النظر عن التأثيرات الجانبية لهذا النجاح على االقتصاد
التركي بصورة عامة.

 1ناصر ياسين 101 ،من الحقائق واألرقام حول أزمة اللجوء السوري ،معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية  ،الجامعه األميركية
بيروت.2018 ،
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 :2-2إنفاق الالجئين السوريين في األردن:
كشفت املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئين ) (UNHCRعبر بياناتها املحدثة في الثالث عشر
من كانون الثاني املاض ي عن بلوغ عدد الالجئين السوريين في اململكة حوالي  671.55ألف الجئ .وفي حين يعيش
زهاء  20في املائة من الالجئين السوريين في األردن في مخيمات مخصصة لهم ،وجد الباقي مأوى لهم في مدن
ومناطق ريفية في شتى أرجاء اململكة .وتستضيف العاصمة عمان ومحافظتا إربد واملفرق الواقعتان شمالي
اململكة أكثر من ثالثة أرباع الالجئين السوريين في األردن.
دفعت الحرب الدائرة في سوريا معظم رجال األعمال واملستثمرين السوريين ،على مختلف مستوياتهم
االقتصادية للخروج من سوريا ،باحثين عن بيئة مناسبة لالستثمار ،تتمتع باألمان واالستقرار ،وكان األردن أحد
تلك الوجهات ،بسبب مجاورته لسورية ،ولوجود مستثمرين سوريين فيه ما قبل عام  ،2011وملوقعه كسوق
مفتوح على مناطق أخرى بعد إغالق الحدود السورية.
وقدمت الحكومة األردنية العديد من التسهيالت القانونية املتعلقة باالستثمار للمستثمرين السوريين بشكل
خاص ،من خالل حصر إنجاز معامالت املشاريع بهيئة االستثمار ،وتسهيل الحصول على املوافقات األخرى،
باإلضافة لتعليمات البنك املركزي األردني الصادرة عام  ،2014والتي أكدت على تسهيل حركة األموال للتجار
واملستثمرين السوريين على وجه الخصوص ،بهدف جذب وتشجيع االستثمار.
بلغ عدد الشركات السورية املسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات األردنية ،ما ال يقل عن  4100شركة مع
بداية العام  ،2018تتوزع على عدة قطاعات ،أهمها الصناعة والتجارة والعقارات ،مع إجمالي رؤوس أموال
تجاوزت الـ  220مليون دينار أردني ( 310مليون دوالر).
بتاريخ  19شباط املاض ي ،أعلنت الحكومة األردنية أنها قررت منح الجنسية ،أو اإلقامة الدائمة لنحو 500
مستثمر ً
سنويا ،لتشجيع االستثمار في اململكة.1
وإن ً
جزءا من رؤوس األموال استقر في األردن ،وبعضها لم يتمكن من مجاراة املنافسة القائمة في السوق
األردنية حيث التقنية العالية واالستثمار الكبير في رأس املال" وهذا النوع من االستثمار يحتاج وجود أصول
ثابتة من معدات وتقنيات ذات تكلفة كبيرة" ،ونجحت االستثمارات املتوسطة والصغيرة أكثر من الكبيرة في هذا
املجال.

1تجارب في استضافة الالجئين التنمية االقتصادية املحلية في املجتمعات املضيفة ،مركز التكامل االقتصادي ( )2018مأخوذ من ا
ملوقع بتاريخ ،2010/5/10
http://cmimarseille. .2018 org/highlights/launch-wbunhcr-report-٪E2٪80٪9C-welfare-syrian-refugees-evidence-jordan-andlebanon٪E2٪80٪9D
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ولم تقتصر االستثمارات السورية في األردن ،على التجارة واملأكوالت واملطاعم ،فقد بدأ بعض
السوريين باالستثمار في التقنيات املتعلقة بنظم إدارة الشركات ،وتكنولوجيا املعلومات.
كما استطاع املستثمرون السوريون في األردن ،إثبات وجودهم من خالل نجاحاتهم العديدة ،في أنواع
ً
إقباال ً
كبيرا في السوق األردنية ،ولدى املواطن
مختلفة من املشاريع ،التي تراعي التنوع في اإلنتاج ،والتي باتت تالقي
األردني ،وحتى التصدير إلى خارج األردن.
 :3-2إنفاق الالجئين السوريين في لبنان:
تذم ًرا من ُ
يعتبر لبنان من أكثر البلدان ُّ
تواجد الالجئين السوريين على أراضيها ،وقد طالب كل من الحكومة
ً
ورئيس البالد مرارا بتسهيل عودة السوريين إلى بالدهم بغض النظر عن التوصل إلى تسوية سياسية.
قدرت الحكومة اللبنانية عدد السوريين النازحين في لبنان بأنه يبلغ  5.1مليون نازح ،بما في ذلك الالجئون
السوريون املسجلون وغير املسجلين ،من إجمالي عدد السكان البالغ حوالي  6ماليين  ،وأقام  %36من بين
هؤالء ،في محافظة سهل البقاع و 5.26في املئة في بيروت ،و 5.25في املئة في شمال لبنان ،و 12في املئة في جنوب
لبنان.1
وتحدثت تقارير عديدة عن مساهمة السوريين في تحريك عجلة االستثمارات في االقتصاد اللبناني ،وتنشيط
عجلة االستهالك خاصة بعد تخصيص األمم املتحدة من خالل برنامج األغذية العاملي فتم ضخ  965,5مليون
ّ
تمكن الالجئ من شراء مواده االستهالكية.2
دوالر للعام  2017على شكل بطاقات اإلعاشة التي ِ
وقد جذب لبنان األموال السورية سواء عن طريق الودائع البنكية ،أو عن طريق االستثمارات والحواالت
املالية التي تتدفق من املغتربين السوريين إلى ذويهم داخل لبنان
َ
قطاعي العقارات والفنادق ،حيث استقطب هذان
وظهرت االستثمارات السورية في لبنان بشكل أساس ي في
ً
القطاعان رؤوس أموال كبيرة ،كما سجل لبنان منذ عام  2011نشاطا في قطاع الفنادق حيث ارتفعت كمية
الحجوزات السنوية بسبب اإلقامة فيها من ِقبل عائالت سورية ميسورة الحال .كما إن  378مليون دوال هو املبلغ
اإلجمالي الذي دفعه الالجئون السوريون سنة  2016في لبنان الستئجار املساكن.3
ُ
تشير بعض األرقام إلى أ ن  % 44من حزمة املساعدات لالجئين السوريين في لبنان تم ضخها في االقتصاد
على شكل نقد مباشر تالها من حيث األهمية املساعدات الغذائية ،من ثم املساعدات العينية.
1 Berthier, Rosalie, “Lebanese Economy Watchdog: 2. Monetising Syrian Refugees,” Synaps.network, December 11, 2017. As of

April 12, 2018: http://www.synaps.network/lebanese-economy-watchdog#chapter-3177383
 2برنامج األغذية العاملي ( .تشرين الثاني/نوفمبر .)2017 ،تقرير قطري موجز حول برنامج األغذية العاملي في لبنان.ماخوذ من املوقع بتاريخ
Wfp.org:http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/ep/wfp274958.pdf 2020/5/10
 3ناصر ياسين 101 ،من الحقائق واألرقام حول أزمة اللجوء السوري ،مرجع سبق ذكره.
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ُيالحظ رغم تدهور الوضع اإلقليمي في الشرق األوسط وتأثيره السلبي على النمو االقتصادي في لبنان،
أن االستثمارات العقارية للسوريين ميسوري الحال شكلت مصدر دخل لالقتصاد املحلي .في هذا السياق
ُ
قدرت قيمة العقارات التي استملكها السوريون في لبنان ب  78,700,180دوالر أميركي عام  ، 2016وفي العام
نفسه ،دفع الالجئون السوريون  378مليون دوالر أميركي الستئجار املساكن ،وأدى استئجار املرائب والشقق
غير املكتملة إلى دخول إيرادات جديدة على سوق العقارات الجديدة .هذا يعني أن التنظيم الجدي واإلدارة
الجيدة ألزمة اللجوء من شأنهما تشكيل فرصة اقتصادية في بعض األحيان للبلدان املضيفة
وفي سنة  ، 2016قدرت قيمة العقارات التي استملكها السوريون في لبنان  ،$ 87,700,180وهذه األموال
ً
شكلت مصدرا للدخل في االقتصاد املحلي ،كما دفع الالجئون السوريون  378مليون $سنة  2016الستئجار
املساكن في لبنان ،وبذلك أدى تأجير املرائب وغرف النوم االحتياطية والشقق غير املكتملة ،إلى ايجاد مصادر
إيرادات جديدة في سوق العقارات في لبنان .1هذا األمر القى ً
دعما من املنظمات غير الحكومية ،إذ أطلق املجلس
ً
النرويجي لالجئين) ( NRCبرنامجا تحت عنوان" ممكن استخدام السكن املجاني" وهو برنامج و فر للمالكين
حزمة من التحسينات للمباني غير املكتملة مقابل تقديم سكن مجاني لالجئين.
ُ
كذلك نشير إلى أ ن برنامج األغذية العاملي ضخ عند بدء األزمة  975,5مليون دوالر أميركي في االقتصاد
اللبناني ،من خالل التدخالت القائمة على الدعم املالي .2وعلى هذا النحو ،يمكن لالجئين أن يكونوا مستهلكين
َ
قيمين وكذلك مساهمين في االقتصاد املحلي.
كما يقدم برنامج األغذية العاملي املعونة الغذائية األساسية لالجئين السوريين في لبنان من خالل برنامجه
َ
الخاص بالبطاقة اإللكترونية عبر " الدفع النقدي مقابل الطعام" ويوفر النظام اإللكتروني للقسائم الغذائية
ً
أي من محالت البقالة البالغ عددها  450محال وأكثر ،والتي يتعاقد
املساعدة النقدية التي يمكن استخدامها في ِ
معها البرنامج في جميع أنحاء البالد3.
يشير البنك الدولي 4إلى ارتفاع تحويالت األموال إلى لبنان في السنوات املاضية ،لتصل في العام  2018إلى
نحو  8.9مليا را ت دوالر ،وأوزع ذلك إلى ارتفاع التحويالت املرسلة إلى الالجئين السوريين في لبنان من ذويهم في

 1صحفية دايلي ستار لبنان ،الالجئون السوريون :ازدهار بالنسبة القتصاد لبنان؟.2017 ،
 2برنامج األغذية العاملي ،تقرير قطري موجز حول برنامج األغذية العاملي في لبنان ،تشرين الثاني ،2017 ،على الرابط التالي مأخوذ من املوقع بتاريخ
http://wfp.org/stellent/groups/public/documents/ep/wfp274958.pdf :2020/5/10
 3برنامج األغذية العاملي ،تقرير قطري موجز حول برنامج األغذية العاملي في لبنان ،تشرين الثاني ،2017 ،على الرابط التالي ماخوذ من املوقع بتاريخ
http://wfp.org/stellent/groups/public/documents/ep/wfp274958.pdf :2020/5/10
من املوقع بتاريخ :2020/5/10
 ، World bank4لبنان :اآلفاق االقتصادية ،2018 ،مأخوذ من الرابط التالي
http://pubdocs.worldbank.org/en/448531554133867865/Lebanon-MEU-April-2019-ar.pdf
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الخارج ،إضافة إلى تحويالت اللبنانيين املغتربين .وكذلك يعمل السوريون في بعض املجاالت التي يعزف
اللبنانيون عن العمل فيها.
ً
ويؤكد أصحاب املتاجر أن املبيعات ارتفعت بشكل ملحوظ مع تزايد اللجوء السوري ،وخصوصا مع
تخصيص األمم املتحدة لبطاقات “إعاشة” تمكن الالجئ من شراء املواد االستهالكية مما ا زد من االنفاق
االستهالكي ،األمر الذي أدى إلى ارتفع الطلب فيه إلى مستويات قياسية.
من خالل استعراض النماذج الثالثة للدول التي اضطر السوريون إلى اللجوء لها بعد اندالع الثورة السورية
عام  ،2011يظهر أن الحديث عن األزمات االقتصادية التي خلفها تواجدهم داخل تلك البالد مبالغ فيه ،ويأخذ
ً
ً
طابعا سياسيا في كثير من األحيان ،خاصة في ظل الدعم الذي يحصل عليه الالجئون العاطلون عن العمل من
برامج األمم املتحدة ،ودول االتحاد األوروبي ،ويتم إنفاقه على بناء منشآت بنية تحتية أو كبطاقات شخصية
يتم إنفاقها على شراء سلع استهالكية داخل أسواق تلك البلدان والذي سينعكس بالتأكيد على دورة رأس املال.
ويضاف إلى القيمة املادية التي تم الحديث عنها ،القيمة العلمية لشريحة واسعة من السوريين األكاديميين
واملثقفين الذين سعت دول عديدة إلى تجنيسهم ،وأبرزها تركيا التي قدمت تسهيالت ملنح رجال األعمال
واألكاديميين والطالب الجنسية.
من هنا سوف ننتقل في النقطة األخيرة في هذه الورقة العلمية إلى إلقاء الضوء على أهمية منح الالجئين
الذين لديهم املهارات والتنوع والخبرة والريادة حق التوظيف في املجتمعات املضيفة.
ً
َّ
واملهجرين قسريا منها على املشاكل األمنية
تركز الدول التي تستضيف السوريين الهاربين من قصف مدنهم
والنفقات اإلنسانية على هذه االستضافة ،بل إن األمر تعدى ذلك وصارت مسألة "الالجئين السوريين" ورقة
ً
انتخابية تستخدمها املعارضات لتسجيل نقاط على حساب حكوماتها كما تفعل املعارضة التركية حاليا في
السباق االنتخابي.
ً
ثمة جانب مهم َيغيب أو ُي َّ
غيب عمدا في مسألة استضافة السوريين ،وهو مدى إسهامهم في اقتصادات الدول
املضيفة -وخاصة في تركيا ومصر والسودان ولبنان -على اعتبار أن هذه الدول األربعة سجلت أعلى نسبة
استقطاب لرؤوس األموال السورية.
ونستهدف من خالل هذه الورقة البحثية تحديد أثر السوريين في اقتصادات الدول التي لجؤوا إليها في ظل ما
تعانيه البالد منذ  9سنوات ،وكذلك تسليط الضوء على كيفية تغيير "الالجئ السوري" للصورة النمطية للجوء
من خالل ُّ
تحوله إلى عضو فعال في املجتمعات التي دخلها.
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املحورالثالث :أهمية املهارات والخبرة والريادة لالجئين السوريين في املجتمعات املضيفة:
 :1-3النموذج التركي
تشير البيانات الحالية إلى أن السوريين في تركيا حاصلون على مستويات منخفضة من التعليم مقارنة
بالنسبة العامة للسكان في سوريا في  2010قبل الحرب .أفادت دراسة قائمة على بيانات للحكومة التركية في عام
 2015إلى أن  84في املئة من الالجئين السورين في تركيا ممن تبلغ أعمارهم  15عام في حين أن  16في املئة فقط
حاصلون على التعليم الثانوي أو مستويات أعلى .ولم يحصل سوى  7.2في املئة فقط على التعليم الجامعي فما
أعلى طبقا لبيانات عام .1 2015
كما تشير إحصائيات وزارة العمل والكفالة االجتماعية التركية إلى أنه تم منح  290,13إذن رخصة عمل
للسوريين في حين حصلوا على أذونات عمل ورخص عمل .وأفادت التقارير أن حوالي  970,20سوري حصلوا
على أذونات عمل (رخص عمل) في عام  ،2017ومن املحتمل أن عدد أذونات العمل (رخص العمل) املمنوحة
بحلول منتصف عام  2018بلغ حوالي  25000إذن (رخصة عمل) .2
بلغ متوسط نسبة الوظائف التي تتطلب مهارة عالية  30في املئة بين جميع الشركات و 18في املئة بين
الشركات التي كان بها عمال سوريون ،3ومع ذلك لم يشغل أي من العمل السوريين وظائف تتطلب مهارة عالية.
كما أن توزيع الوظائف قد ً يعكس أيضا عجز السوريين عن الحصول على وظائف تتناغم مع تعليمهم أو
ً
مهاراتهم؛ كما كان حصول املشاركين على وظائف لم تستغل مهاراتهم موضوعا مشتركا في مجموعات تركيز
العمال السوريون.
فقد أشارت الدراسات االستقصائية واملقابالت ًفي كافة نطاقات الوظائف عالية ومتدنية املهارة ،ومعظمهم
ً
مع أصحاب الشأن إلى أن السوريين في تركيا يعملون غالبا في وظائف أقل مهارة في مجاالت مثل إنتاج
املنسوجات ،والتصنيع ،والبناء ،والزراعة ،وإعادة التدوير ،والخدمات ويعمل آخرون في وظائف معلمين
لسوريين آخرين أو في املتاجر واملكاتب ووظائف اإلنسانية .حصل السوريون ذوو املهارات العالية في كثير من
األوقات على عمل باستغالل مهاراتهم في اللغة العربية للشركات التركية العاملة في أسواق الشرق األوسط في
مجاالت السياحة والرعاية الصحية والتجارة .ال يعمل الكثير من السوريين في مجاالت تعليمهم أو خبراتهم لعدد

1 Turkish Statistical Institute, “Employment by Size Classes and Divisions,” spreadsheet, 2015. As of July 172018,

االطالع من املوقع
http://www.turkstat.gov.tr/MicroVeri/YSH_2015/english/downloads/3.boeluem-ve-bueyuekluek-

2020/5/15
:بتاريخ
gruplariinagoere-ist.xls
2 Toloken, Steve., K., “Turkey’s Plastics Industry Starts Training Program for Syrian Refugees,” Plastics News Europe, October 25,
 : http://www.plasticsnewseurope.com/article/20161025/االطالع من املوقع بتاريخ 2016. As of June 26, 2018 :2020/5/15
 Toloken, Steve., K., “Turkey’s Plastics Industry Starts Training Program for Syrian Refugees/3نفس املرجع السابق
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من األسباب التي تتضمن عدم التحقق من شهاداتهم ووثائق اعتمادهم الصادرة وأذونات العمل (رخص العمل)
 ،ومهارات اللغة التركية ،والشبكات املهنية في تركيا.
من خالل هذا العرض السريع للنموذج التركي تتجلى أبرز العقبات أمام الالجئين السوريين في الحصول على
عمل يعود لصعوبة االعتراف بشهادات التعليم والشهادات املهنية الخاصة بهم في تركيا  .كما لم تكن برامج
التدريب املنهي متسقة جيد ًا مع التوظيف أو احتياجات سوق العمل ،أو مهارات السوريين ،بالرغم من وجود
ً
جهود يجري تنفيذها حاليا ،لتغيير هذا الوضع .ويتطلب التوظيف الرسمي التنسيق مع غرف الصناعة أو
التجارة .كان االفتقار إلى مهارات اللغة التركية أحد أبرز العوائق أمام توظيف الالجئين.
 :2-3األردن:
ً
وفقا للمفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئين ،فبحلول آب/أغسطس  ،2019بلغ عدد الالجئين
ً
السوريين املسجلين في األردن  660330الجئاو في حين يعيش زهاء  20في املائة من الالجئين السوريين في األردن
في مخيمات مخصصة لهم ،وجد الباقي مأوى له في مدن ومناطق ريفية في شتى أرجاء اململكة .وتستضيف
العاصمة عمان ومحافظتا إربد واملفرق الواقعتان شمالي اململكة أكثر من ثالثة أرباع الالجئين السوريين في
األردن.1
التحصيل التعليمي للسوريين في األردن أقل بشكل عام من كل من األردنيين والعمال املهاجريين األخرين.
ووفقا لتقرير ملنظمة العمل الدولية عام  2015فإن أكثر من نصف الالجئين السوريين في األردن ممن تزيد
ً
أعمارهم عن  15عاما لم يكملوا التعليم األساس ي ،وحوالي  15في املئة فقط أكملوا التعليم الثانوي.2
ومع ذلك ،يتمتع السوريون في األردن ،بمجموعات من املهارات التي ال تظهر بالضرورة مستويات تعليمهم
الرسمية ومع قلة البيانات الشاملة بشأن هذه املجموعات من املهارات فإن املعلومات املتعلقة بالوظائف
السابقة لالجئين توفر رؤى ذات صلة .عمل الكثير من السوريين الذين عاشوا خارج املخيمات قبل مجيئهم إلى
األردن كحرفيين وعمال يدويين ،بما في ذلك العمل في البالط والتجصيص وغيرها من الحرف التي تتطلب عمالة
متوسطة املهارة في مجال الزراعة.
ً
تتراوح تقديرات عدد السوريين العاملين حاليا في األردن من  85,000إلى أكثر مم  330,000عامل وذكرت
دراسة لبرنامج األمم املتحدة اإلنمائي عام  2017أن  125000سوري يعملون ويعمل الكثيرون بصورة غير
1 Jordan Department of Statistics, Main Results of the General Census of Population and Housing 2015, Amman: Department of

Statistics,
2016a.
As
of
July 20,
2018:2020/5/16
بتاريخ
املوقع
من
االطالع
http://dosweb.dos.gov.jo/products/census2016_mainresults/
2 Fallah, B., Caroline Krafft, and Jackline Wahba, “The Impact of Refugees on Employment and Wages in Jordan,” Economic
Research Forum, Working Paper No. 1189, April 2018.
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رسمية حيث تظهر قطاعات البناء وتجارة البيع بالجملة والتجزئة على وجه الخصوص معدالت مرتفعة من
عدم الرسمية. 1
وبحسب الدراسات هنالك طلب كبير على وجه الخصوص على املهارات املتخصصة في مجال البناء ،ويوظف
الالجئون السوريون الذين يتمتعون بهذه املهارات كي يعملوا بصورة غير رسمية في كل من وظائف البناء الصغيرة
(مثل املساكن) والكبيرة .يتمتع السوريون بشكل عام بسمعة العمل الجاد واالستعداد للعمل بأجور منخفضة
عن العمال األردنيين .باإلضافة إلى ذلك فإن األعمال التجارية اململوكة لسوريين في األردن منخفضة رغم
اإلمكانيات املحتملة لريادة األعمال بين الالجئين.
كما رأى أصحاب األعمال التجارية ورواد األعمال السوريون أن األردن مكان جيد لنقل شركات أعمالهم من
سوريا إليه ،بيد أنه توجد عدة قيود رئيسية .فقد اضطرت شركات األعمال السورية إلى االعتماد على الطلب
ً
األردني املحلي الذي لم يكن كافيا لتعزيز نمو األعمال ،وواجهت هذه الشركات العوائق ذاتها املرتبطة بطرق
النقل التي واجهتها شركات األعمال األردنية .ولكن يوجد عائق رئيس ي خاص بشركات التجارية السورية أال وهو
صعوبة السفر إلى الخارج وتسويق منتجاتها وذلك بسبب عدم استفادتها من نفس التقديمات واملساعدات
املرتبطة بالتصدير التي تستفيد منها الشركات األردنية التي تصنع في األردن.
أما بخصوص إلنجازات الرئيسية حتى اآلن (بداية عام  – 2016منتصف عام :2)2019
يشمل برنامج دعم ميثاق األردن عدة مشاريع يمولها شركاء إنمائيون رئيسيون ملنظمة العمل الدولية ،ومنهم
جمهورية أملانيا اال تحادية من خالل بنك التنمية األملاني ،ومملكة هولندا ،ومملكة النرويج ،ومكتب السكان
والالجئين والهجرة في الواليات املتحدة ،واالتحاد األوروبي ،وحكومة أستراليا ،والصندوق االئتماني متعدد
املانحين التابع للبنك الدولي ،ومؤسسة فورد.
ا
ا
وقد بلغ عدد املستفيدين من هذا البرنامج منذ عام  2016أكثر من  108339مستفيدا مباشرا ونحو
ا
 450000مستفيدا غيرمباشر من خالل ما يلي:
•

تنظيم العمل :صدر  90000تصريح عمل للعمال السوريين في قطاعي الزراعة والبناء.

•

تنمية املهارات :استفاد  12300أردني والجئ سوري من مشاريع تنمية املهارات.
ً
ً
ً
االستشارات املهنية :بلغ عدد املسجلين في مكاتب التشغيل  18967أردنيا والجئا سوريا.

•

1 Razzaz, Susan, Syrian Employment in the Formal Labor Market in Jordan: Constraints, Regulations and Alternatives. Report in

author’s possession. For the Program Management Unit of the Jordan Ministry of Planning and Development Cooperation.
March 29, 2018
2 UNDP, Jordan Economic and Social Council, and AECID—See United Nations Development Programme, Jordan Economic and
Social Council, and Spanish Agency for International Development Cooperation
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ً
ً
ً
• مطابقة الوظائفُ :عرض على  11076أردنيا والجئا سوريا فرص عمل ُووظف  6113منهم.
ّ
• االستثمارات الغنية بفرص العملُ :و ِظف  5000عامل أردني والجئ سوري في مشاريع البنية التحتية الغنية
بفرص العمل ،ما خلق  320020يوم عمل.
ً
• تنمية املنشآت الصغيرة واملتوسطة واملشاريع التجارية املشتركةُ :دعم  86مستفيدا من األردنيين والالجئين
والسوريين إلطالق مشاريع تجارية مشتركة في قطاع البناء.
• دعم القطاع الخاصُ :دعمت  5شركات للتواصل مع مشتريين أوروبيين ،وتوظيف عمال مؤهلين ،والحصول
على استشارات قانونية ،وتعزيز املعرفة من خالل التدريب على التصدير الذي تقدمه غرفة صناعة
األردن/مركز ترويج الصادرات ،والتعلم اإللكتروني في مجال اتفاق تخفيف قواعد املنشأ.
وفي الخالصة أبرز العقبات التي تعترض السوريين في توظيف مهارتهم في املجتمع األردني أن الوظائف املتاحة
غير كافية  ،وانخفاض الـأجور وصعوبة الحصول على إذن ( رخصة للعمل) ويبقى املشكل األساس املرتبط
بصعوبة الحصول على اإلقامة الدائمة والتي تشعر الالجئ ببعض األمان .
 :3-3لبنان:

ً
ً
ً
بحسب املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئين تفيد حاليا أن هناك  917,991سوريا مسجال في
لبنان ويعيش معظمهم في مجتمعات الفقر ظروف تحت ضعيفة وتبلغ نسبة الالجئين املسجلين ممن هم دون
ً
الثامنة عشرة  55في املئة تقريبا.1
يقدر عدد األشخاص الذين ُيشكلون القوى العاملة السورية في لبنان بما يصل إلى 384,000شخص ،منهم
ً
ما يصل إلى  600,153موظف .وترتفع نسبة البطالة الجزئية؛ حيث يعمل الكثير ملا يقل عن  15يوما في الشهر
 /او على أساس مؤقت كما يوجد العديد من األسر التي تعتمد على مصادر الدخل غير املستدامة .على وجه
الخصوص ،أظهر التقييم السنوي لجوانب الضعف لدى الالجئين السوريين في لبنان لعام  2017أن مساعدة
ُ
برنامج األغذية العاملي كانت بمثابة مصدر الدخل الرئيس ي لنسبة  28في املئة من أسر الالجئين ،وكان االقتراض
واالئتمان بمثابة مصدر الدخل الرئيس ي لنسبة  16في املئة.2
ُ
نشير إلى أن نسبة البطالة في لبنان عام  ،2012أي عند بدء األزمة السورية ،كانت  ،% 27وارتفعت إلى %31
عام  ،2013وقد سجلت ضمنها ً
أيضا أعلى نسبة بطالة في صفوف الشباب لتبلغ  % 60لألعمار التي تتراوح بين
 20و 30سنة ،والالفت أنه في مقابل  440ألف لبناني عاطل عن العمل عام  ،2013كان هناك  480ألف يد
 1املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئين .)2019 (.تم ااالطالع أرقام ومعلومات بتاريخ ()2020/5/17
https://www.unhcr.org/ar/4be7cc27207.html
 2برنامج األمم املتحدة اإلنمائي .)2017( .تأثير املعونة اإلنسانية على االقتصاد اللبناني ،مأخوذ من املوقع بتاريخ ::2020/5/18
http://www.lb.undp.org/content/lebanon/en/home/library/impact-of-humanitarian-aid-undp-unhcr.html
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عاملة سورية في لبنان من صفوف الشباب جاهزة للعمل في لبنان  ،بما معناه ّ
ان الـ  480الف سوري ممن
ّ
يبحثون عن عمل يمكن بسهولة أن يحلوا مكان  440الف لبناني عاطل عن العمل .هذا وينخفض راتب الالجئ
ّ
السوري بنسبة  %50عن ّ
ّ
الل ّ
بناني .1
الحد األدنى للراتب
في العام  2016ارتفعت نسبة البطالة ووصلت إلى نحو %36من القوى العاملة ،وبلغت نسبتها عند الفئة
العمرية التي تتراوح بين  18وً 24
عاما . 2%42بسبب القيود التي تعترض عمل الالجئين السوريين في القطاعات
َ
املنظم في لبنانُ .يسمح لالجئين َ
السورين قانون ًيا
املنظمة ،تعمل الغالبية العظمى من السوريين في القطاع غير
العمل بشكل أساس ي في ثالثة قطاعات ترتبط بالزراعة ،والبناء ،والبيئة ،شرط حصولهم على املستندات
القانونية .تبين أن  %32من الالجئين السوريين العامليين في لبنان يعملون بشكل منتظم ،ويعمل  %1من الرجال
السوريين املتراوحة أعمارهم ما بين  15وً 64
عاما ،في تجارة الجملة والتجزئة ،وتبين األرقام حول العمالة بحسب
القطاع أن األفراد يحصلون في املتوسط على اجر أكبر في حال شاركوا في تجارة التجزئة والجملة ( $288في
الشهر) أو في الصناعة (( .)$270املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئين ،تقييم مواطن الضعف
لدى الالجئين السوريين في لبنان)2017 ،
ُ
ورغم ذلك أنشأ السوريون  %66من املؤسسات التجارية غير الرسمية /غير املنظمة .3نجم هذا الطابع غير
الرسمي في االقتصاد اللبناني عن العقبات البيروقراطية العديدة والتكاليف الزائدة إلضفاء الصيغة النظامية
َ
وتوفر الشركات غير الرسمية ً
فرصا اقتصادية ،ولكن
على األنشطة ،وانخفاض نسبة خطر الكشف عنها .هذا
َ
أساسية (الصحة والسالمة والعمل
يمكن أن يكون لها العديد من الجوانب السلبية مثل العجز في إنفاذ معايير
والظروف ،وما إلى ذلك) ،باإلضافة إلى إمكانية النمو املحدودة.
بلغ مجموع الطالب السوريين (في الجامعات اللبنانية 5,713 : 7,315في الجامعات الخاصة و  1,600في
الجامعة الحكومية)  4 ،ويعتبر التعليم العالي أداة حماية مهمة لالجئين تزيد من نسبة توفر فرص عمل لهم
ولكن في لبنان يواجــه الطــالب الالجئيــن العديــد مــن التحديــات ،منها عــدم تمكنهم ّ مــن الحصــول علــى شــهاداتهم
ووثائقهــم األكاديميــة .فعلى ال دولة اللبنانية تأمين إطار قانوني يعترف بالالجئين كطالب استثنائيين ّ مــن قبــل
وزارة التربيــة والتعليــم العالــي في لبنــان ،مما يســتدعي تطويــر تقييــم تربــوي وطني لهم وتأســيس ّ برنامــج إقامــة
ً
قدما بالعدالة االجتماعية مأخوذ من املوقع بتاريخ :2020/5/18
 1مكتب العمل الدولي ) : )2016( .(ILOالدفع
https://www.ilo.org/beirut/media-centre/news/WCMS_490716/lang--ar/index.htm
 2املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئين .)2017( .من تقييم مواطن الضعف لدى الالجئين السوريين في لبنان :مأخوذ من املوقع بتاريخ
http:/data.unchr.org/syrianrefugees/dowm-load.phd?id=1476 :2020/5/18
 3ناصر ياسين 101 ،من الحقائق واألرقام حول أزمة اللجوء السوري ،معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية  ،الجامعة األميركية
بيروت.2018 ،
 4عدد الطالب الســوريين املســجلين في الجامعات في لبنان بين (٢٠١٨ - ٢٠١٣املصدر :وزارة التربية والتعليم العالي)٢٠١٩، ٢٠١٧، ٢٠١٦ ،
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خاص ّ للطــالب املقبولين في املؤسســات ّ املحلية للتعليم العالي وزيادة التنســيق بيــن الجهات التي تقدم املنح
الدراســية ّ لالجئين في ســبيل تجنب االزدواجية في العمل.
كما توفر املمارسات التربوية ديناميكية من قبل املؤسسات املحلية للتعلي ـم العالــي وتعليــم مهــارات وكفــاءات
جديــدة تتجــاوز ّ األنشطة داخــل الحــرم الجامعــي لتلبيــة احتياجــات الالجئيــن ّ السوريين ومنحهم املهارات الالزمة
إلعادة بناء بلدهم.
ً
تخدم البرامج املتعلقة بالتوظيف في لبنان كال من الالجئين واملجتمعات املستضيفة  ،وقد شملت أنشطة
رئيسية توفير الدعم الفني للشركات في لبنان ،وخاصة األعمال التجارية كما أن تدريبات "مختبر االبتكار" التي
أجراها شركاء الخطة اإلقليمية لالجئين وتعزيز القدرة على مواجهة األزمات تقدم خدمات املشورة والتمويل
للشباب السوريين والفلسطينيين واللبنانيين لتشجيعهم على إيجاد أفكار مدرة للدخل وتهدف برامج أخرى
كذلك إلى زيادة االبت كار والريادة في األعمال؛ فعلى سبيل املثال ،تقدم إحدى البرامج املحلية التمويل البالغ
الصغر والتدريب في مجال األعمال لصغيرة ملساعدة الطالب على تأسيس شركاتهم  .ومع أن هذه البرامج تفيد
ً
املشاركين فيها ،بيد أنها لم تحدث تأثيرا واسع النطاق ،وبالنسبة للعام  2019وجهت وكاالت األمم املتحدة
واملنظمات غير الحكومية الدولية واملنظمات غير الحكومية نداء للحصول على  93.1مليار دوالر ،وتلقت حوالي
 350مليون دوالر في  31تشرين األول 1.2017
تنص خطة لبنان لالستجابة لألزمة 2في الفترة من عام  2017إلى عام  2020على أن قطاع سبل العيش
سيعمل على مواءمة املهارات التي يتم تدريسها في البرامج التعليمية مع املؤهالت املطلوبة في سوق العمل بشكل
أفضل ،ولتحقيق هذه الغاية "سيعمل القطاع على تنفيذ برامج تستهدف 20,000شخص في عام ، 2017مع
إلحاق  4,000منهم املستفيدون بشكل دوري ومراقبتهم وإعطاء ملحة عن مهاراتهم املكتسبة بوظائف في غضون
عمال مستفيدين بشكل دوري ومراقبتهم وإعطاء ملحة عن مهاراتهم املكتسبة كما قالت الوكالة األملانية للتعاون
ً
الدولي بتطوير برنامج منهي بصفته جزءا من مشروع ُقدرة اإلقليمي ،بالشراكة مع وزارة التعليم ،لتوفير التدريب
في مجال التمريض ،ومهن البناء ،والضيافة .مع وجود برامج تدريب مهنية كثيرة ،أعرب مسؤولون من القطاعين
العام والخاص عن قلقهم من أن العديد من الجهود املبذولة لم تكن فعالة .وأكدوا أن بعض التدريب املقدم
للقطاعات التي ال يستطيع الالجئون العمل فيها أو توفير القليل من فرص العمل بسبب عدم استنادها إلى
ً
تحليل االحتياجات السوق وعموما تحد القيود املفروضة على السوريين بالعمل في ثالث مجاالت مهنية من قدرة

 1برنامج األمم املتحدة اإلنمائي .)2019( .تأثير املعونة اإلنسانية على االقتصاد اللبناني ،مأخوذ من املوقع بتاريخ 2020/5/18
http://www.lb.undp.org/content/lebanon/en/home/library/impact-of-humanitarian-aid-undp-unhcr.html
 - 2األمم املتحدة والحكومة اللبنانية( ،كانون الثاني :)2017 ،خطة لبنان لالستجابة لألزمة(  .) :2020-2017تم االطالع من املوقع ا بتاريخ
http://www.3rpsyr-iacrisis.org/wp-content/uploads/2017/01/lebanon-crisis-Re-sponse-plan2017-2020:2020/5/18
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املنظمات على توفير التعليم والتدريب التقني واملنهي في مجاالت علمية معينة ،ما يحد من اإلمكانات العامة
للتعليم والتدريب التقني واملنهي بأن يكون لها تأثير في التوظيف في لبنان.
وخالصة ،يمثل لبنان بيئة مليئة بالتحديات لتحسين فرص عمل العيش لالجئين السوريين .وتعد برامج
التدريب غير منسقة وليست موجهة نحو السوق .واملتطلبات القانونية الالزمة لإلقامة والعمل معقدة كما أن
القطاعات التي يستطيع السوريون العمل فيها محدودة للغاية ،وتبدو اإلصالحات وقدرة الحكومة املتزايدة ً
ً
ً
ً
شرطا أساسيا لالستثمار األجنبي ،وال يزال االستقرار االجتماعي ،الذي غالبا ا تغذيه املفاهيم الخاطئة عن
ً
الالجئين ،ضعيفا.
خاتمة :
بالرغم من وجود قوانين وتشريعات عاملية ترعى حقوق الالجئين في املجتمعات املضيفة ،تستوحي مبادئها
األساسية من شرعة حقوق االنسان واملواثيق واملعاهدات الدولية ،من املفيد أن يتم عملية تشذيب هذه
القوانين لتأخذ بعين االعتبار خصوصية كل مجتمع مضيف ومخاوفه بما يؤمن االستقرار لالجئين واملجتمعات
املضيفة على السواء.
فعلى سبيل املثال ،بالنسبة للمجتمع اللبناني يجب ان تأخذ األمور الديموغرافية والطائفية واالقتصادية
بعين االعتبار .كذلك االمر بالنسبة للمجتمع األردني يجب مراعاة هواجسه املتعلقة بتركيبه مجتمعه من فئة
كبيرة الالجئين الفلسطينيين الذين تم تجنسيهم سابقا على مر العقود وباتوا يشكلون نسبة كبيرة من السكان.
إن عملية استقبال الالجئين في املجتمعات املضيفة محددة املسار بمكان وزمان ،و ضمن هذا املسار هناك
سرعات متعددة ،تتفاوت (القوة ،العنف ،الثروة) من خالل استراتيجيات مختلفة قائمة على مفهوم الوعي
بخطورة هذه االزمة وكيفية تحويلها إلى فرصة اقتصادية ،وال بد من تسليط الضوء على هذه االستراتيجيات
املختلفة في ظل املجتمعات املضيفة التي تتميز بين املبطئين واملسرعين في االستفادة من تلك االزمات وتحويلها
إلى فرص ،إذ يبدو أن سر النجاح في اإلسراع يعود إلى امتالك سياسات وأدوات اعتمدتها بعض الدول في
استقبالها لالجئين .فهناك دول عملت على التكامل ضمن رؤية استراتيجية واضحة (تركيا) ،ودول عمدت إلى
ً
اقتصاديا (األردن).
إنشاء مخيمات واالستفادة من الالجئين
بالنسبة إلى لبنان ،فقد استجاب أصحاب القرار ملا توجبه االتفاقات الدولية ذات الصلة إذ َّ
تم توفير
الحماية لالجئين وحماية حقوقهم والقيام بمساعدتهم واستضافتهم ً
وفقا ملا تستدعيه حالتهم اإلنسانية .هنا
تتشكل نقطة مضيئة في سجل الدولة اللبنانية لناحية احترام حقوق االنسان ،على الرغم من وجود اختالفات
وتباينات سياسية وطائفية ،على مستوى التعامل مع األزمة .استر ً
اتيجيا ،يفتقر لبنان حتى هذه اللحظة إلى
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سياسة واضحة للتعاطي مع هذا الكم الهائل من اعداد الالجئين فطبق في كثير من األحيان إجراءات هجينة
اختلفت بحسب طبيعتها وفعاليتها بحسب األقضية واملناطق واالنتماء السياس ي والطائفي ،وترك للفاعل املحلي
(بلديات ،اتحاد بلديات ،املجتمع املدني )،أن يؤدي دوره في االستجابة ألزمة اللجوء.
تبرزالنتائج التي توصلت إليها هذه الورقة العلمية:
 أن واقع إنفاق السوريين في املجتمعات املضيفة يواجه عديد من التحديات القانونية واالقتصاديةواالجتماعية والثقافية.
 تبرز معضلة األطر القانونية املعقدة للحصول على أذونات (رخص العمل) واإلقامة. وجود القيود في القطاعات التي يمكن للسوريين أن يعملوا فيها يمكنهم تلبية احتياجات سوق العمل وخلق ِّبيئة تيسر الشراكة لكل من رواد األعمال املحليين والسوريين.
 عدم االستفادة من املهارات والخبرات املوجودة لدى مجتمع الالجئين السوريين وتحديد الطرق التي تمكنالالجئين من كسب املداخيل بشكل قانوني.
التوصيات :
 توفير الحوافز القانونية واملالية ألصحاب املشاريع السوريين في املجتمعات املضيفة ،بما قي ذلك االستثمارمن قبل السوريين ،لتعزيز االقتصاديات املحلية ،وتسهيل املزيد من التعاون بين املجتمعات ،وتوليد دخل
لالجئين واملجتمعات املضيفة.
 تعزيز مشاركة القطاع الخاص من خالل رصد إمكانيات الشراكات بين قطاعين العام والخاص ،وتشجيعزيادة وجذب االستثمارات من املؤسسات واملنظمات الدولية والدول املانحة والتي تعنى بقضايا اللجوء وذلك
بهدف تطوير شامل لألعمال في املناطق األكثر احتضانا لالجئين من األزمة بما يعود بالنفع على الفئات األكثر
عرضة.
 تسريع إجراءات االعتراف بمؤهالت السوريين ودرجتهم العلمية وإتاحة دورات تدريبية مهنية قصيرة فياملهارات املط لوبة في أسواق العمل في البلدان املضيفة بما يسمح لحملة هذه الشهادات بالسفر والعمل في
ً ً
بالد االغتراب مما سيشكل فيما بعد رافدا ماليا للمجتمعات املضيفة لعائالتهم .
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املراجع واملصادر:
• األمم املتحدة والحكومة اللبنانية( .كانون الثاني .)2017 ،تم استرداده من :خطة لبنان لالستجابة لألزمة
: http://www.3rpsyr-iacrisis.org/wp-content/uploads/2017/01/lebanon-crisis-2020-2017
Re-sponse-plan2017-2020
• األمم املتحدة .)4 /5 ,2018( .تم االسترداد من :اللجنة املعنية بحماية حقوق جميع العمال املهاجرين وأفراد
أسرهم ،مجلس حقوق اإلنسان
https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/CMW/Pages/CMWIntro.aspx
• برنامج األغذية العاملي ( .تشرين الثاني/نوفمبر .)2017 ،تقرير قطري موجز حول برنامج األغذية العاملي في
لبنان .املرجع
Wfp.org:http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/ep/wfp274958.pdf
• برنامج األغذية العاملي ،تقرير قطري موجز حول برنامج األغذية العاملي في لبنان ،تشرين الثاني،2017 ،
على الرابط التالي: http://wfp.org/stellent/groups/public/documents/ep/wfp274958.pdf
• برنامج األغذية العاملي ،تقرير قطري موجز حول برنامج األغذية العاملي في لبنان ،تشرين الثاني،2017 ،
على الرابط التالي: http://wfp.org/stellent/groups/public/documents/ep/wfp274958.pdf
• برنامج األمم املتحدة اإلنمائي .)2017( .تم االسترداد من :تأثير املعونة اإلنسانية على االقتصاد اللبناني :
http://www.lb.undp.org/content/lebanon/en/home/library/impact-of-humanitarian-aidundp-unhcr.html
ً
• برنامج أمم املتحدة اإلنمائي ومنظمة العمل الدولية وبرنامج األغذية العاملي :تحدث الوظائف فرقاص كثيرا:
توسيع االفاق االقتصادية لالجئين السوريين واملجتمعات املضيفة .مأخوذ من
http://www.jobsmakethedifference.org/full-report
• صحفية دايلي ستار لبنان ،الالجئون السوريون :ازدهار بالنسبة القتصاد لبنان؟,2017 ،
• عدد الطالب الســوريين املســجلين في الجامعات في لبنان بين (٢٠١٨ - ٢٠١٣املصدر :وزارة التربية والتعليم
العالي)٢٠١٩، ٢٠١٧ ،٢٠١٦ ،
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حوكمة اهلجرة وعالقتها باحلراك الشبابي يف ظل اآلفاق التنموية
“Immigration governance and its relationship to yout+th mobility in light of
development prospects”
، معهد العلوم االجتماعية، الجامعة اللبنانية، فداء إبراهيم املصري أستاذ مساعد.د
Fidaa Ibrahim EL MASRI

