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بداية  نتيجة للصراعات المسلّحة والنزاعات، ُوِسَمت بداية القرن الحادي والعشرين بأنها

الهجرة القسرّية. فقد أُجبر الماليين على مغادرة منازلهم وممتلكاتهم، في محاولٍة عصر 

للهرب من العنف واالضطهاد وبحًثا عن مستقبٍل أكثر إشراًقا. وقد أّدى هذا األمر إلى 

تداعيات اجتماعّية واقتصادّية غير متوّقعة على المجتمعات المضيفة، لكن ال ينبغي بأي حال 

 اللجوء والنزوح والهجرة القسرّية.   قاء اللوم على أولئك الذين أُجبروا علىمن األحوال إل

قبل أن نواصل دراستنا، من المهم التأكيد على أّن المهاجرين القسرّيين ينقسمون إلى فئات 

عّدة. ونظًرا للتناقض في تفسير مصطلح "طالبو اللجوء"، نأخذ بعين االعتبار فقط فئتين 

بهما من قبل المفوضية السامية لشؤون الالجئين وهما: الالجئون رئيسيَّتين ُمعترف 

 والنازحون داخلًيا.

الخاّصة بوضع الالجئين، بأّنه "شخص خارج وطنه  1951تّم تعريف الاّلجئ في اتفاقية عام 

أو بلد إقامته المعتادة، بسبب خوف له ما يبرره من التعّرض لالضطهاد بسبب العنصرّية، أو 

قومّية، أو االنتماء إلى فئة إجتماعّية معّينة أو بسبب آرائه السياسّية". وبحسب الدين، أو ال

اإلتفاقّية الدولّية ينتمي إلى مصطلح "الاّلجئ" كّل شخص هرب من بلده األم بسبب الحروب 

 والنزاعات والعنف أو غيرها من الظروف وبنتيجتها يطلب الشخص الحماية الدولّية.

داخلًيا، فهم أشخاٌص لم يعبروا حدوًدا دوليًة بحًثا عن األمان، ولكنهم  أّما بالنسبة للنازحين

ويكون النازحون داخلًيا تحت حماية حكوماتهم، حتى وإن كانت  .بقيوا مهّجرين داخل أوطانهم

 .تلك الحكومات هي السبب في نزوحهم

مليون  70.8عقبات كثيرة تقف في طريق المهاجرين القسريين، الذين يصل عددهم إلى 

الجئ حول العالم، وفق المفوضّية العليا لشؤون الالجئين. وتعود أسباب الهجرة إلى الترحيل 

القسري، والضعف في سياسات الدمج، والعنصرية، وضعف الموارد في المجتمعات 

المضيفة. وفي هذا اإلطار، نستعرض أبرز األزمات المتعلّقة بمحنة الهجرة القسرية في 

 ًدا.الشرق األوسط تحدي



 الِهجَرة القسرّية واللجوء والنزوح ِسَمة القرن الواحد والعشرين
 

2 

 

 السورية اإلنسانيّة األزمة
 

 6.2٪ من السوريين هّجروا، ونحو  50، أكثر من 2011منذ اندالع الحرب في سوريا في العام 

يجعل منهم العدد األكبر من النازحين داخلًيا في العالم. وقد خلصت الدراسات مليون نزحوا، ما 

الحديثة على قطاَعي األمن الغذائي والزراعة إلى أّن ثلث السكان يعانون من انعدام األمن الغذائي 

وأّن بعض المناطق ال تزال تعاني من سوء التغذّية الحاد. هذا وقد تّم اإلبالغ عن إصابات بأوبئة 

 لحصبة والتيفوئيد واإلسهال الدموّي الحاد وداء الليشمانيات في مختلف المناطق السورّية.ا

كما ويتعّرض النازحون لمخاطر أمنّية عّدة نتيجة الستمرار القتال، وعدم استيفاء الشروط في 

المالجئ التي تستضيف النازحين، ونضوب الموارد اإلجتماعّية واإلقتصادّية في المجتمعات 

، ال يزال الوضع قاسًيا خاّصة 2019يفة. ورغم تزايد اإلستقرار في بعض المناطق في عام المض

في الشمال الغربي والشمال الشرقي من البالد، حيث اكتظاظ النازحين داخلًيا الذين ُيعانون من 

ة الفرص االقتصادية، ونضوب المّدخرات. وقد أّدى هذا األمر إلى إرتفاع مستوّيات  محدوديَّ

زمة أو التأّخر في الح ة الالَّ رمان، وانخفاض استهالك الطعام، ورفض الاّلجئين تلّقي الرعاية الطبيَّ

ة مثل عمالة  طلبها، باإلضافة إلى تراكم الديون. وهذا ما يدفع باّتجاه زيادة الممارسات الضارَّ

 األطفال، وتجنيد أشخاص كمقاتلين، وغيرها من الممارسات اإلستغاللّية.

