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شكر وتقدير
هذه الدراسة أجرتها وحدة تحليل هشاشة األوضاع ورسم معاملها
يف برنامج األغذية العاملي لألمم املتحدة (الربنامج) ،بتوجيه من
 ،Husain Arifكبري االقتصاديني يف الربنامج ونائب مدير شعبة
السياسات والربامج .وقد ساهم يف هذه الدراسة كل من Claudia
،Poe Ah
و ،Kuol Deng Biong Lukaو،Bottone Rossella
و ،Gloria Di Calogeroو ،Frappier Katrinaو،Giuffrida Valerio
و ،Tefera Nigussieو ،Twose Ayshaو،Sandström Susanna
و.Signorini Cecilia

وباملثل فإننا ُنعرب عن امتناننا للدعم الذي قدمه كل من
 ،Moscarelli Simonaو ،Matarese Serenaو Abbate Giovanniمن
املنظمة الدولية للهجرة .و ُيعرب الربنامج أيضاً عن امتنانه وتقديره
للدعم والخربة والبيانات التي ق ّدمتها منظمة األغذية والزراعة،
والبنك الدويل ،ومنظمة إنقاذ الطفولة ،واتحاد الجمعيات الخريية
(.)Misericordie

وكان اإلصغاء ألصوات املهاجرين من بني العنارص األساسية لهذه
تيست هذه العملية بفضل املكاتب القطرية التابعة
الدراسة .وقد ّ
ونتوجه بشكر خاص إىل Erin
وتركيا.
ولبنان،
األردن،
للربنامج يف
ّ
يتوجه بالشكر الخاص إىل مفوضية األمم املتحدة  Careyودينا فهمي عىل دعمهام لالستقصاء الهاتفي عن ُبعد.
ويو ّد الربنامج أن ّ
ً
السامية لشؤون الالجئني عىل مشاركتها ودعمها .ونحن نق ِّدر
و ُيعرب الربنامج عن امتنانه أيضا لحكومتي إيطاليا ولبنان عىل
التعاون واملناقشات مع كل من  ،Woode Georgeو ،Sanders Craigمنحهام حق الدخول ملراكز استقبال املهاجرين.
و Gatchell Valerieمن مفوضية شؤون الالجئني يف جنيف،
قبل كل هذا ،يو ّد الربنامج أن يتق َّدم بخالص الشكر للمهاجرين
و Jaquemet Stephaneو Clerici Riccardoمن مفوضية شؤون
والالجئني الذين تقاسموا قصصهم وتجاربهم الشخصية .فام كان
الالجئني يف إيطاليا ،و ،Leclerc Philippeو،Lepri Giovanni
لهذه الدراسة أن تتح ّقق لوال مساهامتهم.
و McBrien Maureenمن مفوضية شؤون الالجئني يف اليونان.
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موجز تنفيذي
حدثت يف السنوات األخرية طفرة يف الهجرة الدولية ،ليصل
سجل الترشد
املجموع إىل  244مليون شخص يف عام  .2015وقد َّ
القرسي أيضاً رق ًام قياسياً إذ بلغ  3.65مليون ّ
مرشد عىل نطاق
َّ
واملرشدون داخلياً،
العامل بنهاية عام  – 2015مبن فيهم الالجئون،
وملتمسو اللجوء .ورغم أن األعداد املطلقة زادت خالل الخمسة
عرش عاماً األخرية ،فقد ظلت أعداد املهاجرين كنسبة مئوية من
مجموع سكان العامل مستقرة عند نسبة  3يف املائة.
1

ويبقى معظم املهاجرين داخل قاراتهم – فقرابة تسعة من بني كل
عرشة مهاجرين أفريقيني يستقرون يف القارة األفريقية ،بينام يظل
ُّ
الترشد
مثانية من بني كل عرشة مهاجرين آسيويني يف آسيا .و ُي َع ّد
القرسي يف أغلب األحوال قضية خارج البلدان الغنية :فتسعة
من بني كل عرشة الجئني تستضيفهم بلدان منخفضة أو متوسطة
الدخل.
وقد أجرى برنامج األغذية العاملي (الربنامج) ،بوصفه جهة فاعلة
دولية تتص ّدى النعدام األمن الغذايئ بني الالجئني وغريهم من
املهاجرين ،دراسة بحثية لتحديد الدور الذي يقوم به األمن
الغذايئ يف الهجرة عرب الحدود .ونظراً لندرة البحوث املتعلقة بهذا
املوضوع ،سعت دراسة الربنامج إىل اإلجابة عىل بعض األسئلة
التالية :ما الذي ُير ِغم الناس عىل مغادرة ديارهم؟ وما هو الدور
الذي يقوم به انعدام األمن الغذايئ يف الهجرة؟ وهل هذه العوامل
شائعة لدى جميع املهاجرين الدوليني ،أم هل هناك أسباب جذرية
فريدة تدفع السكان املهاجرين إىل الرحيل عن ديارهم؟
وقد استخ َدمت الدراسة ُطرق بحث ك ّمية ونوعية .وعقد الربنامج
مناقشات جامعية مركزة مع مهاجرين من عرشة بلدان مختلفة يف
اليونان ،وإيطاليا ،واألردن ،وتركيا ،ولبنان .وقد و ّفرت مثل هذه
املناقشات روايات من مصادرها األوىل عن عملية اتخاذ القرار
بشأن املغادَرة ،وق َّدمت معلومات ق ّيمة عن الحالة يف بلدان
املنشأ ،ومس ّببات الهجرة ،والطرق املتخذة ،والنوايا يف املستقبل.
ويف محاولة للتحقق من ِد ّقة البيانات التي ُج ِم َعت من املناقشات
الجامعية املركزة ،أجرى الربنامج استقصاءات هاتفية مع أرس
الالجئني يف األردن ،ولبنان ،وتركيا.

التعاريف

تستخ ِدم الدراسة تعاريف املنظمة الدولية للهجرة :فاملهاجر
هو "أي شخص ينتقل أو انتقل عرب حدود دولية أو داخل
دولة ما بعيداً عن مكان إقامته املعتاد ،برصف النظر عن:
(  )1الوضع القانوين للشخص؛ (  )2أو ما إذا كان االنتقال
طوعياً أو قرسيا؛ (  )3أو أسباب االنتقال؛ أو (  )4طول مدة
البقاء ".وتشري الهجرة الدولية إىل الهجرة الخارجية القصرية
األجل ،أو املؤقتة ،أو الدامئة.
ووفقاً التفاقية األمم املتحدة الخاصة بوضع الالجئني ،فإن
الالجئ هو شخص َف ّر من بلده بسبب خوف له ما يربره من
التعرض لالضطهاد وينبغي ّأل ُيعاد إىل بلد يواجه فيه تهديدات
خطرية عىل حياته أو حريته .و ُيع ّرف القانون الدويل الالجئني
ويكفل حاميتهم.
وحيثام ُيستخ َدم مصطلح "مهاجر" يف التقرير ،فإنه يشري إىل
جميع املهاجرين ،مبن فيهم الالجئون.

وكان من بني املشاركني يف الدراسة الجئون من رشق أفريقيا ،وغرب
أفريقيا ،وآسيا والرشق األوسط ،بينام كان أكرب عدد من املجيبني
قادمني من أفغانستان ،وبنغالديش ،والعراق ،ونيجرييا ،والسنغال،
والسودان ،وسوريا وغامبيا.

1

1األمم املتحدة.2016 ،
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النتائج الرئيسية واالستنتاجات
مع أن الدافع األ ّويل للهجرة قد يختلف باختالف السكان والبلدان
والسياقات ،فإن املهاجرين مييلون إىل البحث عن نفس الهدف
األسايس ،وهو توفري األمن وظروف معيشية مناسبة ُألرسهم
وألنفسهم .وعىل سبيل املثال ،أ ّكد كل مشارك سوري تقريباً يف
الدراسة رغبته بقوة يف العودة إىل سوريا إذا استقرت األوضاع
وساد األمن.

َّ
وتبي أيضاً أن انعدام األمن الغذايئ كان أحد عوامل "الدفع" الحاسمة
التي تح ِّرك الهجرة الدولية ،إىل جانب عدم املساواة يف الدخل ،والنمو
السكاين ،ووجود شبكات راسخة للهجرة .وعالوة عىل ذلك ،فإن عملية
الهجرة ذاتها ميكن أن تكون سبباً النعدام األمن الغذايئ ،نظراً النعدام
ُفرص توليد الدخل وظروف السفر غري املواتية طوال الرحلة ،باإلضافة
إىل تكاليف النقل املع ِّوقة يف أغلب االحتامالت.