Summary:
The youth migration, which has increased greatly at the present time among our Arab
societies as a whole and the Lebanese community in particular, is due to the loss of good
governance and elements in the management of the country and the management of people's
affairs. Hence, this research study attempted to investigate the phenomenon of migration
governance and its relationship to youth mobility starting from the dismantling of its elements in
light of Elements of sustainable human development. Where our study worked to answer the
main problem represented by: "How does rational migration governance affect the Lebanese
youth movement in light of the indicators of sustainable human development?" The most
important findings of the study, which were achieved through relying on the descriptive
approach, that immigration governance is to build systems of good governance that achieve
youth security and take into account their future, which pushes them to stabilize their homelands.
In this regard, immigration governance includes the application of principles of effective good
governance in order to stabilize the citizen in his land through plans and a clearly defined
development strategy in its goals. In other words, the Lebanese government should work to adopt
a transparent and fair governance for its resources within a clear vision, while ensuring that a
development vision exists while exercising power.
Key concepts; Good governance, sustainable human development, youth migration,
geographical mobility.
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امللخص:
إن الهجرة الشبابية التي ازدادت بالوقت الراهن بشكل كبير لدى مجتمعاتنا العربية ككل واملجتمع
اللبناني بشكل خاص يعود الى فقدان الحكم الرشيد وعناصره في إدارة البالد وإدارة شؤون العباد ،من هنا
ً
حاولت هذه الدراسة البحثية تقص ي ظاهرة حوكمة الهجرة وعالقتها بالحراك الشبابي انطالقا من تفكيك
عناصرها في ظل مقومات التنمية البشرية املستدامة .حيث عملت دراستنا اإلجابة على اإلشكالية الرئيسية
املتمثلة ب ـ ـ ـ ــ" :كيف تؤثر حوكمة الهجرة الرشيدة على الحراك الشبابي اللبناني في ظل مؤشرات التنمية البشرية
املستدامة؟".
وأهم ما قد توصلت اليه الدراسة من نتائج والتي تمت من خالل االعتماد على املنهج الوصفي ،بأن
حوكمة الهجرة تتمثل في بناء نظم من الحكم الرشيد الذي يحقق للشباب أمنهم ويراعي مستقبلهم مما يدفع
بهم الى التثبت في أوطانهم .وبهذا الصدد تشتمل حوكمة الهجرة على تطبيق مبادئ الحكم الرشيد الفعال من
أجل تثبيت املواطن في أرضه عبر خطط واستراتيجية تنموية واضحة املعالم في أهدافها من قبل مجتمعاتنا .أي
أن على الحكومة اللبنانية أن تعمل على تبني إدارة الحكم الرشيد الشفاف والعادل ملواردها ضمن رؤية واضحة
مع ضمان وجود رؤية تنموية أثناء ممارستها للسلطة.
مصطلحات الدراسة :الحكم الرشيد ،التنمية البشرية املستدامة ،الهجرة الشبابية ،الحراك الجغرافي.

مقدمة:
ً
يكاد ال يمر يوما علينا إال ونجد حجز ملقعد في الطائرة من أجل الهجرة الى بالد االغتراب وتوديع ابن من
ً
أبنائنا ،من أجل البحث عن حياة أفضل من قبله واالنتقال للعيش خارج حدود بلده بحثا عن استقرار يفتقده
ّ
فيه ،عله يجد ضالته في بالد االغتراب التي أحسنت تطبيق الحوكمة وعززت من مؤشرات التنموية ملواطنيها.
ُ
وظاهرة الهجرة الخارجية باتت تشكل حلم كل شاب لبناني وعربي يتمنى معه في بناء مستقبل أفضل لحياته
ً
بعيدا عن الحرمان والعوز أو بعيدا عن فقدان األمن االجتماعي جراء ممارسات اجتماعية سلطوية حرمت
ً
الفرد من أبسط حقوقه ،أال وهو البقاء في بلده بين أهله وناسه ،متجاوزا األلم النفس ي للغربة من أجل
ّ
عله ّ
يسد به رمقه ويعيش مطمئن البال في تحقيق استقرار معيش ي وحياتي.
الحصول على أمن معيش ي
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ً
وإذا تقصينا عن السبب الكامن وراء انتشار الهجرة الشبابية التي طالت نسبة مرتفعة جدا بين صفوف
هذه الفئة العمرية نجد أن ضعف السياسات الحكومية في تحقيق أمن واستقرار الشباب هو املتغير الرئيس ي
ّ
الذي يكمن وراء حراكهم الجغرافي الخارجي ،في ظل فقدان للحكم الرشيد ،وغياب للممارسات السياسية
ّ
الشفافة والعادلة في توزيع الثروات وعدم توفير الحقوق للمواطن .وعليه يكمن أهمية هذه الدراسة في تسليط
ً
الضوء على أثر الحوكمة لدى السلطات في انتشار ظاهرة الحراك الشبابي فضال عن أنه ُيعد من املواضيع
املستجدة على الساحة املحلية رغم ان هناك غزارة بحثية في الدراسات التي طالت الحوكمة وقضايا التنمية.
كما يكمن األهمية في تسليط الضوء على مفهوم مستجد في ساحاتنا املجتمعية أال وهو حكومة الهجرة ،وما
ً
يتضمن هذا املفهوم من مقتضيات سوسيولوجية سوف تسعى الدراسة الى تبيانه الحقا.
كما نهدف عبر دراستنا هذه إلى تحقيق غايات عديدة منها ما يتعلق بغايات نظرية ومنها ما يتعلق بغايات
إصالحية مجتمعية يمكن ان يستفيد منها املعنين من أجل تحقيق أهداف تنموية حقيقية ملجتمعاتنا الراهنة
ووفق ما تقتضيه الحوكمة الفاعلة ،وأبرز أهداف الدراسة التي تسعى اليها هي:
 -ضبط تاريخية ظهور مفهوم الحوكمة ومقتضاها التنموي.

ّ
 تحديد مفهوم حوكمة الهجرة كمصطلح حديث العهد في ظهوره لدى مجتمعنا اإلنساني وعليه يكمنأهمية دراستنا هذه خاصة ان هناك ندرة بحثية تجاه هذه الظاهرة ومضامينها الفلسفية ونظرياتها الفكرية.
 تبيان طبيعة الحراك الجغرافي الشبابي في املجتمع اللبناني والعوامل املؤثرة في هجرتهم الخارجية التيازدادت وتيرتها في مجتمعنا الراهن في ظل معايير التنمية البشرية املستدامة.
 كما نسعى إلى تبيان طبيعة الحوكمة املطلوبة ألجل مواجهة استنزاف الطاقات الشبابية في مجتمعنااليوم.
من املالحظ بأن شباب اليوم وهم يجلسون على مقاعد الدراسية يبحثون عن البلدان التي تستطيع ان
تستقطبهم ،ويبحثون عن سبل الفرار من مجتمعهم العربي ككل ومن الدولة اللبنانية بشكل خاص ،والتي
أهملت حكومتها الدور الرعائي وتخلت عن مسؤولياتها تجاه مواطنيها .فيعمد هؤالء السفر الى خارج حدود
ً
بالدهم الجغرافي من أجل البحث عن العيش الكريم في دول أكثر أمانا لهم .وال سيما الدول التي توفر الرعاية
االجتماعية ملواطنيها في ظل الحكم الرشيد التي تقوم عليها ،والتي تحقق معها عناصر التنمية املستدامة في
الوقت عينه ،متجاوزين بذلك األلم النفس ي جراء البعد عن أوطانهم ،ومساهمين بتغيرات ديموغرافية
عميقة البعد لبلدهم األم.
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ُ
إزاء هذا الواقع االجتماعي الديموغرافي املستجد والذي خلفه حراك الشباب بهجرتهم الخارجية ،فإنه
تسبب بانخفاض كبير للقوى الشبابية الفتية لدى هرمه السكاني .األمر الذي سوف يشكل عبء مجتمعي فيرتد
ً
سلبا على كافة املستويات االجتماعية واالقتصادية بالدرجة األولى .من هنا كان ملوضوع مداخالتنا البحثية في
طرحها لظاهرة "حوكمة الهجرة وعالقتها بالحراك الشبابي في ظل اآلفاق التنموية" والتي نقوم بدراستها عبر
ً
تفكيك متغيراتها وتحليل العالقات السائدة فيما بين مظاهرها ،انطالقا من طرحنا لإلشكالية الرئيسية املتمثلة
ب ـ ـ ـ ــ" :كيف تؤثر حوكمة الهجرة الرشيدة على الحراك الشبابي اللبناني في ظل مؤشرات التنمية البشرية
املستدامة؟" ً
وبناء عليها هذه سوف نعمل على إيجاد التحليل املناسب لها من خالل طرحنا للتساؤالت التالية:
 ما املقصود بحوكمة الهجرة أو "الحكم الرشيد" واملقتض ى التنموي الذي يشتمل عليه؟ كيف تطور حراك الشباب اللبناني وهجرتهم الخارجية؟ ما هي العوامل الكامنة وراء الهجرة الشبابية وحراكها الخارجي في ظل معايير التنمية البشريةاملستدامة؟
ً
 ما دور حوكمة الهجرة تجاه رؤية الشباب وتطلعاتهم املستقبلية انطالقا من مفهوم التنمية البشريةاملستدامة؟
إذ نعمل على تحليل هذه التساؤالت عبر هذه الدراسة النظرية التحليلية ،بشكل متتابع وفق السياق
املطروح ووفق املنهجية العلمية باالستناد على املنهج الوصفي بواسطة تحليل مضمون ،حيث استدعت
طبيعة املشكلة استخدام هذا املنهج من خالل مراجعة وتحليل واستقراء األبحاث والدراسات املتعلقة بظاهرتنا
املدروسة واستكشاف املعايير التي تحتكم لها ،بقصد تشخيصها وكشف النقاب عن جوانبها وضبط العالقات
السائدة بين عناصرها ووصف سياقها ومسارها.
فاملنهج الوصفي هو املنهج األدق واألنسب في مثل هذه الدراسات بحيث انه سوف يساعدنا على وصف
ظاهرتنا بشكل واقعي وعلمي ،من أجل تقديم وصف شامل ودقيق وموضوعي في الوقت عينه عن مسار الظاهرة
املشمولة بدراستنا هذه .معتمدين بالتالي في تحقيق منهجية الدراسة على ثالثة مصادر رئيسية في تقص ي
البيانات املستهدفة؛ واملتمثلة ب ـ ـ ـ ـ "الصحف ،الوثائق اإلحصائية ،الدراسات البحثية السابقة" والتي تتناول
موضوعنا املوسوم أال وهو هجرة الشباب والحوكمة الرشيدة.
بينما نوع التحليل الذي سوف نعتمد عليه في سياق دراستنا هو التحليل الكيفي ،والذي سوف يساعدنا
في اإلجابة على تساؤالت بشكل تدريجي ومتالحق .وعليه فإن حدود الدراسة ومجاالتها ،فقد اشتملت على
ً
املجال التاريخي وهو فترة امتداد تنفيذ الدراسة زمنيا والتي امتدت بين شهر الثالث إلى الشهر الخامس من
العام  ،2020وهي الفترة املخصصة لتقديم البحوث والدراسات .واملجال املكاني الذي امتد ضمن املجتمع
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اللبناني ،من أجل رصد واقع الحراك الجغرافي وما يتضمنه من هجرات شبابية قد غادرة الوطن ،معتمدين على
إحصاءات صادرة عن مراكز بحوث ودراسات متنوعة قد تناولت ظاهرة الهجرة في لبنان .أما املجال املوضوعي
للدراسة فقد اقتصرت على تحليل اإلطار املفاهيمي ملصطلح حوكمة الهجرة وما يشتمل اليه من معطيات
اإلدارة الرشيدة للحكم في تعاملها مع ظاهرة الهجرة ،حسب ما تضمنته الدراسات واألبحاث التي تناولت هذه
الظاهرة ،من أجل التوصل الى العناصر الرئيسية لحوكمة الهجرة ،والتي تضمن للتنمية البشرية املستدامة
أهدافها.
باملقابل تتشكل مصطلحات الرئيسية لهذه الدراسة من متغيرات ومفاهيم تضمنت "مفهوم الحوكمة أو
الحكم الرشيد ،الحراك الجغرافي ،الهجرة الشبابية ،حوكمة الهجرة ،والتنمية البشرية املستدامة" غير ان
متغيرات الدراسة واملفاهيم الرئيسية تنقسم بين محورين رئيسيين حسب اآلتي:
 متغير تابع :وهو متغير الحوكمة أو الحكم الرشيد الذي يشكل الدافع واملسبب الرئيس يللمتغير املستقل وما يتضمن من مؤشرات التنمية البشرية املستدامة.
 متغير املستقبل :وهو الهجرة الشبابية او الحراك الجغرافي الذي يتمثل باملتغير الناتج عناملتغير التابع وكحصيلة له.
من هنا نعمل على تقص ي هذا الرابط الخفي بين املتغيرين من أجل مناقشة وتحليل حوكمة الهجرة وتأثيراتها
ً
ُ
على القوى الشبابية الفتية التي تشكل للمجتمع موارده البشرية الفاعلة وفقا ملؤشرات التنمية البشرية
املستدامة وعناصرها .بحيث نعمد على تفصيل وتحليل النقاط والعناوين التالية:
ا
أوال ،املقصود بحوكمة الهجرة أو "الحكم الرشيد" واملقتض ى التنموي لها.
ا
ثانيا ،الحوكمة الرشيدة لدى الحكومة اللبنانية في ظل معايير التنمية البشرية املستدامة.
ا
ثالثا ،حراك الشباب اللبناني ودوافع هجرتهم الخارجية.
ا
رابعا ،الخالصة والتوصيات.
والجدير بالذكر بأن هناك دراسات وأبحاث عديدة قدمها الكثير من الباحثين السوسيولوجين والتي
ً
طالت مفهوم الحكومة أو الحكم الرشيد ،وأيضا تناولت واقع الهجرة الشبابية ودوافعها وفقا ألهداف وغايات
ً
متنوعة سوف نبينها تباعا حسب سياق أقسام الدراسة ،من أجل تقديم تحليل عملي لطبيعة العالقة بين
الحوكمة الرشيدة من جهة وبين حراك الشباب وهجرتهم او كبح عجالت الهجرة لديهم.
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ا
أوال ،املقصود بحوكمة الهجرة أو "الحكم الرشيد" واملقتض ى التنموي.

إن مفهوم الحوكمة وما تتضمنه من مقتضيات الحكم الرشيد ،أو اإلدارة الفاعلة الحكيمة من أجل توفير
متطلبات األفراد وتسهيل شؤونهم حسب السياسات املتبعة واالستراتيجيات التخطيطية التي تتبنها املؤسسات
الحكومية أو االقتصادية أو مؤسسات املجتمع ككل ،وفق النموذج اإلداري املعتمد من قبل املعنيين بها .حيث
ُيشكل الحكم الرشيد من مستلزمات اإلدارة ضمن العمل املؤسساتي التي تؤمن للفرد خدماته وتسيير شؤونه
ومستلزماته الحياتية املختلفة من قبل السلطة أو اإلدارة ضمن مؤسسة إنتاجية محددة مما يتحقق مفهوم
التنمية البشرية املستدامة.
وبهذا الصدد نشير الى تعريفنا بمفهوم «التنمية البشرية املستدامة» من منظورنا السوسيولوجي لها،
ُ
"بأنها عملية تحدث تفعيل قدرات املوارد البشرية وتنشط طاقات األفراد اإلنتاجية واالبداعية من أجل تحقيق
رفاه اإلنسان ،وأنسنته مع االخذ بعين االعتبار حصة األجيال املقبلة من موارد املجتمع وطاقاته" .أي انها عملية
ُ
تخطيطية تمكن الفرد من مواجهة تحدياته وصعوباته الحياتية من أجل تسهيل أسباب حياته مع الحفاظ على
املكتسبات املجتمعية لألجيال القادمة ،والحؤول دون استنزافها وتكبيدهم مشقة ترميم هذا االستنزاف
ً
للموارد املجتمعية سواء الطبيعية أو املالية ،أو املؤسساتية مستقبال .وفي هذا الصدد نجد بأنه ال يمكن أن
يتحقق للتنمية البشرية املستدامة هدفها تجاه الشعوب ،اال من خالل تبني الحكومات مفهوم الحكم الرشيد
الذي ُيعزز للمجتمع موارده ويحفظ طاقاته.
والجدير بالذكر هنا بأن «مفهوم الحوكمة» من املفاهيم الحديثة التي ظهرت مع مجتمعاتنا اإلنسانية
الراهنة ،وبالتالي ُيبين لنا الخبير االقتصادي البروفيسور الدكتور سعد محمد عثمان في دراسته بـ "إن سبب
ظهور مفهوم "الحوكمة" يعود إلى انهيار بعض الشركات الكبيرة وكذلك الفضائح املالية وحاالت الفساد ،وتراجع
مستوى الثقة في مهنة املحاسبة واملراجعة ،حيث يقول (توماس ستيوارت) في كتابه ثروة املعرفة ما نصه :لقد
قضت املحاسبة التي نحبها منذ زمن طويل ،ولم تدفن بعد ...فخالل األعوام العديدة املاضية ،ثبت وجود أوجه
ً
ً
قصور في محاسبة العصر الصناعي مرارا ...وتكرارا ...املستثمرون يتعرضون للتضليل بانتظام ....والعاملون
ببواطن األمور )أي املديرون) استفادوا من معلومات ال يستطيع املستثمر العادي الوصول إليها1".

ً
 1سعد محمد عثمان"،الحوكمة املؤسس ي بين الفهم الكالسيكي واملعاص حوكمة األداء االقتصادي" ،دورة تدريبية ،2019 ،منشورة الكترونيا
بصيغة ( ،)pdfتم استرجاعها بتاريخ  22نيسان ،2020صhttps://euro-ags-center.com/wp-content/uploads/2019/.pdf .6:
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 مفهوم الحوكمة ظهوره ،تاريخية نشوئه:ً
إن لفظ الحوكمة ليس جديدا على مجتمعنا اإلنساني انما يعود ظهوره إلى أعوام ماضية عديدة غير ان
تطوير هذا املفهوم وربطه بمؤشرات التنمية البشرية لم يظهر لدى املفكرين سوى منذ النصف الثاني من القرن
التاسع عشر ،ف ـ ـ "يعود لفظ الحوكمة إلى كلمة إغريقية قديمة تعبر عن قدرة ربان السفينة )governor good
) و مهارته على إدارة السفينة وسط األمواج و األعاصير و تعريفها بشكل بسيط هو :نظام متكامل للرقابة املالية
ً
و غير املالية للسيطرة على أي انحراف داخل املؤسسات وضمان الرقابة وفقا ملعايير االفصاح و الشفافية".1
ويقتض ي بالرق ابة هنا أي اإلشراف والتدقيق على مسار العمل املؤسساتي ،ومدى تحقيقها لإلنتاجية الفعالة
ً
ً
ً
والذي أخذ صدا واسعا واهتماما كبير من قبل املجتمعات الغربية ،التي تبنت هذا املفهوم للداللة على الحكم
الصالح لدى املشرفين على املؤسسات اإلدارية الحكومية وغير الحكومية.
ً
أما عربيا فقد دخل هذا املصطلح من بابه العريض عبر املفكرين والباحثين االقتصادين وتم تداولها في
املحافل الدولية واملؤتمرات العربية كداللة ألهميتها في تحصين االنسان من املخاطر وكمعيار تنموي ،يجب على
الحكومات توفيره ألجل تعزيز أمن واستقرار مواطنيهاُ .
فيطالعنا بروفيسور محمد مرعي مرعي في مداخلته في
إحدى املؤتمرات؛ بأنه قد "دخلت الحوكمة مجال االهتمام العربي سواء من قبل الحكومات أو وسائل اإلعالم
أو ندوات ومؤتمرات املختصين في بداية األلفية الثالثة بعد مض ي أكثر من عقد من بدء إطالق األسس النظرية
لذلك الطريقة اإلدارية .كان التوجه العربي لتبني أسس اإلدارة الرشيدة استجابة للتحديات الكثيرة الخارجية
والداخلية التي واجهت البلدان العربية ،وفرضت عليها التفاعل معها بغية تمكين األجهزة اإلدارية في كل دولة
من االضطالع بمسؤولياتها ،والسير بإطالق برامج إصالح شاملة تركز على قطاعات متعددة تستهدف دعم
خطط التنمية الحالية واملستقبلية".2
ولعل اهم الخطط التنموية التي تعمل على استهدفها من قبل الحكومات العربية كافة ،تلك املتعلقة
ُ
بالسياسات الشبابية ضمن ادارتها الرشيدة ،كونها تشكل القوى الفاعلة واملنتجة لبناء املجتمع وضمان حقيقي
لتطويره .فكان ال بد لهذه الحكومات ان تبنى مقومات الحكم الرشيد من أجل لحظ هذه الفئة خالل بناء
 1سعد محمد عثمان ،سبق ذكره ،ص.5:
 2محمد مرعي مرعي" ،الحوكمة األكاديمية بين التخطيط االستراتيجي وقياس األداء املؤسس ي" ،حالة (مشروع تمبوس :تحسين اإلدارة الجامعية باستخدام
املعلوماتية وشبكات االتصال بالجامعات السورية) ،ورقة علمية مقدمة الى املؤتمر العلمي الثالث بعنوان الحوكمة األكاديمية الذي تم في  17-16شباط  /فبراير
 ،2009من قبل كلية إدارة األعمال والعلوم اإلدارية – جامعة الروح القدس الكسليك -لبنان ،2009،ص.5:
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سياساتها البعيدة والقريبة املدى .وذلك من أجل ضمان استقرارها وضمان حقها في مجتمع يوفر لها أمنها
ومشاركتها البناءة ،وبالتالي ُيعزز بقاؤها في املجتمع ويحول دون تسربها في حراك جغرافي يستنزف طاقاتها ويحرم
املجتمع العربي من االستفادة الهامة لهذه لألدمغة الشبابية.
من خالل هذه املقاربة يطل علينا مفهوم «حوكمة الهجرة» وما يتضمنه هذا املفهوم من مؤشرات إدارية
توفرها السلطة الحكومية أو املحلية املؤسساتية من أجل توفير لألفراد احتياجاتهم ،والحؤول دون هجرتهم أو
تسربهم من أوطانهم تحت تأثير عامل الطرد الناجم عن التهميش ،أو لعدم التكييف جراء انعدام العدالة
واملساواة في الحقوق.
وفي هذا السياق ُيشير د .سالمة أبو زعيتر بأن مفهوم الحوكمة " قد حاز على قدر كبير من االهتمام
والعناية من العاملين في املنظمات الدولية واإلقليمية واملحلية ،والسيما السلطات العليا واإلشرافية والرقابية
باملؤسسات؛ خاصة ملا تواجه تلك املؤسسات من تحديات وأزمات تعصف بعملها ،وتحول دون قيامها بدورها
وتحقيق أهدافها واملهام املناطة بها ،مما يستدعي وجود آليات وبرامج تنظم هذه العمليات واالجراءات،
والحوكمة بمفهومها العام تقوم بهذا الدور ،فهي مجموعة االنظمة والقوانين والسياسات واإلجراءات
الداخلية ،وتشكل نظام رقابة وتوجيه باملؤسسةُ ،يساهم في توضيح األسس واإلجراءات املنطقية لصناعة
القرارات املوضوعية ،والرشيدة املتعلقة بالعمل لتحقيق األهداف املرجوة ،وذلك وفق ما تحدده من
مسئوليات وحقوق للعاملين ،وطبيعة وشكل عالقات االتصال فيما بينهم ،بما يعزز العدالة والشفافية والنزاهة
ً
واملساءلة وصوال للمصداقية في بيئة العمل مما ينمي الثقة اتجاه املؤسسة وداخلها "1.وعليه تعود أهمية
الحوكمة التي تعتمدها الحكومات في سياساتها تجاه مواطنيها إلى تفعيل العمل لدى السلطات السياسية والتي
تساعد في تحقيق أهداف تنموية فعالة ملواردها البشرية .وهذا ما ُيوفر لها القدرة على حماية مواطنيها وصون
موارد الدولة ،ويحقق بالتالي املوائمة بين املسؤوليات االستراتيجية املناطة بها وبين حقوق شعبها بالرفاهية
بشكل فعال وسليم ومتوازن ،وفق ما ُيساعد في تحقيق األهداف التنموية واتخاذ القرارات الصائبة بأفضل
الطرق املتاحة لها ،بطريقة تجعلها تحافظ على مواردها لألجيال املقبلة ،وتحول دون حرمانهم من موارد البنية
التحتية أو الثروات.

 1سالمة أبو زعيتر" ،الحوكمة الرشيدة في املؤسسة سبيل للتنمية وتطوير األداء" ،مقال الكتروني صحفي وارد ضمن موقع أمان فلسطين ،تم استرجاعه بتاريخ
-22نيسانhttps://www.aman-palestine.org/media-center/6467.html .2020-
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 تعريف مفهوم حوكمة الهجرة:إن إدارة الحكومة ملشاريعها وما تقوم به من تخطيط بعيد ومتوسط وقريب املدى عبر لحظ مواطنيها
خدمات تؤمن لهم االستقرار املعيش ي وإدارة حكيمة توزع معها الثروات بصورة عادلة فإنها بالتالي تعزز األمن
ً
واالستقرار وتحول دون لجوئهم للهجرة ومغادرة أوطانهم ،بل على العكس تماما فإنها تكون بواسطة هذا الحكم
الرشيد الفعال في تثبيت املواطنين بأماكن عيشهم .ومن أجل تحديد مفهوم حوكمة الهجرة ،ال بد من
استعراض تعريف الحوكمة وخاصة ان هناك العديد من التعريفات التي طالت هذا املفهوم وحدد معطياته
ونشير هنا إلى تعريف الحوكمة وفق ما هو وارد في مقال د .خلف عبد هللا الوردات وهو تعريف "مقدم من
قبل االمم املتحدة االنمائي ” " ، “UNDPفيعرف البرنامج مفهوم “الحوكمة” على أنها ممارسة السلطة
االقتصادية والسياسية واالدارية إدارة شؤون الدولة على جميع املستويات ،ويشمل االليات والعمليات
واملؤسسات والتي من خاللها يعبر املواطنون واملجموعات عن مصالحهم ويمارسون حقوقهم القانونية ويوفون
بالتزاماتهم ويقبلون الوساطة لحل خالفاتهم  .و ُيعرف البنك الدولي” ” World Bankمفهوم ” الحوكمة” بأنها
الحكم املعتمد على تقاليد ومؤسسات يتم من خاللها ممارسة السلطة في الدولة بهدف خدمة الصالح العام،
ويشمل هذا التعريف :عملية اختيار القائمين على السلطة ورصدهم واستبدالهم ،قدرة الحكومة على إدارة
املوارد وتنفيذ السياسات السليمة بفاعلية ،واحترام كل من املواطنين والدولة للمؤسسات التي تحكم
التفاعالت االقتصادية واالجتماعية فيما بينها.كما يعرف معهد املدققين الداخليين االمريكي “Institute of
)” Internal Auditors”(IIAحوكمة القطاع العام” على أنها السياسات واالجراءات املستخدمة لتوجيه أنشطة
املنظمة الحكومية ،والتأكد من تحقيق أهدافها ،وانجاز العمليات بأسلوب أخالقي ومسؤول ،وتقييم الحوكمة
في القطاع العام عن مدى انجاز وتحقيق االهداف املرجوة من خالل القيام باألنشطة التي تضمن مصداقية
الحكومة ،والعدالة في توفير الخدمات ،وضمان السلوك املناسب واالخالقي للمسؤولين الحكوميين للحد من
مخاطر الفساد املالي واالداري .فالحوكمة اذن هي “نظام واسلوب ادارة” وهذا النظام هو الذي يحكم العالقات
بين االطراف االساسية التي تؤثر في االداء داخل اي منظمة ،ويشمل املقومات االدارية االساسية لنجاح املنظمة
وتقويتها على املدى البعيد وتحديد املسئوليات داخلها مع ضمان حقوق جميع االطراف التي لها عالقة باملنظمة
وبعدالة "1.وفي سياق تحليلنا للتعاريف املقدمة من الجهات الثالثة فقد أشادت باإلدارة الحكومية وما تقتضيه

 1خلف عبد هللا الوردات" :الحوكمة في القطاع العام" ،أستاذ جامعي ،مقال علمي الكتروني وارد في موقع مقال،2017 ،
https://mqqal.com/2017/
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من تدابير وإجراءات تعمل عبرها على بناء الثقة لدى املواطن وتعزز استقراره .باملقابل ُيقصد بالهجرة كمفهوم
هو انتقال الفرد من منطقة الى أخرى تحت تأثير عاملي الطرد والجذب ،وفق ما يشتمل إليه من مصطلحات
كمفهوم الحراك الجغرافي سواء الحراك الداخلي بقصد النزوح بين املناطق أو الحراك الجغرافي بقصد هجرة
ً
خارجية وترك البالد نهائيا.
وضمن هذا السياق وبناء على ما تقدم فإن مصطلح حوكمة الهجرة خاضع لعاملين الطرد والجذب،
وعليه فإننا نوجز تعريف واضح لهذا املفهوم بأنه" :يشير إلى مجموعة تدابير وسياسات في ظل إدارة حكيمة
ً
ورشيدة تشتمل على جملة من القوانين والنظم والقرارات التى تهدف إلى تحقيق للفرد احتياجاته تبعا للجودة
والتميز في األداء ،وال سيما عن طريق أساليب يسودها الشفافية في اختيار الوسائل املناسبة والفعالة لتحقيق
استقرار املواطن في مجتمعه ويحول دون تسربه وحراكه الخارجي ،بفضل تبني الحكومة أو السلطة جملة من
الخطط التي تحقق معها أهداف تنموية فعالة ،ضمن إدارة تحتكم للعدل والرقابة وتعزز بقاء الفرد في مجتمعه
وبالتالي تعمل الحوكمة على الحؤول الفرد للهجرة بكافة انماطها" .أي ان لهذا التعريف املطروح مقتض ى قانوني
واداري يجب على املعنيين من قبل السلطة والطبقة الحاكمة ان يوفرونهما تجاه شعبها من أجل تثبيت املواطن
في وطنه األم ،وهو واجب ومسؤولية يقع على عاتقها ،حسب طبيعة الحوكمة والسياسة التي تتبناها وتحول
دون انتشار الهجرة ومغادرة املوارد البشرية أرضها التي ولدت عليها.
وبهذا الصدد تشتمل الحوكمة الهجرة على تطبيق النظم والقوانين من أجل تثبيت املواطن في أرضه عبر
خطط ومراسيم تشريعية واضحة ومحددة .أي أن الحكومة تشتمل على إدارة الحكم ضمن رؤية واضحة مع
ضمان وجود لنظم عمل شفافة ،وبالتالي تعمل على التحكم في العالقات بين األطراف األساسية املعنية والتي
تؤثر في األداء بالحكم تجاه مواطنيها املسؤولة عنهم .كما تشتمل حوكمة الهجرة على مقومات عمل في صلب
آدائها ألجل تقوية املؤسسة الحكومية في ادارتها للسلطة على املدى القريب والبعيد ،مع تحديد املسؤولين
وطبيعة املسؤوليات املناطة بها والتي تعزز معها بقاء املواطن ضمن حدود وطنه ألجل خدمته وتقديم يد العون
لرقيه وتقدمه .وال سيما عبر استهداف الدعم التقني ألجل تعزيز التنمية الشبابية بواسطة سياسات محددة
ُ
وواضحة املعالم تعزز معها تدخلهم الحقيقي في صنع القرار بصورة مستدامة.
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ُ
 مقومات حوكمة الرشيدة للهجرة وفقا للمقتض ى التنمية البشرية املستدامة:هناك ضرورة لتبني السياسات الديموغرافية التي تعمل على الحد من استنزاف مواردها البشرية من
خالل تطبيق املقومات األساسية التي تتطلبها الحوكمة الرشيدة في إدارة السلطة ملواردها املادية والبشرية.
ً
فتعمل الحكومة على بناء السياسات الديموغرافية وفقا لطبيعة واقعها السكاني وهرمه املكون للمجتمع ،أي
مع زيادة الطفرة السكانية وارتفاع األعمار الفتية لديها فتسعى الحكومة الى تبني سياسة حوكمة الهجرة الدافعة
لهذه ا لفئات بالحراك الجغرافي إلى الخارج ،من أجل تخفيف عن كاهلها النفقات املتوجبة عليها تجاه الرعاية
ً
االجتماعي ،مع عجز لدى السلطات عن توفير سياسات الحمائية الشاملة تبعا الرتفاع معدل سكانها خاصة في
البلدان النامية ،ال سيما في افريقيا وآسيا وبلدان العربية ،والتي تشهد نمو كبير من هجرة سكانها تجاه بالد
جاذبة لهم كالبلدان الغربية.
إذ تعمل العديد من البلدان األوروبية واألمريكية على تبني سياسات جاذبة للموارد البشرية وجاذبة
للطاقات الشابة والنخب املثقفة منهم عبر اتباع حوكمة الهجرة وما تتضمنه من مقومات تنموية مغرية تدفع
الشباب الى الرضوخ لهذه املغريات وترك بالدهم واإلقامة في بالد االغتراب بصورة كلية.
فمن أبرز مقومات الحوكمة الرشيدة والتي تهدف الى تعزيز عناصر تنموية تجاه شعوبها حسب رؤيتنا
السوسيولوجية ،ووفق ما تحقق للشعوب من استقرار مجتمعي ،وكبح عجالت الحراك الجغرافي لديهم ،او كبح
استنزاف الهجرة الشبابية الخارجية وفقدان هذه الطاقة الحيوية للمجتمع ،فحيث تبرز هذه املقومات من
خالل العمل على توفير املعايير والعناصر الالزمة في أداء الحكومات وما تقتضيه من دعم تجاه مواطنيها أثناء
ممارسة دورها في الحكم الرشيد ،وال سيما لحظها الدعم تجاه الشباب ،واملتمثلة في تبني ما يلي:
ّ
 .1تمكين القوى البشرية والسيما فئة الشباب والخريجين الجامعيين منهم على املستوى املحلي من املبادرة
تجاه ما يتطلبه حاجات املجتمع ،عبر تنفيذ برامج مختلفة تجاههم من التدريب والتوعية وتنمية
املهارات املطلوبة ،بالتعاون بين املؤسسات الحكومية ومؤسسات املجتمع املدني وحث باملبادرة
واملشاركة الفعالة من قبلهم تجاه مجتمعهم؛ والتي تضمن لهم التكيف االجتماعي واالستقرار واألمن
االجتماعي.
 .2العمل على بناء الخطط تنموية وخاصة تلك التي تطال استراتيجيات تضمن مستوى مشاركة السكان
املحليين بفعالية ضمنها وال سيما مشاركتهم في صياغة السياسات واتخاذ القرارات ،وذلك من خالل
مبادرات السلطة املحلي ة عبر تعزيز ثقة السكان بأدائها ،مع لحظ تلك البرامج التي تعود بالنفع العام،
ً
مما يتثبت املواطن في أرضه ويحول دون مغادرته الى مناطق أكثر أمنا له.
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.3

.4

.5

.6

تبني أساليب جديدة في اإلدارة سواء لدى املؤسسات الحكومية أو غير حكومية ،تتبنى نهج خدمة
اإلنسان ،وتوفير شؤونه واحتياجاته بشكل مرض ي ،وتسهل عليه اقامته في مجتمعه وذلك من خالل
تطوير البناء املؤسس ي قائمة على الرقابة واملحاسبة واملسائلة مع توفير كافة خدماته.
تتطلب الحوكمة الرشيدة توفير بنية أساسية مجتمعية سواء طبيعية أو مادية تضمن لألجيال
املستقبلية حقها في هذه املوارد ،وذلك باتباع استراتيجية تنموية وبيئية تحافظ على الثروات الطبيعية
ً
وموارد األرض وال سيما حفظا لهذه املوارد لألجيال املقبلة ،مع ضمان تطوير إمكانيات املؤسسات
القائمة وتطوير بنيتها وأدائها من خالل توفير اآلليات املناسبة للعمل ألجل ضمان املشاركة الفعالة
من املواطنين.
كما يجب ان نوفر عنصر الديمقراطية من أجل ضمان الحوكمة الرشيدة للمؤسسات والدوائر
ُ
الحكومية ككل بكافة منظمتها اإلدارية والوظيفية .حيث تسهم إقامة الديمقراطية القوية والرشيدة في
ضمان لهذه املؤسسات دورها الريادي الفعال وممارسة هذا الدور بشفافية .كما البد للحكومات من
فهم أفضل لألدوار والتوقعات املشتركة للطبقة الحاكمة املنتخبة ،واملوظفين الرئيسيين الذي
يتحكمون بمفاتيح العمل الحكومي للدولة عبر تعيين النخب منهم من خالل تبني معايير الكفاءة
ً
والجدارة ،مما يضمن للمؤسسات الحكومية السالمة والشفافية في العمل ومساره الذي يرتد ايجابا
تجاه املواطن وحقوقه ويثبته في وطنه ويحول دون تسربه وحراكه الخارجي.
ً
وأخيرا ،لكي تستطيع املؤسسات الحكومية القيام بدورها الريادي تجاه مواطنيها على أكمل وجه،
وتحفظ لهم حقوقهم وتعزز مواطنيتهم وواجباتهم تجاه مجتمعهم ،ال بد لها من تبني عناصر الحوكمة
الرشيدة كافة في عملياتها اليومية وااللتزام بها بشكل تام في ممارستها إدارة شؤون البالد والعباد .من
خالل تطبيق أفضل املمارسات والخبرات العاملية الفعالة من قبلها ال سيما عبر تطبيق القوانين
وتفعيل جهازي القضاء والتفتيش والرقابة املؤسساتية ،مع تفعيل التوزيع العادل للثروات محققة
عنصرالعدالة واالنصاف في ممارستها الحكم الرشيد تجاه شعبها.