جئين السورّيين، فقد أُجبروا على الهجرة من سوريا إلى البلدان المجاورة مثل لبنان وتركيا أما الال

واألردن والعراق ومصر ودول شمالي إفريقيا. وبحسب إحصاءات المفوضّية السامّية لألمم 

 ماليين 5.6المّتحدة لشؤون الالجئين، فإّن عدد السوريين المصّنفين الجئين في هذه البلدان يبلغ 

 شخص.

٪ 70في لبنان، يعاني أكثر من مليون الجئ سوري من  استنزاف الموارد المالّية، بحيث أصبح 

منهم يعيشون تحت خّط الفقر. ونظًرا لعدم وجود مخّيمات رسمّية الستقبالهم، فإّن الالجئين 

ة مجتمع ومنطقة ريفّية وحضرّية. ونتيجة لذلك إضطّرت كل عائل 2100السوريين منتشرون بين 

 إلى تقاسم مساحات ضّيقة داخل المسكن الواحد مع عائالت أخرى. 

ماليين الجئ سوري، يعيش معظمهم في  3.6من جهتها، تستضيف الدولة التركّية أكثر من 

مخيًما تديرها الدولة. غير أّن  22ألف الجٍئ في  240مناطق حضرّية، فيما ُيقيم أكثر من 

٪ فقط لديهم 3في الحصول على فرص عمل، ألنَّ  السورّيين هناك يواجهون صعوبة كبيرة

تصاريح عمل قانونية. وقد تسّبَب هذا األمر في ضعف اندماج الالجئين الذين سعى الكثيرون منهم 

للعمل بشكل غير قانوني، ما أّدى إلى التباعد بين المجتمعات المحلّية والالجئين. عالوة على ذلك، 

، من الترحيل القسري والقمع من قبل 2019العام  عانى الالجئون السوريون، خصوًصا في

 الشرطة التركّية.
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 655أّما في األردن، فقد أشار تقرير للمفوضّية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين إلى وجود 

٪ منهم خارج المخيمات. لكّن كثر منهم، 80ألف امرأٍة وطفٍل في عداد الاّلجئين السورّيين، يعيش 

لهم إلى األردن، من ضىلة الموارد لتغطية احتياجاتهم األساسيَّة على األقل. أّما عانوا منذ وصو

األُسر التي كانت ميسورة نسبًيا، فقد اعتمدت على مّدخراتها لسّد حاجاتها، فيما تلّقى البعض اآلخر 

عوام الدعم من األسر المضيفة. لكّن أعداد الذين يحتاجون إلى المساعدة إزداد بشكل كبير خالل األ

جئين السوريين في األردن والذين يعيشون  الماضية وحّتى اليوم. هذا وقد قّدرت المفّوضّية عدد الالَّ

 ٪.93تحت خطِّ الفقر بـ

ألف الجٍئ منتشر في مناطق عّدة مثل أربيل  228بالنسبة الى العراق، تستضيف البالد أكثر من 

% من األسر الاّلجئة عن تمّكنها من 59 ودهوك والسليمانّية واألنبار. وعلى الرغم من إعالن

٪ فقط منها أبلَغت عن حصولها على المساعدات اإلنسانيَّة، 11الحصول على فرص عمل، فإن 

 ٪ من الاّلجئين فقط لديهم معرفة بالهيئات القانونّية والقضائّية في العراق.21فيما 

ريٍّ يتلّقون الرعاية الغذائّية ألف الجٍئ سو 126في السياق نفسه، أصبحت مصر موطًنا ألكثر من 

من المفوضّية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين. وعلى الرغم من وضع الحكومة المصرية 

العديد من السياسات لحماية الالجئين، خصوًصا في القطاع الصّحي، وحصول العديد من 

دعم كبير من المانحين لتعزيز  المنظمات غير الحكومّية الدولّية، مثل برنامج الغذاء العالمي، على

األمن الغذائي، ال يزال الالجئون السوريون يواجهون تحّدًيا هائالً في عملية اإلندماج مع المجتمع 

 المصري. وهذه ِسَمة مشابهة في كل المجتمعات المضيفة بما فيها الغربّية. 