ووجدت دراسة الربنامج أن البلدان التي تواجه أعىل مستويات فام أن تبدأ رحلة املهاجر ،يصبح األمن الغذايئ واالقتصادي من
بني العوامل الهامة التي تح ّدد قراره بشأن مواصلة الرحلة أو
انعدام األمن الغذايئ ،باإلضافة إىل النزاع املسلح ،تشهد أكرب
االستقرار يف أول مكان مأمون نسبيا .أ ّما الرحلة املتتالية فتكون
هجرة خارجية لالجئني .وعالوة عىل ذلك ،فإن انعدام األمن
الغذايئ ،عندما يقرتن بالفقر ،يزيد من احتامل النزاعات املسلحة بدافع رغبة مشرتكة يف االستقرار وتوفر ُسبل كسب عيش مأمونة.
وشدتها؛ وهو أمر له آثار واضحة بالنسبة لتد ُّفقات الالجئني إىل وهذا ينطوي عىل آثار واضحة بالنسبة لصناع السياسات الذين
يسعون إىل الح ّد من الرحالت الربية والبحرية الخطرة التي ُي َ
ضطر
الخارج .ويق ِّد ر الربنامج أن تدفقات الالجئني إىل الخارج لكل
 1 000من السكان تزيد بنسبة  4 .0يف املائة يف كل سنة إضافية كثري من املهاجرين إىل القيام بها.
من سنوات النزاع ،وتزيد بنسبة  9 .1يف املائة لكل نسبة مئوية
وقد أفاد نصف السوريني املقيمني يف األردن ولبنان تقريباً بأنهم
من الزيادة يف انعدام األمن الغذايئ .واتضح أيضاً أن انعدام
ّ
يفضلون الرحيل إىل بل ٍد آخر ،مشريين إىل عدم وجود ُفرص
األمن الغذايئ كان من بني املح ِّد دات الهامة لنشوب النزاع
اقتصادية وإىل انخفاض مستويات املساعدة املقدمة.
املسلح وكثافته.
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ُأرسية .ولدى الوصول إىل مكان مأمون نسبيا ،فإنهم يقررون
أما يف تركيا ،حيث ُتعترب الظروف مواتية بشكل أفضل ،فإن ربع
رسل بعضهم فرداً من األرسة (وعادة أحد الشباب) يف
املهاجرين السوريني فقط يعتزمون الرحيل .وتح َّدث املهاجرون
البقاء ،و ُي ِ
الذين قضوا وقتاً يف ليبيا عن تجربتهم البائسة هناك حيث أرغمت مهمة استطالعية بحثاً عن مكان نهايئ ميكن أن يجمع شمل األرسة،
وعن إمكانية البحث عن مكان لإلقامة عىل املدى األطول .وعىل
الظروف الرديئة الكثريين منهم عىل مواصلة رحلتهم املتتالية.
ً
العكس من ذلك ،فإن املهاجرين الذين يرحلون أساسا ألسباب
أ ّما بالنسبة للمهاجرين من بنغالديش ورشق وغرب أفريقيا ،فإن
اقتصادية (وأغلبهم أيضاً من الشباب) ،فإنهم يهاجرون عادة
انعدام األمن الغذايئ ومحدودية املوارد ُتعتَرب من الدوافع الرئيسية
مبفردهم دون أن تكون لديهم الن ّية ألن يلحق بهم أفراد آخرون
للهجرة الخارجية ،يف حني أن االفتقار إىل األمان واألمن كان من
من أرسهم.
مس ّببات الهجرة من أفغانستان وسوريا .وقد أفاد كثري من األفغان
توصلت إليها الدراسة وهي أن املهاجرين
هامة
حقيقة
ومثة
والوصول
والسوريني بأن النزاع املستمر قد قىض عىل ُفرص العاملة
َّ
يستخدمون وسائل التواصل االجتامعي وتكنولوجيا الهواتف
إىل األسواق ،مام أدّى إىل استنزاف األصول .و ُيعترب انعدام األمن
الغذايئ من بني العوامل املؤدية إىل الهجرة من أفغانستان وسوريا .النقالة ،وأن استخدام هذه التكنولوجيا أحدث ثورة يف تدفق
املعلومات .وهذا التواصل يو ِّفر للمهاجرين معلومات دقيقة
ووجدت الدراسة أن الدافع للهجرة ميكن أن يؤ ّثر عىل حجم األرسة
ويف الوقت الحقيقي مت ِّكنهم من اتخاذ قرارات بشكل أفضل عن
أو املجموعة التي تسافر .وعىل سبيل املثال ،وجد الربنامج أن
املسارات التي يسلكونها .وجوانب أخرى تتعلق برحلتهم.
املهاجرين الذين يف ّرون من النزاع يقومون بذلك عادة كوحدة
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التوصيات الرئيسية
وجدت الدراسة أن األمن الغذايئ ُيعترب أحد العوامل الحاسمة
التي تؤ ّثر يف الهجرة الدولية .وتنطوي هذه النتائج عىل آثار
بعيدة املدى بالنسبة للربنامج ،ورشكائه ،والجهات الفاعلة
اإلنسانية املعنية .وعىل ضوء هذا البحث ،فإن التوصيات التالية
توجه إىل جميع أصحاب املصلحة املعنيني باالستعداد واالستجابة
َّ
للهجرة الدولية ونتائجها.
•املطلب الرئييس لالجئني بشكل عام هو التامس مساعدة دولية
لضامن وضع نهاية لألعامل العدائية حتى يتم ّكنوا من العودة إىل
وسبل عيشهم .ويتمثل
بلدانهم ويبدؤوا عملية إعادة بناء حياتهم ُ
شاغلهم األول يف تجنُّب خسارة الرتابط بني األجيال مع منو األطفال
بدون خدمات أساسية مبا يف ذلك التعليم.
•يجب توفري ما يكفي من الدعم املعييش واالجتامعي مبا يف ذلك
املساعدة الغذائية للسكان املرشدين داخلياً يف بلدانهم أو الذين
ُأر ِغموا عىل الرحيل إىل بلدان مجاورة كالجئني هرباً من النزاع
ِّ
وتوضح الدراسة أن غالبية الالجئني ّ
يفضلون البقاء
والحرب.
قريباً من أماكن نشأتهم يف بيئات مألوفة من الناحية الثقافية
واالجتامعية .وهؤالء ال مييلون للقيام برحالت شاقة وطويلة لها
نهايات غري مؤ ّكدة إىل أماكن غري مألوفة مع اختالفات لغوية
وثقافية ودينية واجتامعية واسعة .و ُيعترب تقديم املساعدة يف
أماكن مأمونة وقريبة من أماكن نشأتهم ح ًال عملياً من شأنه
أن يق ّلل من تد ّفقات الهجرة املتتالية باعتبار ذلك من بني
اسرتاتيجيات البقاء ،ويؤ ّدي إىل املزيد من التدخالت اإلنسانية
الف ّعالة من حيث التكلفة ،ويحقق املزيد من الفوائد االجتامعية
واالقتصادية عىل املدى الطويل .ونظراً للمناخ الجغرايف السيايس
الراهن ،ينبغي للمجتمع الدويل أن ير ِّكز جهوده عىل أفريقيا
والرشق األوسط باعتبارهام من املناطق التي ُيح َت َمل أن ّ
تظل
مصدراً للمهاجرين الدوليني هرباً من النزاع يف أغلب األحوال.
ّ
املرشدين ،ينبغي
•يف املناطق التي تقيم فيها تدفقات كبرية من
أيضاً تقديم الدعم لألفراد الضعفاء يف املجتمعات املحلية املضيفة.
فكثري من املجتمعات املحلية يف البلدان املنخفضة واملتوسطة
الدخل قد استقبلت أعداداً كبرية عىل نحو غري متناسب من

الالجئني عىل فرتات ممتدة من الزمن ،مام فرض عبئاً ثقي ًال عىل
بنيتها التحتية وعىل خدماتها العامة .كام أن عدم تقديم املساعدة
للمجتمعات املحلية املضيفة يف مثل هذه الظروف يؤجج العداء
والنزاع مع مجتمعات الالجئني ،وهو ما يتفاقم مبرور الوقت
ويس ّبب اضطرابات يف خدمات الدعم بصورة أكرث خطورة .ونظراً
لقلة الدراسات يف هذا املجال ،فإنه يوىص مبواصلة تحليل اآلثار
االجتامعية والسياسية واملالية للهجرة الدولية عىل املجتمعات
املحلية املضيفة.
موحدة بني جميع أصحاب املصلحة
•تعترب املطالبة بسياسات و ُنهُج ّ
املعنيني باالستجابة للهجرة الدولية من األمور الحاسمة .كام أن
وموحدة لالجئني بني البلدان املضيفة
تنفيذ سياسات مرتابطة
ّ
وبلدان العبور مع معايري متسقة خاصة بالتعامل مع الالجئني،
والفوائد ،واستمرار املساعدة ،ومبادئ عامة للمعاملة ميكن أن
يساعد عىل التقليل من تفضيل الالجئني لبلدان مع َّينة ،وكبح اتجاه
املهاجرين نحو 'املقارنة بني البلدان' عند اختيار الوجهة املقصودة.
وسيتط ّلب إعالن نيويورك من أجل الالجئني واملهاجرين الصادر عن
األمم املتحدة ،ومبادرة االتحاد األورويب لوضع اسرتاتيجية مشرتكة
للتعامل مع الهجرة استثامرات مستنرية بشكل أفضل ومستندة إىل
أد ّلة بحيث تؤ ّدي إىل ُطرق أكرث فعالية ملواجهة تح ّديات الهجرة
الخارجية.
•ينبغي االضطالع ببحوث إضافية عن اتجاهات الهجرة الدولية،
لزيادة فهم التفاعل بني انعدام األمن الغذايئ ،والنزاع ،والعوامل
األخرى التي ُتر ِغم الناس عىل مغادرة ديارهم .وهذا يتض ّمن
تغيت عمليات اتخاذ القرار لدى جموع
تعميق معرفة كيف َّ
الالجئني واملهاجرين مع حصولهم عىل تكنولوجيات الهواتف
النقالة ووسائل التواصل االجتامعي .كام أن زيادة فهم كيفية
حصول املهاجرين الدوليني عىل البيانات يف الوقت الحقيقي
يحسن تنوير االستجابة لعمليات الترشد
واستخدامها ميكن أن ِّ
الواسعة النطاق ،وأن يتيح فرصة كبرية للتواصل مع أناس كان
يصعب الوصول إليهم قبل ذلك.
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ُتعترب الهجرة الدولية من الظواهر الطويلة األمد يف الحضارة
اإلنسانية ،إذ أنها ُتشكل األمم والهويات عىل نطاق العامل .غري أنه
حدثت يف السنوات األخرية طفرة كبرية يف الهجرة الدولية ،ليصل
ّ
الترشد
سجل
املجموع إىل  244مليون شخص يف عام  2015كام َّ
القرسي رق ًام قياسياً ،إذ بلغ  3.65مليون َّ
مرشد عىل نطاق العامل
بنهاية عام  ،2015مبن فيهم الجئون ومرشدون داخلياً ،وملتمسو
اللجوء .و ُيعتَرب هذا أعىل عدد منذ نهاية الحرب العاملية الثانية.
غري أن التن ُّقل ُيعترب أحد السامت الهامة لهذا العامل املعولَم.
ومن املحت َمل أن يتزايد االتجاه الحايل نظراً لوجود أوجه كثرية
ومستمرة من التفاوت االقتصادي عىل نطاق العامل (البنك الدويل،
2016؛ وإدارة الشؤون االقتصادية واالجتامعية التابعة لألمم
املحسنة من عوامل
املتحدة .)2015 ،و ُتعترب الفرص االقتصادية
َّ
الجذب الرئيسية :و ُتعترب الهجرة نتيجة للفجوة يف الدخول بني
البلدان (  .)2013 ،Collierو ُتعتَرب أوجه التفاوت الدميغرايف ،مثل
سكان أوروبا املتق ِّدمني يف السن واآلخذين يف التناقص ،وسكان
أفريقيا الشباب واملتزايدين من العوامل التي تضا ِعف من أوجه
التفاوت (  .)2016 ،Sachsكام أن وجود وحجم املغرتبني من بلد
املنشأ يف البلد املضيف ُيعترب أيضاً من بني عوامل الجذب الهامة.
وميكن أن تكون عوامل الدفع التي تسبب أو تساهم يف الهجرة
أو الترشد عوامل هيكلية و/أو خطرية (جامعة األمم املتحدة –
املعهد العاملي لبحوث االقتصاد اإلمنايئ ( 2016 ،)WIDER -UNU؛
و  Angenendtوآخرون .)2016 ،وتشمل األسباب الهيكلية
التطورات السياسية واالقتصادية واالجتامعية السلبية ،والتدهور
البيئي ،بينام تشمل األسباب الخطرية للترشد النزاعات املسلحة
والعنف والقالقل املدنية.
2