غير انه من املالحظ ،بان من أهم املقومات الرئيسية التي تفعل "الحوكمة الرشيدة" تجاه املواطن
ً
يتمثل في تطبيق القوانين ضمن أطر العدالة واملساواة ،عبر تبني نظاما للرقابة والتوجيه على املستوى
املؤسس ي الشامل ،وتعمل معها على تحديد املسؤوليات والحقوق لدى املواطن ،وتنظم العالقات مع جميع
الفئات املعنية ضمن العمل املؤسساتي سواء الحكومي وغير الحكومي أي بين املديرين واملوظفين والعمالء
ً
املستفيدين .فضال عن توضيح القواعد واإلجراءات الالزمة لصنع القرارات الرشيدة املتعلقة بعمل هذه
املؤسسات التي تضمن للفرد حقوقه وخدماته وانجازها بشفافية عالية وتضمن له الوصول الى املعلومات
ً
ً
بحرية .وبالتالي تعمل على تطبيق نظاما قائما بحد ذاته ،يدعم العدالة والشفافية واملساءلة املؤسسية
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ُويعزز معها الثقة واملصداقية في بيئة العمل من قبل املواطن ،مما يدفعه الى التشبث بأرضه ،ويحول دون
التفكير بمغادرته الى بلدان أخرى ،عبر تبني الحكومة سياسة الحكم الرشيد والتي تضبط معها عداد
الهجرة املرتفعة وتضمن بقاء النخب لديها لتستفيد من طاقاتهم االبداعية واالبتكارية في خدمة مجتمعهم.
ا
 عناصرالحوكمة وفقا ملقتض ى التنمية البشرية املستدامة.وبهذا الصدد نؤكد بأنه يجب على الحوكمة الرشيدة أن تتبنى عناصر تنموية رئيسية لكي تستطيع ان تحقق
أهدافها اإلنسانية ،وذلك باملوازنة ما بين املسؤوليات التي تتوالها وبين املؤسسات الخدماتية والتشغيلية
املختلفة ،وذلك بطريقة منظمة وواعية ومدروسة أي مخطط لها بموضوعية وفق األسس العلمية التي تراعيها.
ً
خال من االستهتار
والتأكد أيضا من أن املؤسسات املختلفة يتم إدارتها وتسيير أعمالها بالشكل الفعال والسليم ٍ
ُ
والفساد وااللتواء تجاه حقوق عمالئها من مختلف الفئات االجتماعية والطبقية .وعليه فإن الحكومات ال تعد
ممارسة للحوكمة رشيدة إال عندما يتوفر لديها العناصر التالية في آدائها:
ُ
 .1املشاركة الفعالة بين األطراف :إذ تعتبر املشاركة حجر األساس في الحوكمة الرشيدة وممارستها تجاه
ً
قواعدها الشعبية ،فتبدأ من تشكيل القادة واملوظفين اإلداريين جنبا إلى جنب ألجل توفير خدمة للمواطنين
دون أي تمييز ،مع توفير جميع الخدمات لهم ،ويمكن أن تكون املشاركة مباشرة أو من خالل مؤسسات
شرعية للسلطة تمثل األطراف املختلفة البرملانية والتشريعية والقضائية تجاه القاعدة الشعبية.
ّ
 .2تطبيق القانون وسيادة سلطانهَ :تطلب الحوكمة الرشيدة توفير هذا العنصر الهام الذي يضمن استقامة
النظام وتطبيق الشفافية بواسطة بسط نفوذه ضمن الهياكل القانونية العادلة التي يتم فرضها بنزاهة عبر
وجود جهاز قضائي نزيه ومستقل بحيث يشكل حماية كاملة لحقوق املواطنين.
 .3الشفافية :وتعني الشفافية بأنها عملية اتخاذ القرارات وتنفيذها وتطبيقها على ضوء أساليب واضحة
ُ
املعالم وتندرج ضمن إطار لوائح وتعليمات للقوانين واألنظمة املرعية .كما تشير الشفافية بالوقت عينه إلى
اإلفصاح عن املعلومات التي تهم األطراف املعنية من خالل أجهزة اإلعالم واإلعالنات الصادرة عن املؤسسة
الحكومية  ،ال سيما تلك املعلومات املتصلة باملناقصات واملؤسسات التشغيلية اإلنتاجية املختلفة التي
تضمن املساواة والعدل في التوصل الى املعرفة والوصول اليها بحرية وضمن ضوابط ومسؤولية مجتمعية.
 .4التجاوب مع مطالب الشعب :إذ تتطلب الحوكمة الرشيدة وفق هذا الصدد التجاوب مع متطلبات جميع
الشرائح ضمن أطر زمنية معقولة ومحددة عبر االنفتاح على حاجاتهم واالستماع الى مطالبهم دون اي تمييز،
وأن تراعي وتوازن بي القطاعات واملؤسسات كافة ،وال سيما التجاوب مع املؤسسات التي تشكل الركن
الرئيس ي إلحياء املجتمع واصالحه ،خاصة ً التعليمية واألسرية والرعائية.
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 .5الت وافق :بين مؤسسات املجتمع وقطاعاته :حيث تتفاوت وجهات النظر بين األفراد واألقسام املختلفة في
ً
الدائرة الحكومية ،ويؤثر بذلك عوامل متعددة مختلفة ومتشابكة وكلما كان التفاوت صارخا كلما تشرذم
الواقع املؤسساتي وضعف في بنيته وفي اتخاذ القرارات الصائبة .وهنا يكمن أهمية عنصر التوافق ودور
الحوكمة الرشيدة في التعامل مع األفرقاء بوسطية وتوافقية تجمع وجهات النظر وتركز على النقاط
املشتركة التي تجتمع عليها املصالح املختلفة بحيث تؤدي إلى توافق أعم وأشمل لجميع الفئات املختلفة
وتحول دون صراعاتها وشرذمة مواقفها.
 .6الكفاءة والجدارة :إن الحوكمة الرشيدة تتطلب توفير عنصر الجدارة في صلب مهامها وممارستها تجاه
مجتمعها ،وتعني بهذا الصدد بأن عمل املؤسسات الحكومية في املجتمع هي موجهة من أجل تعزيز خدمات
املواطن املختلفة واحتياجات املجتمع ،وذلك باستخدام أفضل للموارد البشرية املتاحة حسب طبيعة
املؤسسات ووظائفها .أما الكفاءة في منظور الحوكمة فتعني االستثمار األمثل للموارد املتاحة من خالل تعيين
الشخص املناسب في املكان املناسب وفق مهارته وكفاءته وقدراته وهو بالتالي سيكون إضافة نوعية للعمل
الحكومي أي تعزيز الحكومة الرشيدة بعقالنية وفعالية.
 .7مكافحة الفساد املالي واإلداري :وهو يعتبر من العناصر الهامة في تطبيق الحوكمة الرشيدة ،وذلك من اجل
حماية املال العام وعدم استغالله من أجل تحقيق مآرب شخصية ،وما يمتد ليطال الهدر املالي وعدم ضبط
املوازنة العامة ،األمر الذي سوف ينعكس في زيادة املديونية ،مما يعرقل للحكومات تنفيذ برامجها وتحقيق
الحكم الرشيد تجاه شعوبها وحقوقهم.
تجتمع هذه العناصر في أداء الحوكمة الرشيدة لدى السلطات الحكومية وتتكامل فيما بينها من أجل تعزيز
الدور الرسمي وآلية الحكم الرشيد ،األمر الذي سوف يساعد في تحقيق التنمية البشرية املستدامة أهدافها،
وما تتضمنه من تحقيق ا ألمن والرفاهية للشعوب .وهذا ما يظهر من خالل التزام الحكومات بمبادئ التنمية
الرئيسية أال وهي "مشاركة وتمكين وعدالة" ،مما يتعزز حوكمة الرشيدة للهجرة عبر ضبط الحراك الجغرافي
للمواطنين ،في ظل االعتراف بالكفاءات والقدرات لديهم ،مع تمكينهم من تحقيق ذاتهم وتوفير حقوقهم بالبقاء
بمجتمع ينصف قدراتهم ُويعزز أمنهم املجتمعي.
ا
ثانيا ،الحوكمة الرشيدة لدى الحكومة اللبنانية في ظل معاييرالتنمية البشرية املستدامة.

ُيعتبر مصطلح الحكم الرشيد أو الحوكمة الرشيدة ً
واحدا من أهم املفاهيم التي حظيت باهتمام العديد
من الحكومات الدولية واملحلية ،وال سيما من قبل املنظمات خاصة تلك العاملة في مجال التنمية مع اهتمام
ً
كبير لدى األوساط األكاديمية من مختلف الباحثين تبعا ملا تحققه من نصرة للشعوب ،وانصاف لها عبر توفير
احتياجاتها ومساندتها في تجاوز عقباتها او مشاكلها محققة بالتالي أدوار تنموية مختلفة تمارسها الحوكمة تجاه
تأمين حقوقهم وتوفير احتياجاتهم حسب ما يقتضيه هذا املفهوم من مقومات ومبادئ ممتدة للحكم الرشيد،
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ووفق ما يتضمنه من تفاعل حقيقي ملجموعة من العوامل واآلليات التي تؤدي إلى األسلوب األمثل إلدارة الدولة
في ممارسة سلطتها تجاه قاعدتها.
إال أن الحكومة اللبنانية وما تعمل عليه من سعي لتبني مبادئ الحوكمة الرشيدة نجدها بعيدة كل البعد
عن مؤشرات الحكم الرشيد في ممارستها للسلطة تجاه شعبها ،فمنذ أكثر من ربع قرن وبعد انتهاء الحرب األهلية
ً
وتوالي السلطات تباعا لم تستطع ان تنصف شعبها بحكم عادل قوامه القانون ومساره العدل واملساءلة
والديمقراطية ،رغم ان الدستور اللبناني ممتد ملبدأ الديمقراطية والعدالة .وهذا التقصير في األداء الحكومي
الس يء للحكم واستغالل السلطة ملالية الدولة من أجل تحقيق مآرب شخصية ،قد خلف انفجار ناري اجتماعي
ً
ظهر بوادره مع حلول عام  2014وما زال مستمرا للوقت الراهن ،والذي انفجر بثورة  17تشرين الثاني 2019
مع ثورة شعبية عارمة ضد ممارسة السلطة الخاطئة وحرمانها ملواطنيها أبسط موارد العيش ،وذلك نتيجة
تراكم سياسات خاطئة تخلو من مقومات الحكم الرشيد وتستنزف موارد الدولة بمختلف أشكالها ،وسوف
ً
نفصل ذلك تباعا على ضوء افتقاد دولة اللبناني للمبادئ الحكم الرشيد ،حسب اآلتي:
 .1ضعف املساءلة ُ : Accountabilityويقصد باملساءلة القانونية بأنها «خطوط واضحة
َّ
وفعالة تشتمل على خطوط رئيسية ومسارات واضحة من (مساءلة القانونية ،السياسية ،املالية،
اإلدارية بالوقت عينه) من قبل الحكومة أثناء ممارسة دورها في السلطة .غير اننا نشهد ضعف كبير في
تطبيق املساءلة واملحاسبة املالية ،والقانونية ،واإلدارية ،والسياسية للجهات الرسمية اللبنانية
املختلفة واملقدمة للخدمات سواء بالقطاع الحكومي ،أو القطاع الخاص ،أو الهيئات والجمعيات
األهلية .بحيث ال يوجد لدينا نظام َّ
فعال للتدقيق الداخلي الخاصة بإجراءات وعقود املناقصات التي
تديرها املؤسسات الحكومية ،فهي حكرة لجهات خاصة وفق طبيعة املحاصصة التي ابتدعتها في
ممارستها للحكم وادارتها شؤون البالدً .
فضال عن عدم وجود نظام َّ
فعال للطعن القضائي أو جهاز
قضائي مستقل يضمن إتاحة السبل القانونية للذي وقع عليه الظلم من جهة ما ألجل انتزاع حقه.
وأيضا ً ال يوجد لدى النظام اللبناني نظام َّ
فعال إلقرار الذمة املالية بشأن املوظفين الحكوميين
ً
املعنيين ،أو نظام لفرض عقوبات مالئمة على حاالت عدم االمتثال بحيث لم نسمع يوما اجراء وقع
ُ
بحق موظف لم يمتثل للسلطة قد نفذ ،وكذلك غياب أي اجراء او اتخاذ تدبير تلزم املؤسسات املالية
بالتحقق من هوية العمالء ،أو تحديد هوية املالكين املنتفعين لألموال املودعة في حسابات عالية
القيمة ،في ظل تغييب مقصود إلجراء فحص دقيق للحسابات التي يطلب فتحها أفراد مكلفون بأداء
وظائف عامة هامة ،أو أقاربهم بهدف كشف املعامالت املشبوهة ومساءلتها عن استغاللها للمال العام.
كل ذلك دفع الى استغالل األموال العامة واستباحتها بطريقة ممنهجة دفعت الخزينة اللبنانية الثمن
في هدر األموال وعدم اإلنصاف بسبب ضعف املساءلة لديها وعدم اتباع القواعد أو اإلجراءات
املوضوعة لوقف مثل هذا االستنزاف وتقييد االستغالل للمال العام.
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 .2تدني املشاركة  :Participationبحيث ُتعتبر مشاركة املواطنين واملجتمع املدني ً
ً
أساسيا
فاعال
في عملية التنمية إلى جانب الحكومة ومؤسساتها االدارية املختلفة ،لكونها تساهم في دعم الحكم
الديمقراطي ،وتسهل التفاعل بين الدولة واملجتمع من خالل مشاركة املواطنين باملساهمة في اتخاذ
القرار ومساءلة صانعي القرار .باملقابل نجد أن عملية تعزيز املشاركة لدى املواطنين تتم من خالل
ضبط االحتياجات ،إعداد الخطط والبرامج التنموية املناسبة ،إعداد املوازنات املالية لها ،اتخاذ
قرارات التشغيل والتنفيذ في ظل اشراك الناس بها .غير ان هناك ضعف كبير في املشاركة لدى
املواطنين اللبنانيين خاصة مع ضعف املواطنة لديهم ،جراء تراخي قيام الدولة اللبنانية بوضع وتنفيذ
أو ترسيخ سياسات َّ
فعالة ملكافحة الفساد الذي أنهك مواردها وأضعف قدراتها في توفير أبسط
الخدمات للمواطنين سواء من خدمات تعليمية أو صحية أو بنية تحتية .وجراء ضعف دور الدولة
تجاه حقوق املواطن فقد تعذر مشاركته في مؤسسات املجتمع أو في استحقات وطنية تتطلب من
املشاركة كاالنتخابات البرملانية التي لم تزيد عن  1%49,68من مشاركة الناخبين في االنتخابات النيابية
األخيرة حسب االحصائيات الصادرة عن املوقع االلكتروني لالنتخابات البرملانية اللبنانية .بالوقت عينه
يغيب عن السلطة اللبنانية مبدأ سيادة القانون ،ويضعف لديها إدارة الشؤون وإدارة املمتلكات العامة
في ظل غياب ملبدأ النزاهة الشفافية واملساءلة في ممارسة السلطة اللبنانية تجاه شعبها ،مما أفقد
املواطن ثقته بها .بالوقت عينه نالحظ فقدان املواطنين ثقتهم بدولتهم من مختلف الجوانب سواء من
حيث مقدار الشفافية املعتمدة لديها تجاه عملية اتخاذ القرار ،أو من حيث تشجيعها للمشاركة الحقة
من قبل مختلف فئاتها .بالوقت عينه نجد ان لغياب ضمان تيسير حصول األفراد على املعلومات
املتعلقة بالفساد أو نشرها أو تعميمها ساهم في اضعاف مشاركته مع مؤسساتها ،وأدى الى تهديد األمن
الوطني أو تهديد النظام العام ككل ،في ظل فقدان سياسات واضحة ملكافحة الفساد ،ودفع بالعديد
الى التهميش وضعف املشاركة الحقيقة الفعالة ،والتي عزز لديهم عدم االستقرار االجتماعي والنفس ي،
وأضعفت والءهم لوطنهم وأضعف املواطنية الحقة في نفوسهم.
 .3فقدان الشفافية  : Transparencبحيث تقتصر في معناها إلى توافر كل من التعامل النزية
واملكتمل وما هو مطلوب من التقارير املالية أثناء اعدادها عن مالية النقدية واالقتصادية ،أي أنها
يجب أن تكون السياسات املالية أمينة وأن تقدم صورة متوازنة عن حالة املجتمع بشفافية ومقدار
كبير من املوضوعية والصدق .باملقابل نشير بأن نزاهة التقارير املالية والنقدية تعتمد على مدى نزاهة
الجهة التي تعدها وتعرضها للحكومة وللسلطة السياسية ،أي تقدم صورة حقيقية لكل ما يحدث مع
اتخاذ تدابير تكفل تعزيز الشفافية في إدارتها العامة .اال ان اإلدارة للسلطة اللبنانية تفتقد لهذا املعيار
 1موقع االنتخابات اللبنانية اإللكترونية ،نسبة االقتراع في كافة الدوائر اإللكترونية ،منشور بصيغة ( ،)pdfتم استرجاعه في  12أيار ،2015
http://elections.gov.lb/
العرب | لبنان – 19و2020 |06| 20
الدول المحكم حول :إشكاليات الهجرة و اللجوء يف الوطن
عدد خاص بالمؤتمر
ي
ي

158

العلم :سلسلة كتاب أعمال المؤتمرات  -العام الثامن – العدد  28يونيو 2020
مركز جيل البحث
ي

َّ
تمكن املواطنين من الحصول على معلومات عن كيفية تنظيم
من خالل عدم اعتمادها إلجراءات
إدارتها الحكومية .كما ان ضعف الحكومة اللبنانية في عملية اتخاذ القرارات الشاملة واملنصفة
والجامعة لألفرقاء املتصارعين حول حصصهم في ظل فقدان الشفافية ،وكذلك فقدان القرارات
والوثائق القانونية التي تهم العامة ،وتبسيط اإلجراءات الالزمة لحصول املواطنين على تلك املعلومات،
ً
فضال عن نشر تقارير دورية عن مستوى الفساد الذي بلغ في إدارتها العامة .حيث "سجل لبنان  3من
أصل  10بحسب مؤشر مدركات الفساد ملنظمة الشفافية الدولية لعام ( 2008وفقا لسلم يمثل فيه
الصفر اعلى درجات الفساد وصوال الى  ،10اعلى درجات الشفافية) .وقد احتل املرتبة  102من أصل
 180بلدا شملتهم الدراسة .وبقي التصنيف على حاله في العامين املاضيين ،االمر الذي عكس تعثر
االصالحات نتيجة االضطرابات السياسية التي شهدتها وتشهدها البالد .وفيما يالحظ العاملون على
الدراسة غياب بعض املؤسسات التي تساهم في تحسين االداء على صعيد الشفافية والحكم الصالح
في لبنان كوسيط الجمهورية والهيئة الوطنية ملكافحة الفساد ،يتحدثون عن ضعف العالقة بين
املواطنين والدولة ،مما يؤثر مباشرة وسلبا على املساءلة والفصل بين السلطات وفاعلية املؤسسات
العامة" .1كما أن فقدان الشفافية في نظم توظيف املستخدمين املدنيين ،أو االستنسابية ترقيتهم
للمناصب على أساس املحاصصة والوالء الحزبي والطائفي ،أو االستنسابية في إحالتهم إلى التقاعد في
ظل تغييب كامل للشفافية ،مع ضعف اتخاذ التدابير التشريعية واإلدارية املناسبة سواء في تمويل
الترشيحات النتخاب شاغلي املناصب العامة ،أو في تمويل األحزاب السياسية على حساب الدولة
ومؤسساتها ،وعلى حساب دورها ومسؤولياتها تجاه مواطنيها وهذا ما أضعف اندماج املواطن وعزز
تهميشه وأحال دون استقراره االجتماعي واالقتصادي.
 .4فقدان سيادة القانون ُ : Rule of Lawيقصد بسيادة القانون كمفهوم بأنه احترام الفرد ملواد
القانون ومدى امتثال كافة األطراف سواء "كانوا أفر ًادا ،أو مؤسسات حكومية ،أو مجتمع مدني"،
للمنظومة القانونية من قوانين أو تشريعات أو إجراءات تعتمدها الحكومة تجاه قاعدتها الشعبية.
وبعبارة أخرى يمكن القول إنها درجة التطابق بين سلوكيات وسياسات الفاعلين إن من قبل الحكومة،
أو القطاع الخاص ،أو املجتمع املدني واألهلي ومدى التزامهم بالقواعد القانونية .واملتابع للساحة
اللبنانية وما تشهده من ممارسات خارجة عن سيادة القوانين وحماية للسيادة املذهبية والطائفية
يلحظ غياب واضح ملعالم الدولة وتفتيت ضمني ملؤسساتها عبر استغالل القوانين والتفلت من قيودها
من أجل تحصين الطوائف واملذاهب واملحاصصة الحزبية ،وفي هذا السياق تطالعنا د .أحالم بيضون
في مداخلتها العلمية " إن (شرط عدم اإلخالل بالنظام العام) في املواد التي تتكلم عن امتيازات
ّ
 1صحيفة النهار االلكترونية" ،لبنان في مؤشر مدركات الفساد :غياب الشفافية يرتبط بالنظام ولخطوات تستكمل املصادق" ،مقال صحفي وارد فير 9آذار
https://janoubia.com/2011،2011
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الطوائفّ ،
صب كله في صالح النظام الطائفي بل التفرقة الطائفية ،لتعلق النظام العام ليس فقط
باآلداب العامة بل باألمن العام ،وبما أن كال من اآلداب العامة (عادات وتقاليد الطوائف) واألمن العام
(عدم الوقوع في الفتنة الطائفية) يصبان كالهما في مصلحة عدم املس بالطوائف ،من جهة احتراما
لخصوصيتها ،ومن جهة ثانية لعدم الوقوع في الفتنة ،فقد نشأ عن ذلك تمتين الوضعية الطائفية في
لبنان على صعيد التشريع والتطبيق ،بما شكل منافسة وتهميشا جديا لشخصية الدولة وصالحياتها
املتعارف عليها في القانون ،وجعل مبدأ عدم اإلخالل بالنظام العام في خدمة الطوائف بدل أن يكون في
خدمة الوطن واملواطنين ."1حيث نجد فقدان الدولة اللبنانية في تطبيق سيادة القوانين والتي تتمثل
من خالل عجزها عن اتخاذ تدابير تأديبية ضد املوظفين الحكوميين الذين يخالفون القرارات املتعلقة
بالسلوك الوظيفي .وينطبق ذلك ً
أيضا على مؤسسات القطاع الخاص في حالة عدم االمتثال لقواعد
وتدابير ألجل مكافحة الفساد املنصوص عليها .كما تشهد عجز كبير تجاه أجهزة القضاء والتفتيش
والرقابة في ضعف تمثيل القانون وعجز من القيام بدورها في منع ومكافحة الفساد سواء من خالل
ضمان استقاللية تلك األجهزة ،أو من حيث تعزيز التعاون بين تلك األجهزة وغيرها من الجهات املعنية
سواء الوطنية أو الدولية بهدف ضمان تطبيق سيادة القانون تجاه األفعال َّ
املجرمة.
 .5مكافحة الفساد َ Combating Corruption:يشمل مفهوم الفساد بأنه إساءة استخدام للسلطة العامة
من أجل تحقيق مكاسب خاصة لها على حساب مؤسسات الدولة وحقوق مواطنيها .وتتعدد صور الفساد
لتشمل الرشوة ،االبتزاز ،املحاباة ،استغالل النفوذ وغير ذلك من أفعال ،وتشير األدبيات إلى وجود عالقة
ً
ً
عكسية بين الفساد والديمقراطية ،ويتطلب الحد من الفساد وجود بيئة مواتية سياسيا وقانونيا ،وقدرات
مؤسسية مالئمة ،باإلضافة إلى تعزيز مشاركة وسائل اإلعالم ومنظمات املجتمع املدني في مكافحته .ومن
ثم يقصد بمكافحة الفساد تواجد نظام متكامل َّ
َّ
وفعال ملجابهة الفساد لدى كل فاعل من الفاعلين ،ودرجة
تطبيق مختلف الفاعلين لهذا النظام وهذا غير متوفر في املجتمع اللبناني رغم انه من الدول الديمقراطية،
غير انها عاجزة عن اتخاذ التدابير الالزمة لتجريم رشوة املوظفين الحكوميين ال سيما موظفي الفئة األولى
التي تستغل مناصبها لتحقيق مكاسب األحزاب السياسية التي تتبع لها .وبالتالي فإن " النسبة الكبيرة من
املواطنين واملقيمين في لبنان لديها مواقف سلبية تجاه إدارات الدولة وطريقة عملها ،بحيث تعتبر بأن
الدولة فاسدة بأغلب مكوناتها ،مما يشجع املواطنين على عدم التردد في انتهاك القوانين واألنظمة ،ناهيك

أحالم بيضون" ،قراءة في النظام اللبناني بين القانون والتطبيق" ،مداخلة مقدمة الى املؤتمر العلمي االول تحت رعاية رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور عدنان 1

صالحيات رئيس الجمهورية بين "السيد حسين ،وبمشاركة من اهل القانون والسياسة ،من قبل كلية الحقوق والعلوم السياسية في الجامعة اللبنانية ،بعنوان
 ،وذلك في قاعة املؤتمرات –االدارة املركزية -بتاريخ  .2014-1-31منشور الكترونيا ً على موقع الجامعة اللبنانية تم "النص الدستوري واملمارسة السياسية
استرجاعه في  25نيسان ،2020
https://www.ul.edu.lb/lawMag/8.aspx?lang=3
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عن انتشار البطالة وغالء املعيشة "1...ويجد معظم املواطنون بأن السلطة اللبنانية عاجزة عن مكافحة
الرشوة املتفشية بين عدد كبير من موظفي املؤسسات الدولية العامة والخاصة ،مع انتشار ملظاهر
اختالس املمتلكات أو تب ديدها أو تسريبها سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص .كذلك األمر تبدو
الدولة ضعيفة أمام استغالل الناس وسيطرة املتاجرة بالنفوذ وبأرزاقهم واخرها املتاجرة بأموال املودعين
ً
من أجل وضع يد الحكومة على مكتسبات الفرد ومدخراته في املصارف .فضال عن سيطرة لإلساءة
واستغالل الوظائف ،واإلثراء غير املشروع ،وإخفاء املمتلكات املتأتية من األفعال جرمية ،ساهمت
باستنزاف موارد الدولة وخير دليل على ذلك السطو على األمالك البحرية والنهرية .وقد أدى كل ذلك ،الى
عجز مزمن مرض ي يصعب معها الدولة بسط سيطرتها على كامل امالكها ،األمر الذي ساهمت في افقار
شعبها وفقدان االمن االجتماعي بالوقت عينه .وفي سياق ذلك ُيشير كمال حمدان عن واقع الدين العام
اللبناني فيقول " هكذا جرى على مدى نحو ربع قرن منذ أواسط التسعينيات تبديد ما يراوح بين  80مليار
دوالر و 100مليار دوالر من أموال املودعين ،على االستهالك الحكومي والنفقات العامة غير املنتجة وتكاليف
خدمة الدين العام ،ناهيك عن تكاليف الفساد السياس ي واملحاصصة وانعدام األهلية املهنية في مجال
إدارة الشأن العام والحوكمة" .2مما ساهم الفساد املالي بالوقت عينه من ارتفاع كبير للمديونية والتي
ً
تجاوزت  100مليار دوالر حسب ما تناقلته العديد من الوسائل اإلعالمية في نشراتها االخبارية مؤخرا ،وذلك
ضمن فترة زمنية قياسية وقد عبرت عن ذلك صحيفة النهار وفق هذا الصدد من ارتفاع َمهول للدين العام
وتفيدنا عبر مقالها ،بأنه "صحيح ان لبنان احتل ،بموجب ارقام عام  ،2017املرتبة االولى عربيا ،والرابعة
عامليا ،اال ان ارقام الصندوق لعام  2018تبين ارتفاع الدين العام للبنان من  %146,8الى ،"3 %150
وتكبدت بالتالي بدين كبير على أجيال مقبلة يفوق قدرتها وقدرة احتمالها لهذا الدين الضخم .كما نلحظ
وفق ما هو سائد في املجتمع اللبناني بأن هناك اثقال كاهل املواطن بالضرائب التي استنزفت مداخيله
وانحدر معها قدرته الشرائية مع حلول عام  2020وبات على أبواب الفقر والعوز الذي بلغ معها أكثر من
ثالث أرباع الشعب اللبناني حسب تصريح بعض املواقع اإلخبارية في نشراتها املسائية .وفي هذا الصدد يؤكد
لنا " البنك الدولي بوضوح الى أن هناك  %40من اللبنانيين هم تحت خط الفقر ،ويتوقع أن ينحدر حوالي

 1سعيد ميرزا وآخرين" ،مشروع االستراتيجية الوطنية ملكافحة الفساد ومخططها التنفيذي ( )2023-2018اللجنة الوزارية ،الجمهورية اللبنانية،
 ،2018ص.16:
 2كمال حمدان" ،تفاقم أزمة الدين العام في لبنان وسبل املواجهة" ،مقال علمي منشور في مركز اإلمارات للسياسات االلكتروني ،في  18آذار
 ،2020تم استرجاعه في  12أيار ،2020
https://epc.ae/ar/brief/the-worsening-public-debt-crisis-in-lebanon-and-how-to-resolve-it
ً
ً
 3صحيفة النهار "،لبنان األول عربيا والرابع عامليا بين الدول األكثر مديونية" ،منشور في  24كانون الثاني .2019
https://www.annahar.com/article/928849
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ً
 170ألف مواطن لبناني ملا دون خط الفقر ،محذرا من تفاقم األزمة املعيشية في لبنان" .1وكل هذا يعود الى
املمارسات السياسية الخاطئة وفقدان مبادئ الحوكمة في ممارسة السلطة مهامها ،مع تفش ي صارخ
ً
للفساد والتفلت من العقاب في ظل جهاز قضائي مسيس وغير مستقل ،وتفلت بسعر صرف الدوالر مؤخرا،
حد قياس ي " ،ليتراوح بين  4200ليرة للمبيع و 4250ليرة للشراء في السوق السوداء صباح اليوم
والذي بلغ ٍ
االثنين ."2فلم يعهد لبنان سابقا هذا التفلت بسعر صرف الدوالر وارتفاع الكبير له حتى في أحلك الظروف
األمنية ،وهذا التفلت بسعر الصرف قد ساهم بتآكل قيمة الرواتب في القطاعين العام والخاص وهدد
الكثير من املوظفين بالتدهور الطبقي في ظل تضخم األسعار ،مع غياب الرقابة أو الرادع القانوني في
محاسبة الفساد واملتورطين في جرم انهيار العملة الوطنية ،وبالتالي تهديد الطبقة الوسطى باالختفاء من
التوزع الطبقي للمجتمع اللبناني.
 .6العدالة  : Justiceتعد العدالة من املؤشرات الهامة للحكم الرشيد الواجب على الحكومات ان
تتبناهُ .يقصد بها درجة تقديم الخدمات بصورة عادلة تحفظ معها حق الشعوب بمواردها من قبل
الحكومة ،أو املجتمع املدني ،أو القطاع الخاص .كما تشتمل على توفير للخدمات على قدم املساواةً ،
وطبقا
لالحتياجات وفق مبدأ تكافؤ الفرص دون أي تمييز طبقي أو طائفي أو سياس ي حزبي بين فئات املجتمع.
واملطلع باملجتمع اللبناني يجد بأن هناك تغييب ملبدأ العدالة من القبل املعنيين املسؤولين عن إدارة البالد
وشؤون العباد .بحيث نجد بأنه ال يتم تعيين وترقية املوظفين الحكوميين ً
بناء على معايير الكفاءة ،والجدارة
واإلنصاف ال سيما باملراكز الفئة األولى والثانية انما يتم على أساس املحاصصة واالستزالم واالنتماء املذهبي
والطائفي وحتى ضمن الطائفة الواحدة .كما ال تمنح السلطة أهمية تجاه وضع برامج تعليمية أو تدريبية
تمك ّنهم من أداء وظائفهم بشكل مستمر ،وترفع وعيهم بمخاطر الفساد املالزمة ألداء
لفئات املجتمع ِ
وظائفهم لكي يكونوا مثال للموظف النزيه املخلص لوطنه انما تشرع له الفساد من خالل انطفاء ملبدأ
ً
املساءلة واملحاسبة .فضال عن وجود ملعايير محددة تضبط معها سلوك للموظفين الحكوميين ،وكذلك
موظفي القطاع الخاص بشكل يضمن تحقيق األداء السليم واملشرف لتلك الوظائف .بالوقت عينه يخلو
لدى النظام اللبناني ضوابط قانونية تحفظ حق الفرد في رفع مظلوميته للمعنيين ضد الفئات املسببة له
املظلومية ،أو ضد األشخاص الذين تسببوا بالضرر له نتيجة لفعل فساد من خالل رفع دعوى قضائية
ضد املسؤولين عن إحداث ذلك الضرر بغية الحصول على تعويض.

 1وزارة الشؤون االجتماعية" ،توسع الفقر في لبنان على وقع أزمته السياسية واالقتصادي" ،موقع االلكتروني ،منشور في  4أيار  ،2020تم
استرجاعه في  12أيار http://www.socialaffairs.gov.lb/MSASubPage.aspx?News=630 .2020
ً
 2صحيفة لبنان  ،24الدوالر ب ـ ـ  3200ليرة بشركات التحويل ...هذه الخسارة التي تتكبدونها في كل مرة تقبضون املال" ،منشور الكترونيا في  11أيار
 ،2020تم استرجاعه في  12أيار https://www.lebanon24.com/news/economics/702386 .2020
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 .7االنضباط  : DiscipliKneأي اتباع السلوك األخالقي املناسب والصحيح من قبل الطبقة الحاكمة تجاه
شعبها وما تعزز لديهم من شعور املسؤولية تجاه العناية باحتياجاتهم سواء من قبل السلطة أو من قبل
موظفي القطاع العام والخاص .فنجد الكثير من فئات املوظفين متفلتين من حس االنضباط ،في أدائهم
الوظيفي ومسيطر عليهم التقاعس مما يزيد من األعباء على العمالء ويفقدون ثقتهم باملوظفين الذي
يستغلوا مناصبهم لتحقيق مكتسبات خاصة لهم ،ضمن عدم وجود إجراءات قانونية لإلثراء غير املشروع
مسببين معهم الهدر باملال العام بمختلف األشكال واملمارسات التي سادت في املجتمع اللبناني ،فنجد
ً
متعهد طريق ال ينضبط بتسليم مشروعه وفقا لدفتر الشروط التي قدمها للحكومة ،ليوفر أموال املشروع
الى جيبه ،ونجد املسؤول يعتدي على املال العام ويكلف الخزينة نفقات سفر لحاشيته مقدما فاتورة
ضخمة من املال العام دون أي رادع  ،أو يتم فرز جيش من املرافقين للمسؤولين السياسيين وموظفي الفئة
األولى من املال العام دون أي حد أدنى لالنضباط األخالقي والتنظيمي ،كل هذه املمارسات يدفع ثمنها
املواطن بحيث يتم استغالله بأجره وقوته اليومي ،فيتم دفعه للهجرة والتفلت من هذا النظام الجائر الذي
يعرضه يوما الى يوم لإلفقار ،وما ارتفاع نسبة االنتحار الذي طالت أعداد هامة من املواطنين ليس سوى
نتيجة حقيقية لتفلت املسؤولين من واجبهم تجاههم.
 .8املسؤولية االجتماعية : Social Responsibilityوما تشتمل عليه من مبادئ قيمية متعلقة بااللتزام
والتحلي باملسؤولية ضمن أولويات التخطيط االستراتيجي .كما تشتمل بالوقت عينه على توفير الدعم
واملساندة التامة من قبل الحكومة تجاه التنمية املستدامة ملواردها البشرية ،وفق ما تحقق لهم االكتفاء
الذاتي ،وذلك من خالل تحمل مسؤولياتها بشفافية وعدالة .كما ان تطبيق مبدأ العدالة االجتماعية سوف
َ
يساعد الحكومات مع تحقيق الرفاهة االجتماعية ملواطنيها انطالقا من تأمين لهم العديد من الخدمات
العامة كتوفير البنية التحتية وتطويرها ،وتحقيق مجتمع متماسك تسوده القيم االجتماعية .بالوقت عينه
فإن االلتزام باملسؤولية االجتماعية من قبل املعنيين أي الطبقة الحاكمة سوف تؤدي الى تحقيق مستوى
متقدم من االستقرار االجتماعي واالقتصادي ،وبالتالي تثبيت الشباب في مجتمعاتهم وتعزيز الوالء لديهم
مع غرس املسؤولية االجتماعية في نفوسهم تجاه وطنه والعمل بإخالص لرقيه وبالتالي منعهم من الهجرة
الى الخارج .غير أن املسؤولية االجتماعية في لبنان شبه مفقودة على الصعيد الرسمي في القطاع العام
ً
وكذلك على الصعيد القطاع الخاص أو على الصعيد القاعدة الشعبية نظرا لفقدان املؤشرات املرتبطة
ّ
ّ
االجتماعية في لبنان ً
نظرا العتماده على
تحديات املسؤولية
به .وبهذا الصدد "شرحت د .سهام رزق هللا
ّ
املبادرة ّ
للمؤسسات من دون أي قيد أو رقابة أو تقدير أو تشجيع أو حوافز غير املنافسة
الحرة والطوعية
ّ
بين ّ
املؤسسات نفسها على تلميع صورتها إزاء املستهلكين لزيادة حصتها في السوق ليس إال ،األمر الذي يجعل
ً
ّ
ّ
االجتماعية خجوال في لبنان ألسباب عديدة يمكن تلخيصها بـ ـ ـ ـ ـ:املبادرات غير مؤطرة
نمو املسؤولية
ّ
االجتماعية للشركات في لبنان ،غياب أي توجيه
وتطوعية ،ضعف املعلومات والبيانات حول املسؤولية
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ّ
ّ
للمؤسسات فيها ،غياب الضغط من جانب أصحاب املصالح
االجتماعي
نحو القطاعات التي تحتاج التدخل
ّ
االجتماعية للشركات ،عدم وجود حوافز من الدولة لتشجيع تطوير املسؤولية
لتطوير املسؤولية
أي تقييم للجهود املبذولة من قبل بعض ّ
ّ
االجتماعية للشركات ،غياب ّ
املؤسسات في مجال املسؤولية
االجتماعية أو عربون أو شهادة تقدير ّ
تميزها عن سائر ّ
ّ
املؤسسات املنافسة لها في قطاعاتها ،عدم وجود
ّ
ّ
والخاص لتشجيع بعض
العام
قانون أو أي نوع من التشريعات التي تشجع على التعاون بين القطاعين
ّ
ّ
االجتماعية للشركات  ،ضعف حمالت التوعية في وسائل اإلعالم
الخاص مثل املسؤولية
مبادرات القطاع
حول املسؤولية االجتماع ّية للشركات"1
ً
بناء على ما تقدم وما قد تم استعراضه آنفا حول فقدان املجتمع اللبناني ملبادئ الحوكمة الرشيدة،
فيتضح لنا بأن هناك ارتباط عكس ي قوي بين كل من متغير الحوكمة ومتغير مكافحة الفساد؛ ضمن إطار من
العالقة الوثيقة بين كل من الحوكمة الرشيدة من جهة ومكافحة الفساد من جهة أخرى .بمعنى أن هناك أهمية
كبيرة للمجتمع في تطبيقه معايير الحوكمة ومبادئها "من مشاركة ،وشفافية ،ومساءلة ،وسيادة القانون،
ً
وكفاءة ،وفعالية" من أجل مكافحة الفساد الذي بات مستشرسا في الكيان اللبناني وفي كل وظائفه الرسمية،
والذي يمثل أخطر جريمة على الشعب اللبناني وفي حق اإلنسانية أجمع.
ا
ثالثا ،حراك الشباب اللبناني ود وافع هجرتهم الخارجية.