 

 

 العراقيّة اإلنسانيّة األزمة
 

عاد العديد من العراقيين إلى مسقط رأسهم ومناطق سكنهم األساسّية إثر تحّسن الوضع األمني، 

ألف منهم في  450مليون نازح داخليٍّ يتوّزع  1.8وعلى الرغم من ذلك ال يزال هناك حوالي 

ألف في مستوطنات غير رسمية ومراكز جماعية في مختلف  120المخّيمات الرسمّية، وأكثر من 

البالد. وتعاني بعض المناطق من مشاكل كثيرة أبرزها الظروف المعيشّية غير الُمرضية أو  أنحاء

الكريمة أو اآلمنة. من جانبها قامت الحكومة العراقّية، بالتعاون مع شركاء أجانب، بمحاوالت عّدة 

ة للبالد، لكّن األمر سيستغرق وقًتأ الستكمال إعادة اإلع  مار. إلعادة بناء البنية التحتيَّ

وعلى الرغم من أن الوضع العام في العراق يميل إلى التفاؤل، ال تزال هناك عالمات واضحة 

 1.2على اإلضطهاد الديني. فعلى سبيل المثال، ال يزال المسيحيون، الذين تضاءل عددهم من 

بعد  ألف شخٍص، يواجهون يومّيًا تمييًزا يجبرهم على مغادرة البالد، حّتى250مليون إلى أقل من 

انتهاء حكم تنظيم داعش اإلرهابي. واألمر نفسه يحصل لليزيديين، حيث رّسخ تنظيم داعش خالل 
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اجتياحه لمحافظات عّدة في العراق، في عقول العراقيين فكرة أّن اليزيدّيين كّفاٌر. هذه الفكرة هي 

ت اآلالف منهم التي دفعت اليزيدّيين، على غرار المسيحّيين، إلى مغادرة العراق ُمكَرهين وبا

 يعيش اليوم في مخّيمات في الدول المضيفة خوًفا من العودة إلى بلدهم.

 

 

 الفلسطينيّة اإلنسانيّة األزمة
 

ألف  750، التي أّدت إلى تهجير الفلسطينّيين من أراضيهم، نزوح 1948شهدت نكبة عام 

وتشغيل الالجئين شخٍص. وفي الوقت الحاضر، تقع على عاتق وكالة األمم المتحدة لغوث 

مليون فلسطيني في كّل من لبنان واألردن وسوريا  1.5الفلسطينين "األونروا" مسؤولّية اإلهتمام بـ 

ماليين فلسطيني إضافّي مرّشح اليوم لطلب  4والضّفة الغربّية وقطاع غّزة. ووفًقا للوكالة، فإّن 

 المساعدة.

ء األخير للدولة اللبنانّية، موّزعين على ألف فلسطيني بحسب اإلحصا 174لبنان يستضيف اليوم و

مخيًما معترًفا به، مخيمات تعاني من الفقر واالكتظاظ السّكاني والبطالة باإلضافة إلى ظروف  12

سكنّية سّيئة ونقص في البنية التحتّية. وما زاد األمر سوًءا، هو إضطرار الفلسطينّيين في سوريا 

ة، وتموضعهم في مخّيمات الفلسطينّيين في لبنان، ما تسّبب للهجرة إلى لبنان بسبب الحرب األهليّ 

 بازدحام خانق فيها.