3

وبرنامج األغذية العاملي (الربنامج) بوصفه أحد الجهات الفاعلة
الدولية يف التص ّدي النعدام األمن الغذايئ بني املهاجرين ،قد
اضطلع بهذه الدراسة لتحديد الدور الذي ميكن أن يقوم به األمن
الغذايئ يف الهجرة الدولية .والهدف الرئييس هو فهم ديناميات
األمن الغذايئ يف سياق الهجرة الدولية الناجمة عن النزاعات يف
بلدان املنشأ وبلدان "العبور" .وبينام ميكن أن يقوم األمن الغذايئ
بدور يف إحداث الهجرة ،فإن الهجرة يف ح ّد ذاتها ميكن أن تس ِّبب
انعدام األمن الغذايئ وتؤ ّثر يف قرار املهاجر مبواصلة الرحلة.

مناطق النزاع ميكن أن يفاقم من انعدام األمن الغذايئ .ويف حني
ُيعترب النزاع املدين أحد األسباب املؤكدة النعدام األمن الغذايئ،
فإن العالقة التبادلية بينهام ُتعتَرب مع ّقدة وغامضة عىل ح ٍد سواء
( Brinkmanو .)2011 ، Hendrixغري أنه يبدو أن انعدام األمن
الغذايئ يزيد بدرجة كبرية من خطر النزاع (منظمة األغذية
والزراعة ،)2010 ،ويؤدّي يف بعض الحاالت إىل قالقل مدنية
( Brinkmanو .)2011 ،Hendrixوعموماً ،فإن اآلثار املجتمعة
للنزاع وانعدام األمن الغذايئ عىل الهجرة الدولية ليست مفهومة
جيدا .ويق ِّدم الربنامج ( )2015بعض األد ّلة عىل ذلك ،ولكن
الدراسة تقترص عىل بلدان قليلة يف أمريكا الالتينية وتر ِّكز فقط
عىل النزاع املحيل .ويتضح من الدراسات أن ُ
األرس التي تعيش يف
لسبل العيش
مناطق النزاع العنيف تتبنّى اسرتاتيجيات مختلفة ُ
من أجل الحفاظ عىل أمنها الغذايئ :و ُتعترب الهجرة الدولية واحدة
من هذه االسرتاتيجيات ( Snorekوآخرون .)2016 ،ورمبا ال يؤدّي
النزاع املسلح بالرضورة إىل الهجرة الخارجية ،ولكنه يؤ ّثر عىل
اسرتاتيجيات ُسبل العيش التي تؤ ّثر بصورة مبارشة أو غري مبارشة
عىل قرارات الهجرة.
وتعتمد هذه الدراسة ُنهُجاً مختلفة .ويتناول التحليل الكيل الك ّمي
عن الدوافع العملية للهجرة الدولية العالقة بني النزاعات املسلحة
وانعدام األمن الغذايئ وأثرهام عىل الهجرة الدولية ،ويتبنّى
هذا التحليل َنهج  )2008( Naudéو Collierو.)2004( Hoeffler
وتستطلع الدراسة الك ّمية أيضاً أثر انعدام األمن الغذايئ والهجرة
الدولية واحتامالت نشوب نزاعات مسلحة وشدتها .وترد نتائج
هذه الدراسة الك ّمية يف القسم  .3وقد عُ ِق َدت أيضاً مناقشات
جامعية مركزة مع مهاجرين والجئني يف اليونان ،وإيطاليا ،واألردن،
وتركيا ،ولبنان .وتق ِّدم هذه املناقشات ،التي ترد يف القسم ،4
روايات من مصادرها األوىل تتعلق بعملية اتخاذ القرار بشأن
املغادرة ،وتو ِّفر معلومات ق ِّيمة عن الحالة يف بلدان املنشأ،
ومسببات الهجرة ،والطرق املتخذة ،والنوايا يف املستقبل .ويف
املجمعة من املناقشات الجامعية
محاولة إلثبات صحة البيانات
َّ
املركزة ،أجرى الربنامج استقصاءات أرسية بالهواتف النقالة بني
الالجئني يف األردن ولبنان وتركيا.

و ُتعترب العالقة بني النزاع املدين ،وانعدام األمن الغذايئ ،والهجرة
عالقة معقدة ومتعددة األبعاد .فالنزاعات ميكن أن تح ّد من
الحصول عىل األغذية ولكنها تد ِّمر أيضاً البنية التحتية واألرايض
الزراعية .وإذا انحرفت االستثامرات عن برامج الصحة والتعليم
والزراعة والبيئة واتجهت إىل اإلنفاق العسكري ،فإن اآلثار الطويلة
األجل عىل األمن الغذايئ ميكن أن تكون سلبية .وعالوة عىل ذلك
فإن إبقاء الناس تحت الحصار وفرض عقوبات اقتصادية عىل
2

2تستخ ِدم الدراسة تعريف املنظمة الدولية للهجرة :فاملهاجر هو 'أي شخص ينتقل أو انتقل عرب حدود
دولية أو داخل دولة ما بعيداً عن مكان إقامته املعتاد ،برصف النظر عن )1( :الوضع القانوين للشخص؛
( )2أو ما إذا كان االنتقال طوعياً أو قرسيا؛ ( )3أو أسباب االنتقال؛ أو ( )4طول مدة البقاء '.وتشري
الهجرة الدولية إىل الهجرة الخارجية القصرية األجل ،أو املؤقتة ،أو الدامئة .ووفقاً التفاقية األمم املتحدة
الخاصة بوضع الالجئني ،فإن الالجئ هو كل شخص َف ّر من بلده بسبب خوف له ما يربره من التعرض
لالضطهاد وينبغي ّأل يُعاد إىل بلد يواجه فيه تهديدات خطرية عىل حياته أو حريته .وحيثام يُستخدَم
مصطلح 'مهاجر' يف التقرير ،فإنه يشري إىل جميع املهاجرين ،مبن فيهم الالجئون.

3

3األمم املتحدة.2016 ،
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1.2

اتجاهات الهجرة

إن الكشف عن بعض الحقائق الرئيسية املتعلقة بالهجرة الدولية الالجئني بني العدد الكيل للمهاجرين الدوليني – نحو  13يف املائة
يف عام  – 1990إىل  9يف املائة يف عام  ،2015واستقرت هذه النسبة
الطوعية والقرسية ميكن أن يساعد عىل فهم القضايا املطروحة
ً
ً
سجل عدد املهاجرين الدوليني ،مبن فيهم تقريبا طوال الخمسة عرش عاما املاضية .وبعبارة أخرى ،فقد زاد
للنقاش .ففي عام َّ ،2015
الالجئون ،رق ًام قياسياً بلغ  244مليوناً ،و 3.21مليون عىل الرتتيب عدد الالجئني من حيث القيمة املطلقة ولكنه انخفض من حيث
القيمة النسبية .ويف  80يف املائة من بلدان املنشأ ،مل يرحل أكرث من
– وميثل زيادة بنسبة  41يف املائة و 37يف املائة منذ عام 2000
 90يف املائة من السكان (البنك الدويل .)2016 ،أي أن معظم الناس
(الشكل  .)1-2ويف الفرتة بني عامي  2005و ،2015بينام زادت
ّ
الهجرة الدولية بنسبة  27يف املائة بشكل عام ،زاد عدد الالجئني
ظلوا يف أماكنهم .أ ّما يف سوريا فقط ،فقد تجاوزت نسبة املرشدين
بنسبة وصلت إىل  66يف املائة .وكان العامل الرئييس الذي ساهم يف قرساً  50يف املائة من السكان.
زيادة عدد الالجئني يف الفرتة ما بني عامي  2010و 2015يرجع إىل
وقد يحجب هذا االتجاه العام يف الهجرة الدولية التفاوت اإلقليمي
الحرب يف سوريا .وباستثناء سوريا ،فإن الزيادة يف الفرتة من نهاية
الذي يعكس خصائص فريدة .فخالل الخمسة عرش عاماً األخرية،
عام  2011إىل منتصف عام  2015كانت ستصل إىل نصف مليون
زادت الهجرة الوافدة الدولية بدرجة كبرية يف آسيا ،واعتباراً من
الجئ فقط (مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني ،2016 ،جامعة
عام  ،2015تجاوز مستوى الهجرة هناك نظريه يف أوروبا ،وهي
األمم املتحدة – املعهد العاملي لبحوث االقتصاد اإلمنايئ.)2016 ،
املنطقة الرئيسية الستضافة املهاجرين (الشكل  .)2-2وكانت هناك
أيضاً زيادة كبرية يف الهجرة الدولية إىل أمريكا الشاملية ،تليها
وعىل الرغم من هذه الطفرة ،استقرت نسبة املهاجرين الدوليني
أفريقيا .ويف أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي وأوقيانوسيا ،كان
تتغي إىل
عند  3يف املائة من مجموع سكان العامل ،وهي نسبة مل َّ
ح ٍد كبري منذ قرن مىض (املنظمة الدولية للهجرة .)2015 ،وغالبية هناك اتجاه مستقر للهجرة املتتالية.
هؤالء املهاجرين مل ُي َّ
رشدوا بصورة قرسية .وقد وصلت نسبة