من أجل تبني الحوكمة الرشيدة في كبح عجالت الهجرة التي البد من توفر املقومات الرئيسية التي تساعد في
تثبيت الشباب في أوطانهم أو بلدانهم .حيث نلحظ بأنه كلما تحقق االرتباط والتكامل بين مبادئ الحوكمة مع
بعضها البعض فإنه يتسنى للحكومة اللبنانية تحقيق دورها الريادي في مكافحة الفساد وبالتالي تعزيز االستقرار
وفرملة الهجرة لدى مواطنيها التي ارتفعت بشكل صارخ مع بداية األلفية الثالثة .فعلى سبيل املثال ،مع اعتماد
الحكومة مبدأ الشفافية لدى اإلدارات اللبنانية فإنها ستؤدي الى إتاحة املعلومات وتداولها على نطاق واسع
بين فئات املجتمع كافة دون أي تمييز بينهم ،وبالتالي سوف يتم تعزيز مشاركة كافة أطراف املجتمع في مكافحة
الفساد مع تحقيق أعلى درجات املساءلة املجتمعية والسياسية ،وتحقيق سيادة القانون واالمتثال لقواعده،
وبالتالي زيادة كفاءة ،وفعالية سياسات واستراتيجيات مكافحة الفساد الذي سوف يعم بالرفاهية على املجتمع
اللبناني ،وتحقيق معها تنمية بشرية مستدامة ويعزز فرص بقاء الشباب في وطنهم ويحول دون مغادرتهم الى
ً
أوطان غريبة سعيا الستقرارهم .وعلى الرغم من أن مبدأ االستجابة كأحد مبادئ الحوكمة الرشيدة ،وأن
ّ ّ
ّ
ّ
أكاديميةّ -
ّ
ّ
عملية نظمها مركز األبحاث والتوثيق
علمية-
للمؤسسات في لبنان" ،من خالل ندوة
االجتماعية
"تحديات املسؤولية
 1سهام رزق هللا:
ّ
ّ
ّ
اليسوعي ،من قبل ّ
ّ
االقتصادية في جامعة القديس يوسف القواقع في 8ايار
كلية العلوم
االقتصادي تحت برعاية رئيسها البروفسور سليم دكاش
 ،2018ومنشورة الكترونيا ً عبر موقع املركز وقد تم استرجاعه في  25أيار ،2020
https://www.usj.edu.lb/news.php?id=6513
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االلتزام سيؤدى إلى ترسيخ نظام َّ
فعال ملكافحة الفساد يستجيب لتطلعات املواطنين اللبنانيين إزاء ترسيخ قيم
النزاهة والشفافية كضمان حقيقي تجاه تحسين أداء الوظيفة العامة والحفاظ على املال العام وخفض نسبة
ا لعجز واملديونية ،وذلك من خالل تطبيق استراتيجية وطنية ملكافحة الفساد بالشراكة مع املعنيين والجهات
كافة .وبفعل فقدان ذلك فقد الحظنا بأن هناك ارتفاع كبير في أعداد املهاجرين ،ومغادرتهم بشكل قسري نتيجة
عامل الطرد الذي حققته الحكومة اللبنانية عبر افتقارها ملبادئ الحكم الرشيد والذي ارتفع بشكل مهول
ً
مؤخرا وعبرت عن ذلك العديد من الصحف والدراسات.
وبهذا الصدد فقد تم نشر عبر صحيفة املركزية اإللكترونية بأنه " تقدر مؤسسة «الدولية للمعلومات»
لألبحاث واإلحصاءات أن يصل عدد اللبنانيين الذين غادروا البالد من دون عودة في عام  2019إلى 61.924
مقارنة بـ ـ ـ ـ41.766ـ في العام السابق أي زيادة بنسبة  42في املائة .وعلى محرك «غوغل» ،بلغ معدل البحث عن
كلمة «هجرة» في لبنان بين شهري نوفمبر وكانون األول حده األقص ى خالل خمس سنوات .ولم يعد محامون
يعملون في ملفات الهجرة يمتلكون أوقات فراغ ،إذ تنهال عليهم طلبات الراغبين بالذهاب إلى كندا أو أستراليا أو
ً
ً
غيرها .ويقول أحد املحامين إن «الطلب على الهجرة ارتفع بنسبة  75في املائة» ،مشيرا إلى أنه يعمل حاليا على
ً
 25طلبا ،غالبيتهم إلى كندا .وهم من الشبان املتعلمين وأصحاب االختصاص ،منهم من يعمل في الصيدلة أو في
تكنولوجيا املعلومات أو الشؤون املالية".1
كما "يشير مسح املعطيات اإلحصائية للسكان واملساكن الذي أعدته وزارة الشؤون االجتماعية بين ألف
ً
لبناني سنويا أعوام  1997و 2004الى أن عد د املهاجرين هو نحو  44ألف لبناني بينما ارتفع هذا العدد منذ
ً
ً
سنويا وبلغ ذروته خالل حرب تموز  .2006أما الد اسة التي ّ
أعدها
عام  2005إلى نسبة تتراوح بين  60و 65ألفا
ر
النائب السابق لرئيس مجلس اإلنماء واإلعمار الدكتور بطرس لبكي فتشير إلى أنه منذ العام  1991بلغ عدد
ً
ً
ً
اللبنانيين الذين هاجروا لبنان  820ألفا بينهم  170ألفا هاجروا العام  1997و 180ألفا هاجروا في العام .2"1998
وقد عبر العديد من الباحثين عن هذا االستنزاف الكبير للشباب ودفعهم الى الهجرة تحت وطأة عامل الطرد من
قبل الدولة اللبنانية جراء فقدانها ملبادئ الحكم الرشيد وحرمان الشباب من حقوقهم واستقرارهم بعدما
بلغت نسبة البطالة والفقر نسبة قياسية هامة خاصة مع بداية .2019
ويؤكد لنا الباحث أسعد األتات في مقاله بأنه " منذ أواسط تسعينيات القرن املاض ي ،تتواصل الهجرة
الخارجية املُغادرة ،ال ّ
سيما بين الشباب .ومن املفارقات ،أن حجمها تعاظم باستمرار بعد عام  ،1990أي بعد
ً
ً
 1املركزية" ،هجرة الشباب تتزايد %42 :غادروا لبنان اخيرا ،في  30كانون الثاني ،2020منشور الكترونيا وتم استرجاعه في  25نيسان ،2020
https://www.almarkazia.com/ar/news/show/1

 2خالد فرج" ،الهجرة من لبنان"  ،دراسة مقدمة عبر مديرية العامة للدراسات واملعلومات مصلحة األبحاث تابع ملجلس النواب ،صادر عام 2014
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ُ
انتهاء ،ما ّ
ّ
استتب األمن ،إنما فقد األمان،
يسميها بعض الباحثين ،فترة االحتراب األهلي ( .)1990- 1975لقد
ّ
واستفحلت ظاهرة الفساد ،وال ّ
ّ
املتورطين واملشاركين وحماتهم من
العام ،إلى درجة أن حتى
سيما نهب املال
السياسيين باتوا يستفظعون ما وصلت إليه أحوال البالد والعباد ،في السياسة كما في االجتماع واالقتصاد.
أظهرت نتائج الدراسة اإلحصائية حول «األحوال املعيشية لألسر في لبنان» ،الصادرة عن املركز االستشاري
ُ
للدراسات والتوثيق (نشرت في كانون األول /ديسمبر  ،)2017أن نحو ثلث اللبنانيين يعيشون على حافة العوز
ّ
والفقر ،وأن ّ
معدل البطالة وصل إلى حدود  %36عام ّ ....2015
املؤشران ،الفقر والبطالةّ ،
عما آلت
يعبر هذان
إليه أحوال الناس على املستويات كافة في االقتصاد والسياسة واألمن والعمل ...فيما ّ
تعبر األرقام حول الهجرة

الخارجية عن تزايد وتيرة هذه األزمة خالل العقد األخير ( .1")2017 – 2007فنستنتج على ضوء هذا األرقام
دالالت لدوافع الهجرة التي بلغت ذروتها مع تفش ي مظاهر الفقر والحرمان وتزايد التدهور االقتصادي
واالجتماعي نتيجة غياب الحوكمة الرشيدة من قبل املعنيين وغياب مبدأ التنمية ومبدأ املحاسبة واملساءلة
التي سببت بارتفاع قياس ي للمديونية واستنزاف كبير للمال العام ،األمر الذي دفعت ثمنه القيمة الشرائية
ً
ً
ً
للعملة اللبنانية املنهارة أمام تصاعد صاروخي للدوالر وبلغ حدا قياسيا لم نعهده سابقا.
وقد تم التعبير عن هذا الواقع املتدهور للشعب اللبناني والدفع به نحو الهجرة من خالل تقرير متلفز
عام  2017من دون عودة ،وفق
وارد عبر شبكة فرانس 24بحيث أشار إلى أنه " غادر لبنان  34ألف لبناني في ِ
تقرير للدولية للمعلومات .أي أن تسعة أشخاص من كل ألف لبناني يغادرون بلدهم من دون عودة .وهذا ما
يعود إلى غياب ألنظمة الحماية االجتماعية مما يدفع اللبنانيين إلى املغادرة بحثا عن شروط حياتية أفضل .كما
ً
أن األزمة االقتصادية في لبنان هي واحدة من أسباب الهجرة أيضا ،بحيث أن نسبة النمو ال تتخطى  %1حسب
صندوق النقد الدولي وهناك ركود اقتصادي منذ سنوات ،أما ارتفاع في نسبة البطالة ،فقد تخطت  %35وفق
العمل الدولية" .2ومن املالحظ بأن غالبية املهاجرين هم من فئة الشباب والخريجين الجامعيين الذي
منظمة
ِ
يحرم املجتمع اللبناني االستفادة من طاقاتهم ،فتعمل على توفير التعليم لهم ألكثر من  16سنة ليتم توريده الى
ً
الخارج جاهزا يستفيد من قدراته بكل سهولة ،وهذا ما أكدته ريا شرتوني عبر مقالها الوارد في صحيفة األناضول
بأنه ُيشير " رئيس مركزالدولية للمعلومات :زيادة  %42في عدد املهاجرين في ....2019وأوضح أن غالبيتهم من
الشباب ومن خريجي الجامعات ،فالشباب اللبناني يبحث عن فرص عمل واستقرار في الخارج؛ ً
نظرا لصعوبة
ّ
االقتصادية بلبنان .وال ريب في أن االحتجاجات الشعبية املستمرة في لبنان منذ  17أكتوبر /تشرين
األوضاع
ّ
اللبنانيون
" ،مقال صادر في صحيفة األخبار اإللكترونية ،يوم اإلثنين  14كانون الثاني  ،2019أسعد األتات " ،نزيف الهجرة املتواصل
https://al-akhbar.com/Issues/264586
املقيمون يتناقصون1

 2كارمن جوخدار" ،معدالت الهجرة في لبنان في ارتفاع مستمر" ،موقع فرنس  24اإللكتروني ،وارد في  14كانون األول  ،2018تم استرجاعه في 26
نيسان https://www.france24.com/ar/2018 ،2020
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أول املاض ي ،وتدهور األوضاع االقتصادية ،والتأخير في تشكيل الحكومة ،هي دوافع للبنانيين نحو الهجرة. "1.
فوفق ما قد تم نشره عبر الدراسات واألبحاث بأن غياب الحوكمة الرشيدة قد تسببت باستنزاف قدرات
الشباب وشكلت عامل طرد لهم ،وقد ازداد اعداد املهاجرين منهم بشكل صارخ وهذا ما يعود إلى:
 غياب الرؤية والسياسات التنموية في أداء السلطة اللبنانية وتجاهلها ملطالب املواطنين وتطلعاتهم.ً
 غياب الحكم الرشيد عبر تطبيق مبدأ املحاصصة التوافقية عوضا عن تطبيق مبدأ الديمقراطية التينص عليها الدستور وجاءت في صلب مقدمته.
 غياب األمن االجتماعي عبر تدهور نظام الرعاية االجتماعية والسطو على أموالها ،أو سرقتها بشكل اوبآخر ضمن جرائم مالية كبيرة في ظل غياب الرقابة والتفتيش واملحاسبة.
 غياب التوافق في أداء الحكومة مما جعلها في صراعات سياسية وانقسامات حزبية في ظل تغليباملصلحة الذاتية على املصلحة الوطنية.
 غياب إدارة مال العام عبر تفش ي الرشاوي والفساد املالي ونزف خزينة الدولة التي كلفتها ارتفاع صارخفي مديونيتها أدخلت املجتمع أزمة اقتصادية ومالي يصعب عليها تجاوزها بشكل سريع.
 سرقة املال العام واستغالل موارد الدولة وأمالكها والتهرب الضريبي الذي دفعها تجاه اإلفالس ودخولوضع اقتصادي مأزوم ،دفعت ثمنه العملة الوطنية عبر ازدياد غير مسبوق بسعر الصرف ،وتدني
القيمة الشرائية للعملة الوطنية في ظل تجاذبات سياسية وانقسامات حزبية غلبت مصالحها
الشخصية على حساب مصلحة الوطن واملواطن.
 كلفت األجيال املقبلة مديونية مرتفعة وأورثتها ضعف اإلنتاجية وضعف البنية التحتية يصعب معهااألجيال في املستقبل التخلص من تداعياتها مما أضعف للتنمية البشرية املستدامة جدواها.
ا
رابعا ،الخالصة والتوصيات.

توصلت دراستنا هذه إلى أن حوكمة الهجرة تتمثل في بناء نظم من الحكم الرشيد الذي يحقق للشباب
امنهم ويراعي مستقبلهم مما يدفع بهم الى التثبت في أوطانهم .وبهذا الصدد تشتمل حوكمة الهجرة على تطبيق
مبادئ الحكم الرشيد الفعال من أجل تثبيت املواطن في أرضه عبر خطط واستراتيجية تنموية واضحة املعالم

 1ريا شرتوني " ،تتعدد أسباب اللبنانيين....وحلم الهجرة واحد" ،مقال صحفي وارد في صحيفة األناضول اإللكترونية ،في  23كانون الثاني عام،2020
https://www.aa.com.tr/ar
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في أهدافها .أي أن على الحكومة اللبنانية أن تعمل على تبني إدارة الحكم ملواردها ضمن رؤية واضحة مع ضمان
وجود لنظم عمل شفافة في ممارستها للسلطة.
وبا لتالي على السلطة اللبنانية أن تعمل على التحكم في العالقات بين األطراف السياسية املعنية ،والتي
تؤثر في األداء بالحكم ووجهته تجاه مواطنيها وتطلعاتهم املستقبلية .كما تشمل حوكمة الهجرة على مقومات
التنمية البشرية املستدامة التي تساعدها في تحقيق مبادئ الحكم الرشيد بصورة واضحة وبشفافية عالية
وجعلها في صلب ممارسة العمل الحكومي من أجل توريث األجيال املقبلة دولة مؤسسات خالية من الشوائب.
كما على الجهة الحكومية أن تتبنى سياسات تعزز سلطة القانون خالل ممارستها السلطة على املدى
القريب والبعيد ،مع تحديد اآلليات املناسبة التي تضمن معها بقاء املواطن ضمن حدود وطنه .كما ال بد
ً
للحكومة اللبنانية ان تستهدف الدعم التقني ألجل تعزيز التنمية البشرية املستدامة ،وفقا لسياسات محددة
وواضحة املعالم تعزز معها تدخل حقيقي للشباب في صنع القرار بصورة مستدامة .ومن أجل تبني الحوكمة
الرشيدة في كبح عجالت الهجرة التي البد من توفر املقومات اإلصالحية التالية عبر سياسات شبابية تضمن
عدم هجرتهم وتتمثل في:
ّ
السياسية دون خوف أو
 .1تشجيع الشباب على املشاركة في صنع القرار وعلى املساهمة في تشكيل الطبقة
تهديد وبوعي وضمن معيار الوطنية عند ممارستهم العملية االقتراعية.
 .2تعزيز موارد املجتمع الزراعية والصناعية عبر تشجيع االستثمار في هذين القطاعين املنتجين الذين
ّ
والخريجين ضمن تخصصاتهم املختلفة.
يوفران فرص عمل للشباب العاملين
 .3توجيه منهي للتخصصات الجامعية املطلوبة عبر تنشيط مكاتب لدراسة سوق العمل وتوجهاته مما
يخفض من معدل بطالة الشباب ويقلص هجرتهم من لبنان.
ّ
 .4تحفيز الشباب اللبناني على التعلق بوطنهم األم وعدم التخلي والتفريط به من خالل التوعية والسياسات
الوقائية التي تغرس مبادئ وقيم أخالقية في نفوسهم.
 .5القضاء على املحسوبية والوساطات من خالل توحيد ملعايير التوظيف وفق الكفاءة والجدارة.
ّ
 .6تعزيز املسؤولية االجتماعية لدى املواطن من خالل تعزيز لبرامج االستثمارات التنموية كافة ،والتي من
املمكن لها أن تنمي مؤهالت الشباب اللبناني وتدعم قدراتهم ،وال سيما عبر الجمعيات واملؤسسات
والنوادي الثقافية.
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 .7االهتمام بتوفير سياسات شبابية متخصصة تدمج هذه الفئة في املجتمع وتعزز مشاركتها عن طريق توفير
ّ
الصحي ،واملسكن ،ووسائل املواصالت ،مع تحقيق مبدأ املساواة
النظم الرعاية االجتماعية كالتأمين
والعدالة عبر االستفادة من سياسة الرعاية الحكومية.
ً
 .8العمل على تشكيل جهاز قضائي عادل وفقا للقدرات واملؤهالت بشكل بعيد عن املحاصصة والتوافق
الحزبي السياس ي من أجل تطبيق سيادة القانون واملحاسبة واملساءلة لدى النظام اللبناني.
 .9تفعيل مبدأ الديمقراطية في النظام اللبناني والذي ُيعزز الحرية املسؤولة واالنضباط في تحمل املسؤولية
من قبل الحكومة تجاه مواطنيها وحاجاتهم.
 .10على الحكومة اللبنانية أن تتبنى مبدأ الشفافية في ممارستها للسلطة في ظل تطبيق عملية الرقابة
الشاملة عبر تفعيل جهاز التفتيش املركزي على اإلدارات واملؤسسات الحكومية وغير الحكومية ،الذي
يساعد في ضبط موارد الدولة وصون ممتلكاتها.
الئحة املصادرواملراجع
)1

)2
)3
)4
)5

أحالم بيضون" ،قراءة في النظام اللبناني بين القانون والتطبيق" ،مداخلة مقدمة الى املؤتمر العلمي االول
تحت رعاية رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور عدنان السيد حسين ،وبمشاركة من اهل القانون والسياسة،
من قبل كلية الحقوق والعلوم السياسية في الجامعة اللبنانية ،بعنوان "صالحيات رئيس الجمهورية بين
النص الدستوري واملمارسة السياسية " ،وذلك في قاعة املؤتمرات –االدارة املركزية -بتاريخ .2014-1-31
منشور الكترونيا ً على موقع الجامعة اللبنانية تم استرجاعه في  25نيسان ،2020
https://www.ul.edu.lb/lawMag/8.aspx?lang=3
ّ
اللبنانيون املقيمون يتناقصون " ،مقال صادر في صحيفة
أسعد األتات " ،نزيف الهجرة املتواصل
األخبار اإللكترونية ،يوم اإلثنين  14كانون الثاني https://al-akhbar.com/Issues/264586 ،2019
خالد فرج" ،الهجرة من لبنان"  ،دراسة مقدمة عبر مديرية العامة للدراسات واملعلومات مصلحة
األبحاث تابع ملجلس النواب ،صادر عام .2014
خلف عبد هللا الوردات" :الحوكمة في القطاع العام" ،أستاذ جامعي ،مقال علمي الكتروني وارد في موقع
مقالhttps://mqqal.com/2017/،2017 ،
ريا شرتوني " ،تتعدد أسباب اللبنانيين....وحلم الهجرة واحد" ،مقال صحفي وارد في صحيفة األناضول
اإللكترونية ،في  23كانون الثاني عامhttps://www.aa.com.tr/ar ،2020

العرب | لبنان – 19و2020 |06| 20
الدول المحكم حول :إشكاليات الهجرة و اللجوء يف الوطن
عدد خاص بالمؤتمر
ي
ي

169

العلم :سلسلة كتاب أعمال المؤتمرات  -العام الثامن – العدد  28يونيو 2020
مركز جيل البحث
ي

 )6سعد محمد عثمان"،الحوكمة املؤسس ي بين الفهم الكالسيكي واملعاص حوكمة األداء االقتصادي"،
ً
دورة تدريبية ،2019 ،منشورة الكترونيا بصيغة ( ،)pdfتم استرجاعها بتاريخ  22نيسان.2020
https://euro-ags-center.com/wp-content/uploads/2019/.pdf
 )7سعيد ميرزا وآخرين" ،مشروع االستراتيجية الوطنية ملكافحة الفساد ومخططها التنفيذي (-2018
 )2023اللجنة الوزارية ،الجمهورية اللبنانية.2018 ،
 )8سالمة أبو زعيتر" ،الحوكمة الرشيدة في املؤسسة سبيل للتنمية وتطوير األداء" ،مقال الكتروني صحفي
وارد ضمن موقع أمان فلسطين ،تم استرجاعه بتاريخ -22نيسان.2020-
https://www.aman-palestine.org/media-center/6467.html
ّ
ّ
أكاديميةّ -
ّ
ّ
علمية-
للمؤسسات في لبنان" ،من خالل ندوة
االجتماعية
"تحديات املسؤولية
 )9سهام رزق هللا:
ّ ّ
ّ
ّ
اليسوعي،
ملية نظمها مركز األبحاث والتوثيق االقتصادي تحت برعاية رئيسها البروفسور سليم دكاش
ع
االقتصادية في جامعة ّ
ّ
من قبل ّ
القديس يوسف القواقع في 8ايار  ،2018ومنشورة الكترونيا ً
كلية العلوم
عبر موقع املركز وقد تم استرجاعه في  25أيار ،2020
https://www.usj.edu.lb/news.php?id=6513
ّ
 )10صحيفة النهارااللكترونية" ،لبنان في مؤشر مدركات الفساد :غياب الشفافية يرتبط بالنظام ولخطوات
تستكمل املصادق" ،مقال صحفي وارد فير 9آذار https://janoubia.com/2011،2011
ً
ً
 )11صحيفة النهار "،لبنان األول عربيا والرابع عامليا بين الدول األكثر مديونية" ،منشور في  24كانون الثاني
.2019
https://www.annahar.com/article/928849
 )12صحيفة لبنان  ،24الدوالر ب ـ ـ  3200ليرة بشركات التحويل ...هذه الخسارة التي تتكبدونها في كل مرة
ً
تقبضون املال" ،منشور الكترونيا في  11أيار  ،2020تم استرجاعه في  12أيار .2020
https://www.lebanon24.com/news/economics/702386
 )13كارمن جوخدار" ،معدالت الهجرة في لبنان في ارتفاع مستمر" ،موقع فرنس  24اإللكتروني ،وارد في 14
كانون األول  ،2018تم استرجاعه في  26نيسان https://www.france24.com/ar/2018 ،2020
 )14كمال حمدان" ،تفاقم أزمة الدين العام في لبنان وسبل املواجهة" ،مقال علمي منشور في مركز اإلمارات
للسياسات االلكتروني ،في  18آذار  ،2020تم استرجاعه في  12أيار ،2020
https://epc.ae/ar/brief/the-worsening-public-debt-crisis-in-lebanon-and-how-to-resolve-it
 )15محمد مرعي مرعي" ،الحوكمة األكاديمية بين التخطيط االستراتيجي وقياس األداء املؤسس ي" ،حالة
(مشروع تمبوس :تحسين اإلدارة الجامعية باستخدام املعلوماتية وشبكات االتصال بالجامعات السورية)،
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ورقة علمية مقدمة الى املؤتمر العلمي الثالث بعنوان الحوكمة األكاديمية الذي تم في  17-16شباط  /فبراير
 ،2009من قبل كلية إدارة األعمال والعلوم اإلدارية – جامعة الروح القدس الكسليك -لبنان.2009،
ً
ً
 )16املركزية" ،هجرة الشباب تتزايد %42 :غادروا لبنان اخيرا ،في  30كانون الثاني ،2020منشور الكترونيا وتم
استرجاعه في  25نيسان https://www.almarkazia.com/ar/news/show/1 ،2020
 )17موقع االنتخابات اللبنانية اإللكترونية ،نسبة االقتراع في كافة الدوائر اإللكترونية ،منشور بصيغة (،)pdf
تم استرجاعه في  12أيار http://elections.gov.lb/ ،2015
 )18وزارة الشؤون االجتماعية" ،توسع الفقر في لبنان على وقع أزمته السياسية واالقتصادي" ،موقع
االلكتروني ،منشور في  4أيار  ،2020تم استرجاعه في  12أيار .2020
http://www.socialaffairs.gov.lb/MSASubPage.aspx?News=630
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 اسرتاتيجيّة مقرتحة- حوكمة اهلجرة يف لبنان
Governance of Immigration in Lebanon - A proposed strategy
الباحثة األميرة جوليان محمد علي
Al Amira Juliana Muhammad Ali
ّ
ّ - الجامعة اللبنانية
Lebanese University LU - االنسانية
كلية اآلداب والعلوم
Abstract:
Governance, in its concept, means an evolving system for successful leadership and
management through mentoring and follow-up. This system defines responsibilities, rights and
relationships with the various actors and clarifies the necessary procedures for making rational
decisions related to the functioning of the state and its institutions. And since governance is a
multi-faceted political, economic and social term which aims, among other goals, to achieve
sustainable development, and where migration has its economic, cultural and social benefits, we
have meant in this research "migration governance" that interest that started in recent decades
on the international scene. This study deals with immigration governance and suggests an
effective strategy for immigration management and focus efforts for cooperation and
coordination between the various international bodies (the High Commissioner for Refugees, the
Red Cross and Red Crescent, etc.) in Lebanon and between government agencies concerned with
border management (public security and the related agencies) and all the ministries concerned
with migration (the Ministry of Displaced and Expatriates) and other ministries that provide
services in areas related to migrants such as the Ministry of Health, the Ministry of Education, the
Ministry of Social Affairs etc...to work together with civil society institutions and municipalities to
achieve the highest level of cooperation to ensure migrants’ rights and achieve well-being and
sustainability .
Key words: Immigration Governance, Sustainable development, Geographic information
System, Management Information system, Strategy.
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ملخص:
متطور للقيادة واالدارة الناجحة من خالل التوجيه واملتابعةُ .ي ّ
ّ
حدد
الحوكمة بمفهومها تعني وجود نظام
هذا النظام املسؤوليات والحقوق والعالقات مع مختلف األطراف الفاعلة و يوضح االجراءات الالزمة لصنع
ّ
ّ
ّ
السياسية
القرارات الرشيدة املتعلقة بعمل الدولة ومؤسساتها .وملا كانت الحوكمة مصطلح متعدد األوجه
ّ
ّ
ّ
واالجتماعية والتي ترمي من جملة أهدافها الى تحقيق التنمية املستدامة وملا كان للهجرة منافعها
واالقتصادية
ّ
ّ
ّ
واالجتماعية ،عنينا في هذا البحث "حوكمة الهجرة" التي بدأ االهتمام بها في العقود
الثقافية
االقتصادية،
اتيجية ّ
الدولية .تتناول هذه الدراسة حوكمة الهجرة وتقترح استر ّ
ّ
فعالة إلدارة الهجرة
األخيرة على الساحة
ّ
ّ
(املفوضية العليا لشؤون الالجئين ،الصليب
الدولية
وتركيز الجهود للتعاون والتنسيق بين مختلف الجهات
ّ
الحكومية التي تعنى بإدارة الحدود(األمن العام واالجهزة
االحمر والهالل االحمر وغيرها) في لبنان و بين الجهات
التي تتعلق بها) و كافة الوزا ات املعنية بالهجرة (وزارة املهجرين واملغتربين) والوزا ات األخرى التي ّ
تقدم خدمات
ر
ر
َ
ّ
ّ
االجتماعية الخ ...للعمل جنبا
في املجاالت ذات الصلة باملهاجرين كوزارة الصحة ،وزارة التعليم ،وزارة الشؤون
الى جنب مع مؤسسات املجتمع املدني والبلديات لتحقيق أعلى مستوى من التعاون لضمان حقوق املهاجرين
ّ
الرفاهية واالستدامة.
وتحقيق
مصطلحات الدراسة
افية – االستر ّ
حوكمة الهجرة  -التنمية املستدامة -نظم املعلومات االدارية -نظم املعلومات الجغر ّ
اتيجية.

مقدمة

ً
الهجرة ظاهرة متعددة األوجه ملا لها من تأثير على املجتمعات املرسلة واملستقبلة للمهاجرين اقتصاديا،
ً
ً
ً
سياسيا .وعلى ذلك ّ
فإن دراسة لبنان والعالم العربي تبقى غير مكتملة وغير واضحة بدون
اجتماعيا وثقافيا أو
دراسة الهجرة حيث أن تاريخ لبنان والعالم العربي ال ينفصل عن تاريخ الهجرة .والهجرة في لبنان ظاهر ليست
وليدة اليوم بل تعود جذورها الى تاريخ لبنان منذ عام  ،1860حيث هاجر في الفترة املمتدة بين العام 1860
و 300 ،191ألف لبناني 1.وتزايدت مع اشتداد حدة الصراعات الطائفية والتي بدأت معها موجات الهجرة
ً
ً
للبحث عن امكنة أخرى اكثر أمانا واستقرارا نحو أوروبا وأميركا و دول الخليج العربي ليصل العدد االجمالي الى
ما يقارب السبعة ماليين مغترب بمن فيهم املتحدرون من اصل لبناني مقابل اربع ماليين لبناني مقيم اآلن في
ً
لبنان .هذا البلد الصغير هو وجهة أيضا للمهاجرين ،حيث استقبل ومنذ الستينات التدفقات من سريالنكا،
1 Elie safa, lémigration libanaise, Université st. joseph, Beyrouth 1960
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ً
مصر ،فلسطين ،العراق ومؤخرا الالجئين السوريون ليصل العدد االجمالي في عام  2015الى  1,997,776أي ما
ّ
إمكانية تنمية الهجرة كان ال بد من الحاجة الى سياسة إلدارة
نسبته  %34من اجمالي سكان لبنان 1.بهدف تعزيز
ّ
الدولية كحماية حقوق العمال واملهاجرين والقضايا املتصلة
الهجرة بشكل جيد ،تراعي في مضمونها املعايير
بالهجرة كالصحة ،التعليم واألمن االجتماعي واالندماج.
اإلشكالية

ّ
ّ
منظم إلدارة الهجرة بشكل ّ
جيد أو خطة لالستثمار في الرأس املال البشري
يفتقر لبنان الى نهج سياس ي
َ
(املهاجرين في لبنان والخارج) ومؤخرا غياب سياسة ملواجهة أزمة الالجئين في لبنان واالستجابة لها ،إليجاد
حلول ّ
عملية ملواجهات تحديات خلق املزيد من فرص العمل .اإلشراف واملراقبة على انجاز املشاريع واملبادرات
لدعم املهاجرين وتمكينهم تديرها وتتابعها املنظمات الدولية واملنظمات الغير حكومية املدعومة من قبل
الجهات املانحةّ .
ّ
حكومية تتولى تنسيق وادارة وتنظيم الشراكات على املستوى الوطني يعيق
ان غياب سياسة
ً
ّ
التنمية.
إمكانية تحليل نتائج املبادرات والجهود املبذولة تحقيقا ألهداف
أسئلة الدراسة
يأتي هذا البحث لإلجابة على األسئلة التالية:
 ماهي الفرص واملعطيات املتاحة لتنفيذ وتطبيق سياسة إدارة الهجرة في لبنان؟ ماهي التحديات التي تشكل عوائق أمام تنفيذ هذه السياسة؟ كيف ُي َفهم التعاون والتنسيق بين الوزارات واملؤسسات الغير حكومية التي تدير املبادرات لالضطالع بدور
واحد لتحقيق اعلى قدر من التنمية املستدامة؟
فرضيات الدراسة
للبحث ثالث فرضيات رئيسية:

ّ
ّ
االنسانية بشكل بارز زاد من "االعتماد الكلي" إلدارة شؤون
 إن نشاط املنظمات الدولية وعمل الجمعياتاملهاجرين و متابعة القضايا املتعلقة بالهجرة واهمها تمكين املهاجرين لالستفادة من قدراتهم.
ً
ً
ّ
مستقرة لعقود ،سياسيا واقتصاديا ،أعاقت بشكل كبير تنفيذ مثل هذه السياسة.
 إن أوضاع لبنان الغير إن غياب الفنيين واالختصاصيين بمجال "حوكمة الهجرة" في الوزارات واملكاتب التابعة لها حال دونً
التفكير لالستفادة من الهجرة دعما لالقتصاد واالستدامة.

 1تقرير الهجرة في املنطقة العربية  -2017االسكوا
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أهداف البحث
يهدف هذا البحث الى:
اتيجية ّ
 صياغة مسودة سياسة واستر ّفعالة إلدارة الهجرة في لبنان.
صحيةّ ،
ّ
ّ
 التركيز على ّبيئية ،ديموغرافية للمهاجرين (من والى لبنان)
مكانية،
أهمية توفير قاعدة بيانات
وتحديثها كل سنة ليصار الى فهم اكبر ألوضاعهم وكيفيه االستفادة من قدراتهم.
ّ
االدارية MISو نظم املعلومات الجغر ّ
افية  GISلتحليل
 تشجيع استخدام تكنولوجيا نظم املعلوماتالبيانات بعد جمعها وتنظيمها وتخزينها في النظم املذكورة ،إلعداد الدراسات القتراح النماذج والسياسات.
اهمية دعم الشراكة بين القطاع العام والخاص لتحقيق تنسيق وتعاون ّ
 التركيز على ّفعال في مجال ادارة
الهجرة.
ّ
أهمية الدراسة
ّ
ّ
تمثل ورقة عمل ّ
ّ
ّ
بحثية تتضمن استراتيجية للخروج
النظرية لهذه الدراسة في أنها
العلمية أو
األهمية
تبرز
ّ
التطبيقية في انها تتمثل في تقديم حلول ّ
ّ
ّ
عملية
األهمية
بأداة وسياسة لحوكمة الهجرة في لبنان .بينما تبرز
ً
ّ
لقضية ادارة الهجرة تحقيقا للتنمية املستدامة.
حدود الدراسة
ّ
بكيفية ادارتها لتحقيق التنمية املستدامة
ستتناول هذه الدراسة مناقشة ملختلف جوانب الهجرة املتعلقة
على املستوى املحلي للخروج بسياسة ونهج منظم ،يمكن تحديث جوانب هذه السياسة بحسب الظروف
املستجدة التي قد تؤثر وتتأثر في مجال ادارتها.
اإلطارالنظري والدراسات السابقة
ّ
تعتبر حوكمة الهجرة والتنمية املستدامة من املواضيع ّ
الدولية وعقدت ألجلها
الهامة املطروحة في املشاورات
الكثير من املؤتمرات في العالم ملا إلدارة الهجرة فائدة عظيمة يمكن االستفادة منها في تحقيق تنمية مستدامة
في البلدان  .بدأت الحكومات في العالم تسعى اليوم الى وضع السياسات واالستراتيجيات من أجل إدارة ّ
جيدة
ّ
التطور والرخاء ملجتمعاتها .
وسليمة لتحقيق
ً ًّ
ً
مهما
فيما يلي عرضا لبعض الدراسات التي تناولت مواضيع تتصل ببحثنا ،تناولت كل واحدة منها جانبا
نسعى الى الوصول لحقائق أكبر وأدق لتحليل حوكمة الهجرة والتنمية املستدامة في دولة لبنان.

العرب | لبنان – 19و2020 |06| 20
الدول المحكم حول :إشكاليات الهجرة و اللجوء يف الوطن
عدد خاص بالمؤتمر
ي
ي

176

العلم :سلسلة كتاب أعمال المؤتمرات  -العام الثامن – العدد  28يونيو 2020
مركز جيل البحث
ي

ّ
قضية الالجئين السوريين في لبنان ،التوصيف واآلثار (1)2019
ُيناقش هذا التقرير التحليلي ّ
الصادر عن مؤسسة جسور للدراسات واملتعلقة بإعداد الدراسات االجتماعية
ّ
ّ
والسياسية وغيرها في منطقة الشرق االوسط وذلك بهدف مد جسور نحو املسؤولين و صناع
واالقتصادية
القرار في قطاع التنمية للمساعدة في اتخاذ القرار .تناولت هذه الدراسة وصف ألوضاع الالجئين السوريين في
ّ
ّ
والقانونية) والبحث في تداعيات األزمة السورية على االقتصاد اللبناني،
االقتصادية
لبنان (االجتماعية،
وخلصت الى أن لبنان لم يستفد من االموال التي ضخها املجتمع الدولي لالستجابة لألزمة الالجئين التي يعيشها
ّ
الصحة والتعليم ،وسوق العمل .وأن سبب
والتي تشمل في كثير من جوانبها معالجة البنية التحتية ،وقطاعات
آلية تنظيم وتنسيق بين املؤسسات ّ
االخفاق عدم وجود ّ
العامة أو وجود سياسة للتعامل مع هذا امللف مما
يعزز من الفساد وفرص قيام مؤسسات الدولة كل على حدة بالتعامل مع املبالغ الواردة اليها بشكل غير منتظم
مشوب بالفساد.
ّ
ّ
املنهجية عن لبنان (2)2015
التشخيصية
تشجيع إنهاء الفقروتعزيزالرخاء املشترك ،الدراسة
عدت هذه الد اسة مجموعة من البنك ّ
َأ ّ
ّ
الرئيسية التي يواجهها بلد
الدولي بغرض تحديد العوائق والقيود
ر
لبنان في مجال خلق فرص العمل للوصول للحد من الفقر وتعزيز الرخاء املشترك .اعتمدت هذه الدراسة على
ً
ّ
اللبنانية و ممثلون
تحليل للحقائق املتاحة مستفيدة من مشاركة آلراء خبراء لبنانيون وممثلون من الحكومة
ّ
حكومية وكذلك ممثلون من القطاع الخاص وأعضاء املجتمع األهلي اضافة الى بعض
عن املنظمات الغير
الجهات املعنية من القطاع الخاص وغيرهاّ .
تبين هذه الدراسة أن ّثمة عوائق لتحقيق نمو شامل وخلص فرص
ّ
ّ
الطائفية والصراع املسلح وهذا ما يفرض أعباء ثقيلة
العمل أبرزها تتعلق في هيمنة النخبة التي تتخذ ذريعة
عملية التنمية .وبهدف معالجة هذه العوائق ّ
ّ
على االقتصاد اللبناني ويعيق ّ
منهجية
أعدت هذه الدراسة
ً
ً
للتحقق من مدى حدة تلك العوائق وتصنيفها من األقل وقعا الى األكثر وقعا مما ُيتيح لإلصالحيين أن يعالجوا
ّ
التحديات في مسار التنمية في لبنان.
بشكل مباشر