ألف شخٍص  370من جهته، يستضيف األردن  مليوَني الجٍئ فلسطينيٍّ مسّجلين، لكن فقط حوالي 

مخّيمات معترٍف بها. ومع استمرار الحرب األهلّية السورّية، تدّفق عشرات  10يعيشون في 

. اآلالف من الفلسط  ينيين إلى األردن، وغالبّيتهم يعانون من فقر ُمدقٍع ويعيشون بوضع غير قانونيٍّ

، فيعاني سّكانه من اآلثار االجتماعّية  1.4أّما قطاع غّزة الذي يعيش فيه  مليون الجٍئ فلسطينيٍّ

٪ من سّكان القطاع 80واالقتصادّية بسبب الحصار الذي تفرضه إسرائيل عليه. وقد أصبح 

 على المساعدات اإلنسانّية بعد سنوات من الصراع مع إسرائيل والدمار اإلقتصادي.  يعتمدون

ٍل، يعيش حوالي  775بالنسبة للضّفة الغربّية، فهي موطن لـ   19٪ منهم في 25ألف الجٍئ مسجَّ

ا وضّيًقا. كما يشّكل االكتظاظ السّكاني مشكلة كبيرة في مدارس األونروا.  مخيماً مكتّظً
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 األفغانيّة اإلنسانيّة األزمة
 

ٍل من أفغانستان، حيث يشّكلون أكبر عدد من  2.5يوجد حالّيًا  ما يقارب الـ  مليون الجٍئ مسجَّ

الالجئين وأكثرهم انتشاًرا في كل آسيا، وهم ثاني أكبر المهاجرين عدًدا عبر الحدود في العالم. 

 البلدان المجاورة مثل باكستان وإيران. وفي الوقت الحاضر، ينتشر الالجئون األفغانّيون في

آالف أسرة مسّجلة داخل  210مليون الجئ أفغاني، أي  1.4بالنسبة لباكستان، فقد دخل إليها 

ة السامية لألمم المّتحدة لشؤون الالجئين. في بداية األزمة االفغانّية، كانت الحكومة  المفوضيَّ

جئين بدون عوائق، ل لم تعد تسمح ألّي الجئ أفغاني  2001كن بعد عام الباكستانية تستقبل الالَّ

بدخول أراضيها، وذلك للحؤول دون توفير الخَيم والغذاء وأشكال الدعم األخرى. وفي اآلونة 

جئين قسًرا إلى أفغانستان، وارتفع خطر سوء المعاملة  األخيرة، بدأت إسالم أباد بإعادة الالَّ

 جئين إلى الوثائق المناسبة.واإلستغالل بشكل كبير بسبب افتقار الالَّ 

تمّكنت في  أّما في إيران فال يزال هناك حوالي مليون أفغانيٍّ يحملون صفة الجئ، رغم أّن طهران

السابق من استيعاب العديد من الاّلجئين األفغان ودمجهم في المجتمع. وفي حين حّققت البالد 

ألف تأشيرة عمل، وضعت  500إنجازات مهمة في دمج الالجئين ونجحت في توفير أكثر من 

السلطات اإليرانية قانوًنا جديًدا وصارًما يحّظر على أرباب العمل استخدام العمالة األجنبية. هذه 

الخطوة حرمت اآلالف من األفغان من فرص العمل، وأطلقت العنان للعنف ضّدهم. وتدارًكا لذلك، 

بذلك، لكّنها لم تنجح بذلك خاّصًة مع حاولت المفوضّية في عّدة مناسبات، منع إيران من القيام 

 تدهور اإلقتصاد اإليراني.
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 السودان جنوبيّ  اإلنسانيّة األزمة
 

والذي أسفر عن  2013مليون شخص من جنوب السودان، بعد اندالع النزاع المسلّح عام  2.5فّر 

الظروف المعيشيَّة. ألف شخص وازدياد موجات العنف وتدهور  383ألف و  50مقتل ما بين 

تتصّدر أزمة الاّلجئين في جنوب السودان القائمة في إفريقيا وتحتّل المرتبة الثالثة عالمّيًا. وقد لجأ 

معظم الفاّرين إلى بلدان أخرى مثل السودان وإثيوبيا وأوغندا وكينيا وجمهورية الكونغو 

 الديمقراطّية.

ف الجئ من جنوب السودان. ويعاني معظم  أل 850وفي هذا اإلطار، يستضيف السودان حوالي 

جئين والمجتمع المضيف من سوء التغذية الحاد والذي يفوق مستويات الطوارئ.  الالَّ

ألف الجٍئ من جنوب السودان، والذين ُيشّكلون أكبر نسبة  420من ناحيتها، إستقبلت إثيوبيا  

نافسة على الموارد الشحيحة والنزاعات الجئين في البالد. ونتيجًة لذلك، تفشَّت التوّترات بسبب الم

 المتعلّقة باألراضي والتغيرات الديموغرافية.