اﳌﻬﺎﺟﺮون/اﻟﻼﺟﺌﻮن )ﺑﺎﳌﻼﻳﲔ(

الشكل  :1.2الهجرة الدولية والالجئون (باملاليني)

املصدر :األمم املتحدة،

2015

ﻛﺘﻠﺔ اﻟﻬﺠﺮة اﻟﺪوﻟﻴﺔ )ﻋﻠﻰ اﻟﻴﻤﲔ(

اﻟﻼﺟﺌﻮن )ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻤﺎل(
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أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
آﺳﻴﺎ
أوروﺑﺎ
أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ
واﻟﺒﺤﺮ اﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ
أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ
أوﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻴﺎ

اﳌﻬﺎﺟﺮون )ﺑﺎﳌﻼﻳﲔ(

الشكل  :2.2اتجاه الهجرة الدولية حسب اإلقليم (باملاليني)،

2015-2000

املصدر :األمم املتحدة،

وتحدث معظم الهجرة الدولية بني بلدان داخل نفس اإلقليم.
و ُيعتَرب حجم الهجرة فيام بني بلدان الجنوب أعىل من الهجرة بني
بلدان الجنوب والشامل .ففي عام  ،2015أقام نحو  2.90مليون
مهاجر دويل يف بلدان نامية ،مقابل  3.85مليون يف بلدان متقدمة
النمو (املنظمة الدولية للهجرة.)2015 ،

2015

وقد ظ ّلت األغلبية الكربى من املهاجرين األفريقيني الدوليني
( 87يف املائة داخل قارتهم ،وهي نسبة أعىل من الحالة يف أوروبا
( 53يف املائة) ،وأعىل بكثري منها يف أمريكا الشاملية ( 2يف املائة)
(الشكل .)3-2

ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ

الشكل  :3.2نسبة املهاجرين الدوليني الذين ظ ّلوا داخل إقليمهم،

2015

أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
املصدر :األمم املتحدة،

2015

آﺳﻴﺎ

أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ
واﻟﺒﺤﺮ اﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ

ويأيت معظم املهاجرين من بلدان متوسطة الدخل .وعىل مدى
الخمسني عاماً األخرية ( ،)2012-1962زادت الهجرة الصافية اإليجابية
بدرجة كبرية (املهاجرون الوافدون أكرث من املغادرين) يف البلدان
املرتفعة الدخل ،يف حني أن البلدان املتوسطة الدخل من الرشيحة
سجلت هجرة صافية سلبية يف عام  ،1962أظهرت هجرة
العليا التي ّ
صافية إيجابية يف عام ( 2012الشكل  .)4-2ومن الناحية األخرى،
ارتفعت الهجرة الصافية السلبية التي شهدتها فئات أخرى من البلدان
املتوسطة الدخل يف عام  1962بصورة حادة بحلول عام .2012
14

أوروﺑﺎ

أوﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻴﺎ

أﻣﺮﻳﻜﺎ
اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ

و ُيعترب الترشد القرسي يف الغالب قضية تتعلق بالبلدان املتوسطة
واملنخفضة الدخل .فالغالبية الكبرية من ّ
املرشدين بصورة قرسية
ليست لديهم املوارد أو الفرص للفرار خارج بلدانهم أو إىل بلدان
مجاورة .ويف عام  ،2015استضافت بلدان متوسطة ومنخفضة
الدخل  69يف املائة من جميع الالجئني (البنك الدويل.)2016 ،

ﺻﺎﻓﻲ اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ )ﺑﺎﻵﻻف(

الشكل  :4.2ديناميات الهجرة الصافية حسب فئة الدخل،

2012-1962

ﺑﻠﺪان
ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ
اﻟﺪﺧﻞ
املصدر :األمم املتحدة،

ﺑﻠﺪان
ﺑﻠﺪان ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ
ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ
وﻣﺘﻮﺳﻄﺔ
اﻟﺪﺧﻞ
اﻟﺪﺧﻞ

ﺑﻠﺪان ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ
اﻟﺪﺧﻞ ﻣﻦ
اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻟﺪﻧﻴﺎ

ﺑﻠﺪان
ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ
اﻟﺪﺧﻞ

ﺑﻠﺪان ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ
اﻟﺪﺧﻞ ﻣﻦ
اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ

2015

األسباب الجذرية للنزوح :انعدام األمن الغذائي ،والنزاع ،والهجرة الدولية

15

ِّ
وتوضح األشكال  5-2أ-ج أعىل البلدان من حيث الهجرة
الخارجية الصافية ،وعدد الالجئني يف هذه البلدان خالل
الفرتات  ،2005-2000و ،2010-2006و .2015-2011وحتى عهد
سجلت اقتصادات ناشئة مثل الهند ،والصني ،واملكسيك،
قريبَّ ،

وبنغالديش ،والفلبني أعىل معدالت للهجرة الصافية السلبية ،أ ّما
سجلت أعىل
اآلن فإن سوريا تحتل رأس القامئة .أ ّما البلدان التي َّ
هجرة صافية سلبية من حيث القيمة املطلقة فتوجد يف آسيا.
وكثري من هذه البلدان ال يكاد يوجد لديها أي الجئني.

اﻟﻬﺠﺮة اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ/اﻟﻼﺟﺌﻮن )ﺑﺎﻵﻻف(

ا

ﳌﻜ

ﺴﻴ

ا

ﻟﻬ

ﻚ

ﻨﺪ

ﻨﻐ

اﻟﻬﺠﺮة اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ/اﻟﻼﺟﺌﻮن )ﺑﺎﻵﻻف(

ﺶ
ﻼدﻳ

اﻟ

اﻟ

ﺼ

ﲔ

ﲔ
اﻟ
ﻔﻠﺒ

ﻣﻴﺎ

ﳕﺎر

ﻬ
ﻨﺪ

ﺑ

ﺑ

ﺎﻛ

إ

ﻧﺪ

ﺴﺘ

ﺎن

ﺴﻴﺎ

ﻧ
ﻴﺒ
ﺎل

وﻧﻴ

ا

ﻟ
ﻌﺮ

اق

الشكل 5.2ب :أعىل البلدان من حيث الهجرة الصافية السلبية،

2010-2006

ﻓ
ﻴﻴ

اﻟ

املصدر :البنك الدويل ،مؤرشات التنمية العاملية

ﺖﻧ

ﺼ

ﺑ

إ
اﻟﻬﺠﺮة اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ

اﻟﻼﺟﺌﻮن

ﺎم

ﲔ

ﻨﻐ

ﻼدﻳ

ﺶ

ﻣﻴﺎ

ﳕﺎر

ﺑ

اﻟ

ﻔﻠﺒ

ﲔ

ﻧ

ﻴﺒ

ﺎﻛ

ﺴﺘ

وﻧﻴ

ﺎل

ﺎن

ﺴﻴﺎ
ﻧﺪ

ﻓ

ﻴﻴ

ﺖﻧ

ﺎم

الشكل 5.2أ :أعىل البلدان من حيث الهجرة الصافية السلبية،

2005-2000

املصدر :البنك الدويل ،مؤرشات التنمية العاملية
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اﻟﻬﺠﺮة اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ

اﻟﻼﺟﺌﻮن

اﻟﻬﺠﺮة اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ/اﻟﻼﺟﺌﻮن )ﺑﺎﻵﻻف(

اﻟ

ا

ﻟﻬ

ﻌﺮﺑ ا
ﻴﺔ ا ﳉﻤ
ﻟ ﻬﻮر
ﺴﻮرﻳ ﻳﺔ
ﺔ

ا

ﻨﺪ

ﻚ

ﲔ
اﻟ
ﺼ

ﳌﻜ
ﺴﻴ

ﺑ

ﻨﻐ

ﻼدﻳ
ﺶ

ﺑ
ﺎﻛ
ﺴﺘ
ﺎن

إ
ﻧﺪ

وﻧﻴ
ﺴﻴﺎ

اﻟ

ﻣ
ﺼﺮ

ﲔ
ﻔﻠﺒ

اﻟ
ﺴ

ﻮد

ان

الشكل 5.2ج :أعىل البلدان من حيث الهجرة الصافية السلبية،

2015-2011

املصدر :البنك الدويل ،مؤرشات التنمية العاملية

اﻟﻬﺠﺮة اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ

اﻟﻼﺟﺌﻮن
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2.2

النزاع املسلح

بينام أ ّدى انتهاء الحرب الباردة إىل وضع نهاية لكثري من النزاعات،
فقد أخذ اتجاه النزاعات املسلحة يتزايد من جديد خالل السنوات
القليلة املاضية ،مع وصول عدد منها إىل مستويات الحرب الباردة
(الشكل  .)6-2ويف نفس الوقت ،حدثت طفرة يف عدد الالجئني.
ومن بني النزاعات املسلحة يف عام  ،2015كان  40يف املائة منها يف
أفريقيا ،و ُثلثها يف آسياُ ،
وخمسها يف الرشق األوسط.