ّ
قضية الالجئين السوريين في لبنان ،التوصيف واآلثار ،تركيا.2019 ،
 1وحدة الدراسات في مركز جسور للدراسات،
 2مجموعة البنك الدولي منطقة الشرق االوسط وشمالي افريقيا ،تشجيع إنهاء الفقر وتعزيز الرخاء املشترك في لبنان ،لبنان.2015 ،
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ّ
ّ
العربية (1)2018
والنظامية واملنطقة
االتفاق العاملي من اجل الهجرة اآلمنة واملنظمة
إطار مشترك للتحديات والفرص وحوكمة
االتفاق العاملي يعتبر خطوة غير مسبوقة في التعاون العاملي نحو ٍ
الهجرة نحو هجرة تصب في صالح الجميع ما يؤكد صالته بالتنمية املستدامة وهو ثمرة عملية حكومية دولية
بقيادة الدول قائمة على املشاركة ،شملت ثالث مراحل هي املشاورات ،والتقييم ،واملفاوضات الحكومية
ً
ّ
ّ
اإلقليمية
الوطنية،
الدولية .يضم االتفاق ثالثة وعشرين هدفا إلدارة الهجرة على املستويات الثالث املحلية،
والعامليةّ .
يقدم استر ّ
ّ
اتيجية محددة من اجل االستجابة للتدفقات الكبيرة للمهاجرين الستكشاف التحديات
الناشئة عن التدفقات املختلطة الكبيرة للمهاجرين والالجئين .كما يقدم الخيارات املتاحة للدول االعضاء
ّ
واالجتماعية إلثراء مجتمعاتهم من خالل قدراتهم
ملساعدة املهاجرين من تحقيق امكاناتهم االقتصادية
البشرية ،األمر الذي يساهم في تحقيق التنمية املستدامة على كافة املستويات.
ا
ّ
التطور
هجرة عبوراملتوسط نحو حوارفاعل على ربط جماعات املهاجرين في الخارج تحقيقا للمزيد من
(2)2010
وهو مشروع مشترك بين املركز الدولي لتنمية سياسة الهجرة واملنظمة الدولية للهجرة كواحدة من املبادرات
ّ
ّ
بإمكانية املؤسسات
الهادفة الى تقديم الدعم للدول ذات االعداد الكبيرة من املغتربين .هذا املشروع يمثل جردة
ّ
التطور .تعرض الجردة املعلومات الالزمة لدعم الحوار البناء في مجال
وممارساتها لربط املهاجرين وتحقيق
اآللية املؤسساتية ،وسياسات الدعم والتشريع وأقنية االتصال واملبادرات املتعلقة بجماعات املهاجرين في
الخارج .وبالتالي ّ
فإن الجردة تهدف إلى إبراز كيف اختارت بعض الدول مأسسة عالقاتها بجماعات مواطنيها في
الخارج ،تشكيل ركيزة أساسية للحوار حول املمارسات السليمة والعبر املستخلصة والتوصيات املستقبلية
لتحقيق املزيد من التعاون داخل الدول وفي ما بينها في كل ما يتعلق بالقضايا املرتبطة بجماعات املهاجرين في
الخارج .تعرض الجردة ملحة عامة عما يتوافر من معلومات مقارنة حول املمارسات املؤسساتية املعتمدة ً
حاليا،
والتحديات املرتبطة بجماعات املهاجرين في الخارج التي تواجهها ثالثة عشرة من الدول ومنها لبنان.
االطاراملنقح لسياسة الهجرة في أفريقيا وخطة العمل ()2027 -2018
توضح خطة العمل األنشطة التي ستضطلع بها ّ
مفوضية االتحاد األفريقي خالل فترة الخطة في محاولة
لتسهيل االدارة املنسقة للهجرة في القارة ضمن اطار االتحاد االفريقي لسياسة الهجرة في افريقياّ .
تقدم هذه
ّ
ّ
اساسية عن اطار سياسة الهجرة في أفريقيا ،اتجاهات وانماط الهجرة فيها ،اضافة الى الجهود
الخطة معلومات
ّ
ّ
والقارية املبذولة إلدارة الهجرة .كما ويركز االطار االستراتيجي على حوكمة الهجرة ،هجرة اليد العاملة
العاملية
 1االتحاد االفريقي ،االطار املنقح لسياسة الهجرة في أفريقيا وخطة العمل ( ،)2027 -2018اثيوبيا.2016 ،
 2املركز الدولي لتنمية سياسة الهجرة واملنظمة الدولية للهجرة ،هجرة عبور املتوسط نحو حوار فاعل على ربط جماعات املهاجرين في الخارج
ً
ّ
التطور ،فيينا2010 ،
تحقيقا للمزيد من
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والتعليم ،حوكمة الحدود وانخراط املغتربين .كما ويعرض ضمن فصولها القضايا املتعلقة بالهجرة كالتنمية،
البيانات والبحوث ،حقوق االنسان وغيرها من القضايا ذات الصلة بإدارة الهجرة.
ّ
النظامية ،مؤشر حوكمة الهجرة لعام Measuring well-governed migration 2016
قياس الهجرة
The 2016 Migration Governance Index1
هذا املشروع تم تنفيذه بشكل مشترك مع وحدة االستخبارات االقتصا ّدية The Economist Intelligence
ّ
)ّ Unit (EIU
الوطنية
يتضمن املشروع تطوير اطار مرجعي للسياسات لتقييم مدى تطبيق سياسات الهجرة
جيد على النحو املتفق عليه في الهدف  10.7من خطة التنمية املستدامة ّ .2030
واملدارة بشكل ّ
يتكون االطار
ً
ّ
املنهجية
من أكثر من سبعين مؤشرا تم تصنيفها تحت خمسة أبعاد مختلفة إلدارة الهجرة .املشروع يشرح
ً
ّ
الرئيسية لتقييم سياسة ومؤسسات إدارة الهجرة في خمسة عشر بلدا ومنها تركيا ،السويد ،ايطاليا،
والنتائج
جنوب أفريقيا وغيرها .يغطي محتوى التقرير الفترة املمتدة بين أكتوبر  2015الى حزيران  .2016يبحث التقرير
ّ
أساسية في مجال حوكمة الهجرة ،اذ يركز على تطوير اطار حوكمة الهجرة واهداف التنمية
في خمسة مباحث
املستدامة .كما يعرض سياسات حوكمة الهجرة وتطبيقها في هذه الدول .كما يعرض مقاييس حوكمة الهجرة
والتحديات للفرص في املستقبل مع التركيز على القدرة املؤسسية في حماية حقوق املهاجرين والهجرة اآلمنة
ّ
والنظامية وكذلك التعاون والشراكات االقليمية والدولية.
ّ
منهجية البحث
املنهجية التي ُ
ّ
ّ
املكتبية ،الدراسات
اعت ِمدت في هذه الدراسة تتركز على االستفادة من خالل األبحاث
ّأما
والتقارير التي ُأ ّ
عدت حول موضوع حوكمة الهجرة وعالقتها بالتنمية املستدامة على مستوى العالم والبلدان
ّ
ولبنان على وجه الخصوص ملحاولة إيجاد مقاربة واستر ّ
واقعية ُيمكن اعتمادها في لبنان ،مستفيدين
اتيجية
من تجارب الدول األخرى.
وقد استخدم املنهج التحليلي وهو منهج يقوم على تقسيم و تجزئة املشكلة البحثية إلى العناصر األولية التي
ُت َك ّونها ومن َث َّم دراستها بأسلوب ّ
معمق ،وفي ضوء ذلك يتم استنباط أحكام أو قواعد؛ يمكن عن طريقها إجراء
ِ
ُ
َّ
تعميمات تساعد في حل املشاكل والوصول الى األسباب التي أدت إلى نشوئها.
الهجرة في لبنان ،حقائق وأرقام
ُ
حيث تشير التقديرات الى ّ
تاريخي ًا بلد ُم ّ
ّ
أن عدد املهاجرين وصل الى 885000مهاجر عام
صدر للهجرة
لبنان
ّ
ّ
األميركية،
السعودية ،الواليات املتحدة
 2013أي ما نسبته  %18من إجمالي عدد السكان الى اململكة العربية
1 The Economist intelligence Unit, Measuring well-governed migration The 2016 Migration Governance Index, London, 2016.
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أستراليا ،فرنسا ،السويد ،االمارات العربية ،الدانمارك 1 .وقد وصل عدد املهاجرين اللبنانيين الى اكثر من 50
ً
الف مهاجر عام 2.2019فبحسب مركز سياسة الهجرة عام  ،2013يهاجر سنويا  15الى  20الف لبناني يهاجرون
ً
ً
عاماّ .
ّ
يوضح الدول رقم
الشمالية وأستراليا %76 .تتراوح أعمارهم بين  15و 34
سنويا %27 ،يهاجرون الى أميركا
ّ ،1
تطور أعداد املهاجرين بين عامي  1990و  ،2015حيث بلغ عدد املهاجرين في العام  550,729 ،1990مهاجر
أي ما نسبته  %18.7من عدد السكان في لبنان ووصل هذا العدد الى  789,140مهاجر عام  2015أي ما نسبته
.%13.6
النسبة الى عدد السكان

السنة

عدد املهاجرون من
لبنان

1990

505.729

%18.7

2000

557.494

%17.2

2010

713.494

%16.4

2015

798.140

%13.6

جدول  1عدد املهاجرين ما بين عامي  1990و  ،2015مصدر البيانات :تقرير الهجرة املنطقة العربية  -2017االسكوا

ّ
ّ
األرقام االخيرة مخيفة ،فبحسب موقع مجلة االلكتروني توثق االعداد وأشارت الى هجرة  34502مهاجر عام
 2018هاجروا ولم يعودوا وهو رقم يزيد على عام  2017الذي هاجر فبه  18000لبناني هاجروا بلدهم بشكل
نهائي و  11000غادروا في العام  2016من غير رجعة ،ما يعني استمرار تزايد االعداد بشكل كبير ما يحرم لبنان
ّ
واالقتصادية .نتائج املسح التي قام بها فريق عمل "إجراءات دعم املهاجرين من منظور
من طاقاته البشرية
العمالة واملهارات" تشير الى أن لبنان يعاني من نقص في الدعم املقدم للمهاجرين اللبنانيين سواء كانوا مهاجرين
ً
ً
ّ
الشخصية أو العائلية بدال
مرتقبين او مغتربين او عائدين .حيث غالبا ما يلجأ املهاجرون اللبنانيون الى الروابط
ّ
التطلع الى الدعم املؤسس ي لتعزيز مهاراتهم3.
من

 1مجموع املهاجرين والنازحين وبالد املقصد ،مركز سياسة الهجرة ،عام 2017
 2سهى جفال ،موقع املجلة االلكتروني  2019تاريخ الزيارة  6،مايو 2020
 3مؤسسة التدريب االوروبية ،إجراءات دعم املهاجرين في لبنان من منظور العمالة واملهارات ،ص ،23 .لبنان2017 ،
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املهاجرون والالجئون وطالبي اللجوء في لبنان
ً
لبنان أيضا وجهة للمهاجرين منذ الستينات ،ومن فلسطين منذ عام  1948الذي يتراوح عددهم بين
 450000و  460000وكذلك الالجئين العراقيين الذين قدر عددهم ب  120000نسمة عام 2015إضافة الى
العمال الذين اتوا من مصر ،سيرالنكا ،بنغالدش ،اوستراليا ،الصين اليمن ،اململكة العربية السعودية للعمل
في قطاع البناء والزراعة واألعمال املنزلية والذي وصل عددهم الى ما يقارب  1586000عام .2013
ّ
الفلسطينيون
الالجئون
ّ
ّ
املفوضية العليا لألمم املتحدة لشؤون الالجئين
يقدر مجموع الالجئون الفلسطينيون املسجلين لدى
ّ
األميركية لعام  ،2015اضافة الى 320000
( 425000)UNERWAالجئ عام  2018بحسب تقديرات الجامعة
ّ
الجئ فلسطيني اتوا من سوريا عام  .2015وقد ّ
الفلسطينية في
تم اطالق مشروع لتعداد املخيمات والتجمعات
لبنان في شباط  2017من قبل ادارة االحصاء املركزي اللبناني واملكتب الفلسطيني من اجل مراقبة عدد
ّ
العملية لجنة الحوار اللبناني-الفلسطيني.
الفلسطينيين في البالد ،بالشكل الصحيح ،وتتولى تنسيق
يستفيد الفلسطينيون من نظام فصل تام تديره ّ
مفو ّ
ضية األمم املتحدة لشؤون الالجئين الفلسطينيين،
والذي أثبت فعاليته في الربط ما بين التعليم وتنمية املهارات والتوظيفّ .
وينوه الى أنه يمكن ألي فلسطيني غير
ّ
اللبنانية ليست مسؤولة عن
مسجل لدى األونروا يمكنه الحصول على خدماتها من الصحة والتعليم والسطات
ّ
االنسانية لالجئين الفلسطينيين.
توفير اي نوع من الخدمات
بتمويل من االتحاد االوروبي يتم دعم التوجيه املنهي في لبنان وذلك من خالل مشروع دعم التعليم والتدريب
والتوظيف الالجئين الفلسطينيين من فئة الشباب في لبنان وذلك بهدف تعزيز فرص العمل وزيادة نسبة
التعليم العاليّ .
ّ
الوظيفية لهم بعد تخرجهم .تعمل وحدة
تقدم األونروا التوجيه املنهي للطالب ،وتتولى التعيينات
ّ
أساسية كتسهيل االنتقال من
التوجيه املنهي على دعم الالجئين الفلسطينيين ومساعدتهم في ثالثة مستويات
القطاع التعليمي الى سوق العمل ،توسيع نطاق الوصول الى املعلومات ،وفرص العمل والتعلم الى جانب صقل
ً
املهارات ،ما يؤدي الى زيادة في تخصيص املوارد البشرية ،وكذلك من خالل موقع صمم خصيصا ،اضافة الى
ّ
الخاصة1.
دعم املجموعات املستضعفة كاملتسربين من املدارس والعاطلين عن العمل وذوي االحتياجات
الالجئون السوريون
ّ
يقدر مجموع السوريون املسجلين لدى ّ
املفوضية العليا لألمم املتحدة لشؤون الالجئين ب  1.6مليون نسمة
عام  .2016تتوزع النسبة األكبر منهم على منطقة البقاع حيث يتواجد ما نسبته  %36منهم .بينما تحتوي منطقة

 1مؤسسة التدريب االوروبية ،إجراءات دعم املهاجرين في لبنان من منظور العمالة واملهارات ،لبنان.2017 ،
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ً
بيروت وجبل لبنان على نسبة  %26ومثل هذه النسبة أيضا تتواجد في منطقة الشمال اللبناني ،ويستقبل
جنوب لبنان النسبة األقل والتي ّ
تقدر ب1.% 12
مهمة ادارة ملف الالجئين السوريين في لبنان وتقوم ّ
ّ
ّ
اللبنانية ّ
حكومية
عدة مؤسسات
تتولى الحكومة
بالتنسيق مع ّ
املفوضية لألمم املتحدة لشؤون الالجئين واملنتدى االقليمي وبرنامج األغذية العاملي الفاو
والبرنامج االوروبي إلعادة توطين الالجئين الى جانب عدد كبير من املنظمات الدولية والتي يصل عددها الى نحو
 100منظمة2.
العمال األجانب والعامالت املنزليات
ّ
يقدر اعداد العمال في لبنان ب  250000عامل 75000 ،منهم غير نظاميين 3.أتوا من العراق ،سوريا،
ّ
السعودية وذلك للعمل في قطاع البناء
فلسطين ،مصر ،سريالنكا ،اثيوبيا ،إندونيسيا ،الصين ،اململكة العربية
والزراعة واالعمال املنزلية للعامالت املنزلياتّ .
ويقدر عدد العامالت املنزليات ب 250000عام 4.2016
العدد االجمالي للمهاجرين الى لبنان توضحه االرقام املدرجة في الجدول  2والذي ّ
يوضح ّ
تطور االعداد
املهاجرين الى لبنان ما بين عامي  1990و  .2015حيث بلغت التقديرات الى وصول العدد في العام  1990الى
 523.693أي ما نسبته  % 19.4من مجموع سكان لبنان ليرتفع هذا العدد الى  1.997.776مهاجر في العام 2015
النسبة الى عدد السكان

السنة

عدد املهاجرون الى
لبنان

1999

523.693

%19.4

2000

692.913

%21.4

2010

820.655

%18.9

2015

1.997.776

%34.1

جدول 2عدد املهاجرين الى لبنان ما بين عامي  1990و  ،2015مصدر البيانات :تقرير الهجرة املنطقة
العربية  -2017االسكوا
)1 Operational Portal-Refugee Situation; UNHCR (2019

ّ
قضية الالجئين السوريين في لبنان ،التوصيف واآلثار ،ص ،4.تركيا2019 ،
 2وحدة الدراسات في مركز جسور للدراسات،
 3مجموع املهاجرين والنازحين في بالد املقصد ،مركز سياسة الهجرة 2017
 4منظمة العمل الدولية ،مجموع العامالت املنزليات2016،
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االطاراملفاهيمي لحوكمة الهجرة والتنمية املستدامة
حوكمة الهجرة
للهجرة فوائد عظيمة يمكن أن تجنيها الحكومات في دول املنشأ ،العبور واملقصد فيما لو ّتمت إدارتها بشكل
ّ
جيد .وعليه تزايد اهتمام الحكومات في العالم في العقود األخيرة بموضوع حوكمة الهجرة وعالقتها بتحقيق
التنمية املستدامة .الهجرة أمر ضروري لتلبية احتياجات العمالة وضمان توافر املهارات وإفعام االقتصادات
ّ
بالحيوية .وهي أمر مرغوب به بالنسبة للمهاجرين واملجتمعات املضيفة على حد سواء وذلك عندما
واملجتمعات
ّ
االنسانية"1.حوكمة الهجرة"
تتم حوكمتها بشكل إنساني وبصورة عادلة على أنها سبيل لتحقيق االمكانات
مفهوم ّ
ّ
الحكومية و الغير
معقد يشمل مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة ،بما في ذلك األفراد واملنظمات
ّ
حكومية والقطاع الخاص 2.حيث ُي ّ
عرف اطار حوكمة الهجرة على أنه "السياسة التي تؤثر في حركة األشخاص
ّ
ّ
ّ
واالجتماعية،
قتصادية
وتتضمن سياسة السفر والتنقل املؤقت ،الهجرة ،الجنسية ،أسواق العمل ،التنمية اال
االنسانية" 3.املنظمة ّ
ّ
ّ
ّ
الدولية تلعب
لخارجية ،التجارة والقضايا
الصحة والتعليم ،تنفيذ القانون ،السياسة ا
ً
دو ًرا بار ًزا في مجال دعم الحكومات لصياغة وتنفيذ سياسة ادارة الهجرة بشكل ّ
جيد واالستفادة منها تحقيقا
منظمة الهجرة الدولية ّ
ّ
ّ
الستدامة التنمية في البالد .ترى
املصدر واملستقبل للمهاجرين
بأن الهجرة مفيدة للبلد
ّ
فيما لو تم االلتزام باملعايير الدولية و يضمن للمهاجرين حقوقهم ُويصار الى صياغة سياسة باستخدام األدلة
ونهج حكومة بأكملها ،بالشراكة مع الفاعلين في اطار سياسة ادارة الهجرة ملعالجة القضايا ذات الصلة ،
ً
تصادية للمجتمعات واملهاجرين واملعالجة ّ
ّ
الفعالة ألبعاد
والسعي قدما الى لتحسين األوضاع السوسيو-اق
التنقالت البشرية لألزمات وقيام الهجرة بطريقة آمنة ومنظمة وكريمة .سيساعد تقييم هذه األبعاد على تحديد
ّ ً
جيدا في لبنان وذلك من خالل تحديد الفجوات واملجاالت التي يمكن
شكل سياسة حوكمة الهجرة املدارة
تعزيزها.
التنمية املستدامة والجهود املطلوبة لتحقيقها
ً
تعرف التنمية املستدامة (ّ )Sustainable development
بعدة طرق ّ
ّ
ولعل التعريف االكثر شيوعا للتنمية
املستدامة هو انها العملية التي تلبي احتياجات الحاضر دون املساس بقدرة األجيال القادمة على تلبية
احتياجاتهم الخاصة .4االستدامة هي أساس اإلطار العاملي الرائد اليوم للتعاون الدولي و خطة التنمية
املستدامة لعام  2030وأهداف التنمية املستدامة (.)Sustainable Development goals SDGs
 1وكالة األمم املتحدة للهجرة ،املنظمة الدولية للهجرة  :2019هجرة كريمة ومنظمة وآمنة لصالح الجميع ،سويسرا2019،
)2 The Economist intelligence Unit, Measuring well-governed migration The 2016 Migration Governance Index, London, 2016
3 - International organization for migration, Migration governance framework, French, 2017
 4اللجنة العلمية للبيئة و التنمية(أكتوبر  ،)1989مستقبلنا املشترك ،ترجمة محمد كامل عارف ،سلسلة عالم املعرفة ،املجلس الوطني للثقافة
والفنون واآلداب ،الكويت ،عدد ..142
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التنمية املستدامة هي مطلب أساس ي تسعى الى تحقيقه ّ
الدول والتي من خاللها يتم السعي ملعالجة الفقر
ّ
رفاهية املجتمعات .هذا
وزيادة فرص العمل لزيادة متوسط دخل األفراد وتحسين مستوى معيشتهم وتحقيق
الهدف ّ
مكرس في اجندة أهداف التنمية املستدامة لعام  2030للمض ي في تعزيز السالم العاملي واستئصال
ّ
والسياسية لضمان حقوق االنسان للجميع
عالم مستدام في األبعاد االقتصادية؛ االجتماعية
الفقر من اجل ٍ
وتحقيق املساواة وتمكين النساء.
ً
املطلوب اليوم في لبنان ،السعي قدما نحو تحقيق التنمية املستدامة وذلك عبر االستفادة من املهاجرين في
الخارج واملهاجرين في لبنان على مختلف اوضاعهم مهاجرون ،نازحون او الجئون.
بالنسبة للمهاجرين في لبنان ،يمكن العمل على التوصيات التالية:
 مكافحة خطاب الكراهية ضد االجانب وذلك من خالل عقد املشاورات والتركيز على اهميةاعتبارهم على انهم شركاء في العملية التنموية.
القضاء على التمييز بين العمال االجانب واملحليين لجهة شروط العمل واألجور وانتهاك الحقوق ،الن
ذلك سيشجعهم اكثر على االبتكار في العمل .واملصادقة على االتفاقيات التي من شأنها أن تحمي املهاجر،
وتوفر له املزيد من شروط الرفاهية ،االمن ،وحياة ذات مستوى معيش ي الئق.
ّ
وخاصة للنساء وتعليمهم على كيفية تامين كسب العيش
 دعم البرامج التدريبية لبناء القدراتمن خالل مهنة يتعلمها وذلك من خالل دعم جهودها.
 تعزيز اندماج املهاجرين في سوق العمل وفي املجتمع اللبناني مما يقض ي على الفروقاتاالجتماعية ويعزز ثقتهم في انهم شركاء في تقدم البلد.
وفيما يخص ّ
عملية دعم العمال املهاجرين والعامالت املنزليات ،يوجد العديد من املبادرات التي هدفت الى
تمكين العمال األجانب وتعزيز قدراتهم لالستفادة منها وضمان تامين سبل العيش لهم ،مما يمكنهم من حماية
أنفسهم ضد املخاطر التي قد تواجههم في البلد املضيف.
منظمة العمل الدولية أطلقت جهودها مع املكتب االقليمي التابع لها في لبنان من اجل تحليل السياسة
الوطنية للعمل الالئق .تدعم هذه املنظمة املبادرات الرامية لخلق فرص العمل الالئقة وحماية حقوق العمال.
وفيما يلي عرض ملبادرات/مشاريع/اجراءات لدعم العمال املهاجرين والعامالت املنزليات في لبنان :
 مشروع "دعم العمال املنزليين األجانب وضحايا االتجار بالبشر" والذي أطلق بهدف التخفيفمن االستغالل واالتجار بالبشرّ .
قدم البرنامج دورات تدريبية ملا يقارب حوالي  7000مهاجر للعمل على
تمكنيهم على أساس تقييم محدد الحتياجات العمال املهاجرين بحسب دراسة "اجراءات دعم املهاجرين
من منظور العمالة واملهارات" .الدورات التي يقدمها البرنامج تعتبر دورات لسد النقص او الضعف الذي
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يواجهها املهاجرون كتمكينهم من اللغات ،مهارات الكمبيوتر ،مهارات كدورات املكياج وتصميم االزياء ما
يساعدهم على تصميم مشاريع صغيرة لهم في املجتمعات املحلية.
 مشروع حماية الحقوق والحريات للعامالت املهاجرات في لبنان والدفاع عنها وتعزيزها وذلكاالجتماعية .املشروع ّ
ّ
ممول من قبل االتحاد األوروبي واملنفذ من قبل
من خالل تقديم املشورة واملساعدة
ّ
ّ
ّ
ّ
التدريبية التي قدمها البرنامج على التعريف بحقوقهن وواجباتهن كعامالت في
كاريتاس .ركزت الدورات
لبنان.
بالنسبة للمهاجرين خارج لبنان ،يمكن العمل على التوصيات التالية:
 إجراء الدراسات التي تسلط الضوء على اعداد املهاجرين و على املكاسب التي يمكن للبنان أنيجنيها من املهاجرين ( تحويالت مالية ،خبرات فنية ،شراكات )..
 بناء الشراكات بين املغتربين واملستثمرين في لبنان من اجل تبادل الخبرات إلشراكهم في عمليةالتنمية.
 اطالق املنصات االلكترونية التي تهدف الى ربط الشتات بالوطن وتعزيز التعاون االقتصادي. التشجيع على االستثمار في لبنان وذلك ومن خالل خلق مناخ وبيئة مالئمين لالستثمار. عقد االتفاقيات مع ارباب العمل واملؤسسات في الخارج لضمان حقوق املهاجرين وحمايتهممن االستغالل.
 ربط لبنان بشتاته ،ومن املبادرات والبرامج التي هدفها ربط لبنان بشتاته لدعم عملية التنميةّ
ّ
ّ
املتوسطية واملنفذ من قبل
االقتصادية من أجل التنمية
املحلية :مشروع تعبئة جاليات االغتراب
ّ
ّ
االقتصادية في البحر املتوسط ( )ANIMAوغرفة التجارة والصناعة
منصة التعاون من اجل التنمية
والزراعة في بيروت وجبل لبنان وبنك مصر لبنان والهدف منه تأسيس الشروط من اجل مساهمة
مستدامه للجالية في تنمية بلد األم .برنامج "عيش لبنان" ( )Live Lebanonمن قبل برنامج االمم
املتحدة اإلنمائي والذي يهدف الى مد يد الشتات اللبناني في جميع أنحاء العالم ويمنحهم الفرص لدعم
ّ
الناس واملناطق املحرومة في لبنان مما يساهم في القضاء على الفقر والعوز والفوارق
املناطقية في البالد
وذلك من خالل االموال واملساهمة في الوقت ،حيث يتم تقديم التبرعات من خالل املوقع االلكتروني.
هذه املشاريع ،بشكل مختصر ،عملت على تعزيز التواصل بين لبنان والخارج واالستفادة من الدعم املالي
ّ
املحليةّ .ن غياب نهج سياس ي بإشراف الدولة اللبنانية ملتابعة هذه البرامج
من املغتربين لدعم عملية التنمية
يعيق تحقيق نتائج فضلى لالستفادة من هذه املبادرات بشكل يمكن تقييمه بطريقة أكثر أدق ما يفيد ويخدم
استر ّ
اتيجية التنمية ودفعها نحو األفضل.
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سياسة حوكمة الهجرة في بعض الدول  :أملانيا  ،املغرب والسويد
املانيا
تعتبر أملانيا الوجهة األولى للعديد من املهاجرين .تعمل الحكومة على مواءمة الهجرة مع أهدافها اإلنمائية
ً
جهودا كبيرة في تعزيز الهجرة املاهرة لتلبية احتياجات العمالة .توجه وزارة
الوطنية  ،بذلت الدولة ألجلها
الداخلية االتحادية ( )BMIسياسة الهجرة بينما املكتب االتحادي للهجرة والالجئين مسؤولة عن حماية
الالجئين ،تسهيل االندماج وتعزيز العودة الطوعية ونشر أرقام فصلية عن الهجرة إلى الداخل والخارج ويدير
البرامج التي تدعم إعادة اإلدماج والعودة إلى الوطن .الشرطة االتحادية هي املسؤولة عن أمن الحدود .تبنت
أملانيا الجنسية املزدوجة للمواطنين األملان بعد عام  .1999يتمتع جميع املهاجرين النظاميين بفرص متساوية
للحصول على الضمان االجتماعي و جميع األطفال املقيمين في أملانيا لهم الحق في االلتحاق باملدرسة  ،بغض
النظر عن وضعهم .كما يمكن للمقيمين األجانب القبول في العمل في القطاعين الخاص والعام في ظل نفس
الشروط مثل املواطنين إذا كان لديهم عنوان سكن1 .
املغرب

ً
تاريخي ًا دولة مرسلة للمهاجرينّ ،
ّ
ويقدر عدد مواطنيها بالخارج بأربع ماليين معظمها في اوروبا وتحديدا
املغرب
فرنسا .ومع ذلك اصبح املغرب وجهة للمهاجرين حيث تشير التقديرات الى ان مابين  10000و  12000طالب
من افريقيا يدرسون في املغرب .الوزارة املكلفة باملغاربة املقيمين بالخارج وشؤون الهجرة  MMREهي املسؤولة
بشكل عام عن سياسة الهجرة في املغرب .يتم تقاسم مسؤولية سياسة الهجرة عبر وكاالت متعددة بما في ذلك
وزارة الداخلية والعمل والعدل والخارجية .املجلس الوطني فيها مسؤول عن إصدار التقارير عن الهجرة
الداخلية والخارجية ومراقبة املهاجرين والالجئين والقوات املساعدة ووزارة الداخلية هي املسؤولة عن أمن
ّ
الحدود .االستر ّ
الوطنية للبالد حول الهجرة واللجوء غطت  11مجال (تعليم ،ثقافة ،شباب ورياضة،
اتيجية
الصحة ،السكان ،التعليم ،الحماية االجتماعية ،التدريب املنهي والتوظيف .)...في املغرب برنامج استثماري
يشجع االستثمار في البلد من الشتات و يعزز دور الهجرة في العملية التنموية .الوصول الى سوق العمل في املغرب
عادل ومفتوح امام األجانب شريطة ان يكون لألفراد اوضاع قانونية .وبهذه السياسة املقترحة إلدارة الهجرة
تستفيد املغرب من األجانب واملغتربين لتحقيق التنمية املستدامة2.

1 The Economist intelligence Unit, Measuring well-governed migration The 2016 Migration Governance Index, p.39, London,

2016.
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السويد
في أوائل القرن العشرين  ،هاجر أكثر من مليون مواطن سويدي إلى الخارج  ،معظمهم إلى الواليات املتحدة.
في العشرة األولى أشهر من عام  ، 2015استقبلت السويد  120.000طالب لجوء  ،وكانت (مع أملانيا) واحدة من
الوجهات األوروبية الرئيسية لطالبي اللجوء والالجئين من سوريا والعراق وأفغانستان .وكالة الهجرة السويدية
مسؤولة عن الجوانب التشغيلية لسياسة الهجرة ،بما في ذلك سكن املهاجرين والالجئين  ،وانتقال املهاجرين
إلى العيش املستقر ،واملساعدة في السفر للراغبين في العودة إلى بلدهم األصلي أو االنتقال إلى بلد آخر .الحكومة
تنشر سياسة الهجرة عبر اإلنترنت ً
(جنبا إلى جنب مع امليزانيات املقترحة)  ،وتتتبع هيئة اإلحصاء السويدية
بيانات الترحيل .وزارة الخارجية السويدية هي املسؤولة عن املواطنين السويديين في الخارج بالتعاون مع املعهد
السويدي .يمكن لجميع املقيمين العاديين الوصول إلى الرعاية الصحية املجانية التي تمولها الحكومة،
واالستحقاقات مماثلة للمواطنين السويديين واملنتظمين املهاجرين .منذ عام  ، 2013يتمتع املهاجرون الذين ال
يحملون وثائق بنفس الحقوق التي يتمتع بها طالبو اللجوء في الحقوق األساسية .كما يتمتع جميع املقيمين
ً
العاديين بإمكانية الحصول على التعليم املجاني الذي تموله الحكومة .يتمتع املهاجرون أيضا بحقوق متساوية
في سوق العمل1 .
االستر ّ
اتيجية املقترحة لسياسة حوكمة الهجرة في لبنان
اتيجية على أنها مجموعة من املبادئ والقواعد التي ترتبط بمجال ّ
عرف االستر ّ
ُت ّ
معين ،وتساعد األفراد
املرتبطين به من اتخاذ القرارات املناسبة ً
بناء على مجموعة من الخطط الدقيقة لتحقيق نتائج ناجحة .الهدف
ّ
عال من األداء واالدارة التي تتطلب بدورها االستجابة وااللتزام من قبل أصحاب
منها املساعدة في خلق مستوى ٍ
القرار واملصالح في الدولة بين مختلف الوزارات بالتعاون مع املنظمات دولية وغير حكومية واملراكز واملكاتب
ذات الصلة بالهجرة في لبنان .الغاية من هذه االستر ّ
اتيجية املقترحة االستفادة من هذا املورد البشري (املهاجرين
من لبنان واليه) بغض النظر عن اوضاعهم القانونية (نازحين ،الجئين ،أو غير نظاميين) لتحقيق الهدف املرجو
اال وهو تحقيق التنمية املستدامة.
ّ
االستراتيجية ستركز على تضافر الجهود وتوحيد الرؤية ،من أجل الرفع باالقتصاد الوطني وتحريكه بهدف
خلق فرص عمل اكبر وتوليد االنشطة لزيادة معدل النمو االقتصادي وتحقيق التنمية املستدامة التي تعتبر
لب هذه الدراسة.
وفي هذا اإلطارّ ،
نفصل املقترح كاآلتي:

1 The Economist intelligence Unit, Measuring well-governed migration The 2016 Migration Governance Index, p.48 London,

2016.
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ّ
الخارجية واملغتربين،
إنشاء وحدة إلدارة الهجرة ( )Immigration Governance Unitداخل وزارة الشؤون
يدير هذه الوحدة أفراد مؤهلين الستخدام التكنولوجيا والبرامج املصممة إلدارة البيانات وتخزينها وقد اقترحنا
ّ
هنا برنامج نظم املعلومات الجغر ّ
االدارية
افية  Geographic Information Systemونظم املعلومات
( )Management Information Systemالتي ستوفر أدوات ادارة وتخزين وتحليل وربط البيانات واستخراج
ّ
وتصور للواقع حول الهدف املحدد التخاذ القرارات
معلومات جديدة (إنتاج خرائط ونماذج لتشكيل صورة أدق
ّ
املناسبة واقتراح الخططّ .
املهمة املوكلة لهذه الوحدة مراقبة سير وتنفيذ الخطط واصدار التقارير مما يمكن
من تحليل الجهود وتحديد نقاط القوة والضعف .كما ستتولى هذه الوحدة ّ
عملية التنسيق والتنظيم مع باقي
الوزارات التي ترتبط بش كل مباشر بالهجرة .نشير الى أنه يمكن للمخططين والخبراء في هذه الوحدة االستفادة
من خبرات العاملين في مجال الهجرة وادارة شؤون الالجئين واملهاجرين في لبنان.
ّ
الستراتيجية
الفرص املتاحة إلطالق ا
االستر ّ
اتيجية املقترحة ستستند على مجموعة من املعطيات واملقدرات املتوافرة وهي على الشكل التالي:
 االستفادة من الخبرات الفنية والتقنية من الرأسمال البشري املتواجد في الخارج وخاصة في الدولالصناعية ،معظمهم يتمتعون بمستوى تعليم عالي (ماجيستير-دكتوراه -باحثين) ما يوفر فرصة لالستفادة
منهم في التخطيط واقتراح الخطط.
ً
مهم ًا ّ
عامال ّ
يعول عليه في الدعاية والترويج في مجال
 ازدهار قطاع االتصاالت في لبنان والدعاية االعالمية،االستثمار.
 االموال التي يضخها املجتمع الدولي ملواجهة االزمات يمكن تخصيص قسم منها الستصالح البنية التحتيةالالزمة إلنشاء املشاريع لخلق فرص عمل تتالءم ومقدرات املهاجرين في لبنان.
 غرفة التجارة والصناعة والزراعة وشراكتها مع املجتمع واملنظمات التي تدعم املشاريع الصغيرة ،ما يوفرً
ّ
ايضا ارضية لخلق فرص عمل جديدة تمكن املهاجرين من كسب العيش.
ّ
الصيفية التي تقوم بها املنظمات كمنظمة  ALP،AVSIوالتي تهدف الى ادماج
 برامج التعليم والدوراتاملهاجرين في املجتمع من خالل الدورات وتنظيم اللقاءات.
 وجود مكاتب احصاء باإلمكان االتصال بها للحصول على بيانات واحصاءات دقيقة حول اعداد وتوزعاملهاجرين لتحديد اولويات اطالق املشاريع.
ً
انطالقا من هذه املعطيات و من االنجازات التي حققتها الدولة واملنظمات باإلمكان التوسع ومراقبة سير
ونشاط هذه االعمال من اجل ادارة سليمة محددة االهداف يمكن تقييمها تحت نهج سياس ي منظم تديره
الدولة عبر الوحدة التي ّ
تم اقتراحها.
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ّ
االستراتيجية
التحديات التي تعيق تنفيذ
يواجه لبنان ّ
تحديات تنموية ّ
ّ
االصالحية من اجل تحسين نوعية املؤسسات
حادة وملحة لذلك كانت الجهود
وتعزيز النمو محدودة .تعود الصعوبة الى التوصل الى اجماع في لبنان بشكل اساس ي حول نظام حوكمة
ً
ّ
االقتصادية لم يتم
سياسية تحمي املصالح االقتصادية الراسخة ،مما يفرض قيودا صارمة على التنمية
ّ
التطرق لها 1.ومن هذه التحديات نذكر:
 -１ضعف التنسيق بين الوزارات
فبحسب التقرير املعنون بقضية الالجئين السوريين  ،التوصيف اآلثار ،يبرز التقرير أنه يالحظ عدم وجود
آلية للتنسيق والتنظيم بين املؤسسات فيما يخص ملف الالجئين السوريين وخطط االستجابة  ،اذ تقوم كل
وزارة بالعمل بشكل منفرد مع املنظمات الدولية.
 -２تغليب املصالح الشخصية على املصلحة الوطنية
ً
استكماال ملا ذكرناه في الفقرة السابقة بأن السبب في عدم وجود آلية للتنسيق ،حالة املحاصصة
والطائفية املوجودة في لبنان ،والتي من خاللها يتم منح كل وزارة القدرة على تب ّني سياسة ّ
ّ
ّ
خاصة
الحزبية
وهذه السياسة قد تتعارض مع األخرى ،وبذلك ّ
فإن عمل كل وزارة على حدة ،يمنحها أكبر قدر من
ّ
العملية
الصالحيات .االمر الذي يحرم لبنان من االستفادة من األموال التي يتم ضخها في لبنان بغية دعم
ّ
التنموية.
ً
 -３األزمات االقتصادية واملالية التي يواجهها لبنان مما يحجم املستثمرين عن االستثمار خوفا من
االنهيار وهذا يعرقل بدوره عملية التنمية.
ً
ّ
السياسية التي يمر بها لبنان ما يفرض قيودا على تقديم الدعم املالي وضخ االموال
 -４التوترات
في لبنان.