ألف الجئ من جنوب السودان.  780أما بالنسبة ألوغندا، فهي تستضيف حالًيا ما يقّدر بنحو 

، 2015وعلى الرغم من تأمين الحصص الغذائّية الكاملة ألولئك الذين وصلوا بعد حزيران/ يونيو 

اآلخرون يتلقّون الغذاء ألّن حّصة الفرد من األراضي التي تمنحها الحكومة، ال يكفي إلنتاج لم يعد 

 ما يكفي الاّلجئين لتأمين اإلكتفاء الذاتي.

ألف الجٍئ. لكن  114من جهتها، تستضيف كينيا الجئين من جنوب السودان يبلغ عددهم التقريبي 

مقارنًة بأوضاع أقرانهم في بقّية دول إفريقيا. ال يمكن للمرء إاّل أن يالحظ أّن وضعهم أفضل 

ويرجع السبب في ذلك إلى الجهود التي تبذلها الحكومة للعب دور متزايد في تقديم خدمات الحماية. 

ة في التعامل مع مرافق االستقبال وإجراءات التسجيل وتحديد  وقد حّققت تلك الجهود إنجازات هامَّ

 ظام الوطني إلدارة الالجئين.وضع الالجئ، وذلك بهدف تعزيز الن

ألف الجٍئ من جنوب  95وباإلنتقال إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية التي تستضيف حوالي 

جئين ُيقيمون في مخيَّمات بائسة وشديدة اإلكتظاظ.  السودان، فقد أشارت التقارير إلى أنَّ الالَّ

طول الحدود، حيث يواجهون تحديات  ويعيش اآلالف من الاّلجئين في المجتمعات األكثر فقّرا على

أمنيَّة هائلة، كما أّنهم يعانون من نقٍص في الخدمات وانعدام األمن الغذائي. هذا وتشير التقديرات 

آالف الجئ ٍمن جنوب السودان سيصلون إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية خالل  105إلى أنَّ 

 ية وسط االستوائية ووالية غرب االستوائية.، بسبب انتهاكات اتفاق وقف القتال في وال2019عام 
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إلتزاًما منه بدعم الكرامة اإلنسانية تمّكن مجلس كنائس الشرق مروًرا بالنزاعات والحروب التي 

رين وتوفير المواد الغذائية  مرَّ بها الشرق األوسط، من الوصول إلى ماليين األشخاص المتضرِّ

لك إعادة تأهيل وغير الغذائية لهم، والمالجئ، والمساعدات الماليَّة والصحيَّة، وبرامج الحماية، وكذ

لة وتنفيذ مشاريع بناء وبرامج متَّصلة بسبل العيش والمياه والصرف  ة المعطَّ الخدمات المدنيَّ

ته  الصحي والتعليم، باإلضافة إلى تنفيذ برامٍج لبناء القدرات. ولتحقيق أهدافه، يقوم المجلس بمهمَّ

لمحليَّة وبالتنسيق مع الجهات الفاعلة اإلنسانيَّة من خالل دائرة الدياكونية، بالشراكة مع الكنائس ا

 األخرى على أرض الواقع. 

ل القَيم المضافة لبرامج المجلس في تعزيز مفهوم المصالحة والسالم من خالل مجموعة  تتمثَّ

متنوعة من البرامج، وتوفير مساحة آمنة لتطوير العالقات اإليجابية بين المتضّررين ذوي خلفيَّات 

الطريق نحو مستقبل مشترك أفضل. ويعتبر المجلس أنَّ رسالة الحب واالحترام مختلفة، كما وتمهِّد 

ته التي اعتمد شعاًرا لها "الخدمة في الكرامة".  للنَّاس الذين يخدمهم هي حجر األساس في مهمَّ

  

هذا ويواصل المجلس، بالتوازي مع برامجه اإلنسانّية، الدفاع عن القضايا المتعلِّقة بحقوق الالجئين 

حمايتهم ال سيما من موجة كراهّية األجانب وفًقا للقانون اإلنساني الدولي والمبادئ والقيم و

 المسيحيَّة. 
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