18

و ُيعترب الرشق األوسط اآلن أكرث املناطق عنفاً من حيث ارتفاع
عدد القتىل ،وهو ما ُيعزى بدرجة كبرية إىل التط ّورات يف سوريا
والعراق ( .)2015 ،Melanderورغم ذلك ،فإن العامل أقل عنفاً
مام كان عليه أثناء الحرب الباردة والحربني العامليتني األوىل
والثانية .فعدد القتىل بسبب النزاعات املسلحة اآلن أقل بكثري
(.)2015 ،Wallensten and Petterson

اﳊﻮادث/ﺑﺎﳌﻼﻳﲔ

الشكل  :6.2حوادث النزاعات املسلحة والالجئون،

2015-1989

املصدر :قاعدة بيانات النزاع املسلح املشرتكة بني جامعة أوبساال
ومعهد بحوث السالم يف أوسلو ،والبنك الدويل

و ُيعترب تدويل الحروب الداخلية أحد االتجاهات الرئيسية
يف النزاعات الحديثة ،كام يتضح من الشكل 7 -2
تفس الديناميات
(البنك الدويل .)2011 ،ولعل هذه الظاهرة ِّ
الجديدة ملسارات الهجرة والبحث عن حياة أفضل خارج
البلدان املجاورة ( Snorekوآخرون .)2016 ،فنشوب النزاع
العنيف يف ليبيا يف عام  2011يعطي مثاالً جيداً للطريقة التي
يؤ ّثر بها النزاع ليس فقط يف مسارات الهجرة املعتادة
للمهاجرين املوسميني واالقتصاديني من غرب أفريقيا إىل ليبيا،
وإمنا أدّى أيضاً إىل اتجاه متزايد للهجرة من غرب أفريقيا إىل
أوروبا ( Snorekوآخرون.)2016 ،

ﺣﻮادث اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﳌﺴﻠﺤﺔ )ﻋﻠﻰ اﻟﻴﻤﲔ(

اﻟﻼﺟﺌﻮن ﺑﺎﳌﻼﻳﲔ )ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻤﺎل(

وتتسم النزاعات الحديثة عادة مبراحل من العنف املتكررَ ،
وضعف
الحوكمة ،وعدم االستقرار (البنك الدويل .)2011 ،فوقائع الحرب الباردة
غري املتكررة ُتعترب اآلن يف معظمها أحداثاً تاريخية؛ والرتكة األرجح ألي
حرب أهلية هي مزيد من الحروب األهلية .وقليل من البلدان ُتعترب
بحق من بلدان 'ما بعد النزاع' ،نظراً ألن هذه الحاالت ُتعترب ّ
هشة
عادة .وقد عاد نحو  40يف املائة من هذه البلدان إىل العنف خالل
عقد من الزمان ()2009 ،Collier؛ وقد حدث  90يف املائة من الحروب
األهلية يف بداية عام  2000يف بلدان شهدت بالفعل حروباً أهلية يف
السابق .و ُتعتَرب هذه مالحظة هامة من منظور األمن الغذايئ :فالبلدان
التي متر بأزمات ممتدة مع ّرضة بشكل خاص النعدام األمن الغذايئ
(منظمة األغذية والزراعة.)2010 ،

الشكل  :7.2اتجاهات النزاع املسلح حسب النوع،

2014-1946
ﺣﻮادث ﻏﻴﺮ ﻧﻈﺎﻣﻴﺔ
ﺣﻮادث ﺑﲔ اﻟﺪول
ﺣﻮادث داﺧﻠﻴﺔ
ﺣﻮادث داﺧﻠﻴﺔ ﹸﻣﺪوﱠﻟﺔ

اﳊﻮادث

املصدر Melander :وآخرون،

2015
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القسم

3

الدوافع العاملية
للهجرة الدولية

20

1.3

نظرة عامة

كجزء من هذه الدراسة ،أجري تحليل ك ّمي لتحديد أهم الدوافع
العاملية للهجرة الدولية .وقد تم تطويع منوذج منفعة عشوائية
لهذا الغرض .ويعتمد النموذج عىل إطار مفاهيمي ترتكز عليه
قرارات األفراد واألرس بشأن الهجرة بحيث تعتمد بصورة أساسية
ليس فقط عىل الفوائد االقتصادية الصافية املتحققة من الهجرة،
وإمنا تستند أيضاً إىل التهديدات لألمن البرشي ،والتي ميكن أن
تغي
تنشأ عن نزاع اقتصادي أو دميغرايف ،أو عن كارثة طبيعية ،أو ُّ
بيئي ،أو عوامل تتعلق باألمن الغذايئ.
4

5

املفصلة عن الهجرة غري كافية بدرجة كبرية .ونظراً
و ُتعتَرب البيانات ّ
لصعوبة الحصول عىل بيانات عن الهجرة ،فإن الدراسة تسري عىل
َنهج  )2008( Naudéوالربنامج ( ،)2015وتستخ ِدم الهجرة الصافية
السلبية لكل  1 000من السكان والتي جمعها البنك الدويل.
وتشمل الدراسة  88من بلدان أو مناطق املنشأ شهدت هجرة
صافية سلبية (املغادرون أكرث من الوافدين) مرة واحدة عىل األقل
خالل فرتة خمس سنوات متتد ما بني عامي  1990و2015؛ فقد
شهد  67من هذه البلدان هجرة صافية سلبية يف جميع الفرتات.
وعالوة عىل ذلك ،فقد تم تحليل تدفقات الالجئني إىل الخارج
د م عام 1990
فيام يخص  178من بلدان أو مناطق املنشأ .و ُيستخ َ
باعتباره سنة األساس ،وبعد ذلك ُتستخ َدم البيانات خالل فرتة
الخمس سنوات حسب توافرها .واألهم من ذلك ،أن البلدان بدأت
باإلبالغ عن بيانات تتعلق بنقص التغذية منذ أوائل عام ،1990
ولكن خالل فرتات مدتها خمس سنوات.

املتغيات ،والبيانات ،ومصادر البيانات
ويوجز الجدول 1-3
ِّ
يبي الشكل  1-3اتجاهات هذه
املستخ َدمة يف التقدير ،يف حني ِّ
املتغريات .وتشري الهجرة الصافية السلبية الدولية ومعدالت
الالجئني لكل  1 000من السكان إىل اتجاهات متناقصة يف أوائل
عام  ،2000مقارنة باالتجاهات يف تسعينات القرن املايض .وقد
انخفضت الهجرة الصافية السلبية الدولية لكل  1 000من السكان
من ذروتها التي بلغت يف املتوسط  37شخصاً لكل  1 000من
السكان يف الفرتة  1995-1990إىل نحو  18شخصاً لكل  1 000من
السكان يف الفرتة  ،2010-2005ولكنها أخذت يف االرتفاع إىل نحو
 21شخصاً يف املتوسط لكل  1 000من السكان يف الفرتة -2010
 .2015ومع هذا ،فقد زاد العدد املطلق للهجرة الخارجية السلبية
بصورة متسقة من نحو  20إىل  25مليوناً يف الفرتة  2005-1990إىل
 27مليوناً يف الفرتة  ،2010-2005وإىل  33مليوناً يف الفرتة -2010
 .2015ولذلك ،فإن االنخفاض يف النسبة ُيعزى أساساً إىل زيادة يف
مجموع سكان البلد مقارنة بعدد املهاجرين من البلد.
كام أن عدد الالجئني لكل  1 000من السكان أظهر اتجاهاً متناقصاً
من ذروته التي بلغت نحو  60و 40شخصاً لكل  1 000من السكان
يف الفرتة  2000-1990إىل نحو  20شخص لكل  1 000من السكان
يف أواخر عام  .2000غري أن العدد املطلق لالجئني الذين يلتمسون
اللجوء يف الخارج قد زاد حتى عام  ،2000ثم انخفض بدرجة كبرية
ابتداء من الفرتة  ،2005-2000ولكنه ارتفع مرة أخرى منذ عام
 .2005أ ّما البلدان أو املناطق التي شهدت هجرة صافية سلبية ملرة
واحدة عىل األقل خالل الخمس وعرشين سنة األخرية فقد شهدت
أيضاً يف املتوسط عاماً واحداً عىل األقل من النزاع املسلح .وازدادت
حاالت الكوارث الطبيعية يف الفرتة  2005-1995ووصلت ذروتها
يف عام  2005بسبب حدوث موجات تسونامي يف يناير/كانون
الثاين  .2005وقد انخفضت حاالت الكوارث الطبيعية منذ عام
 .2005وعالوة عىل ذلك ،بينام شهد العامل منواً سكانياً عالياً فض ًال
عن الضغط السكاين ،بدأت نسبة الناس الذين يعانون من نقص
التغذية متيل إىل االنخفاض مبرور الوقت.
4

4يُعترب األمن البرشي توليفة من التهديدات املرتبطة بالحرب ،وعمليات اإلبادة ،وترشد السكان بسبب
العنف والخوف من العنف.

5

5ميكن إيجاد مصادر البيانات ومنهجية التحليل يف امللحق األول-ألف إىل األول-جيم.

األسباب الجذرية للنزوح :انعدام األمن الغذائي ،والنزاع ،والهجرة الدولية

21

املتغيات ومصادر البيانات
الجدول  :1.3موجز ِّ
املقياس
املتغري :الهجرة والالجئون

الهجرة الصافية لكل  1 000من
السكان

الالجئون لكل  1 000من السكان

الوصف

املصدر

الفرق بني الهجرة النازحة والهجرة الوافدة لكل  10 000من
السكانُ .م َب َّي كمتوسط سنوي عىل فرتات خمس سنوات-1990 :
 ،1995و ،2000-1995و ،2005-2000و ،2010-2005و-2010
.2015
مجموع الالجئني حسب البلد أو منطقة املنشأ لكل  1 000من
السكان يف السنة عىل فرتات مدتها خمس سنوات بني عامي
 1990و .2015ويستند تصنيف الالجئني إىل اتفاقية مفوضية
األمم املتحدة لشؤون الالجئني وبروتوكولها لعام  ،1967فض ًال عن
اتفاقية منظمة الوحدة األفريقية لعام  1969التي تحكم املظاهر
الخاصة مبشكالت الالجئني يف أفريقيا.

البنك الدويل :2012-1990 ،مؤرشات
التنمية العاملية http://databank.

worldbank.org/2013-2015

وكالة االستخبارات املركزية ،كتاب
حقائق العامل www.cia.gov/library/

publications/the-world-factbook/

البنك الدويل :مؤرشات التنمية
العاملية

املتغري :العاملة والفرص االقتصادية ،وتكاليف الهجرة ،والتطلعات

الناتج املحيل اإلجاميل للفرد

أخذت كمتوسط للناتج املحيل اإلجاميل (بأسعار عام  2010الثابتة) البنك الدويل :مؤرشات التنمية
مقسمة عىل مجموع السكان يف السنة وعىل
العاملية
وبالدوالر األمرييك ّ
فرتات مدتها خمس سنوات بني عامي  1990و .2015مع اختالف
الوقت.
البنك الدويل :مؤرشات التنمية
متوسط معدل النمو السنوي للناتج املحيل اإلجاميل عىل فرتات
مدتها خمس سنوات بني عامي  1990و .2015مع اختالف الوقت .العاملية

البطالة

نسبة نصيب قوة العمل من مجموع السكان بدون عمل ولكنهم البنك الدويل :مؤرشات التنمية
متاحون للعمل ويبحثون عن عمل ،يف فرتات مدتها خمس سنوات العاملية
بني عامي  1990و.2015

منو الناتج املحيل اإلجاميل

املتغري :األمن الغذايئ والحصول عىل األغذية

نقص التغذية

املتغري :الضغوط الدميغرافية

السكان

الشباب ( 25-15عاما)

النسبة املئوية للسكان الذين ال يكفي مدخولهم الغذايئ
لتلبية متط ّلبات الطاقة التغذوية بصفة مستمرة ،يف فرتات مدتها
خمس سنوات بني عامي  1990و .2015مع اختالف الوقت.