ً
ّ
تشكل مخاطر امام تنفيذ الخطة االستر ّ
اتيجية وتعرقل السير قدما فيها لتحقيق
هذه التحديات التي ذكرناها
االهداف املرجوة.
التوصيات في املجاالت ذات الصلة:
التوصيات املتعلقة بتنفيذ االستر ّ
اتيجية ستشمل القضايا ذات الصلة والتي لم يتم التطرق اليها كإدارة
الحدود ،مكافحة االتجار بالبشر ،الصحة ،وغيرها من القضايا املرتبطة بالهجرة والتي لم يتم التطرق اليها
بشكل ّ
مفصل:
ّ
ّ
 1البنك الدولي ،اطار الشراكة االستر ّ
اللبنانية للفترة املالية  ، 2028 -2017ص ،6 .لبنان.2016 ،
الجمهورية
اتيجية في
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في مجال ادارة الحدود  :العمل على تدريب العاملين في مجال ادارة الحدود بما فيهم االمن العام ،الجمارك
على استخدام التكنولوجيا (نظم الحوسبة ،نظم ادارة املعلومات ،نظم املعلومات الجغرافية )..من أجل
تحسين جمع وتنظيم لبيانات بدقة اكبر لحركة االشخاص الوافدين واملغادرين وتزويدها للوحدة من اجل
تنسيق اكبر .نذكر هنا ،مشروع املساعدة التقنية لتعزيز القدرات إلدارة متكاملة للحدود واملنفذ من قبل املركز
الدولي لتطوير سياسة الهجرة  . ICMPDالهدف من املشروع دعم الوكاالت اللبنانية املعنية بإدارة الحدود
لضمان عبور االشخاص والبضائع بطريقة قانونية ملا فيه مصلحة االقتصاد والبلد.
في مجال مكافحة االتجار بالبشر :العمل على تجريم ومالحقة املتاجرين بالبشر واملهربين وذلك من خالل
رفع كفاءة العاملين في األجهزة املسؤولة عن أمن البلد لحماية املستضعفين وضحايا االتجار وضمان حصولهم
على املساعدة.
في مجال الصحة :العمل على تعزيز التعاون بين اللجان الدولية ) الصليب االحمر ،الهالل االحمر( ومنظمة
ّ
الصحية كون هذه الفئة معرضة بشكل اكبر
الصحة في لبنان من اجل ضمان وصول املهاجرين للخدمات
ّ
الصحية بسبب كثرة التنقل.
للمخاطر
الخالصة
ً
خاصة ّ
ّ
األهمية ّ
ّ
وأن الهجرة أضحت واحدة من
إن التخطيط السليم في مجال ادارة الهجرة يعد امرا في غاية
السمات التي تميزه .ما هو مطلوب اليوم متابعة تنفيذ هذه السياسة ورصد تطبيقها للتأكد من انها تتماش ى مع
األهداف االنمائية واالستفادة من قدرات املهاجرين في لبنان و بالد االنتشار لدفع عملية التنمية نحو خطوات
ايجابيةّ .
ّ
ّ
أساسية حول املهاجرين في لبنان والخارج واالتصال
إن وجود وحدة تتولى توفير قواعد بيانات
ّ
والخاصة واملنظمات سيحقق ف ّ
عالية اكبر في تنفيذ االستراتيجية املقترحة .كما
والتنسيق بين الجهات الرسمية
ّ
ّ
قانونية أكثر و سيسهل مراقبة تنفيذها ووضع السياسات
إن اشراف الدولة على هذه السياسة سيجعلها
والخطط الالزمة التي تستجيب لألوضاع الحالية ملواجهة التحديات التي تعيق تطبيقها.
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IMU

GIS

MIS
DATA

ّ
االستراتيجية
رسم توضيحي 1ملخص
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هجرة األدمغة وثقل التكلفة االجتماعية يف جمتمعات االنطالق بلدان مشال إفريقيا أمنوذجا
Brain drain and heavy social cost in starting societies
North African countries as a model
د .أنواربنيعيش (األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين ،طنجة  -املغرب)
Anouar Benyaiche / Morocco

امللخص:
ً
فضاء للهجرة بامتياز ،حيث شكل الفارق االقتصادي بين شعوب ضفتيه
يعد البحر األبيض املتوسط
ً
محفزا على االنتقال من الجنوب إلى الشمال بأشكال مختلفة منها السرية والرسمية .والبحث اآلتي سيدرس
الحالة الثانية ُمركزا على نوع خاص منها .هو هجرة األدمغة وتأثيرها على بلدان االنطالق .وسنتناول هنا ،زاوية
ُمحددة هي  :البعد الثقافي من خالل محاولة رصد حجم وقوة التأثيرات والكلفة الثقافية الناجمة عن هجرة
األدمغة ،وانعكاساتها االجتماعية واالقتصادية ،وأدوارها في توسيع الهوة بين دول أوروبا املستقبلة وبلدان
االنطالق في شمال أفريقيا.
الكلمات املفاتيح :هجرة األدمغة -شمال أفريقيا -الكلفة الثقافية
Abstract:
The Mediterranean is a space for immigration par excellence, as the economic difference
between the peoples of its shores has stimulated the movement from south to north in various
forms, including secrecy and official. The following research will study the second case, focusing
on a special type of it. It is brain drain and its impact on the countries of departure. Here, we will
address a specific angle: the cultural dimension by trying to monitor the size and strength of
impacts and the cultural cost resulting from brain drain, and its social and economic
repercussions, and their roles in widening the gap between receiving European countries and
countries of departure in North Africa.
Key words: Brain Drain - North Africa - Cultural Cost
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مقدمة:
تعتبر منطقة حوض البحر األبيض املتوسط في ضفتيه الشمالية والجنوبية فضاء خصبا للهجرة املكثفة
بكل أشكالها الرسمية منها والسرية ،مما يجعل النقاش حول قضايا الهجرة أمرا متجددا ومستمرا يكاد ال ينتهي
ً
إلحاحا وتأثيرا في عالقات حكومات هذه البلدان وشعوبها .لهذاُ ،ي ُّ
عد البحث
إال ليبدأ من جديد أشد وطأة وأكثر
ً
في مجال الهجرة موضوعا دائم الراهنية ،ومحتاجا إلى تراكمات بحثية كبيرة القتراح أفكار وتصورات للتخفيف
من ضغط مخلفات الوتيرة املرتفعة للهجرة على القطبين املعنيين معا :قطب االستقبال من زاوية االحتواء
وتوفير اإلمكانات الكافية الستيعاب األعداد املتزايدة للوافدين .وقطب بلدان االنطالق لتعويض الخسارات
الكبرى في السواعد العاملة واألدمغة املبتكرة والتي من شأنها  -لو تم توفير األجواء املناسبة لها  -أن تسهم في
تنميتها وتطوير أداء مؤسساتها االقتصادية واالجتماعية والثقافية.
وإذا كان الجانب االقتصادي من األولويات املتداولة في مثل هذه القضايا بما يجعل معظم الدراسات تصب
فيه ،فإن الجانب الثقافي يعد البطة السوداء التي قلما يلتفت إليها في مقاربة الهجرة .حيث ،تعتبر الكلفة
ً
ً
الثقافية أمرا غير مطروق في بلدان العالم الثالث إال في حاالت نادرة ومحافل ضيقة جدا ،رغم خطورته ،ودوره
في تحريك الرأي العام وبناء القناعات ،والتمهيد إلرهاصات الوعي والرغبة في التغيير من الداخل.
ومن هنا ،أهمية البحث في موضوع الهجرة من هذه الزاوية الخاصة؛ فهو من جهة يروم معالجة بعد يكاد
يظل مجهوال في معادلة الهجرة الصعبة من حيث درجة التأثير ونوعية االنعكاسات ومدى اختالل الرؤى
الوقائية وكذا العالجية في التعامل مع عنصر غير مدروس دراسة كافية ودقيقة .ومن جهة أخرى يسعى البحث
َ
املستنزفة ومستقبلها ،وتوغلها في
إلى الكشف عن محورية القضية الثقافية في الهجرة على حاضر املجتمعات
كل املجاالت الحيوية األخرى من اقتصاد واجتماع وسياسة .حيث سنحاول اإلجابة عن أسئلة مؤرقة ُوم ّ
حيرة
ِ
حول الكلفة الثقافية للهجرة املتجهة صوب الشمال من قبيل :ماذا تربح دول االستقبال ثقافيا من الهجرة
املكثفة صوبها خاصة عندما تمس شرائح املثقفين من باحثين ومبدعين وفنانين ومفكرين؟ كيف يسهم هؤالء
في ضخ دماء ثقافية جديدة في هذه املجتمعات؟ وفي املقابل ،ماذا تخسر دول االنطالق من جراء هذه الهجرة
النوعية؟ أي بعبارة أخرى ما هي الكلفة الثقافية التي يخلفها التدبير غير املعلن ملوضوع الهجرة في بلدان هي في
أمس الحاجة لكل طاقاتها املبدعة واملفكرة؟ ثم ،أين تتجلى هذه الخسارات الثقافية وكيف تنعكس على
املجاالت التنموية األخرى؟
لإلجابة عن هذه األسئلة وغيرها ،سنعتمد منهج وصفيا تحليليا نتدرج من خالله عبر مراحل رئيسية تبدأ
بتدقيق املفاهيم تعريفا وأجرأة خاصة أنها تمس زوايا جديدة نسبيا في موضوع الهجرة ،لننتقل إلى تنزيل هذه
املفاهيم على أرض الواقع في نماذج حية من بلدان شمال إفريقيا تكشفها الوثائق والتقارير والبحوث امليدانية،
لنصل إلى رؤية أكثر دقة للتدفق الال متكافئ للكفاءات واإلمكانات الثقافية من الجنوب إلى الشمال ،نأمل من
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خاللها أن نرسم صورة واقعية مبتعدة -على قدر اإلمكان -عن الذاتية املفرطة ،واالنفعالية املبالغ فيها ،تمكننا
من اقتراح حلول وتصورات من شأنها أن تقدم توصيات عملية تخدم القضية املعالجة وتسهم في تحسيس
املؤسسات الوصية بخطورة الشأن الثقافي في مقاربة مخلفات الهجرة وأضرارها ،وتوفر للباحثين مدخال
لدراسات أخرى معمقة في املجال .بما يسهم في إعادة التفكير في التناوالت الرسمية لقضية الهجرة في الراهن
واملستقبل القريب والبعيد بما يخدم مصلحة البلدان املتضررة في العمق.
أوال -مدخل مفهومي:
 .1الهجرة:
الهجرة من املفاهيم االجتماعية املتداولة بكثرة  ،غير أن التدقيق في معاني اللفظ املعنوية ثم االصطالحية
من شأ نه أن يقودنا إلى دالالت ومعاني يمكن أن تخدم التعمق في فهم موضوع بحثنا بشكل من األشكال؛ فقد
ً
ْ ً
جاء في لسان العرب البن منظور ّ
ُ
وهجراما :صرمه ،وهما يتهاجران،
أن
"الهجر :ضد الوصل .هجره يهجره هجرا ِ
ُ ُ
ُ
والهجرة :الخروج من أرض إلى أرض .1".كما ورد في القاموس املحيط للفيروزأبادي :
....واله ْجرة
اله ْجرة
ِ
واالسم ِ
ً
َ
ً
َ
َ
ص َر َم ُه ،و~ الش َيءَ :ت َرك ُه ْ
كأه َج َر ُه ،و~ في الصومْ :
"ه َج َر ُه َه ْجرا ،بالفتح ،وه ْجرانا ،بالكسرَ :
اعت َز َل فيه عن النكا ِح.
ِ
ِ
ََ َ
َ َ َ ّ ْ َ َ ْ ً ْ ً ْ ًَ َ َ ً
ْ ُ
ُ ََْ
ََ َ
ُ
سنة.
وهجرة ح
وهجرانا ِ
الشرك هجرا ِ
الهج َرة ،بالكسر .وهجر ِ
وهما يهت ِجر ِان ويتهاجر ِان :يتقاط ِ
عان ،واالسمِ ُ :
ُ
ُ
روج من أرض إلى أخرى ،وقد َ
الخ ُ
هاج َر2".
واله ْج َرة ،بالكسر والضم:
ٍ
ِ
ً
ففي املعجمين معا وردت إشارة هامة هي أن الهجرة تقوم على شقين رئيسين متكاملين هما :الشق املعنوي
القائم على القطيعة القلبية واالنفصال النفس ي عن األمر ومنه هجر الكفر أو من لم يعد لنا فيهم حاجة أو
رغبة من الناس ،و الشق املادي :الذي يقوم على االنفصال املادي بالتنقل من أرض إلى أخرى كنوع من إعالن
القطيعة معها فعليا بعد الصرم النفس ي واملعنوي .وهذا ما يتماش ى إلى حد بعيد مع مفهوم الهجرة في بحثنا
حيث انبتات الروابط املعنوية بين فئة معينة وأوطانها األصلية لسبب من األسباب يدفعها نحو مغادرتها إلى
بلدان أخرى حاضنة لوتوطيد الروابط املعنوية بها عبر االستقرار املادي .وهذا ما يقدم بعض اإلرهاصات
األولوية حول الكلفة الثقافية ومبدأ الربح والخسارة من الناحية املعنوية الهوياتية قبل املادية االقتصادية.
ويشير أنتوني غدنز في مؤلفه الرائد حول علم االجتماع إلى أن الهجرة تنقسم لدى معظم الدارسين إلى إلى
أربعة نماذج كبرر هي:
✓

النموذج التقليدي الكالسيكي :ويهم الدول التي بنيت في أصلها على املهاجرين باعتبارها شعوبا من
املهاجرين مثل :كندا والواليات املتحدة األمريكية وأستراليا ونيوزلندا..

 - 1لسان العرب ،ابن منظور اإلفريقي املصري ،دار صادر ،بيروت ،2000 ،مادة (ه ج ر).
 - 2القاموس املحيط ،الفيروز أبادي ،تحقيق :أبو الوفا نصر الهوريني ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،2007 ،مادة (ه.ج.ر).
العرب | لبنان – 19و2020 |06| 20
الدول المحكم حول :إشكاليات الهجرة و اللجوء يف الوطن
عدد خاص بالمؤتمر
ي
ي

197

العلم :سلسلة كتاب أعمال المؤتمرات  -العام الثامن – العدد  28يونيو 2020
مركز جيل البحث
ي

✓

✓

✓

النموذج الكولونيالي االستعماري :وهو الذي تعطي فيه دول مستقبلة كفرنسا وبريطانيا وإسبانيا
األفضلية للمهاجرين الذين ينتمون إلى البلدان التي كانت تحت سيطرتها.
نموذج العمال الضيوف :ويقوم على قبول بلدان مثل سويسرا وأملانيا وبلجيكا دخول املهاجرين بشكل
مؤقت ولفترة محدودة قصد سد الخصاص وتلبية الخصاص دون أن يتمتعوا بحق املواطنة.
نموذج الهجرة غير الشرعية :التي تبنى على رغبة مهاجرين من بلدان الجنوب تحسين أوضاعهم بالتنقل
إلى بلدان الشمال بطرق سرية بسبب القيود املفروضة على الهجرة1.
 .2حوض البحراألبيض املتوسط وضفتي الهجرة:

يمثل حوض البحر األبيض املتوسط خاصة منه املنطقة التي تتوسط القارتين األفريقية واألوروبية فضاء
ً
ساخنا في موضوع الهجرة نظرا للتفاوت الحاصل بين الشمال املزدهر والجنوب املهمش اقتصاديا ،2والعالقات
ممتدة بين دوله منذ القديم ،والهجرات متوالية ما بين ضفة وأخرى حسب الظرف التاريخي؛ فإذا كانت بلدان
ً
الشمال األفريقي قد شكلت في فترة من الفترات موئال للموريسكيين املسلمين الذين هاجروا إليها ،وأغنوها
ً
حضاريا وثقافيا بعد سقوط غرناطة ،3فإن العصر الحالي يعرف هجرة معاكسة نحو البلدان األوروبية بكثافة
وضغط كبيرين يشترك فيها مختلف الفئات من مثقفين وعلماء وباحثين ،حرفيين وعمال مهرة ،بطرق رسمية
ً
ً
ً
وغير رسمية .مما يجعل البحث في هذا النزيف في الطاقات املؤهلة أمرا حيويا ومصيريا لبلدان االنطالق على
الخصوص التي تعرف مستويات متدنية من النمو ،ومشاريع تنموية متذبدبة.
ثانيا  -هجرة األدمغة وفرص بلدان االستقبال:

ً
تستقبل دول الشمال الكفاءات بسياسة مخالفة تماما للوافدين عبر الهجرة السرية ،حيث تشكل الفئة
األولى طاقات مستقبلية واعدة تأمل أن تستفيد منها دول االستقبال إلى أقص ى الحدود في تطوير اقتصادياتها
ً
املتذبذبة في السنوات األخيرة ،على اعتبار أن هذه الفئات املتعطشة للبحث العلمي ،واملمتلئة حماسا للنجاح
ً
ً
ً
وإثبات الذات في ظروف أحسن ماديا واجتماعيا من تلك املتوفرة في بلدانهم األصلية يمكن أن تمثل جزءا من
 - 1علم االجتماع (مع مدخالت عربية) ،أنتوني غدنز ،ترجمة وتقديم :فايز الصياغ ،املنظمة العربية للترجمة ،بيروت ،الطبعة األولى ،2005 ،ص:
.333
 - 2حوض البحراألبيض املتوسط بعد نهاية الحرب الباردة ،دراسة في الرهانات واألهداف ،مصطفى بخوش ،دار الفجر للتوزيع والنشر ،القاهرة،
الطبعة األولى ،2006 ،ص.54 :
ً
ً
 - 3تمثل هذه الهجرات القديمة نموذجا تاريخيا ملموسا على دور املهاجرين في إغناء ثقافات البلدان املستقبلة .ينظر في ذلك على سبيل املثال ال
الحصر :
 األندلسيون وهجراتهم إلى املغرب خالل القرنين  ،17-16محمد رزوق ،أفريقيا الشرق ،الدارالبيضاء ،الطبعة الثالثة ،1998 ،صص.136-129 : هجرة األندلسيين إلى بالد املغرب األوسط خالل القرن  13ودورهم الثقافي ،عمارة سيدي محمد ،بحث لنيل املاجستير في التاريخ والحضارةاإلسالمية تحت إشراف الدكتور محمد بن معمر ،كلية العلوم اإلنسانية والحضارة اإلسالمية ،جامعة وهران ،نوقش أبريل  ،2014صص- 117 :
.136
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الحلول االقتصادية التي كانت تبحث عنها أوروبا الغربية في ظل اإلكراهات واألزمات التي عرفتها في السنوات
ً
والعقود األخيرة ،1والتي زادتها جائحة كورونا تعقيدا.2
ً
ًَُ
إن الدول األوروبية خصوصا والغرب عموما تق ِّيم الهجرة من منظور براغماتي نفعي محض .3لهذا يعمل على
نبذ الفئات املهاجرة ذات املؤهل التعليمي املتدني والكفاءات الضعيفة أو غير املرغوب فيها في مجتمعاتها
لتوفرها واكتفاء أوروبا منها ،أو لقلة تأثيرها على النمو االقتصادي والفكري لهذه الدول .وفي املقابل يعمد إلى
استقطاب الفئات عالية التأهيل عبر تسهيل ولوجها إلى أوروبا ،وتقديم عروض مغرية مباشرة وغير مباشرة
بهدف ضمان استقرارها هناك ،واإلسهام في بناء مجتمعات االستقبال نمو اقتصادياتها.
ً
وإذا كانت بعض الدول الحديثة والبعيدة نسبيا عن بلدان الشمال األفريقي تنتهج ذلك صراحة ،وتقوم
بسن قوانين خاصة بالهجرة االنتقائية تحدد فيها الشروط الثقافية (إتقان لغة ما مثال) والتأهيل العلمي واملنهي
عبر سياسات هجرة صارمة تقوم على االنتقاء األولي واملقابالت مثل كندا 4وأستراليا ونيوزلندا والواليات املتحدة
األمريكية عبر ضوابط املشاركة في القرعة ،فإن دول القارة العجوز تكتفي -في الغالب -بتسويق صورتها املثالية
بوصفها النموذج األمثل للغرب املتقدم الذي يحتضن الكفاءات من مبدعين ومفكرين وعلماء وعقول نيرة على
قدم املساواة مع مواطنيها ،ويمنحها فرص الحياة الكريمة والتألق في املجاالت التي تطمح إلى التألق فيها.
وذلك من خالل ما يمكن تسميته بالدعاية الصامتة الخفية القائمة على عوامل كثيرة تظافرت عبر العقود،
وبدأت منذ القرن التاسع عشر عبر العمل على تسويق صورة الغرب املتحضر في مقابل الشرق املتخلف الهمجي
واملحتاج إلى من يأخذ بيده من أجل التمدين والحماية .والتي استمرت إلى ما بعد االستقالل ،حيث ظلت في
املجتمعات املستعمرة فئات متحمسة للغرب ،ومؤمنة بهذا التفوق االستثنائي كنتيجة لتبني نظرة الغرب
املحتقرة للشرق ،فيما أشار إليه املفكر الفلسطيني إدوارد سعيد ( )1935-2003بمفهوم االستشراق 5أو

 - 1عرفت الكثير من دول أوروبا في السنوات األخيرة أزمات اقتصادية خطيرة دفعت بعضها إلى ما يقارب اإلفالس شأن اليونان سنة ...وإيطاليا....
وفرنسا التي عرفت إضرابات متوارترة بسبب السياسة الالجتماعية التي تبنتها الحكومات املتعاقبة ...ويمكن استثناء بلدان أوروبية قليلة من هذه
الفوض ى مثل :أملانيا وبريطانيا التي أصرت على مغادرة االتحاد األوروبي حفاظا على اقتصادها من انهيارات دول االتحاد.
 - 2يحتاج واقع الهجرة ما بعد أزمة كورونا إلى دراسات عميقة أخرى ملا ستخلفه هذه الجائحة من ندوب وجراح عميقة بين دول االقتصاد من جهة،
ومن كساد اقتصادي غير مسبوق من جهة ثانية ،بيد أننا سنشير إلى وجهة نظر في املوضوع بناء على قراءة الواقع من قبل خبراء االقتصاد ومفكري
األزمات واملقارنة مع واقع ما بعد الحربين األولى والثاني مع وجود الفارق الزمني واإلبداالت املهيمنة من الصناعة الثقيلة إلى الصناعة الناعمة أو
اقتصاد املعرفة.
3 - Brock Gillan and Blake Michael, Debating Brain Drain, May Governments restric Emigration?, OXFORD University Press,
Oxford, 2015, p:28.
4 - Voir:
- https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/immigrer-canada.html
5 - Said W. Edward, Orientlism, PENGUIN CLASSICS, Penguin Group, New York, 2003, p: 72.
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الصورة التي شكلها الغرب عن الشرق بما فيه دول الشمال األفريقي ،والتي تمجد املركزية الغربية ،وتعلي من
ً
فضاء للتخلف واالندحار الفكري.
شأنها لتقدمها على أنها النموذج األوحد للرقي اإلنساني ،وما سواه ليس
ورغم املحاوالت التي قام بها مفكرون وكتاب عرب لنقد هذه الصورة وتقويضها في خطابات ما بعد
الكولونيالية ،1فقد بقيت -من الناحية العملية -جذابة وقادرة على استقطاب املزيد من الكفاءات واألدمغة
إضافة إلى املهاجرين السريين؛ إذ لم َ
تلق مقاومة ذات بال من غالبية املثقفين العرب املنتمين إلى بلدان شمال
أفريقيا .بل على العكس من ذلك ،أسهمت مجموعة منهم في ترسيخها وتثبيتها في كتاباتهم ً
سواء باللغة العربية
أوباللغات األوروبية نفسها ،حيث يمكن القول :إن الهجرة الثقافية أسهمت في خلق صورة ُم ّ
عضدة ومكملة
ٍ
ِ
لتلك التي ّ
كرسها مفهوم االستشراق منذ املستشرقين األوائل ،فيقف ،في متخيل هؤالء ،املجتمع الغربي
املتحضر املنظم العادل اإلنساني مقابل املجتمعات الفوضوية والهمجية الكسولة والخاملة.
وهكذاُ ،بنيت مفاهيم عديدة أخرى تكميلية ومساندة ساعدت على استمرارية الفكر الكولونيالي الغربي عبر
الهيمنة الفكرية والثقافية بما في ذلك النظر إلى اللغة نفسها ،عبر التمييز بين لغة علمية حاملة ملعالم التقدم
وأخرى محلية رسمية لكنها غير قادرة على مسايرة علوم العصر وتقنياته 2.وساعد على ذلك استمرار املجتمعات
ً
ً
الغربية في تنفيذ سياسات تضمن ترسيخ أولويات هذه اللغات على اللغة األم ،وتدعيمها اقتصاديا وثقافيا ومن
بينها مدارس البعثات واملعاهد الثقافية3.
وجدير بالذكر أن الغرب يحتاج إلى تغذية وهم املركزية األوروبية والتفوق الشمالي من أجل الحفاظ على
دوافع التقدم الذاتية ،وتوفير طاقات العمل الضرورية الستمراريته ،وتحقيق رفاهيته أو باألحرى رفاهية فئات
بعينها كاألغنياء وأصحاب الشركات الكبرى والنخب الحاكمة على حساب املواطن العادي والبسيط؛ حيث
يفضل الغرب ،أحيانا ،دوران عجلة االقتصاد حتى ولو تمت التضحية بفئة من املواطنين ذوي األصول
األوروبية فباألحرى ذوو األصول الثقافية األخرى.

1 - McLeod John,

Begining Postcolonial, Manchester University Press, Manchester, 2000, p:225.
 - 2يتجلى هذا املت خيل في تفضيل اللغات األجنبية اجتماعيا على اللغة العربية ،فتميل فئات مثقفة عديدة إلى توجيهها أبنائها إلى إتقان اللغة األجنبية
أكثر من اللغة الرسمية ،وسيادة تدريس املواد العلمية في بلدان شمال افريقيا بلغة املستعمر كالفرنسية مثال بادعاء قدرتها على استيعاب العلوم
الحديثة.
 - 3تعد املراكز الثقافية الغربية في بلدان االشمال األفريقي ،مؤسسات لتوسيع دائرة الهيمنة الثقافية ،وترسيخ النموذج الغربي في قلب بلدان
ً
تعمرة سابقا ،حيث تنتشر املعاهد الفرنسية في املغرب
الشمال األفريقي .ويشهد على ذلك كثافة توزيعها حسب لغات الدول املهيمنة أي املس ِ
والجزائر وتونس أكثر من تلك املمثلة للثقافات واللغات األخرى كاألنجليزية واألملانية والروسية مثال..
-https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/diplomatie-culturelle/le-reseau-culturel-francais-a-letranger/
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ثالثا -هجرة األدمغة وارتفاع الكلفة الثقافية:
ً
قد يبدو الحديث عن خسارات ثقافية في بلدان االنطالق أمرا بديهيا ال يحتاج إلى كبير تحليل أو دراسة،
خاصة أن الكلفة االقتصادية واضحة في أغلب األحوال ُوم َّ
عضدة بإحصاءات ودراسات عديدة .1ومن ثم،
ً
فدراستها والتدليل عليها من نافلة القول .غير أن هناك أبعادا عميقة في املسألة تتطلب املزيد من النقاش
ً
والتحليل والتعمق في خطورة هذه الخسارة البشرية التي تنعكس سلبا على كل املجاالت وبالتحديد عندما يتعلق
وضامن لالستمرارية كالثقافة التي قد ال تؤخذ بعين االعتبار في كثير من
بان للمجتمع
األمر بمكون هوياتي ٍ
ٍ
األحيان باعتبار انصباب االهتمام على الجوانب العلمية املادية بوصفها عوامل التقدم واالزدهار في املجتمعات
في حين تأتي الثقافة في التمثالت العامة ملسؤولي دول الضفة الجنوبية للبحر األبيض املتوسط في مرتبة دنيا،
ألنه يصعب تحويل أبعادها واألضرار الناجمة عن التفريط فيها إلى أرقام ملموسة في ميزان الربح والخسارة.
لكن مثل هذه النظرة تزيد من تعميق الهوة الحضارية ،وتنمي الشرخ الفكري الذي قد تسانده أوضاع
اقتصادية واجتماعية متهالكة ومضطربة على أقل تقدير عند مقارنة الشمال بالجنوب.
وإذا كنا تطرقنا في نقطة سابقة إلى ما تربحه دول االستقبال من مكاسب ثقافية وفكرية تغذي هوياتها
الغربية ،وتزيد من تضخيم األنا األوروبية املتعالية في تمثالت املهاجرين وما يروجونه من أفكار عبر املراحل
ً
الثالث التي أشرنا إليها آنفا من االنبهار ،إلى االمتصاص ،ثم االستشراق املضاعف ،فإن التطرق إلى خسارة
ّ
الحاد الذي تعرفه منذ االستقالل إلى اآلن ،يقتض ي الحديث من بعدين
بلدان االنطالق من جراء النزيف الثقافي
ّ
ّ
خارجي.
داخلي و
رئيسين :

 - 1أنظر على سبيل املثال كتاب :
 نزيف العقل العربي ،رؤية في هجرة الكفاءات العربية ،عزت السيد أحمد ،دار العالم العربي للنشر ،عمان-األردن ،الطبعة األولى ،2016 ،ص:.30
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الشكل :التحول الثقافي لفئة من املهاجرين في بلدان االستقبال
فأما البعد الداخلي فتنضوي كل مظاهر هذه الخسارة الثقافية داخل املشهد الفكري لهذه البلدان ،وما
ينجم عنها من تذبذبات الصورة التي ترسمها هذه املجتمعات عن ذواتها باعتبارها توابع تدور في فلك دول
أوروبية بعينها ،وتحوم حولها خاصة منها :فرنسا واسبانيا وإيطاليا...وتتجلى هذه التبعية في الهيمنة اللغوية
للغات املستعمرين القدامى والفاتحين الجدد,
ً
وأما البعد الخارجي ،يكرس صورة سلبية أساسا عن هذه الدول لدى شعوب املجتمعات األوروبية وينمي
اإلحساس لديهم بأن النماذج الراقية البانية للفكر والثقافة في الغرب بلغاتها أوحتى اللغة العربية نفسها ،هم
استثناءات قليلة ما كان لها أن تنمو وتزدهر وتقدم الكثير إال بفضل االنتماء للثقافة الغربية بالتبعية،
واالستفادة من إشعاع أوروبا الحضاري.
ً
لهذا ،وبشكل ملفت للنظر ،تظل تمثالت الكثير من الغربيين إلى حد اآلن رهينة بهذا التصور العنصري
ّ
اإلقصائي .واألدهى من ذلك ّ
أن من ُيغذي هذا التصور ،ويساعد في استمراره وتطوره مثقفون ومبدعون من
ً
أصول مغاربية بدأوا مسارهم الدراس ي أو املنهي في جنوب حوض البحر األبيض املتوسط ليكملوه شماله جسدا
ً
ً
ً
وانتماء.
وثقافة وتوجها
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وليس الهدف هو إدانة هذه النماذج أو تلك ،بقدر ما هو السعي نحو فهم الظاهرة وأبعادها الثقافية
ْ
ْ
وجهي العملة الواحدة بضم
ضفتي البحر األبيض املتوسط .فعند الجمع بين
العميقة وآثارها على مجتمعات
ا
البعدين الداخلي والخارجي  ،تبدو خسارة بلدان االنطالق مضاعفة ،وكلفة الهجرة عليها ثقيلة مرشحة
ُ
لالرتفاع إثر تزايد حجم هجرة األدمغة وتعاقب أجيال املهاجرين واملبتعثين إلى أوروبا.
فمن جهة تفقد الهوية املحلية بما فيها اللغة األم نفسها السلطة الثقافية في تشكيل التمثالت االجتماعية
وتعزيز بعضها وإطفاء البعض اآلخر ،مؤدية ،بذلك ،إلى فقدان التقدير الذاتي الفردي والجماعي على ّ
حد
ٍ
سواء ،وإلى الشعور بالتقزم الثقافي املستمر أمام عملقة اآلخر الغربي وتمجيده ،إذ الهدرة الثقافية تنفخ عبر
توالي األجيال ،وتكاثر أعداد املهاجرين النوعيين في صورة الغربي بما يزيد الهوة شاسعة بين الذات املتضائلة
املنكمشة واآلخر املتعملق مالك زمام التقدم واملعرفة.
الجائحة وسقوط األقنعة:
ً
وقد يكون في األحداث األخيرة ممثلة في الجائحة العاملية لفيروس كورونا  19املستجد دليال بارزا على أننا
نغذي تمثالتنا عن اآلخر بصورة خاطئة ،حيث انكشفت مع هذه األزمة ،بخالف ما كنا نظن ،صورة الغربي
املتذبذب املنكسر واملعرض للهالك ،والبراغماتي إلى أقص ى الحدود حتى مع مواطنيه األصليين .إذ أبانت هذه
الجائحة عن هشاشة األنظمة األوروبية التي كنا نظنها قوية صلبة ال تقهر ،وتكشفت عن افتراءات الرفاه
األوروبي الغربي ،وأبرزت نظرة الحكومات إلى شعوبها على أنها آالت منتجة يسهل التخلي عن بعضها عندما
تتعطل أو تهدد االقتصاد بضعف اإلنتاج؛ فقد تأخرت العديد من الجول الغربية كإيطاليا وفرنسا واسبانيا
وبريطانيا في اتخاذ التدابير الوقائية مفضلة استمرار عجلة االقتصاد في الدوران على حياة مواطنيها .بينما
اتخذت معظم دول االنطالق في شمال أفريقيا قرارات سريعة وحاسمة بما يظهر االهتمام باإلنسان وعمق
الهوية العربية اإلسالمية التي تقدم الحفاظ على النفس البشرية على أية مصلحة أخرى كيفما كانت مهما عال
شأنها اقتصادية أم سياسية.
رابعا -الكلفة الثقافية وانعكاساتها االقتصادية:
في كتابه القيم "أسطورة اإلطار" ،أشار كارل بوبر إلى أن أصل النهضة الصناعية التي عرفتها الشعوب
األوروبية تصورات خاطئة لكنها مفيدة لفرنسيس بيكون ( )1626-1561في كتابه "األراجون الجديد" ،1فقد
وضع أسس تقدم صناعي كبير وثورة في املفاهيم العلمية بسبب ما أسماه "بوبر" اإلبستمولوجية التفاؤلية"
ً
التي وجهت أوروبا نحو الفعل إيمانا بيقينية الحقائق ،وإمكان السيطرة على الطبيعة وتسخير مواردها في فترة

 - 1أسطورة اإلطار ،في دفاع عن العلم والعقالنية ،كارل بوبر ،تحرير :مارك أ .نوترنو ،ترجمة :يمنى طريف الخولي ،عالم املعرفة ،ع ،292:الكويت،
أبريل  ،2003ص.229 :
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وجيزة بفضل العلم .1وقريب من هذا الطرح ما أملح إليه الفيلسوف "جون سيرل" بخصوص املؤسسات
ُّ
االجتماعية وعلى رأسها املجتمع ذاته بوصفها مفاهيم تمثلية ال تقوم على العدد أو البنية أو الهيأة وغيرها من
ُ
املالمح الشكلية بالضرورة ،وإنما تبنى على التصور والفكرة املقترنة بها بواسطة الثقافة واللغة .2ومن التصورين
ً
معا ،يمكن التأكيد على أن قيمة الواقع ال تكمن بالضرورة في أهميته الحقيقية التي قد يصعب الوصول إليها
ً
ً
بل يستحيل أحيانا ،وإنما فيما نضفيه عليه اجتماعيا من أفكار حافزة أو حذرة أو مثبطة.
ومن ذلك ،تبرز خطورة خسارة الرأسمال الرمزي وتزايد الكلفة الثقافية في التأثير العميق في البنيات
االجتماعية األخرى سياسية كانت أم اقتصادية .وهذا ما يفسر العالقات االقتصادية الوطيدة التي جمعت كل
دولة أوروبية بمستعمراتها القديمة ،وسعت من خاللها إلى السيطرة على التبادالت التجارية واملشاريع
االقتصادية الكبرى ،حيث أدت التبعية الثقافية التي تغذيها هجرة األدمغة إلى تبعية اقتصادية وسياسية
واضحة خاصة أن التمثالت الثقافية من شأنها أن ترهن االقتصاد والسياسة واالجتماع ،وتحد الفكر لتضع
ّ ً
ً
ضيقا للحركة بدعوى الواقعية.
سقفا وهامشا ِ
وبهذا- ،ال يمكن بأي حال من األحوال -اعتبار الخسارة في املجال الثقافي ،والنزيف الذي تعاني منه دول
ً
شمال أفريقيا على مستوى كفاءاتها الثقافية ،خسارة ضئيلة تمس جوانب تكميلية بعيدة عن األولويات
االجتماعية ،وليس لها كبير تأثير على هذه البلدان مادام النمو االقتصادي هو األهم حسب ما تروج له الكثير
ً ً
من املرجعيات الرسمية3؛ فمن جهة يصعب قبول فكرة أن هناك فصال تاما بين البنية التحتية الثقافية وبين
الوضع االقتصادي .ومن جهة ثانية ،يعتبر التفريط في الطاقات الثقافية والفكرية في العصر الحالي الرقمي
ا
حيث هيمنة الصناعة اإلبداعية ومجتمع املعرفة خطأ ال ُيغتفر بالنظر إلى عواقبه الوخيمة على مجتمعات
االنطالق الفتية ،وإلى ما يمكن أن تهدره من فرص ثمينة للتقدم هي في أمس الحاجة إليها .ذلك أن الثقافة كما
يعبر عن ذلك الدكتور نبيل علي هي "محور املنظومة املجتمعية ،ومصدر االستدامة ،ونبع اإلبداع الذي ال
ينضب"4.
ً
لفرص نادرة من
ومن ثم ،فإهمالها عن طريق التفريط في األدمغة باإلهمال ودفعها إلى الهجرة ،يمثل إهدارا
ٍ
أجل النهوض بهذه املجتمعات وتطويرها في الحاضر واملستقبل ،وتهميش الفعل الثقافي يمكن أن يؤدي إلى كلفة
 - 1املرجع نفسه ،ص.229 :
 - 2العقل واللغة واملجتمع ،الفلسفة في العالم ال واقعي ،جون سيرل ،ترجمة وتقديم صالح إسماعيل ،منشورات املركز القومي للترجمة ،ع:
 ،1812القاهرة ،الطبعة األولى ،2011 ،ص.148 :
 - 3على سبيل املثال ،تشير الكثير من الوثائق الرسمية في بلدان االنطالق إلى العوائد املالية السنوية من تحويالت جالياتها في الخارج فقط ،دون أن
ُ
تناقش عمق الفرص املهدرة بسبب الكم الهائل من األدمغة املغادرة ،والتي تضع طاقاتها وقدراتها اإلنتاجية واإلبداعية تحت رهن إشارة بلدان
االستقبال.
 - 4العقل العربي ومجتمع املعرفة ،مظاهر األزمة واقتراحات بالحلول ،نبيل علي ،الجزء األول ،عالم املعرفة ،ع ،369 :الكويت ،نوفمبر ،2009
ص.39 :
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باهظة تؤديها بلدان االنطالق من تماسك بينيتها الفكرية واملجتمعية ،ومن حظوظها في تحقيق اإلقالع
االقتصادي نفسه ،و من إمكاناتها إلعداد أرضية صلبة لتنمية عميقة نابعة من ذوات واعية وأفراد ومؤسسات
اجتماعية قادرة على تحمل املسؤولية التاريخية في النهوض املتوازن بمختلف القطاعات.
لهذا ،يعتبر هذا التهميش"من أهم األسباب وراء إخفاق مشاريع التنمية" 1التي عرفها العالم العربي بما فيها
بلدان شمال أفريقيا نقط انطالق الهجرة املكثفة لألدمغة نحو دول االتحاد األوروبي .هذا األخير الذي عمد إلى
االستفادة من املكون الثقافي ،وتغذيته بطاقات حملية ووافدة في ظل تعددية تكاملية ،وتهيئته على الدوام ليمثل
ً
قوة ُمضافة تضمن استمراريته وتحميه من التهديدات الخارجية ،حيث ينظر إلى التكامل الثقافي على أنه "درع
تقيه تيار الغزو الثقافي القادم إليه عبر األطلس ي"2؛ فقد أدرك َّ
أن " تنوع الثقافات وتعدد اللغات داخل تكتله،
هو بمنزلة مصدر استراتيجي للقوة في مواجهة الخصم األمريكي الذي يرتاب بشدة في كل ما يتعلق بالتنوع الثقافي
واللغوي3".
خامسا-الكلفة الثقافية وإمكان التدارك:
إن الوقوف عند مشكلة بعينها في ملف الهجرة املطروح بحدة في منطقة حوض البحر األبيض املتوسط،
بلدان في أمس الحاجة إلى قواها وطاقاتها لتحقيق التنمية املنشودة
يستدعي تأمل جوهر املشكلة وعواقبها على ٍ
عبر مخططات اإلصالح والتنمية العديدة والتي قلما حققت ما يتطلع إليها مواطنو هذه البلدان .غير أن هذا
ً
ً
ً
التأمل ال يمكن أن يكون مجانيا ،أو دعوة للتشاؤم بقدر ما ينبغي أن يحمل طابعا تنبيهيا وتوجيهيا لبداية البحث
في املوضوع للمزيد من التدقيق واقتراح بعض الحلول املمكنة في ظل الواقع الراهن ،وتطلعات هذه الشعوب
والبلدان مستقبال.
وبذلك ،يقتض ي األمر معالجة تكاملية ذات مستويين أساسيين داخلي وخارجي:
 املستوى الداخلي :يتحقق بتنمية الشعور الوطني ،واالنتماء الثقافي عبر:✓

✓

التركيز على العناصر الهوياتية من لغة ودين وموروث ثقافي وعادات وطقوس ،وترصيدها باعتبارها
ُم ّ
حددات الهوية ،ومصادر ثروة ثقافية حقيقية ،ورأسمال رمزي يمكن أن يستثمر في التنمية والتوجيه.
ِ
العمل على تغيير التمثالت االجتماعية حول الهوية الثقافية عبر منابر عديدة كالقنوات التلفزية
واالدعاءات وشبكات التواصل االجتماعي ،وتشجيع اإلبداع الثقافي والتوعية بأهمية املكون الثقافي ،وأبعاده
الحضارية الكبرى  ،وإبراز التفاوت بين جوهره األصيل ،وبين التمثالت الخاطئة حوله والناجمة عن الفهم
غير السوي املبني على حكم متسرع على سلوكات وتصرفات اجتماعية سائدة.