السكان هم مجموع السكان باملاليني يف السنة األخرية من كل فرتة البنك الدويل :مؤرشات التنمية
خمس سنوات خالل الفرتة .2015-1990
العاملية
شعبة السكان باألمم املتحدة
www://esa.un.org/unpp
النسبة املئوية لنصيب الشباب الذين ترتاوح أعامرهم ما بني  15و25
عاماً من مجموع السكان حتى  1يوليو/متوز من كل عام يف فرتات
الخمس سنوات بني عامي  1990و .2015مع اختالف الوقت.

املتغري :عدم االستقرار السيايس والنزاع

النزاع املسلح

املتغري :األخطار الطبيعية

الكوارث الطبيعية
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منظمة األغذية والزراعة ،حالة انعدام
األمن الغذايئ يف العامل

عدد السنوات خالل فرتة خمس سنوات عندما كانت هناك حرب
أهلية يف بلد ما ،مح َّددة عىل أساس  25قتي ًال عىل األقل بسبب
املعارك ،يف الفرتة  .2015-1990مع اختالف الوقت.

العدد اإلجاميل للكوارث الطبيعية يف بلد ما خالل فرتة خمس
سنوات بني عامي  1990و .2015مع اختالف الوقت.

قاعدة بيانات النزاع املسلح املشرتكة بني
جامعة أوبساال ومعهد بحوث السالم يف
أوسلو.2014-1946 ،
مركز بحوث أوبئة الكوارث:

_http://www.emdat.be/disaster
list/index.html

0
 00اﻟ
 1ﻼﺟ
ﻣ ﺌﻮ
ﻦ اﻟ ن ﻟ
ﺴﻜﺎ ﻜﻞ
ن

ا
ﻟﻬ
ﺠ
 0ﺮة
 00اﻟ
 1ﺼﺎ
ﻣ ﻓﻴ
ﻦ اﻟ ﺔ ﻟ
ﺴﻜﺎ ﻜﻞ
ن
6

6عىل سبيل املثال ،يف حني ميكن أن يؤدّي الضغط السكاين إىل هجرة خارجية ،فإنه ميكن استخدام الهجرة
الخارجية للتخفيف من الضغط السكاين يف فرتة الحقة .وباملثل فإن الهجرة الصافية ميكن أن تؤ ّثر يف
الفرص االقتصادية عن طريق تأثريها عىل منو الناتج املحيل اإلجاميل من خالل تغيريات يف العاملة املاهرة.
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ويستند التحليل إىل بيانات عاملية ُمج ّمعة يف فرتات مدتها خمس
سنوات متتد من عام  1990إىل عام  .2015ونحن نستخدم مق ِّدر
البيانات ا ُملج ّمعة الدينامية ،وعىل وجه التحديد مق ِّدر 'طريقة
املعممة للنظم' ( )GMMحيث أنه يتعامل مع عدة مشاكل
العزوم َّ
خاصة باالقتصاد القيايس ،والتي ميكن أن تنشأ نتيجة ملا ييل)1( :
سامت ثابتة زمنياً غري ملحوظة خاصة بالبلدان ميكن أن ُتربط
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الشكل  :1.3االتجاهات يف املتغريات التابعة والتفسريية،

2015-1990

مبتغريات تفسريية أو أن تس ِّبب تح ُّيز املتغريات مهملة؛
( )2سببية معكوسة بني الهجرة الصافية وبعض مح ِّدداتها
()13:2008 Naudé؛ ( )3و/أو عملية دينامية يف الهجرة .وميكن
أن يؤثر مستوى الهجرة السابق عىل املستوى الحايل بسبب آثار
الثبات (الشبكات ،أو 'األرسة واألصدقاء') ،أو بسبب عدم االستقرار
(املهاجرون العائدون) .وميكن مالحظة العملية الدينامية يف
الهجرة عن طريق ِق َيم الهجرة املتخلفة يف معادلة التقدير.
6
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2.3

مح ِّددات الهجرة الدولية

ِّ
توضح النتائج (انظر امللحق األول-جيم) أن املستوى الحايل للهجرة السكان .وباملثل ،فإن سنة إضافية من الكوارث الطبيعية بالنسبة
الصافية السلبية يتأثر إىل ح ٍد كبري مبستواها السابق .وميكن أن
لبلدان شهدت هجرة صافية سلبية طوال الفرتة بكاملها من 1990
يعزى ذلك إ ّما إىل وجود مغرتبني من بلد املنشأ يف البلد املستَق ِبل إىل  2015ستزيد من الهجرة الصافية السلبية بنسبة  035.0لكل
يس ّهل عملية الهجرة عن طريق تقديم املعلومات ،وتخفيض
 1 000من السكان.
تكاليف السفر ،واملساعدة عىل االندماج ( )2013 ،Collierو/أو
آثار شبكية بسبب األرسة ،أو األصدقاء ،أو األقارب ،أو الجريان  3.3مح ِّددات تدفق الالجئني إىل الخارج
املهاجرين .وهذه اآلثار مو ّثقة عىل نطاق واسع بالنسبة لبلدان
وينطبق النموذج أيضاً عىل جموع الالجئني باعتباره متغرياً تابعاً
أفريقيا جنوب الصحراء (2006 ،Crisp؛ واللجنة االقتصادية ألفريقيا،
بدالً من الهجرة الصافية السلبية .وعىل غرار الهجرة الصافية
2006؛ و ،2006 ،Mafukidzeو2008 ،Adepoju؛ و.)2008 ،Naudé
السلبية ،فإن املستوى السابق لالجئني يؤ ّثر بصورة إيجابية بدرجة
غري أن  )2008( Naudéالحظ أن املعامل السلبي للتخ ُّلف بالنسبة
كبرية عىل املستوى الحايل لالجئني لنفس األسباب التي نو ِقشت
ملستويات الهجرة الصافية السلبية السابقة يف أفريقيا جنوب
يف حالة الهجرة الدولية .وعالوة عىل ذلك ،فإن تدفق الالجئني إىل
الصحراء ميكن أن يعكس 'حالة تشهد هجرة دورية أو هجرة
الخارج يتأثر بحدوث نزاع ،وبالكوارث الطبيعية ،ولكن بدرجة
عائدة بدالً من الثبات يف تد ّفقات الهجرة الدولية؛ وهذا يؤ ّكد
أقل ،أكرث مام يتأثر بعوامل اقتصادية مثل الناتج املحيل اإلجاميل
أمناط التق ُّلب يف الهجرة الدولية يف هذا اإلقليم'.
للفرد و/أو منو الناتج املحيل اإلجاميل .وهذا يشري إىل أن الالجئني
ليسوا مهاجرين اقتصاديني ،كام ُذ ِكر يف بعض الحاالت .وقد أفادت
و ُيعترب النمو االقتصادي يف بلدان أو مناطق املنشأ (والذي يقاس
عن طريق الناتج املحيل اإلجاميل للفرد ،فض ًال عن منو الناتج املحيل النتائج بأن كل سنة إضافية من النزاع املسلح ستؤدّي إىل زيادة
بنسبة  39.0يف املائة لكل  1 000من السكان فيام يتعلق بتدفق
اإلجاميل) من بني أهم الدوافع لتعويض الهجرة الصافية السلبية،
رشيطة أن يكون هناك استقرار سيايس ،وأمن غذايئ ،وعدم وجود الالجئني إىل الخارج.
كوارث طبيعية أو من ُصنع اإلنسان يف بلدان أو مناطق املنشأ .ويف
وعالوة عىل ذلك ،فإن املستوى السابق يف نقص التغذية يؤ ّثر يف
حني أن النمو االقتصادي يف بلدان املنشأ ميكن أن يساعد املواطنني
تدفق الالجئني إىل الخارج بنسبة  89.1يف املائة لكل  1 000من
تحمل تكاليف الهجرة ،فإن الهجرة يتم تعويضها أيضاً عن
عىل ُّ
السكان عن كل نسبة مئوية من الزيادة يف انعدام األمن الغذايئ.
ُ
املحسنة ضمن بلدان
طريق املزيد من النمو االقتصادي والفرص
ّ
وهذا يعني أن الناس يف البلدان أو املناطق التي تشهد مستويات
املنشأ (.)2013 ،Collier
عالية من نقص التغذية من األرجح أن يصبحوا الجئني .وباإلضافة
إىل ذلك ،فإن الضغط السكاين ميكن أن ُيعزى أيضاً إىل تدفق
كام أن زيادة دخل الفرد (الناتج املحيل اإلجاميل للفرد) ،فض ًال
عن منو الناتج املحيل اإلجاميل ،باعتباره مقياسا غري مبارش لفرص لالجئني إىل الخارج.
العاملة (  Hattonو 2004 ،Williamson؛ و 2006 ،Lucas؛
و  ،)2008 ،Naudéتع ِّوض بدرجة كبرية عن الهجرة النازحة
الصافية بنسبة  8 .1و  1 .1لكل  1 000من السكان يف
البلدان مدى  4.3مح ِّددات النزاع املسلح
التي شهدت هجرة صافية سلبية مرة واحدة عىل األقل عىل
الفرتة 2015 -1990؛ وبنسبة  1 .2و  4 .1لكل  1 000من السكان
من األرجح أن تتس َّبب الكوارث الطبيعية يف نزاعات مسلحة
وأن تزيد من ح ّدتها ،بينام ُيح َت َمل أن يح ّد النمو االقتصادي من
للبلدان التي شهدت هجرة صافية سلبية عىل مدى الفرتة
حدوث نزاع مسلح ومن شدته .وعالوة عىل ذلك ،فإن انعدام األمن
بكاملها خالل الخمس وعرشين سنة املاضية.
ً
الغذايئ ُيعترب واحدا من أهم وأكرب مح ِّددات وقوع النزاع املسلح.
وفض ًال عن ذلك ،فإن البلدان أو املناطق التي شهدت هجرة صافية
وبعبارة أخرى ،فإن املستويات األعىل لنقص التغذية تساهم يف
سلبية مرة واحدة عىل األقل يف فرتات الخمس سنوات ،أو طوال
حدوث النزاع املسلح وشدته .وباإلضافة إىل ذلك ،كام أوضح كل
الفرتة بكاملها من  1990إىل  ،2015تتسم مبستويات عالية من
من  Collierوُ ،)2004( Hoefflerتعترب املستويات السابقة للهجرة
نقص التغذية ،والضغط السكاين ،وحدوث نزاع مسلح .وسيؤدّي
الصافية السلبية وتدفق الالجئني إىل الخارج مح ِّددات لها شأنها يف
تحسني نقص التغذية (أي تخفيض نسبة الناس الذين يعانون من
احتامل حدوث النزاع املسلح وشدته.
نقص التغذية) إىل تخفيض الهجرة الصافية السلبية بنسبة 6.1
إىل  2لكل  1 000من السكان بالنسبة للمجموعات غري املتوازنة
واملتوازنة عىل ح ٍد سواء.
كام أن كل سنة إضافية من النزاع املسلح من شأنها أن تزيد
من الهجرة الصافية السلبية بنسبة  7.1إىل  1.2لكل  1 000من
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القسم