 - 1املرجع نفسه  ،ص.37 :
 -2املرجع نفسه ،ص.39 :
 - 3العقل العربي ومجتمع املعرفة ،مرجع سابق ،ص.39 :
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✓ توفير فضاءات جاذبة ومحفزة في بلدان االنطالق تساعد الطاقات املحلية على التفتح وتحقيق الذات
اإلبداعية خاصة أن " الرغبة في تحقيق الذات اإلبداعية هي التي تقود الكفاءة أو املبدع للبحث عن املكان
الذي يخرج فيه أفكاره وطاقاته اإلبداعية بغض النظر عن أي ظروف أو شروط1"...
ٍ
املغادرة من خالل:
_ املستوى الخارجي :يقوم على السعي نحو االستفادة من الطاقات املهاجرة واألدمغة ِ
✓ العمل على استقطابها بتوفير فضاءات االشتغال واإلبداع الثقافي في بلدان االنطالق بما يضمن اإلفادة من
الخبرات التي راكمتها الطاقات الثقافية واإلبداعية في بلدان املهجر.
✓ تغيير التصور الرسمي القائم على النظر إلى الحواالت املالية للجالية على أنها املكسب الحقيقي الوحيد
ملهاجري بلدان االنطالق.
ً
سواء في بلدان
✓ وضع خطط لرصد الكفاءات الثقافية املهاجرة ومجاالت اشتغالها ،وكيفية اإلفادة منها
االستقبال أو عند عودتها إلى الوطن.
✓ دراسة عوامل االستقطاب واملكاسب التي تحققها هذه الفئة من الكفاءات في دول االستقبال ،والعمل على
ُ
توفيرها في بلدانها األصلية "فإن الثمار التي مكن أن تجنى من النجاح في االنتماء إلى أمة من األمم هي التي
تجذب املهاجرين2".
خاتمة:
ً
وختاما ،فإن قضية هجرة األدمغة في العصر الراهن تطرح إشكاالت كبرى كما أبانت عن ذلك نتائج البحث،
فليس األمر مجرد تصريف االحتقان الداخلي نتيجة العجو عن التشغيل ،وإنما هو أخطر من ذلك بكثير،
حيث إن دول شمال أفريقيا الفتية واملليئة بالطاقات والكفاءات العليا تستنزف بشكل مستمر عبر الهجرة نحو
ً
ً
الشمال استنزافا شموليا ال يمس النواحي العلمية والتقنية فقط ،بل أيضا نواحي التفكير والثقافة .وهنا يخلق
االنتقال الجماعي أو الفردي للنخبة املثقفة إلى إحداث شروخ عميقة في بنية هذه املجتمعات وثقافاتها ،ويزيد
ً ُ ّ
خلفة خسائر ال تعوض في جسد ثقافات هذه
من تكريس التبعية الثقافية واالقتصادية والسياسية أحيانا م ِ
البلدان مع إغناء واضح لبلدان الشمال.
ً ً
َّ
فلقد أكدت نتائج البحث أن هناك تجفيفا كبيرا ملنابع الثقافة في بلدان مثل :املغرب والجزائر وتونس وليبيا
ّ
هجين في معظم هذه البلدان
...عبر هذه الهجرات التي تنامت في العقود والسنين األخيرة ،مؤدية إلى
ٍ
مشهد ثقافي ٍ
ً
َّ
تتصد له إال الجامعات التي ظلت  -نظرا لالختالف الثقافي -بعيدة عن متناول املواطن العادي ،وغير قادرة
لم
على استقطاب فئات أخرى غبر الباحثين والطلبة الجامعيين.
 - 1نزيف العقل العربي ،رؤية في هجرة الكفاءات العربية ،مرجع سابق ،ص.136 :
 - 2الهجرة ،كيف تؤثرفي عاملنا؟ ،بول كوليير ،ترجمة :مصطفى ناصر ،عالم املعرفة ،ع ،439 :الكويت ،أغسطس  ،2016ص.32 :
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ومن جهة أخرى ،تستفيد بلدان الشمال من هذه الطاقات الوافدة عبر عقود من أجل إنعاش مشهدها
الثقافي وردفها بمرجعيات ثقافية متنوعة تسهم في إثراء واقعها الثقافي وإغناء إنتاجاتها اإلبداعية والفكرية عن
طريق ما يمكن تسميته ب"االمتصاص الثقافي" املستمر إضافة إلى االنبهار والتمثل االستشراقي للواقع ،حيث
نجد نماذج كثيرة ملبدعين من دول املغرب العربي قدموا دفعات انتعاش قوية للثقافة والفكر األوروبيين في أكثر
ً
ً
من مجال ً
سواء منهم من استطاع أن يحقق انتشارا جماهيريا أهله للحصول على جوائز مرموقة مثل :الطاهر
بن جلون ،وليلى السليماني ،أم من الذين اندمجوا ،في صمت ،في النسيج االجتماعي الثقافي الغربي ،وأبدعوا من
داخله ،وأسهموا في استمراريته وتطوره.
وبالنظر إلى الثقافة والفكر من زاوية أوسع ،حيث ال يظالن عنصران معزوالن في تشكيل بنية املجتمع ،وإنما
يمثالن األساس الذي عليه تقام السياسات الكبرى والتوجهات العامة ،وترسم خرائط التشكل والتغيير في
املجتمعات ،فإن الخسارة تصبح مضاعفة على دول الجنوب ،والتكلفة باهظة يصعب حصر امتدادها وحدود
تأثيرها السلبي إال بالقدر الذي نتلمس جوانبها اإليجابية وانعكاساتها القوية على ثقافات واقتصاديات دول
ً
ً
الشمال ،واستمرارية النموذج الغربي املهيمن بوصفه مركزية كبرى وقطبا وحيدا للتقدم واالزدهار االجتماعي
واالقتصادي.
ومن هنا ،يصبح الحديث عن هجرة املثقفين واملفكرين املغاربيين سو ًاء في مراحل النضج أو طور التشكل،
عملية استنزاف خطيرة ملخزون ثقافي مهم ،كان من شأنه أن يسهم في تطوير مجتمعات في تطوير مجتمعات
بلدان الشمال من جهة ،وهي من جهة أخرى دليل على استمرار التفاوت الكبير بين ضفتي املتوسط بين منطقة
جدب غنية ،ومن املفروض أنها تزداد غنى ،وبين منطقة ضعيفة منهكة طاردة تزداد ضعفا بفقدها املطرد
لطاقات جاهزة أو في طور التشكل ،فيتحقق ً
نوع من التوازن الال متكافئ بين نزيف وامتصاص ثقافيين يقعان
في حدود البحر األبيض املتوسط الجنوبية والشمالية.
بيد أن األخطر من هذا هو عدم أخذ الجهات املسؤولة في بلدان الشمال األفريقي َ
األمر على محمل الجد
ًّ
خاصة عندما يتعلق األمر في الظاهر بالثقافة التي قلما ُينظر إليها من زاوية األولويات املجتمعية واالقتصادية
ُ ّ
دمرة لبنيات املجتمع العميقة من تراث وفكر
وإن كانت لها على املدى املتوسط والطويل انعكاسات خطيرة م ِ
وهويات مجتمعية ُم ّ
حددة لتكرس بشكل أو بآخر التبعية الثقافية التي تخدم بدورها التبعية االقتصادية
ِ
ً
ً
ً
والسياسية ،وتمرر خطابا تيئيسيا وعدميا في مختلف فئات املجتمع وشرائحه ،وتقود إلى ممارسات سياسية
ومجتمعية هشة غير مؤسسة وإن اتسمت ببعض املظاهر املعاصرة كالفعل الديمقراطي واالنتخابي على سبيل
املثال ال الحصر.
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الخولي ،عالم املعرفة ،ع ،292:الكويت ،أبريل .2003
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املعرفة ،ع ،369 :الكويت ،نوفمبر .2009
 )4القاموس املحيط ،الفيروز أبادي ،تحقيق :أبو الوفا نصر الهوريني ،دار الكتب العلمية ،بيروت.2007 ،
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للترجمة ،بيروت ،الطبعة األولى.2005 ،
 )7لسان العرب ،ابن منظور اإلفريقي املصري ،دار صادر ،بيروت.2000.
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عمان-األردن ،الطبعة األولى.2016 ،
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أغسطس .2016
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: امل واقع-ثالثا
1) https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/immigrercanada.html
2) https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/diplomatieculturelle/le-reseau-culturel-francais-a-l-etranger/
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Le Pacte mondial sur les réfugiés :
Nécessité d’une mise en œuvre effective et efficace pour la protection et
l’assistance aux réfugiés lors de la pandémie Covid-19

االتفاق العاملي بشأن الالجئني:
ضرورة تنفيذ فعلي و فعال من أجل محاية و مساعدة الالجئني يف ظل جائحة كوفيد19-
Dr. Selma SASSI, Maître de conférences A, Faculté de droit, Université Alger 1, Algérie

د .سلمى ساس ي ،أستاذة محاضرة أ كلية الحقوق-جامعة الجزائر  -1الجزائر

املستخلص:
أكدت الجمعية العامة لألمم املتحدة االتفاق العاملي بشأن الالجئين في  17ديسمبر  ،2018عبر قرارها  .151/73ويعكس
هذا النص اإلرادة السياسية وطموح املجتمع الدولي لتعزيز التعاون والتضامن مع الالجئين والبلدان املضيفة ،حيث يستند
االتفاق إلى مبدأ التقاسم املنصف والعادل لألعباء واملسؤوليات .وعلى الرغم من أن االتفاق ليس ملزما قانونا  ،إال أنه يمكن
اعتباره أداة أساسية وغير مسبوقة في تنفيذ التعاون الدولي لحماية الالجئين ومساعدتهم  ،وبالتالي ملء الفراغ القانوني املوجود
في هذه املسألة ،إذ يمكن النظر إلى ترتيبات تقاسم األعباء واملسؤوليات الواردة فيه على أنها فرصة فريدة لتغيير الطريقة التي
يستجيب بها العالم ألوضاع الالجئين بمراعاة مصالحهم ومصالح املجتمعات املضيفة لهم .ويبدو أن جائحة كوفيد 19-التي
أثرت على جميع القارات َّ
وعرضت كل سكان العالم للخطر  ،ال سيما الفئات األكثر ضعفا منهم  ،كالالجئين واملشردين داخليا
إطارا ً
وعديمي الجنسية وغيرهم من األشخاص ضحايا النزاعات واالضطهاد مثال ،يمكنها أن تقدم ً
مثاليا الختبار فعالية ونجاعة
االتفاق العاملي بشأن الالجئين ،بما أنها تتطلب ً
تعاونا ً
دوليا إلدارتها
الكلمات املفتاحية :االتفاق العاملي بشأن الالجئين -تقاسم األعباء واملسؤوليات -تنفيذ -التعاون الدولي  -جائحة كوفيد . 19
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The Global compact on refugees: the need for effective implementation for the
protection and assistance of refugees during the Covid-19 pandemic

Abstract :
The United Nations General Assembly affirmed the Global Compact on Refugees on December 17, 2018,
in Resolution 73/151. This text reflects the political will and the ambition of the international community to
strengthen both the cooperation and solidarity with refugees and host countries. It is based on the principle of
predictable and equitable burden and responsibility-sharing. The Compact, although not being legally-binding,
nevertheless presents itself as a fundamental and unprecedented instrument in the implementation of
international cooperation in the protection and assistance of refugees, thereby filling the legal void existing in
the matter. The burden-sharing and responsibility-sharing aspects contained therein can be seen as a unique
opportunity to transform the way the world responds to refugee situations, in their own interest and that of the
communities hosting them. The Covid-19 pandemic which affected all continents and endangered all the
inhabitants of the planet, essentially the most vulnerable-such as refugees, internally displaced persons,
stateless persons and other people uprooted by conflict and persecution- and which requires international
cooperation in its management, seems to present an ideal framework for testing the effectiveness and
efficiency of the Global Compact on Refugees.
Key words: Global compact on refugees- burden and responsibility-sharing- implementation -international
cooperation- Covid-19 pandemic.
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Résumé :
L’Assemblée générale des Nations Unies a approuvé le 17 décembre 2018, dans sa Résolution 73/151, le
Pacte mondial sur les réfugiés. Ce texte traduit la volonté politique et l’ambition de la communauté
internationale de renforcer la coopération et la solidarité avec les réfugiés et les pays d’accueil. Il est fondé sur
le principe de partage prévisible et équitable de la charge et des responsabilités. Le Pacte, bien que n’ayant
aucune valeur contraignante, se présente tout de même comme un instrument fondamental et inédit dans la
mise en œuvre de la coopération internationale en matière de protection et d’assistance aux réfugiés, comblant
de ce fait le vide légal existant en la matière. Les aspects de partage de charge et de responsabilités y contenues
peuvent être considérés comme une occasion unique pour transformer la manière dont le monde réagit face
aux situations de réfugiés, et cela, dans leur intérêt et celui des communautés qui les accueillent. La pandémie
de Covid-19 qui a touché tous les continents et mis en danger tous les habitants de la planète-essentiellement
les plus vulnérables, tels les réfugiés, les déplacés internes, les apatrides et autres personnes déracinées par les
conflits et la persécution- et qui nécessite une coopération internationale dans sa gestion, semble présenter un
cadre idéal pour tester l’efficacité et l’efficience du Pacte mondial sur les réfugiés.
Mots clés : Pacte mondial sur les réfugiés- partage de la charge et des responsabilités- mise en œuvrecoopération internationale- Pandémie Covid-19.

Introduction :
Soulignant que la coopération internationale se trouve au cœur même du régime de protection des
réfugiés1, l’Assemblée générale des Nations Unies a approuvé le 17 décembre 2018, dans sa Résolution

1 Au sens de l’article 1 de la Convention relative au statut des réfugiés (1951) et de son protocole de 1967, « le terme “réfugié”

s’appliquera à toute personne : (2) Qui, par suite d’événements survenus avant le 1er janvier 1951 et craignant avec raison d’être
persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions
politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la
protection de ce pays ; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle
à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».
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73/151, le Pacte mondial sur les réfugiés1, tel que proposé par le Haut-Commissaire des Nations Unies pour les
réfugiés2.
Le Pacte3 mondial sur les réfugiés vise à apporter une réponse globale aux enjeux soulevés par les besoins
croissants de protection internationale des réfugiés. Il propose en particulier d’accroître le soutien fourni aux
sociétés d’accueil.
Un des objectifs du pacte est en outre la consolidation du lien entre l’aide humanitaire apportée aux réfugiés
et la mise en place de solutions durables pour faciliter leur intégration.
Le Pacte donne ainsi des pistes concrètes prenant en compte les besoins des réfugiés tout comme ceux des
structures d’accueil : renforcement des infrastructures des économies locales, développement de voies

1 Le Pacte mondial sur les réfugiés a été beaucoup moins médiatisé et a suscité moins de commentaires que le Pacte mondial pour

des migrations sûres, ordonnées et régulières, adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies le 19 décembre 2018, dit « Pacte
de Marrakech ». Ce dernier Pacte vise à consolider la gouvernance internationale en matière migratoire en s’appuyant sur une
approche globale des défis liés à ces questions. Juridiquement non contraignant, il est le premier accord négocié entre
gouvernements sous l’égide des Nations Unies dans ce domaine. Ce Pacte recense au total 23 objectifs de coopération, des
ambitions communes et des responsabilités partagées. Bien que fondé sur le principe de la souveraineté nationale, ce texte a fait
l’objet de nombreux débats et de campagnes de désinformation dans de nombreux pays, notamment européens, allant jusqu’à
le qualifier de « pacte avec le diable ». Voir sur ce Pacte par exemple, ONU infos ,19 décembre 2018, « Migrations : l’Assemblée
générale des Nations unies endosse le Pacte de Marrakech ».; Tardis M., « Le pacte de Marrakech : vers une gouvernance mondiale
des migrations ? », Notes de l’Ifri, Ifri, février 2019 ; Jouzier B., « Une analyse critique du Pacte mondial pour des migrations sûres,
ordonnées et régulières », Mémoire de Master 2, Faculté de droit de Grenoble, Université Grenoble-Alpes, 2018-2019 ; Labayle
H., « Le Pacte mondial sur les migrations : un pacte avec le diable ? », Revue trimestrielle des droits de l'homme, Editions Nemesis,
2019, p 249.
2 Le Pacte mondial pour les réfugiés figure dans la deuxième partie du rapport annuel sur les activités du Haut-Commissariat des
Nations Unies pour les réfugiés, soumis à la soixante-treizième session de l’AGNU, Documents officiels de l’Assemblée générale,
soixante-treizième session, Supplément no 12 [A/73/12 (Part I) et A/73/12 (Part II)].
3 Selon le Dictionnaire manuel de diplomatie et de droit international public et privé, un Pacte se dit plus spécialement de l’accord
par lequel plusieurs Etats formulent en commun une règle générale et absolue qu’ils s’engagent à observer. Il est rédigé
ordinairement en forme de convention. In Calvo Ch., « Dictionnaire manuel de diplomatie et de droit international public et
privé », The Lawbook Exchange, New Jersey, 2009, p.19.
Par ailleurs, selon l’article 2 de la Convention de Vienne sur le droit des traités conclus entre Etats du 23 mai 1969, le terme traité
s’entend d’un accord international conclu par écrit entre Etats et régi par le droit international…quelle que soit sa dénomination
particulière. Le Pacte est donc un traité international.
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complémentaires sûres et légales d’accès à la protection internationale, et consolidation des partenariats entre
États, ONG, communautés locales et autres parties prenantes.
Ainsi présenté, le Pacte mondial sur les réfugiés se veut être un instrument témoignant de la volonté
politique de la communauté internationale et de son ambition de renforcer la coopération et la solidarité avec
les réfugiés et les pays d’accueil affectés, en appliquant le principe du partage des charges et des responsabilités.
Le Pacte apparait dès lors comme « le premier » mécanisme de mise en œuvre de la coopération
internationale en matière de protection des réfugiés, une coopération certes souvent mise en avant par
différents instruments internationaux, universels et régionaux, mais jamais « opérationnalisée » par un texte
mondial. (I)
Par ailleurs, le 31 mars 2020, des institutions des Nations Unies, l’OMS 1, l’OIM2, le HCR3 et le HCDH4 ont
rendu public un communiqué conjoint5 dans lequel ils ont confirmé que les réfugiés, les déplacés internes, les
apatrides et les migrants représentaient des catégories vulnérables face à la pandémie du Covid-19. Le
document en question a indiqué que cette crise exigeait une approche internationale cohérente et efficace, qui
ne pourrait être atteinte qu’à travers une coopération internationale coordonnée et partagée.

1 Organisation mondiale de la santé. C’est une agence spécialisée de l'Organisation des Nations unies pour la santé publique créée

en 1948. Elle dépend directement du Conseil économique et social des Nations unies.
2 Organisation internationale pour les migrations. Fondée en 1951, l'OIM est la principale organisation intergouvernementale
dans le domaine de la migration et travaille en étroite collaboration avec les partenaires gouvernementaux,
intergouvernementaux et non-gouvernementaux.
3 Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés. L’agence des Nations Unies pour les réfugiés a été créée en 1950
au lendemain de la Seconde Guerre mondiale pour venir en aide aux millions d’Européens qui avaient fui ou perdu leur
foyer. Elle avait un mandat de trois ans pour accomplir son travail et devait ensuite disparaître. Aujourd’hui, plus de 70
ans plus tard, l’agence est toujours active, protégeant et venant en aide aux réfugiés du monde entier.
4 Haut-commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme. C’est la principale entité des Nations Unies en matière de droits
de l’homme. Il a pour mandat de promouvoir et protéger la jouissance et l’application par toutes les personnes de tous les droits
proclamés par la Charte des Nations Unies et dans les traités internationaux sur les droits de l’homme.
5 OIM, ONU migration, « Les droits et la santé des réfugiés, des migrants et des apatrides doivent être protégés dans le cadre des
efforts de lutte contre la Covid-19 », disponible sur https://www.iom.int/fr/news/les-droits-et-la-sante-des-refugies-desmigrants-et-des-apatrides-doivent-etre-proteges-dans-le, consulté le 10 avril 2020, 20:30.
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Dès lors, le Pacte mondial sur les réfugiés, en tant qu’instrument d’application de la coopération en matière
de refuge, peut-il, un tant soit peu, contribuer à protéger les réfugiés, une des catégories les plus vulnérables
lors de la pandémie du Covid-19 ?
La présente contribution ne se veut pas une étude précise et exhaustive de l’ensemble du Pacte, mais une
étude plus spécifique, traitant du Pacte mondial sous une perspective particulière, celle de sa possible
participation à assurer une certaine protection aux réfugiés face au Coronavirus (II).
Afin de proposer des éléments de réponse à ces différents questionnements, et pour les besoins de cette
étude, deux méthodes de recherche seront utilisées : la méthode descriptive, pour décrire et présenter le champ
de travail et mieux appréhender ses aspects théoriques, et la méthode analytique, qui permettra d’analyser les
mesures adoptées dans le cadre de protection des réfugiés lors de la pandémie du Covid-19.
Soulignons néanmoins que l’étude d’un document aussi récent que le Pacte mondial sur les réfugiés
demande un certain recul et qu’il ne nous semble pas possible de mesurer, dès à présent, l’impact qu’il pourrait
avoir, ou non. Cette analyse ne pourrait être faite que sur le long terme, après plusieurs décennies de mise en
œuvre.
Nos propos représenteront donc une ébauche, des perspectives quant à l’efficience et l’efficacité du Pacte
en tant qu’instrument de mise en œuvre de la coopération internationale en matière de protection de réfugiés,
en prenant la pandémie mondiale du coronavirus comme cadre d’étude ou « Test » pour cette évaluation.

I/ Le Pacte mondial sur les réfugiés : premier cadre mondial et inédit de la coopération
internationale en matière de protection et d’assistance aux réfugiés
Ainsi que rappelé dans l’introduction du Pacte mondial sur les réfugiés, la réalisation de la coopération
internationale pour la solution des problèmes internationaux d’ordre humanitaire constitue l’un des buts
principaux des Nations Unies, tels qu’énoncés dans sa Charte1. Par ailleurs, la Convention de 1951 relative au
statut des réfugiés 2considère qu’une solution satisfaisante aux problèmes des réfugiés ne peut être obtenue

1 Article 1.3) de la Charte des Nations Unies.
2 Adoptée le 28 juillet 1951 et entrée en vigueur le 22 avril 1954, conformément à l’article 43.
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sans une coopération internationale1. En effet, il peut résulter de l’octroi du droit d’asile2 des charges
exceptionnellement lourdes pour certains pays d’accueil, essentiellement les plus démunis ou à revenu faible.
Néanmoins, ni la Convention de 1951 ni son protocole de 1967, ni d’ailleurs aucun texte international depuis,
n’a concrétisé les formes de cette coopération internationale pour la protection des réfugiés3. Ainsi que souligné
par le Professeur Fleury Graff : « La Convention de 1951 fait peser sur les États d’accueil un certain nombre
d’obligations, indifférentes au contexte migratoire dans lequel elles s’inscrivent, et auxquelles ne répond
aucune coopération interétatique, alors même que les réfugiés se répartissent de manière très inégale entre les
pays. Il n’existe ainsi dans la Convention aucun mécanisme de partage des réfugiés entre États plus ou moins
sollicités. La réinstallation ou la relocalisation n’y sont pas mentionnées»4. C’est à cette situation justement, « ce
quasi mutisme » de la communauté internationale5 sur les modes de coopération en matière de protection des
réfugiés que le Pacte tente de remédier. (A).
Par ailleurs, même si le Pacte mondial sur les réfugiés- dont le principe directeur est le partage de charge et
des responsabilités entre les Etats et les différentes parties prenantes (B)-, met en place une série de mesures et
d’arrangements pour son opérationnalisation (C), il n’en demeure pas moins qu’il s’agit d’un texte non
contraignant juridiquement, issu d’un compromis, et dépendant donc dans son application, de la « seule »
bonne volonté des Etats et des autres parties prenantes (D).

1 Paragraphe 4 du Préambule.

La Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948 dispose dans son article 14§1 que : « devant la
persécution, toute personne a le droit de cherche asile et de bénéficier de l’asile en d’autres pays ».
3 Seuls quelques accords temporaires et spécifiques ont été adoptés afin d’encadrer la coopération interétatique lors de crises
pourvoyeuses de migrations. Nous pouvons citer comme exemple le Comprehensive Plan of Action, adopté en 1989 pour
encadrer la réinstallation des réfugiés indochinois.
4 Fleury Graff T., « Les deux pactes mondiaux sur les réfugiés et les migrations : forces et faiblesses d’une nouvelle coopération
internationale », Revue européenne des migrations internationales [En ligne], vol. 34 - n°4 | 2018, p. 227, mis en ligne le 01 janvier
2021, consulté le 26 juillet 2019. URL:http:// journals.openedition.org/remi/12112, consulté le 15 avril 2020, 16:23.
5 Il ne faut pas négliger les différents accords conclus entre le HCR et certains États pour la réinstallation ou la relocalisation des
réfugiés, ou les quelques initiatives internationales concernant plus largement la question des migrations, tels que les « Dialogues
de haut niveau sur les migrations internationales et le développement » organisés en 2006 et 2013 (https://
www.un.org/fr/ga/68/meetings/migration/), cité par Thibaut Fleury Graff, Op.cit, p.225, note 11.
2
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A- Pacte mondial sur les réfugiés : un texte déterminant pour améliorer la coopération
internationale afin de protéger les réfugiés et les assister
Le Pacte mondial sur les réfugiés est adopté après deux années d’intenses consultations et négociations1,
lancées par la Déclaration de New-York pour les réfugiés et les migrants2, et menées par le HCR avec les États
membres, les organisations internationales, les réfugiés, la société civile, le secteur privé et des experts.
En effet, la Déclaration de New York du 19 septembre 2016, adoptée à l’unanimité3, et s’appuyant
notamment sur le rapport « In Safety and Dignity »4, va poser les prémices pour la négociation et l’adoption de
deux textes destinés à être les premiers instruments internationaux universels d’encadrement de la
coopération interétatique en matière de refuge et de migration5. Ainsi, la Déclaration de New York proposait
dans son Annexe 1 la mise en place d’un Cadre d’action global pour les réfugiés (CRRF6) et la définition d’un
Pacte mondial sur les réfugiés.
Le texte final du Pacte a été soutenu par le Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés lors d’une
réunion organisée en marge d’une rencontre de haut niveau de l’Assemblée générale des Nations unies
(AGNU) en septembre 2018. Le 13 novembre 2018, la Commission sociale, humanitaire et culturelle de l’AGNU
a largement approuvé ce texte avec 176 votes pour, un contre (États-Unis d’Amérique) et 3 abstentions, et l’a

1 Sur le processus de négociation, voir Klein Solomon M., Sheldon S., « The Global Compact for Migration: From the Sustainable

Development Goals to a Comprehensive Agreement on Safe, Orderly and Regular Migration », International Journal of Refugee
Law, Volume 30, Issue 4, December 2018, pp. 584–590, disponible sur https://doi.org/10.1093/ijrl/eey065, consulté le 10 avril
2020, 13:20.
2 Déclaration de New York pour les réfugiés et les migrants, Rés AG 71/1, Doc off AG NU, 71e session, Doc NU A/RES/71/1
(2016).
3 Le Haut-Commissaire des NU pour les réfugiés considère que : « La Déclaration de New York consacre un engagement politique
d’une force et d’une résonance sans précédent. Elle vient combler une lacune persistante du système international de protection,
à savoir l’instauration d’un authentique partage des responsabilités à l’égard des réfugiés ».
4 « In safety and dignity: addressing large movements of refugees and migrants », Report of the Secretary General, Résolution
A/70/59 du 21 avril 2016.
5 Il s’agit de deux Pactes différents bien qu’intimement corrélés : le Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et
régulières et le Pacte mondial sur les réfugiés, objet de notre étude.
6 Comprehensive refugee response framework.
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transmise pour adoption en séance plénière le 17 décembre 2018 où les États-Unis se sont une nouvelle fois
opposés au texte au côté de la Hongrie1.
Ce Pacte trouve sa principale origine dans le « Programme de développement durable à l’horizon 2030 »,
adopté par les États membres de l’ONU en septembre 20152, et dont le dixième objectif prévoit l’adoption de
mesures destinées à « faciliter la migration et la mobilité de façon ordonnée, sûre, régulière et responsable,
notamment par la mise en œuvre de politiques migratoires planifiées et bien gérées ».
Le Pacte mondial sur les réfugiés est divisé en quatre parties : une introduction qui rappelle le contexte, le
Cadre d’action global pour les réfugiés (CRRF) tel qu’adopté dans la Déclaration de New York, le programme
d’action adopté à la suite du processus de consultations, et enfin des dispositions de suivi et d’examen de son
application.
Le Pacte s’articule autour de quatre objectifs majeurs : alléger les pressions sur les pays d’accueil ; accroître
l’autonomie des réfugiés ; élargir l’accès à des solutions faisant appel à des pays tiers ; et aider à créer dans les
pays d’origine les conditions nécessaires au retour des réfugiés dans la sécurité et la dignité.
Toutefois, il faudra souligner qu’en dépit de son apport majeur au cadre normatif international pour la
protection des réfugiés, le Pacte mondial ne remplace nullement les instruments déjà en vigueur en la matière.
Au contraire, le Pacte sur les réfugiés s’ajoute à un régime de droit international et un cadre institutionnel
riches et développés depuis longtemps. Il inclut des principes de droit international coutumier, tel que le
principe de non-refoulement, mais aussi des traités internationaux et régionaux (notamment la Convention de
1951 relative au statut des réfugiés et son protocole de 1967), des résolutions de l’Assemblée générale et du
Comité exécutif du HCR. « Le Pacte sur les réfugiés ne cherche pas à remplacer tout cela, ni à le résumer. Son
but principal est de répondre à une lacune historique dans le régime international pour la protection des

1 Le Pacte mondial sur les réfugiés a officiellement été entériné par l’AGNU à l’issue d’un vote enregistré par 181 voix favorables

contre 2 (États-Unis et Hongrie) et avec 3 abstentions (Érythrée, Libye et République dominicaine). Voir également, « Pacte
mondial sur les réfugiés : vers un meilleur partage de responsabilité ? », disponible sur https://www.forumrefugies.org/sinformer/publications/articles-d-actualites/dans-le-monde/421-pacte-mondial-sur-les-refugies-vers-un-meilleur-partage-deresponsabilite, consulté le 14 avril 2020, 12:12.
2 Résolution A/RES/70/1, 25 septembre 2015, « Transformer notre monde : le programme de développement durable à
l’horizon 2030 ».

219

2020 |06| 20 و19– العرب | لبنان
 إشكاليات الهجرة و اللجوء يف الوطن:الدول المحكم حول
عدد خاص بالمؤتمر
ي
ي

2020  يونيو28  العام الثامن – العدد-  سلسلة كتاب أعمال المؤتمرات:العلم
مركز جيل البحث
ي

réfugiés : le besoin d’assurer un partage plus équitable et prévisible de la charge et des responsabilités associées
à des déplacements massifs de réfugiés »1.

B- Partage de la charge et des responsabilités pour mieux protéger et assister les
réfugiés : principe directeur du Pacte mondial sur les réfugiés
Il est admis aujourd’hui que la question de la protection des réfugiés en particulier, et de la gestion des
migrations plus généralement, constituent des préoccupations communes pour l’humanité toute entière. Elles
nécessitent ainsi une coopération de la part de la communauté internationale sur la base des principes de
« solidarité » et de « partage des responsabilités ». Cependant, force est de constater que les Etats n’ont pas
toujours reconnu de tels principes, qu’ils estiment contraires au principe cardinal du droit international, celui
de la souveraineté2.
En effet, la protection des réfugiés et la question migratoire ont toujours fait partie de ce qu’on considère
comme « domaine réservé » - elles continuent d’ailleurs à l’être pour nombre d’Etats- et les Etats privilégient
une gestion unilatérale de la question.
Néanmoins, les migrations internationales sont un phénomène, par nature, transnational, et sa régulation
exige une coopération internationale. Dès lors, une reconnaissance progressive de la nécessité d’une

1 Inder C., « Le rôle du HCR après le Pacte mondial sur les réfugiés », Droits Fondamentaux, n° 17, janvier 2019 – décembre 2019,

p. 1, disponible sur https://www.crdh.fr/revue/n-17-2019/le-role-du-hcr-apres-le-pacte-mondial-sur-les-refugies, consulté le 14
avril 2020, 13:23.
2 La souveraineté étant présentée par certains auteurs comme une barrière à la coopération internationale en la matière, voir par
exemple, Micinski N-R et Weiss T-G, « Global Migration Governance: Beyond Coordination and Crises », dans Giuliana Ziccardi
Capaldo, (dir), « The Global Community », Yearbook of International Law and Jurisprudence, 2017, New York, Oxford University
Press, 2018, p. 181. Les auteurs considèrent que : « a fourth barrier to cooperation is sovereignty: many states understand
migration policy as a reflection of the core competency of national governments ».

220

2020 |06| 20 و19– العرب | لبنان
 إشكاليات الهجرة و اللجوء يف الوطن:الدول المحكم حول
عدد خاص بالمؤتمر
ي
ي

2020  يونيو28  العام الثامن – العدد-  سلسلة كتاب أعمال المؤتمرات:العلم
مركز جيل البحث
ي

coopération internationale en la matière a pris forme au fil du temps 1 et à travers différents instruments tant
universels que régionaux2.
Dans son préambule, la Convention de 1951 sur les réfugiés considérait qu’il pouvait résulter de l’octroi du
droit d’asile des charges exceptionnellement lourdes pour certains pays et que la solution satisfaisante ne
pouvait être obtenue sans une solidarité internationale. Seulement, si cette Convention met l'accent sur les
droits des réfugiés et les obligations des États, elle ne traite pas de la coopération internationale au sens large.
Elle ne précise pas non plus comment partager la charge et la responsabilité entre les Etats parties. Et c’est
justement ce que le Pacte mondial pour les réfugiés cherche à résoudre.
Par ailleurs, le paragraphe 68 de la Déclaration de New York de 2016 a franchi une nouvelle étape, en
soulignant que « la coopération internationale se trouve au cœur même du régime de protection des réfugiés.
Nous savons que les déplacements massifs de réfugiés font peser un fardeau sur les ressources nationales, en
particulier dans le cas des pays en développement. Pour répondre aux besoins des réfugiés et des États
d’accueil, nous nous engageons à promouvoir un partage plus équitable de la charge et des responsabilités que
représentent l’accueil des réfugiés du monde entier et l’aide dont ils ont besoin, compte étant tenu des
contributions actuelles et de la différence qui existe entre les États en termes de capacités et de ressources ».
De plus, la Déclaration, dans son annexe 1, établit un « Cadre d’action global pour les réfugiés (CRRF) »3,
fondé sur le principe de la coopération internationale et le partage des charges et des responsabilités, grâce
auquel la communauté internationale sera mieux à même de protéger et d’aider les réfugiés et de prêter
assistance aux États d’accueil et aux communautés concernées.

1 Voir sur l’historique de l’émergence d’une nécessité de coopérer en matière migratoire, Alexandra Castro, « La gouvernance des

migrations: de la gestion migratoire à la protection des migrants », thèse de doctorat en droit, Université Panthéon-Assas, 2014,
p. 62, disponible sur https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/68ffcdfa-30ef-44ee-8bfc-0178686c6181?inline,
consulté le 17 avril 2020, 20:12.
2 Voir par exemple, la déclaration de l’AGNU de 1967 sur le refuge régional ; l’Acte constitutif de l’Organisation de l’Unité africaine
OUA, 1969 ; Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de 1966 (art.2/1).
3 A/RES/71/1, Annexe 1, Op.cit.
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Aujourd’hui, la majorité des réfugiés du monde se trouve dans 10 pays seulement1, et 85 % sont dans des
pays en voie de développement, alors que seulement 10 autres pays2 fournissent 93 % du budget du HCR3.
Aussi, le Pacte mondial sur les réfugiés entend fournir la base d’un partage prévisible et équitable de la
charge et des responsabilités entre les États membres des Nations Unies et d’autres parties prenantes
concernées. Celles-ci sont notamment : les acteurs locaux, les organisations internationales appartenant ou
non au système des Nations Unies, y compris les organisations faisant partie du Mouvement international de
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, d’autres acteurs humanitaires et du développement, des institutions
financières internationales et régionales, des organisations régionales, des autorités locales, la société civile, des
universitaires et d’autres experts, le secteur privé, les médias, les membres des communautés d’accueil et les
réfugiés eux-mêmes.
Le Pacte vise à opérationnaliser les principes de partage de la charge et des responsabilités pour mieux
protéger et assister les réfugiés, et soutenir les pays et communautés d’accueil, en proposant des pistes
concrètes de coopération internationale.

C- Les arrangements du Pacte pour le partage de la charge et des responsabilités
Le Pacte mondial sur les réfugiés met en place une série d’ « arrangements » pour sa mise en œuvre, visant
à assurer un partage plus équitable et plus prévisible de la charge et des responsabilités avec les pays et
communautés d’accueil, et à soutenir la recherche de solutions, notamment par l’assistance aux pays d’origine.
Sans analyser tous les procédés préconisés par le Pacte, quelques-uns semblent retenir plus l’attention que
les autres eu égard à leur importance en tant qu’élément de mise en œuvre directe du Pacte. Il s’agira
essentiellement du Forum mondial sur les réfugiés (a), des dispositifs nationaux instaurés par les pays d’accueil
(b), de la plateforme d’appui (c), et de l’approche multipartite et de partenariat (d).

1 Il s’agit de : Turquie, Pakistan, Uganda, Liban, Iran, Allemagne, Bengladesh, Soudan, Ethiopie, Jordanie.
2 Il s’agit de : Etats Unis d’Amérique, Union Européenne, Allemagne, Suède, Japon, Norvège, Royaume-Uni, Danemark, Pays-Bas,

canada.
HCR,
« Global
Trends:
Forced
Displacement
in
2017 »,
disponible
sur
https://www.unhcr.org/statistics/unhcrstats/5b27be547/unhcr-global-trends-2017.html, consulté le 15 avril 2020, 16:23.
3
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a) La création d’un Forum mondial sur les réfugiés
Un Forum mondial sur les réfugiés sera périodiquement convoqué au niveau ministériel pour que tous les
États membres des Nations Unies et les parties prenantes concernées annoncent leurs engagements concrets
et leurs contributions pour l’atteinte des objectifs du Pacte mondial1. Ils devront également examiner les
possibilités, les défis et les moyens d’un meilleur partage de la charge et des responsabilités2. Le premier Forum
a été convoqué en 2019 ; d’autres Forums seront convoqués par la suite tous les quatre ans, sauf s’il est convenu
autrement à l’Assemblée générale.
Les engagements pris et les contributions faites aux Forums mondiaux sur les réfugiés pourraient prendre
diverses formes : assistance financière, matérielle et technique ; places de réinstallation ; voies
complémentaires d’admission dans des pays tiers…3.
Notons que le premier Forum mondial sur les réfugiés s’est tenu à Genève du 16 au 18 décembre 2019, et
avait pour objectif de trouver de nouvelles réponses aux besoins des millions (plus de 26 millions) de
personnes déracinées par les guerres et les persécutions et de venir en aide aux communautés qui les
accueillent4.

b) La mise en place de dispositifs nationaux par les pays d’accueil concernés
Cette stratégie a pour but de coordonner et faciliter les efforts déployés par toutes les parties prenantes
concernées en vue d’assurer une réponse globale. La composition et les méthodes de travail des dispositifs
nationaux pourraient être déterminées par les États d’accueil, tout comme la nécessité d’un renforcement de
capacités des autorités nationales pour entreprendre un tel travail. Les efforts ainsi fournis pourraient

1 Il

s’agit plus particulièrement des objectifs suivants : i) alléger la pression sur les pays d’accueil ; ii) renforcer l’autonomie des
réfugiés ; iii) élargir l’accès aux solutions dans des pays tiers ; et iv) favoriser les conditions d’un retour dans les pays d’origine en
sécurité et dans la dignité. Voir « Rapport du Haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Deuxième partie, Pacte
mondial sur les réfugiés », A/73/12 (Part II), §7, p.2.
2 Pacte mondial sur les réfugiés, § 17.
3 Pacte mondial sur les réfugiés, § 18.
4 Pour plus d’informations sur ce Forum, voir, « Principales conclusions du Forum mondial sur les réfugiés », disponible sur
https://www.unhcr.ca/fr/news/principales-conclusions-forum-mondial-refugies/, consulté le 15 avril 2020, 19:15.
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contribuer à l’élaboration d’un plan global fixant les priorités stratégiques1 des dispositifs nationaux, et ce, sous
la direction des autorités nationales, et avec l’appui du HCR et d’autres parties prenantes concernées, si
nécessaire.
D’ailleurs, le Pacte a déjà commencé à être mis en œuvre en particulier dans certaines zones, où de nouvelles
législations ou des mesures variées ont été adoptées pour permettre l’inclusion des réfugiés dans les sociétés
d’accueil :
- A Djibouti, une nouvelle loi donne aux réfugiés l’accès à l'éducation, à l'aide juridique et au système
judiciaire. La loi a été adoptée en Janvier 2017 et appliquée par 2 décrets en Novembre 2017.
- Au Mexique, des mesures ont été prises pour garantir aux réfugiés l’accès aux différentes formations,
programmes d'emploi et aux services financiers.
- Au Guatemala, l’adoption d’un nouveau Code des migrations, contenant des dispositions pour les
réfugiés.
- En Ethiopie, l’adoption d’une loi permettant aux réfugiés de travailler et de se mouvoir avec une plus
grande liberté.
- Au Pakistan, l’autorisation pour que les réfugiés afghans puissent ouvrir des comptes bancaires et
contribuer à l’économie formelle du pays2.

c) L’activation d’une plateforme d’appui
À l’appui des dispositifs nationaux, les pays d’accueil seraient en mesure de solliciter l’activation d’une
plateforme d’appui. Ainsi, ceux d’entre eux qui font face à une arrivée à grande échelle de réfugiés pourraient
activer une « Plateforme d’appui » pour renforcer leurs réponses nationales3. Cette plateforme regrouperait des

1 Prévoyant les arrangements institutionnels et opérationnels ; déterminant les besoins d’appui de la communauté internationale

concernant notamment l’investissement, le financement, l’assistance matérielle et technique, et les solutions, notamment la
réinstallation et les voies complémentaires d’admission dans des pays tiers, ainsi que le rapatriement volontaire.
2 Balde Mamadou Dian, « Le Pacte mondial sur les réfugiés », 22ème Formation Intensive sur le Droit des Refugiés, Strasbourg,
18
Juin
2019,
UNHCR,
disponible
sur
https://globalcompactrefugees.org/sites/default/files/201912/Le%20Pacte%20Mondial%20sur%20les%20Réfugiés%2C%20IIDH%20et%20HCR%20Paris%2C%20Strasbourg.pdf,
consulté le 10 avril 2020, 19:25.
3 Inder C., Op.cit, p.2.
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États prêts à mobiliser un soutien concret pour le pays d’accueil, assisté par le HCR et d’autres parties prenantes
si nécessaire1.
Les fonctions de la plateforme pourraient consister à : susciter l’engagement politique et le plaidoyer pour
la prévention, la protection, la réponse et les solutions ; mobiliser l’assistance financière, matérielle et
technique, ainsi que la réinstallation et les voies complémentaires d’admission dans des pays tiers ; faciliter des
actions humanitaires et de développement cohérentes ; soutenir des initiatives politiques globales pour alléger
la pression sur les pays d’accueil, trouver des solutions2.

d) L’élaboration d’une approche multipartite et de partenariat
Tout en reconnaissant le rôle central de l’État dans la gestion des questions relatives aux réfugiés, le Pacte
prévoit une approche multipartite afin d’engager un éventail plus large d’acteurs dans la réponse aux situations
de déplacement. Si le HCR coopère déjà avec des organisations non gouvernementales nationales et
internationales, ainsi qu’avec d’autres agences de l’ONU, le Pacte cherche néanmoins à encourager
l’engagement d’autres acteurs comme, par exemple, les autorités locales et communales, le secteur privé, y
compris à travers des partenariats public-privés, les réfugiés et les communautés d’accueil eux-mêmes, les
universités, les instituts de recherche, ainsi que des acteurs du développement, historiquement peu impliqués
dans des situations humanitaires3.

D- Un instrument de soft law, non contraignant juridiquement, dépendant pour son
application de la bonne volonté des Etats et des autres parties prenantes
A l’instar du Pacte mondial sur les migrations sûres, ordonnées et régulières, et malgré un processus solennel
d’adoption, comme il a été démontré précédemment, le Pacte mondial sur les réfugiés n’est pas juridiquement
contraignant. Le texte même du Pacte précise que : « Le Pacte mondial n’est pas juridiquement contraignant »
(§4) 4. La souveraineté de l’Etat est sauvegardée, elle est au cœur même du Pacte qui prévoit que « la
1 Voir : http://www.globalcrrf.org/, consulté le 10 avril 2020, 20:24.
2 Pacte mondial sur les réfugiés, § 23.
3 Pacte mondial sur les réfugiés, §§ 33-44.
4 AGNU, Supplément no 12 (A/73/12 (Part II)).
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responsabilité primordiale et la souveraineté des États sont reconnues »1. Il s’agit donc d’un instrument de soft

law2, droit mou, souple.
En effet, en matière de protection des réfugiés, aux côtés du « droit dur », hard law (essentiellement les
conventions internationales), certains instruments, résolutions, conclusions ou décisions adoptés par les
organes politiques d’organisations internationales ou régionales et d’instances de supervision des droits de
l’homme, ou même d’ONG, ne sont pas contraignants per se pour les Etats mais ont cependant un poids
juridique considérable3.
Et c’est précisément la « non-contrainte » qui est le principal inconvénient de cette catégorie de droit. Mais
paradoxalement, dans la pratique, la soft law entraine souvent plus d’application et de respect que les normes
contraignantes, car elle laisse plus de liberté aux Etats et offre d’autres moyens de pression que la sanction en
cas de manquement à une obligation juridique.
Ainsi, le Pacte mondial sur les réfugiés « invite » différents acteurs, les États, la société civile -ONG,
associations, communautés de migrants, communautés d’accueils, syndicats, entreprises, acteurs religieux,
etc. - à s’emparer de la question des réfugiés, et de conclure entre eux de nouveaux accords mettant en œuvre
ses objectifs4.
Toutefois, le texte ne précise pas réellement les rôles assignés à ces acteurs. D’ailleurs, la terminologie
choisie par les rédacteurs du Pacte montre bien que les actions attendues de ces parties prenantes sont loin
d’être définies, laissant une grande marge de manœuvre à ces dernières pour agir ou ne pas agir ; les parties
prenantes doivent agir « si nécessaire », « lorsque l’État le juge nécessaire », ou « selon le contexte », et doivent

1 Pacte mondial sur les réfugiés, § 33.
2 Pour une définition de la soft law, voir par exemple, Chetail V., « International Migration Law », Oxford, Oxford University Press,

2019, p.284, « while ‘soft law means different things to different people’, most misunderstandings derive from the confusion
between form and substance. With such a distinction in mind, soft law shall be taken for what it is, that is, a convenient description
to encapsulate a variety of non-binding instruments adopted by states and international organizations».
3 UNHCR, « Les droits de l’homme et la protection des réfugiés », 15 décembre 2006, disponible sur
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4714bdea2, consulté le 30 mai 2020,
12:35.
4 Gammeltoft-Hansen T., « The Normative Impact of the Global Compact on Refugees », International Journal of Refugee Law,
Volume 30, Issue 4, December 2018, Pages 605–610, disponible sur https://doi.org/10.1093/ijrl/eey061, consulté le 15 avril
2020, 16: 34.
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le faire « sans préjudice » des rôles des uns et des autres. Les rôles sont définis avec des termes généraux :
« mettre en place des structures et des mécanismes appropriés », « explorer les mesures politiques et les
arrangements pour l’élimination des risques », « explorer les meilleurs moyens d’inclure les réfugiés et les
membres des communautés d’accueil ».
Le Pacte traduit de la sorte la volonté politique et l’ambition de la communauté internationale dans son
ensemble de renforcer la coopération et la solidarité avec les réfugiés et les pays d’accueil affectés. Il sera
opérationnalisé par des contributions volontaires pour la réalisation des résultats et des progrès collectifs vers
l’atteinte de ses objectifs. Ces contributions seront déterminées par chaque État et par chaque partie prenante
concernée, compte tenu de ses réalités nationales, de ses capacités et de son niveau de développement, dans
le respect des politiques et priorités nationales1.
Il apparait clairement que la mise en œuvre du Pacte dépend en grande partie de la bonne volonté des Etats
et des autres parties prenantes, s’agissant d’un instrument de soft law, non contraignant juridiquement.
Toutefois, il faudra souligner dans ce contexte que même si la soft law est dénuée d’effet obligatoire –ayant
plutôt pour effet d’orienter ses destinataires sans les obliger juridiquement-, il existe cependant certains
procédés auxquels recourent essentiellement les médias et la société civile afin de « contraindre » les Etats, ou
les différentes parties prenantes à respecter les dispositions de la soft law. Le Professeur Alain Pellet considère
dans ce sens que « l’adoption de règles de soft law s’accompagne aujourd’hui de plus en plus fréquemment de
la mise en place de mécanismes de contrôle, voir de pression, en vue de leur exécution »2.Le « naming and

shaming »3 (littéralement nommer et couvrir de honte) est l’un de ces mécanismes consistant à dénoncer
publiquement les Etats, individus, entreprises ou toute autre partie prenante afin de provoquer l’indignation, la
colère, la rage et le dégout. L’effet d’un tel procédé pourrait s’avérer beaucoup plus fort que le recours à des
sanctions en cas de manquement à des obligations juridiques.
Ce mécanisme pourrait se révéler particulièrement efficace dans le cadre de la mise en œuvre du Pacte
mondial sur les réfugiés.
1 Pacte mondiale sur les réfugiés, § 4.

soft law en droit international : choix ou nécessité ? », in Deumier P., Sorel J.-M.
(dir.), « Regards croisés sur la soft law en droit interne, européen et international », LGDJ/Lextenso, Paris, 2018, p.185.
2 Pellet A., « Les raisons du développement du

3 Voir sur ce procédé, Stein Jana Von, « Naming and shaming in the United Nations Commission on Human Rights : When and

how does it matter ? », Paper presented at the annual meeting of the International Studies Association 48th Annual Convention.
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II / La mobilisation de la communauté internationale pour assister et protéger les
réfugiés lors de la pandémie du Covid-19 : vers un partage de la charge et des
responsabilités ?
Aujourd’hui, le Haut-Commissariat pour les réfugiés dénombre quelque 25,9 millions de réfugiés, dont 57% sont
originaires de trois pays : la Syrie, l’Afghanistan et le Soudan du Sud1. « Les trois quarts des réfugiés et de nombreux
migrants à travers le monde se trouvent dans des régions en développement où les systèmes de santé sont souvent
insuffisants et déjà surchargés », relèvent l’OIM et le HCR dans un récent message2 lancé conjointement avec l’OMS
et le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH).
Qualifiée de pandémie par l’Organisation mondiale de la santé depuis le 11 mars 20203, et d’urgence de santé
publique de portée internationale depuis le 30 janvier 20204, le Covid-19 représente un défi supplémentaire pour les
populations les plus vulnérables, dont les réfugiés.
Ces derniers, pour une large part, vivent dans des campements surpeuplés, rendant difficile le respect des mesures
de distanciation physique, ou dans des zones urbaines pauvres, où ils n’ont qu’un accès limité aux services de santé, à
l’eau potable et aux systèmes d’assainissement.
Dès lors, les quatre agences onusiennes considèrent qu’ « il est essentiel que tous les migrants et réfugiés,
puissent bénéficier d’un accès égal et garanti aux services de santé et soient effectivement inclus dans les
réponses nationales à la pandémie de Covid-19, ce qui comprend la prévention, le dépistage et le traitement.
Cette inclusion contribuera non seulement à protéger les droits des réfugiés et des migrants, mais aussi à

1 Le nombre de personnes déracinées à travers le monde dépasse 70 millions ; le chef du HCR appelle à davantage de

solidarité;
disponible sur https://www.unhcr.org/fr/news/press/2019/6/5d08a9954/nombre-personnes-deracinees-travers-mondedepasse-70-millions-chef-hcr.html, consulté le 18 avril 2020, 20:30.
2 Communiqué de presse conjoint du HCDH, de l’OIM, du HCR et de l’OMS, 31 mars 2020, disponible sur
https://www.iom.int/fr/news/les-droits-et-la-sante-des-refugies-des-migrants-et-des-apatrides-doivent-etre-proteges-dans-le,
consulté le 15 avril 2020, 18:40.
3« L'épidémie de coronavirus est désormais une pandémie, estime l’OMS », ONU infos, 11 mars 2020, disponible sur
https://news.un.org/fr/story/2020/03/1063761, consulté le 31 mars 2020, 10 :30.
4 « Coronavirus : l’OMS déclare une urgence de santé mondiale », ONU infos, 30 janvier 2020, disponible sur
https://news.un.org/fr/story/2020/01/1060852, consulté le 30 mars 2020, 08:45.
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protéger la santé publique et à endiguer la propagation mondiale du Covid-19. Même si de nombreux pays
protègent et accueillent des populations de réfugiés et de migrants, ils ne sont pas toujours équipés pour
répondre à des crises telles que celle du Covid-19. Aussi, pour garantir aux réfugiés et aux migrants un accès
approprié aux services de santé nationaux, certains États peuvent avoir besoin d’un soutien financier
additionnel. C’est sur ce point que les institutions financières mondiales peuvent jouer un rôle de premier plan
en mettant des fonds à disposition »1.
Lors de cette crise sanitaire mondiale, d’urgence internationale, d’autres institutions insistent sur la
nécessité de la coopération pour protéger les groupes les plus vulnérables, et l’ on retrouve ici le principe
directeur du Pacte mondial sur les réfugiés, le partage des charges et des responsabilités : « Cette crise exige une
approche internationale cohérente et efficace qui ne laisse personne pour compte »2, « le nouveau coronavirus
a mis en évidence la nécessité d’accroître les efforts de la communauté internationale pour que toutes les
personnes, y compris les plus vulnérables, bénéficient du développement. Il est naturel - et nécessaire - que les
efforts nationaux soient une priorité forte dans toute crise. Mais il s’agit d’une pandémie mondiale, et seule la
solidarité mondiale nous permettra de la combattre efficacement »3.
Dans un esprit de solidarité et de coopération internationale, de nombreuses initiatives, plans, stratégies ont
été adoptés dans le but d’assurer une protection et une assistance aux réfugiés lors de la pandémie du Covid-19.
Sans être exhaustifs, quelques actions peuvent être présentées dans le cadre de cette étude, essentiellement
celles qui touchent directement les réfugiés. Il s’agira plus particulièrement de la Résolution de l’Assemblée
générale des NU « Solidarité mondiale dans la lutte contre la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) » (A), du
plan de réponse humanitaire global Covid-19 (HRP Global) des NU (B), du Plan de préparation et de réponse
Covid-19 du HCR (C) , du Plan stratégique de préparation et de riposte sur le virus Covid-19 de l’OMS (D), et
enfin, du Plan stratégique mondial de préparation et de réponse Covid-19 de l'Organisation Internationale pour
les Migrations (E).
1 OIM, ONU migration, « les droits et la santé des réfugiés, des migrants et des apatrides doivent être protégés dans le cadre des

efforts de lutte contre la Covid-19 », disponible sur https://www.iom.int/fr/news/les-droits-et-la-sante-des-refugies-desmigrants-et-des-apatrides-doivent-etre-proteges-dans-le, consulté le 10 avril 2020, 18:35.
2 Ibid.
3 Michele Bachelet, Haut-Commissaire aux droits de l’homme (ONU), « Devant le Conseil des droits de l’homme, Bachelet juge
que le Covid-19 nécessite une action coordonnée », ONU infos, 9 avril 2020, disponible sur
https://news.un.org/fr/story/2020/04/1066302 , consulté le 17 avril 2020, 10:32.
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Toutes ces actions apparaissent comme des mises en œuvre, des concrétisations du principe de partage de
la charge et des responsabilités, pilier du Pacte mondial sur les réfugiés, un Pacte qui risque de ne pas trouver
meilleure opportunité que cette crise mondiale pour l’opérationnaliser.

A- La Résolution de l’Assemblée générale des NU « Solidarité mondiale dans la lutte
contre la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) »
Le 2 avril 2020, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté une Résolution intitulée « Solidarité
mondiale dans la lutte contre la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) » 1.
L’Assemblée générale constate « les conséquences sans précédent de la pandémie » et que « les plus pauvres
et les plus vulnérables sont les plus touchés par la pandémie » 2. Elle redit son attachement « à la coopération
internationale et au multilatéralisme » et qu’ « elle appuie pleinement le rôle central que joue le système des
Nations Unies dans l’action mondiale contre la pandémie de maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) »3.
L’Assemblée générale estime en effet que la pandémie de Covid-19 nécessite une réponse mondiale fondée
sur l'unité, la solidarité et une coopération multilatérale renouvelée. Elle demande donc « que la coopération
internationale soit renforcée en vue de contenir, d’atténuer et de vaincre la pandémie, y compris par l’échange
d’informations, de connaissances scientifiques et de bonnes pratiques, et par la mise en œuvre des directives
que recommande l’Organisation mondiale de la Santé en la matière »4.
Il est clair que cette Résolution est un texte général non spécifique aux seuls réfugiés, néanmoins, des
renvois directs à cette catégorie peuvent être trouvés dans différents passages du dit document. Dès le
préambule, l’AGNU « Constate que les plus pauvres et les plus vulnérables sont les plus touchés par la
pandémie ». Ensuite, elle « Redit sa volonté d’aider les personnes et les sociétés se trouvant dans une situation
particulière, notamment les plus faibles et les plus vulnérables ». Les réfugiés semblent bien être visés par les
mesures de cette Résolution.

1 Résolution A/RES/74/270, adoptée le 2 avril 2020, par procédure d'approbation tacite, étant donné que l'AGNU n'organise pas

de réunions en raison de la pandémie. Voir également, Covid-19 : l’Assemblée générale de l’ONU réclame une intensification de
la coopération internationale, ONU infos, 3 avril 2020, disponible sur https://news.un.org/fr/story/2020/04/1065812, consulté
le 17 avril 2020, 11:50.
2 Résolution A/RES/74/270, ibid, §§ 2 et 3.
3 Ibid, considérant 1.
4 Résolution A/RES/74/270, considérant 5.
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B- Le Plan de réponse humanitaire global Covid-19 (HRP Global) (avril-décembre
2020) coordonné par les Nations Unies
Ce plan1, lancé le 25 mars 2020, est coordonné par le Bureau des Nations Unies pour la coordination des
affaires humanitaires. Il regroupe des appels de l’Organisation mondiale de la Santé et d’autres agences
humanitaires des Nations Unies. Ce Plan de réponse humanitaire global au Covid-19 est destiné à permettre à
la communauté internationale de combattre le virus dans les pays les plus pauvres du monde et à répondre aux
besoins des personnes les plus vulnérables, en particulier les femmes et les enfants, les personnes âgées et les
personnes handicapées ou souffrant de maladies chroniques.
Le HRP global du Covid-19 est un effort conjoint des membres du Comité permanent inter-organisations
(IASC), comprenant les Nations unies et d’autres organisations et ONG internationales dotées d’un mandat
humanitaire, pour analyser et répondre aux conséquences directes de la pandémie sur la santé publique et aux
conséquences humanitaires immédiates indirectes, notamment sur les populations des pays déjà confrontés à
d’autres crises. Il regroupe les appels et les contributions pertinents contre le Covid-19 du PAM2, de l’OMS, de
l’OIM, du PNUD3, de l’UNFPA4, de l’UN-Habitat5, du HCR, de l’UNICEF et d’ONG et vient compléter d’autres
plans élaborés par le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.
Le HRP global identifie les groupes de population les plus affectés et les plus vulnérables dans les pays
prioritaires, notamment les pays ayant déjà en cours un Plan de réponse humanitaire, un Plan de réponse pour
les réfugiés ou un Plan de réponse multi-pays/sous-régional ainsi que les pays ayant sollicité une assistance
internationale comme l’Iran.
Le HRP global est articulé autour de trois priorités stratégiques :
e) Contenir la propagation de la pandémie du Covid-19 et réduire la morbidité et la mortalité.
f) Réduire la détérioration des avoirs et des droits humains
COVID-19 Global Humanitarian Response Plan, disponible sur https://www.humanitarianresponse.info/fr/programmecycle/space/document/covid-19-global-humanitarian-response-plan, consulté le 18 avril 2020, 17:34.
2 Programme alimentaire mondial
3 Programme des Nations Unies pour le développement.
4 Fonds des Nations Unies pour la Population.
5 Programme des Nations Unies pour les établissements humains.
1
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g) Enfin, et c’est ce qui intéresse le plus notre étude, protéger, assister et plaider en faveur des réfugiés, des
personnes déplacées et des communautés d’accueil particulièrement vulnérables à la pandémie.

C- Le Plan de préparation et de réponse Covid-19 du HCR
La pandémie de Covid-19, qualifiée comme telle par l’OMS le 11 mars 2020, met en danger tous les habitants
de la planète, y compris les réfugiés et autres personnes déracinées par les conflits et la persécution. Aussi, le HCR
renforce actuellement son action dans les domaines de la santé, de l’eau, des équipements d’assainissement et
de l’hygiène afin de protéger les réfugiés et les déplacés internes. Le Haut-Commissariat collabore avec les
gouvernements, qui sont responsables de la réponse face au coronavirus, pour s’assurer que les personnes
réfugiés, déplacées et déracinées soient incluses1 dans les plans nationaux de préparation et de réponse2. Ce
renforcement des actions du HCR se manifeste essentiellement par la révision de ses besoins initiaux de 33
millions de dollars et le lancement d’un appel de 222 millions de dollars supplémentaires, portant les besoins
révisés à 255 millions de dollars pour soutenir d'urgence la préparation et la réponse dans les situations de
déplacements forcés au cours des neuf prochains mois.
Ayant fait au 15 avril 2020, plus de 2.250.000 contaminations et 150.000 décès dans plus de 203 pays, la
pandémie Covid-19 est un défi mondial qui ne peut être relevé que par la solidarité et la coopération
internationales, 96 pays d’accueil de réfugiés ayant fait état de transmission locale au Covid-19.
Aussi, et conformément au Plan de réponse humanitaire mondial COVID-19 (HRP global) déjà présenté, le
HCR, par son plan de préparation et de réponse Covid-193, se concentre sur la protection de toutes les
populations déplacées de force, en priorisant les situations et les contextes avec de grandes populations de
réfugiés, de déplacés internes, d'apatrides et d'autres personnes relevant de sa compétence afin de garantir que
les systèmes et services de santé soient garantis, renforcés et rapidement adaptés.

1 « Coronavirus : le HCR demande d’inclure les réfugiés dans les plans de réponse liés au Covid-19 », ONU infos, 31 mars 2020,

disponible sur https://news.un.org/fr/story/2020/03/1065502 , consulté le 15 avril 2020, 18:30.
2 Site officiel du HCR, rubrique Pandémie de Coronavirus, disponible sur https://www.unhcr.org/fr/pandemie-decoronavirus.html, consulté le 15 avril 2020, 19:30.
3 HCR, « Coronavirus emergency appeal,
UNHCR’s preparedness and response plan (Revised) », disponible sur
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/5e81a2c64.pdf, consulté le 18 avril 2020, 20:05.

232

2020 |06| 20 و19– العرب | لبنان
 إشكاليات الهجرة و اللجوء يف الوطن:الدول المحكم حول
عدد خاص بالمؤتمر
ي
ي

2020  يونيو28  العام الثامن – العدد-  سلسلة كتاب أعمال المؤتمرات:العلم
مركز جيل البحث
ي

Les activités du HCR se concentreront sur la poursuite, l'adaptation et l'augmentation de la fourniture de
protection, d'assistance et à assurer l'accès aux services essentiels, en particulier dans les zones à forte
concentration de réfugiés, de déplacés internes et dans les communautés d'accueil.
Les interventions immédiates pour prévenir les infections seront prioritaires. Cela comprendra
l'augmentation de la distribution de matériel nécessaire et d'articles de secours de base.
Par ailleurs, l'assistance basée sur les aides monétaires en espèces sera utilisée comme un moyen rapide et
efficace d’aide aux personnes, permettant aux familles de prendre les meilleures décisions sur la façon de
prendre soin d'elles-mêmes, atténuant certains des impacts socio-économiques négatifs du Covid-19 sur les
réfugiés, déplacés et personnes les plus vulnérables.

D- Le Plan stratégique de préparation et de riposte sur le virus Covid-19 de l’OMS
Publié par l’OMS le 3 février 2020, le Plan stratégique de préparation et de riposte pour lutter contre le
nouveau coronavirus1 présente les activités et les ressources dont les organisations sanitaires internationales,
y compris l’OMS, ont besoin à l’échelle mondiale pour la période allant de février à avril 2020 afin de mettre en
œuvre les mesures de santé publique prioritaires visant à aider les pays à se préparer et à lutter contre le Covid19.
Les objectifs du Plan sont de limiter la transmission interhumaine du virus, en particulier dans les pays les
plus vulnérables s’ils devaient être confrontés à l’épidémie; d’identifier, d’isoler et de prendre en charge les
patients rapidement; de communiquer les informations essentielles sur le risque et l’évènement; de réduire
autant que possible l’impact social et économique; de limiter la propagation du virus à partir des sources
animales; et de tenir compte des éléments inconnus et néanmoins cruciaux.
Le plan est axé sur : la mise en place rapide d’une coordination internationale et d’un appui opérationnel;
le renforcement de la préparation dans les pays et des opérations de riposte et l’accélération de la recherche
et de l’innovation prioritaires.

1 World Health Organization, « 2019

Novel Coronavirus (2019‑nCoV): Strategic Prepardness and Response Plan » , 3 february
2020, disponible sur https://www.who.int/publications-detail/strategic-preparedness-and-response-plan-for-the-newcoronavirus , consulté le 10 avril 2020, 13:20.
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Ce plan global, s’il ne vise pas directement les communautés de réfugiés, les inclut néanmoins puisque l’un
de ses objectifs est de limiter la transmission du virus dans les pays les plus vulnérables, qui sont souvent des
pays d’accueil pour les réfugiés.

E- Le Plan stratégique mondial de préparation et de réponse Covid-19 de
l'Organisation Internationale pour les Migrations (OIM)
L’Organisation internationale pour les migrations (OIM) augmente l’ampleur de son Plan stratégique
mondial de préparation et de réponse (SRP) pour inclure des interventions de grande envergure qui visent à
réduire les conséquences sanitaires et socioéconomiques de la pandémie Covid-19 dont le nombre de
nouveaux cas ne cesse d’augmenter dans le monde. Un appel révisé1 de 499 millions de dollars a été lancé le
15 avril 2020 pour appuyer les activités vitales de préparation, de réponse et de relèvement dans plus de 140
pays.
Le nouvel SRP élargit l’approche de l’Organisation pour englober les mesures d’atténuation du Covid-19
dans les situations de crise humanitaire et dans de nombreux autres contextes où les personnes qui se
déplacent sont susceptibles d’être fortement touchées par les conséquences de la pandémie. Ces initiatives sont
menées à bien collectivement avec tous les gouvernements concernés, les partenaires des Nations Unies et des
ONG.
Le plan révisé de l’OIM, qui reste aligné sur le plan de l’OMS contre le Covid-19 et sur le plan humanitaire
mondial contre le Covid-19 coordonné par les Nations Unies, est centré sur quatre priorités stratégiques :
- Une coordination et des partenariats efficaces ainsi qu'un suivi de la mobilité ;
- Des mesures de préparation et d'action pour réduire la morbidité et la mortalité ;
- Des efforts pour garantir que les personnes touchées aient accès aux services de base, aux produits de
première nécessité et à la protection ;
- L’atténuation des impacts socioéconomiques de la Covid-192.
1 « IOM Global Strategic Preparedness And Response Plan Coronavirus Disease 2019 »,

February–December
2020,
Updated
on
15
April
2020,
disponible
sur
https://www.iom.int/sites/default/files/defaul/iom_covid19_appeal_15.04.2020.pdf , consulté le 18 avril 2020, 16:10.
2 OIM, ONU migrations, « L’OIM lance un Plan de réponse révisé de 499 millions de dollars contre la COVID-19 pour aider à faire
face aux graves conséquences socioéconomiques de la pandémie », 15 avril 2020, disponible sur
https://www.iom.int/fr/news/loim-lance-un-plan-de-reponse-revise-de-499-millions-de-dollars-contre-la-covid-19-pouraider, consulté le 18 avril 2020, 19:45.
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Il apparait clairement que ce plan vise une large gamme de personnes : migrants, déplacés internes, personnes
vivant dans des camps et dans des installations surpeuplées. Les réfugiés peuvent naturellement être
bénéficiaires de cette stratégie de l’Organisation mondiale.

Conclusion :
Au terme de cette contribution, il apparait que si la Déclaration de New York de 2016 a apporté une grande
nouveauté au système de protection des réfugiés à travers l’engagement en faveur d’un plus grand partage des
responsabilités pour protéger cette catégorie, c’est surtout le Pacte mondial sur les réfugiés de 2018 qui va
réellement concrétiser cette coopération en mettant en place des arrangements à même d’assurer son
opérationnalisation. Cette étude, consacrée essentiellement à l’analyse dudit Pacte, a essayé de démontrer audelà de sa considération comme cadre inédit de coopération, l’apport certain de ce dernier, dont le principe
fondamental est le partage de la charge et des responsabilités, en tant que cadre idoine pour la protection et
l’assistance aux réfugiés lors de la pandémie du Covid-19. Cette crise sanitaire d’urgence internationale nous
semble constituer l’« occasion type » pour la mise en œuvre du Pacte mondial sur les réfugiés, étant donné que
cette catégorie de personnes vulnérables représente les membres les plus vulnérables de la société. Ils sont
particulièrement exposés au coronavirus car ayant souvent un accès limité à l’eau, aux installations sanitaires
et aux soins de santé, vivant dans des camps surpeuplés et incapables d’appliquer les mesures de distanciation
physique. Alors que les pays se focalisent sur la protection de leurs populations et de leurs économies, certains
principes fondamentaux essentiels à la protection des réfugiés sont menacés ou même ignorés. Selon le HCR,
Plus de 80% des réfugiés et presque toutes les personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays se trouvent
dans des pays à faible et moyen revenu, où les infrastructures sanitaires sont souvent moins élaborées ou moins
disponibles. Néanmoins, les réfugiés, ayant des vulnérabilités spécifiques, doivent mieux être pris en charge
dans le cadre de lutte contre le Covid-19.
Certes, des actions ont été entreprises, des stratégies ont été adoptées, des appels on été lancés, afin de
mettre en place une véritable coopération et solidarité internationales, seules à même de surmonter cet ennemi
commun mais cela reste malheureusement insuffisant
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Une série de recommandations peuvent être avancées, aussi bien à l’égard des Etats, qu’à celui des autres
parties prenantes en charge de la mise en œuvre du Pacte mondial sur les réfugiés, afin de lui assurer une
meilleure application dans le cadre de la protection de ces derniers lors de la Pandémie Covid-19 :
- le droit de jouir du meilleur état de santé étant un droit fondamental de la personne humaine, tel que
proclamé dans la Constitution de l’OMS ou encore dans le Pacte international sur les droits
économiques, sociaux et culturels (articles 2 et 12), les Etats doivent concevoir des mesures de lutte
contre la pandémie Covid- 19 qui intègrent les réfugiés, et ce, dans l’intérêt de la communauté toute
entière, en leur assurant un accès à l’information, un accès aux tests de dépistage et aux services de santé,
sans aucune discrimination
- Les Etats doivent adapter les plans de lutte contre le Covid-19 aux particularités des réfugiés,
essentiellement ceux qui vivent dans des camps officiels ou des campements de fortune, leur assurant
au moins le nécessaire en matière de santé publique et le minimum d’assistance humanitaire.
- Afin de favoriser la coopération internationale, la solidarité et le partage des charges, les Etats doivent
prévoir la décongestion des camps de réfugiés ou leur évacuation lorsqu’un pays risque de se trouver
submergé.
- Considérant la faiblesse des systèmes de santé dans la grande majorité des pays de retour, les Etats
doivent suspendre temporairement les retours forcés des réfugiés lors de la crise Covid-19.
- Les Etats doivent respecter leurs engagements découlant du Pacte mondial sur les réfugiés, en matière
d’aide et assurer aux pays d’accueil des financements à long terme.
- L’implication des réfugiés pour lutter contre le Covid-19, à travers leur contribution directe dans les plans
de lutte établis par les communautés d’accueil, à titre d’exemple, par le recours de ces communautés aux
praticiens de santé réfugiés, suivant les procédures requises pour cela1.
- Les institutions financières mondiales (Banque mondiale, FMI…) ou régionales (Banque africaine de
développement, Banque islamique de développement…) doivent jouer un rôle de premier plan en
mettant des fonds ou d’autres mécanismes de financement à disposition des pays d’accueil les plus
démunis afin de les aider à faire face à la pandémie du Covid-19 essentiellement pour le développement
de leurs systèmes de santé et l’amélioration de leur qualité.

1 En Europe par exemple, il existe le « Passeport européen des qualifications des réfugiés », qui n’est pas un diplôme, mais fournit

une évaluation des qualifications académiques et des informations fiables au vu de l’intégration sur le marché du travail.
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- La société civile, aussi bien nationale qu’internationale, doit assumer son rôle de partenaire pour fournir
l’assistance humanitaire et venir en aide aux réfugiés lors de la pandémie Covid-19.

En définitive, le défi fondamental à l’application du Pacte mondial sur les réfugiés reste sans aucun doute
l’engagement réel de tous les acteurs de sa mise en œuvre, et en première position, les Etats. La bonne volonté
politique et l’implication effective de ces derniers est donc essentielle à l’opérationnalisation du Pacte, par
l’adoption de mesures internes et internationales (législations nationales, plans d’action, accords de
coopération…), dans l’optique d’assurer un « minimum » de protection aux réfugiés lors de cette crise sanitaire
mondiale que représente le Covid-19 ; la tache se révélant d’autant plus difficile qu’il s’agit d’un instrument de

soft law, non contraignant, ne visant à imposer aucune politique de partage de la charge et des responsabilités.
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- Pacte mondial sur les réfugiés : vers un meilleur partage de responsabilité ?, disponible sur
https://www.forumrefugies.org/s-informer/publications/articles-d-actualites/dans-lemonde/421-pacte-mondial-sur-les-refugies-vers-un-meilleur-partage-de-responsabilite, consulté
le 14 avril 2020
- HCR, Global Trends: Forced Displacement in 2017, disponible sur
https://www.unhcr.org/statistics/unhcrstats/5b27be547/unhcr-global-trends-2017.html, consulté
le 15 avril 2020
- Principales conclusions du Forum mondial sur les réfugiés, disponible sur
https://www.unhcr.ca/fr/news/principales-conclusions-forum-mondial-refugies/, consulté le 15
avril 2020.
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- Le nombre de personnes déracinées à travers le monde dépasse 70 millions ; le chef du HCR appelle
à
davantage
de
solidarité;
disponible
sur
https://www.unhcr.org/fr/news/press/2019/6/5d08a9954/nombre-personnes-deracineestravers-monde-depasse-70-millions-chef-hcr.html, consulté le 18 avril 2020.
- Devant le Conseil des droits de l’homme, Bachelet juge que le Covid-19 nécessite une action
coordonnée,
ONU
infos,
9
avril
2020,
disponible
sur
https://news.un.org/fr/story/2020/04/1066302 , consulté le 17 avril 2020.
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البيان اخلتامي للمؤمتر الدولي احملكم حول :إشكاليات اهلجرة واللجوء يف الوطن العربي
طرابلس | لبنان  19و 20يونيو 2020
تحت رعاية االتحاد العاملي للمؤسسات العلمية  UNSCINنظم مركز جيل البحث العلمي فرع طرابلس،
مؤتمره الدولي املحكم تحت عنوان " إشكاليات الهجرة واللجوء في الوطن العربي" ،ولقد ترأس املؤتمر األمينة
العامة لالتحاد ورئيسة املركز ،أ.د .سرور طالبي ،بمشاركة أساتذة وباحثين من الجامعة اللبنانية ومؤسسات
جامعية عربية من األردن ،اإلمارات ،الجزائر  ،السودان ،العراق ،املغرب ،اململكة العربية السعودية ،اليمن،
سلطنة عمان ،فلسطين  ،مصر وموريتانيا.
وهدف املؤتمر الذي صادف تاريخ انعقاده يوم الالجئ العاملي إليجاد حلول عملية لكل اإلشكاليات التي تثيرها
الهجرة واللجوء في الوطن العربي ،من جميع جوانبها :االجتماعية ،النفسية ،االقتصادية ،الثقافية ،اإلنسانية
والتشريعية ...للخروج بتوصيات فعالة تساهم في حوكمة إدارة الهجرة واللجوء في الوطن العربي واالستفادة
منها.
ولقد تشكلت لجنة التوصيات من األساتذة األفاضل:
أ .د .سرور طالبي (رئيسة املؤتمر واللجنة العلمية)
د .جومانا كيال شحيطة (الجامعة اللبنانية)
د .رمضان أحمد العمر (الجامعة اللبنانية)
د .زينب محمد جميل الضناوي (جامعة امللك فيصل)
د .سلمى ساس ي (جامعة الجزائر )1
د .عبداملنعم عبد الوهاب العامر (نقابة املحامين  ،البصرة -العراق)
د .عمراني نادية (جامعة لونيس ي علي ،الجزائر)
د .فداء إبراهيم املصري (الجامعة اللبنانية)
د .ليال الرفاعي (الجامعة اللبنانية)
د .معاذ علي فضل املولى (جامعة حفر الباطن ،اململكة العربية السعودية)
د .هاروني رضوان (جامعة عبد الحميد بن باديس)
أ.م .امجد زين العابدين (الجامعة املستنصرية)
ّ
اللبنانية)
الباحثة األميرة جوليان محمد علي (الجامعة
الباحث حافظ ذياب ،وكيل معتمد في مجال امللكية الصناعية ،الجزائر.

العرب | لبنان – 19و2020 |06| 20
الدول المحكم حول :إشكاليات الهجرة و اللجوء يف الوطن
عدد خاص بالمؤتمر
ي
ي

243

العلم :سلسلة كتاب أعمال المؤتمرات  -العام الثامن – العدد  28يونيو 2020
مركز جيل البحث
ي

•

•
•

ُ
ُ
لجنة التوصيات إلى ُ
مجموعة من النتائج وهي:
وقد خلصت
املهاجر هو كل شخص يغادر بلده ً
طوعا وبكامل إرادته دون أي ضغوط بهدف تحسين وضعه
االقتصادي أو االجتماعي أو املنهي ،بخالف الالجئ الذي يضطر للفرار من بلده نتيجة لشعوره
باالضطهاد ،وألسباب مرتبطة بالخوف والهروب من مصير يعتريه التهديد وعدم الشعور باألمان.
تعتبر الحروب والنزاعات املسلحة الداخلية من أبرز أسباب ودوافع اللجوء في الوطن العربي.
هناك العديد من الوثائق الدولية الخاصة بحماية كل من الالجئ واملهاجر ،ولكن تظهر املشكلة عند
التطبيق العملي لها.

•

ينص االتفاق العاملي من أجل الهجرة اآلمنة واملنظمة والنظامية لعام  2018على ضرورة التعاون
وااللتزام بتقاسم األعباء واملسؤوليات لحماية هذه الفئة الضعيفة ،موضحا الترتيبات التي تضمن
تفعيله.

•

•

ّ
ّ
والصعبة والتي لها انعكاسات سلبية على الدول العربية كونها
الشرعية من املشاكل املعقدة
الهجرة غير
بلدانا مصدرة للمهاجرين ،وتزداد هذه الظاهرة خطورة ملا تكون بوسائل غير آمنة.
أظهرت الجائحة الصحية العاملية كوفيد 19-حاجة الالجئين إلى حماية أكثر بحكم وصولهم املحدود
إلى املياه والرعاية الصحية ،كما أنهم يعيشون في مخيمات مكتظة.

•
•

•
•

•

تشكل هجرة املثقفين واملفكرين العرب عملية استنزاف خطيرة ملخزون ثقافي وعلمي مهم ،من شأنه أن
يسهم في تطوير مجتمعات بلدان الشمال على حساب الدول العربية.
تعاني بعض الدول العربية منها لبنان واألردن من عدم إمكانية استيعابها وتحملها لألعداد الكبيرة من
الالجئين؛ وباملقابل هنالك قصور كبير في األليات الدولية واإلقليمية من حيث مواكبة أزمة اللجوء في
الوطن العربي.
ترتبط بعض الجرائم ارتباطا مباشرا بالهجرة واللجوء منها الجريمة املنظمة ،جريمة اإلتجار بالبشر،
وجريمة غسيل األموال.
تسبب الهجرة واللجوء اختالجات نفسية واجتماعية متنوعة إذا ما ّ
تم التوافق والتكيف مع املستوى
الثقافي السائد في املجتمع املستضيف.
تشتمل حوكمة الهجرة على تطبيق مبادئ الحكم الرشيد الفعال من أجل تثبيت املواطن في أرضه عبر
تحقيق األمن املجتمعي ووضع خطط واستراتيجيات تنموية واضحة املعالم واألهداف.
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توصيات مؤتمر إشكاليات الهجرة واللجوء في الوطن العربي
ا
استنادا على النتائج أعاله ،أوصت اللجنة على ضرورة:
 .1العمل الدائم من قبل املجتمع الدولي على تطوير الوثائق الدولية حتى تواكب الواقع الحالي لألعداد الهائلة
لألشخاص الذين يهاجرون بلدانهم وتحسين أوضاعهم اإلنسانية واالجتماعية وغيرها.
 .2تشجيع الدول على االنضمام وااللتزام بالوثائق الدولية الخاصة بحماية املهاجرين والالجئين من خالل
اعتماد تدابير داخلية واقليمية :خطط عمل  ،اتفاقات تعاون  ،وما إلى ذلك ...
 .3حث الدول على استصدار تشريعات وطنية صارمة تتماش ى مع الوثائق الدولية وتضمن تمتع الالجئين بكافة
حقوقهم اإلنسانية واالجتماعية وحمايتهم من كافة أشكال االعتداء أو االستغالل.
 .4العمل على تجريم ومالحقة املتاجرين بالبشر واملهربين وذلك من خالل سن قوانين داخلية صارمة وابرام
اتفاقيات تسليم جماعية أو ثنائية .
 .5تقديم املساعدات الدولية التنموية واألمنية والفنية للدول املصدرة ودول املعبر والدول املستضيفة
لالجئين.
 .6تفعيل وتعزيز دور املفوضية السامية لشؤون الالجئين والجهات املانحة ملساعدة املهاجرين والالجئين
وضمان عودتهم اآلمنة إلى أوطانهم األصلية.
 .7العمل على تعزيز التعاون بين اللجان الدولية (الصليب والهالل األحمر) ومنظمة الصحة العاملية من أجل
ّ
الصحية.
ضمان وصول الالجئين واملهاجرين للخدمات
 .8إنشاء صندوق عربي ملساعدة ودعم األسر ضحايا الحروب والنزاعات الداخلية.
 .9إشراك فعلي وفعال لهيئات املجتمع املدني في التكفل بأوضاع الالجئين من خالل توفير الرعاية الالزمة لهم
وإشراكهم في اتخاذ القرارات وتشجيع انخراطهم واندماجهم في املجتمعات املستضيفة واالستثمار فيها.
 .10االهتمام أكثر بالفئات الهشة من املهاجرين والالجئين كاألطفال ،النساء ،ذوي االحتياجات الخاصة،
وكبار السن وضمان حماية كافة حقوقهم اإلنسانية.
 .11وضع خطط وبرامج تربوية لصالح أطفال املهجرين والالجئين العرب في الدول الغربية من خالل انشاء
مدارس نموذجية تعتمد منهاج عربي موحد يحافظ على الخلفية الثقافية والدينية ويسهل االندماج
السلس في املجتمعات الغربية.
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 .12تبني الحوكمة الرشيدة في كبح عجلة هجرة الشباب والكفاءات العربية إلى الدول الغربية من خالل توفر
املقومات اإلصالحية التالية:

ّ
• تحفيزهم على التعلق بأوطانهم وعدم التخلي والتفريط بها من خالل التوعية والسياسات الوقائية التي
تغرس مبادئ وقيم املواطنة.
ّ
السياسية.
• تشجيعهم على املشاركة في صنع القرار وعلى املساهمة في تشكيل الطبقة
• تشجيع االستثمار في القطاع الزراعي الصناعي والخاص من أجل توفير فرص عمل لكل ّ
الخريجين
ضمن تخصصاتهم املختلفة.
• توجيه منهي للتخصصات الجامعية املطلوبة عبر تنشيط مكاتب لدراسة سوق العمل وتوجهاته .
• القضاء على املحسوبية والوساطات من خالل توحيد معايير التوظيف وفق الكفاءة والجدارة.
• تعزيز املسؤولية االجتماعية لدى املواطن العربي سيما عبر الجمعيات واملؤسسات والنوادي الثقافية.
• االهتمام بتوفير سياسات شبابية متخصصة تدمج هذه الفئة في املجتمع وتعزز مشاركتها عن طريق
توفير الرعاية االجتماعية والصحية والخدماتية.
 .13اقتراح تأسيس مركز دراسات يهتم بشؤون الهجرة واملهاجرين وينسق مع الجاليات العربية في بالد املهجر
لالستفادة من تجاربهم.
 .14الدعوة إلى تنظيم مؤتمرا دوليا يبحث في كيفيات تحقيق األمن املجتمعي والجماعي في الوطن العربي.
 .15رفع توصيات هذا املؤتمر إلى الجهات املعنية ،ونشرها على نطاق واسع من خالل الصحافة واإلعالم،
ومختلف مواقع التواصل االجتماعي.
وفي األخير يدعو االتحاد العاملي للمؤسسات العلمية ومركز جيل البحث العلمي جميع املشاركين في هذا
املؤتمر وأعضائهم ومتتبعيهم ،ملواصلة البحث ونشر املقاالت والدراسات املتخصصةً ،
وبناء على توصيات لجنة
الصياغة باملؤتمر ُ
ستنشر أعمال هذا املؤتمر ضمن سلسلة أعمال املؤتمرات الصادرة عن مركز جيل البحث
العلمي.
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