4

أصوات املهاجرين – الدوافع
واآلثار والديناميات

26

1.4

مقدمة

ُيعترب االستامع إىل مهاجرين من خلفيات مختلفة وتت ُّبع مختلف
مسارات الهجرة أحد املك ِّونات األساسية لهذه الدراسة .فكان
الهدف الرئييس هو الوصول إىل فهم متع ِّمق لدوافع وآثار الهجرة
الدولية ،والروابط بني النزاع والهجرة وانعدام األمن الغذايئ،
بنا ًء عىل آراء وأفكار الناس املتأثرين بصورة مبارشة .وقد عُ ِقدت
مناقشات جامعية مركزة مع مهاجرين دوليني يف اليونان وإيطاليا،
ومع الجئني سوريني يف األردن ولبنان وتركيا .وتم مضاهاة
تجمعت أثناء
املعلومات النوعية التي ُج ِم َعت مع البيانات التي َّ
االستقصاءات الهاتفية يف األردن ،ولبنان ،وتركيا .وقد ُج ِم َعت هذه
البيانات يف أغسطس/آب .2016
وعُ ِقدت مناقشات جامعية مركزة يف األردن ،ولبنان ،وتركيا،
واليونان ،وإيطاليا مع  231مهاجراً جاؤوا من عرشة من بلدان
املنشأ (انظر الشكل  .)1-4واستُخ ِد َمت ع ّينات مقصودة الختيار
مواقع مح َّددة يف كل بلد ملعرفة املناطق التي توجد بها تركيزات
عالية من املهاجرين والظروف املختلفة يف بلدان ومناطق املنشأ.

وقد جاء غالبية املشاركني يف املناقشات الجامعية املركزة من
سوريا ،وأفغانستان ،والسنغال ،وغامبيا ،ونيجرييا ،وإريرتيا،
والسودان ،وبنغالديش.
وأجريت مناقشات مع نساء ورجال ضمن مجموعات مصنَّفة
حسب الجنس ويف إطار مشاركة متساوية تقريباً بشكل عام .وجاء
املشاركون يف كل مناقشة من املناقشات الجامعية املركزة قدر
املستطاع من نفس البلد .وباإلضافة إىل ذلك ،متت تغطية مختلف
الفئات العمرية التي ترتاوح ما بني شباب بالغني (من  18إىل
 29عاما) ،ومتوسطي السن (من  30إىل  54عاما) ،واملسنني ( 55
عاماً فأكرث) .ويف املناقشات الجامعية املركزة السورية ،تم اختيار
املشاركني عىل أساس التاميز من حيث سنوات الوصول التي ترتاوح
من عام  2015إىل أوائل عام ُ .2016وأجريت املناقشات املركزة
يف مخ ّيامت ومستوطنات حرضية عىل ح ٍد سواء .ويف البلدان التي
يوجد فيها للربنامج حضور تشغييلَ ،ض ّمت املناقشات الجامعية
املركزة خليطاً من املستفيدين من الربنامج وغري املستفيدين
من الربنامج – باستثناء الالجئني يف مخيامت يف األردن ،حيث
ُيعترب جميع املقيمني مستحقني للحصول عىل مساعدة غذائية،
والسوريني يف مستوطنات حرضية يف تركيا ،حيث أمكن مقابلة
املستفيدين من الربنامج فقط .وكانت املشاركة يف املناقشات
الجامعية املركزة طوعية وبدون مقابل.
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الشكل  :1.4نظرة عامة عىل املناقشات الجامعية املركزة

ُع ِقدت مناقشات جامعية مركزة يف اليونان ،وإيطاليا ،واألردن ،ولبنان ،وتركيا مع  231شخصاً ،منهم  116مهاجرة
والجئة و 115مهاجراً والجئاً جاؤوا من  10من بلدان املنشأ يف كل من :اليونان ،إيطاليا ،األردن ،لبنان ،وتركيا
إىل

من

لبنان
سوريا

كازا بعبدا (بريوت)
بر إلياس (البقاع)
ميناء (طرابلس)

األردن

مخيم األزرق
مخ ّيم الزعرتي
املفرق

تركيا

بنغالديش ،ومرص ،وإريرتيا،
وغامبيا ،واملغرب ،ونيجرييا،
والسنغال ،والسودان

أفغانستان وسوريا

غازي عنتاب
شانيل أورفة
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اليونان

إاليوناس
إلينكو األوىل والثانية

إيطاليا

المبيدوزا
روما

عدد األشخاص الذين متت مقابلتهم

التوزيع حسب الجنس

الشكل  :2.4استقصاء بالهواتف النقالة
(عدد املقابالت)

ﺗﺮﻛﻴﺎ

ﻟﺒﻨﺎن

ُوأجري استقصاء بالهواتف النقالة لتوفري بيانات ك ّمية إضافية من
أجل استكامل النتائج النوعية .ومل يتسنّ إجراء هذا االستقصاء
ّإل يف البلدان التي يوجد فيها للربنامج حضور تشغييل ،ومن ثم
فإنه مل يشمل سوى السوريني يف األردن ،ولبنان ،وتركياُ .وأجري ما
مجموعه  570مقابلة هاتفية (الشكل .)2-4
وبالنسبة لألردن ولبنان ،متت االستعانة يف االستقصاء الهاتفي
مبركز فني لالتصاالت الهاتفية يف عامن .أ ّما يف تركيا ،فقد أجريت
املقابالت بواسطة موظفي الربنامج.
7

اﻷردن

ويعرض هذا الفصل نتائج الروابط بني النزاع ،واألمن الغذايئ،
والهجرة ،وينقسم إىل أربعة أقسام .وير ِّكز القسم األول عىل السوريني
يف بلدان مجاورة ،وير ِّكز القسم الثاين عىل األفغان والسوريني
الذين وصلوا إىل اليونان عن طريق تركيا ،وير ِّكز القسم الثالث عىل
مهاجرين من غرب أفريقيا ،ورشق أفريقيا ،وآسيا يف إيطاليا عربوا
البحر األبيض املتوسط من ليبيا .ويختتم القسم األخري مبوجز عن
الدوافع املشرتكة للهجرة استناداً إىل ثالث دراسات حالة.
7

7بالنسبة لألردن ولبنانُ ،تح ِّقق أحجام الع ّينة نسبة ثقة قدرها  90يف املائة مع هامش خطأ قدره  5 -/+يف
املائة .و ُتح ِّقق البيانات يف تركيا نسبة ثقة قدرها  90يف املائة مع هامش خطأ  9 -/+يف املائة.
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2.4

الالجئون السوريون يف األردن ،ولبنان ،وتركيا

تحمل تكاليف الدواء والغذاء ،أربط حزام ًا حول بطون
"عندما ال نستطيع ُّ
يتضورون جوعا".
أبنايئ أثناء الليل لكيال يستيقظوا وهم َّ

30

1.2.4

الخلفية

ويعيش معظم الالجئني السوريني يف مجتمعات حرضية أو شبه
تدخل سوريا اآلن عامها السابع من الحرب األهلية ،مع وجود
حرضية ،إذ يعيش الجئ سوري واحد من كل عرشة الجئني يف أحد
جامعات مسلحة مختلفة تسيطر عىل معظم أجزاء هذا البلد.
فمنذ عام  ،2011كان هناك نزوح مستمر للسوريني الذين يحاولون املخ ّيامت .ويرتفع هذا الرقم بصورة طفيفة يف األردن ،حيث يقيم
الفرار من النزاع ،ويتّجهون يف معظمهم إىل بلدان مجاورة .وتفيد  22يف املائة من الالجئني السوريني يف مخ ّيامت.
تقارير مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني بأنه ،حتى
تغيت سياسات البلدان املضيفة تجاه الالجئني السوريني عىل
نوفمرب/ترشين الثاين  ،2016كان هناك نحو  75.2مليون سوريا يف تركيا ،وقد َّ
مدى السنوات الخمس املاضية .فكان الالجئون السوريون ُيقا َبلون يف
و 01.1مليون يف لبنان ،و 656 000يف األردن 225 400 ،يف العراق،
األصل بالرتحيب من جانب البلدان املجاورة ،غري أنه بدأ ُي َ
نظر إليهم
و 117 300يف مرص – ليصل املجموع إىل قرابة  8.4مليون.
بشكل متزايد عىل أنهم مي ّثلون عبئاً ألن الخدمات األساسية أصبحت
ووفقاً إلحصاءات املفوضية ،فإن الالجئني السوريني بشكل عام موزعون تتح ّمل ما هو فوق طاقتها ،وبسبب شواغل أمنية متزايدة .وقد
أصبح هذا واضحاً بشكل خاص يف لبنان حيث أصبح يوجد الجئ من
بالتساوي تقريباً حسب الجنس ،حيث يوجد  4.51يف املائة من
الذكور و 6.48يف املائة من اإلناث .ومي ِّثل األطفال قرابة نصف مجموع بني كل أربعة أشخاص .ورسعان ما ُف ِر َضت قيود عىل دخول الالجئني
السوريني ،مع إغالق الحدود تقريباً يف جميع البلدان املعنية.
الالجئني ،وهو ما يشري إىل أن من يرحلون هم أساساً من األرس.
8

قصد (االستجابة اإلقليمية)
الشكل  :3.4دميغرافيا الالجئني السوريني وبلدان ا َمل ِ
ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء

ﻣﻦ اﻟﺮﺟﺎل

ﻣﻦ اﻷﻃﻔﺎل

ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ
ﻣﻦ اﻷﺳﺮ

2.2.4

ﺒﻨ

8ال تشمل هذه األرقام سوى الالجئني املسجلني .ويتاح مصدر بيانات مفوضية األمم املتحدة لشؤون
الالجئني عىل املوقع الشبيك . http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php :وتم االطالع
عليه يف  7نوفمرب/ترشين الثاين .2016

ا

ﻟ

ﺗﺮ

أفاد أغلب املشاركني السوريني يف املناقشات الجامعية املركزة بأنهم
كانوا يعيشون حياة مريحة يف سوريا قبل األزمة .ويف املناطق
الحرضية ،كانت نسبة كبرية من السوريني الذين شملتهم املقابالت
ميتلكون مرشوعاتهم التجارية الخاصة ،أو كانوا عامالً مهرة
كنجارين أو ميكانيكيني أو ح ّدادين ،أو كانوا موظفني حكوميني
ّ
ً
سابقني .وكان معظمهم يقومون أيضا بأعامل يدوية غري ماهرة.
وكان معظم القادمني من مناطق ريفية ميتلكون مزارع صغرية أو
يعتمدون عىل العمل الزراعي بأجر .وميكن اعتبار أغلب املشاركني
يف املناقشات الجامعية املركزة من الطبقة الوسطى قبل الهجرة.

8

ﺎن

ﻛﻴﺎ

ُسبل العيش واألمن الغذايئ قبل األزمة

ﻷر

الالجئني السوريني املسجلني
آخر تحديث  7نوفمرب/ترشين الثاين
 - 2016املصدر :املفوضية،
وحكومة تركيا

دن

ﺑﻠﺪان اﳌﻘﺼﺪ

اﻟ
ﻌﺮ
اق
ﻣ
ﺼﺮ

ﺳﻮرﻳﺎ

اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ
اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻼﺟﺌﲔ

الشكل  :4.4مصدر الدخل الرئييس يف سوريا قبل الهجرة
(استقصاء بالهواتف النقالة)

اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ
اﳌﺎﻫﺮة

ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ

اﻟﻘﻄﺎع
اﻟﻌﺎم

اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻏﻴﺮ
اﻟﺰراﻋﻴﺔ
اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ
اﻟﺰراﻋﻴﺔ

اﻟﺰراﻋﺔ

أﺻﺤﺎب
اﻷﻋﻤﺎل
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
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ووفقاً الستقصاء بالهواتف النقالة ،جاء  16يف املائة فقط من
خلفيات أفقر – أولئك الذين يعتمدون عىل العمل الزراعي أو
غري الزراعي العريض (انظر الشكل .)4 -4
لوح َظت يف سوريا
وهذا يتامىش تقريباً مع معدالت الفقر التي ِ
قبل الحرب ،وهي  12يف املائة (البنك الدويل .)2007 ،ويف جميع
ُ
األرس تقريباً التي شملتها املقابالت ،كان الرجال مصدر الدخل
الوحيد؛ وكانت املرأة متكث يف املنزل وترعى األطفال وتقوم
باألعامل املنزلية .وقد استك َمل معظم الرجال والنساء تعليمهم
االبتدايئ وجانباً من التعليم الثانوي والتدريب املهني .وحصل
قليل من الرجال عىل درجات جامعية .ويف حاالت استثنائية
للنساء الحاصالت عىل درجات تعليمية عالية ،كانت املرأة تعمل
يف السابق كمدرسة أو ممرضة .ويف كل أرسة تقريباً ،كان األوالد
والبنات يلتحقون مبدارس يف سوريا وكان من املتو ّقع أن يكملوا
دراستهم الثانوية عىل األقل – قبل أن يتس ّبب النزاع يف اضطراب
حياتهم وسبل عيشهم.
وعىل امتداد جميع املناقشات الجامعية املركزة ،كان املشاركون
السوريون يصفون بحامس تن ُّو ع وجودة أطعمتهم قبل األزمة يف
سوريا .وكان هناك تركيز كبري عىل استهالكهم اليومي من الفاكهة
والخرضوات الطازجة ومنتجات األلبان ،وكرثة استهالكهم للحوم
الطازجة – ثالث أو أربع مرات أسبوعياً يف املتوسط .وأوضح جميع
املشاركني ،برصف النظر عن سبل عيشهم أو مكان إقامتهم يف
سوريا ،أنهم كانوا يتناولون ثالث وجبات يومياً قبل األزمة (انظر
الشكل  .)5-4وقال أولئك القادمون من مناطق ريفية مثل درعا إن
مزارعهم كانت تو ِّفر لهم املحاصيل الرئيسية ،والخرضوات ،والبيض،
واللحوم طوال العام .ويف مناطق حرضية مثل حمص وحلب ،كان
يتم الرشاء من أسواق محلية ،والتي كانت مك ّدسة بالسلع طوال
العام وبأسعار يف متناول اليد .وقالت امرأة من الر ّقة هاجرت
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إىل تركيا"ُ :كنّا قبل الحرب نعيش حياة كرمية ،كنّا نعيش يف
جنّة ".وبينام كان الرجال مهمومني بالقمع السيايس قبل الحرب،
أشاروا إىل أن "كل من كان قادر ًا عىل العمل يف سوريا كان ميكنه
صحي".
الحصول عىل غذاء ّ
3.2.4

اندالع النزاع والعنف

كان جميع املشاركني يف املناقشات الجامعية املركزة عىل معرفة
تامة باألزمة وجذورها ،رغم أنهم ناقشوا الدوافع السياسية لألزمة
عىل استحياء .وأوضحت بعض الجامعات أن النزاع كان بني طوائف
دينية ،مع قمع ممنهج لجامعات معينة .وأوضحوا أنه مع تطور
األزمة أصبحت هناك اآلن فصائل ال ميكن حرصها ،وأن اختالفاتها
ودوافعها أصبحت مع ّقدة لدرجة يصعب فهمها .وبينام كان وجود
تنظيم الدولة اإلسالمية يغ ُلب عىل املناقشات بني السوريني من
الر ّقة والسوريني من دير الزور ،فإن السوريني من حلب ر ّكزوا عىل
محاصين بني قوات الحكومة والجامعات املتم ِّردة.
أنهم كانوا
َ
وباإلشارة إىل األحداث األخرية يف حلب ،تغلبت العاطفة عىل إحدى
النساء فقالت "إن حلب محارصة اآلن بني الجانبني .واملدنيون هم
الذين يدفعون الثمن .وقد نسينا العامل ونيس أولئك الذين ما زالوا
محاصين داخل املدينة".
َ
ومل يشهد أي من املشاركني أزمة كهذه من قبل يف حياتهم .وأشار
القليل من املشاركني املسنني إىل أحداث سابقة – مثل نزاع عام
 1982يف حامة .غري أن هذه النزاعات السابقة قد سيطرت عليها
السلطات الوطنية بطريقة رسيعة نسبيا .فاألزمات وأعامل الشغب
والنزاعات مل تنترش ألن وسائل االتصال كانت محدودة للغاية.
وهناك اآلن تناقض صارخ يف النزاع الحايل ،حيث قامت وسائل
التواصل االجتامعي بدور رئييس.

4.2.4

األثر عىل ُسبل العيش واألمن الغذايئ

لح لألزمة يف سوريا يتم ّثل يف التهديد الرئييس
كان األثر املبارش وا ُمل ّ
للسالم واألمن .وتح َّدث الرجال والنساء عن قصف مستمر ووجود
قوات مسلحة داخل قراهم وبلداتهم .وكانوا يخشون مغادرة
بيوتهم .وقد ُد ِّمرت املساكن واألعامل التجارية بسبب القنابل
والقصف .وتح َّدث كثري من املشاركني عن أفراد األرس أو الجريان
الذين أصيبوا و ُق ِتلوا .وقد ُ
اضطر الكثريون إىل املغادرة فجأة تاركني
معظم ممتلكاتهم وراءهم.
وقد تو َّقف األطفال عن الذهاب إىل مدارسهم وتو َّقف الرجال
عن الذهاب إىل أعاملهم .ومل تكن هناك كهرباء أو مياه ،وكان
َّ
يتعي عليهم طهي الطعام عىل خشب الوقود .ويف الشتاء ،كانوا
ً
يعتمدون عىل الحطب يف التدفئة ،ولكن نظرا ألن هذا الحطب
مل يكن متاحاً يف أغلب األوقات ،مل يعد أمامهم سوى أن يتد َّثروا
بالبطانيات يف ظروف الطقس القاسية .ومل يعد هناك أطباء
وأخصائيون؛ وتو ِّفيت نساء كثريات أثناء الوالدة .وقالت امرأة من
ُ
واضطررنا للعيش كام لو
حلب إنه كان هناك "نقص يف كل يشء
ُكنّا يف العصور الوسطى".
َ
وأوضح مشاركون من دير الزور كيف عانوا عىل أيدي النظام ثم
َ
ً
الحقا تحت سيطرة تنظيم الدولة اإلسالمية .فأوال ،كانت املدينة
قصف بواسطة القوات الحكومية ،ثم جاء تنظيم الدولة اإلسالمية
ُت َ
وأدخل جميع أنواع القيود .وكام قال أحد الرجال" :لقد قاموا
بتجويع الناس ،ورسقوا منتجاتهم ،وأغلقوا مدارسهم ،ومنعوهم من
الذهاب إىل العمل ".ومل يعد موظفو الحكومة السابقون يحصلون
عىل رواتبهم ،ومل يعد يف استطاعة الناس الذهاب إىل املصارف.
وحاول بعض الناس تدبري معيشتهم عن طريق بيع األطعمة
والبنزين يف الطرقات.
ومع انتشار الجامعات املسلحة والفصائل الدينية ،تح َّدث
املشاركون عن تزايد انعدام الثقة بني الجريان واألصدقاء.
وكانت القوات املسلحة تختطف الناس بصورة عشوائية وتجنِّد
الشباب بصورة قرسية .وكان كثري من الناس يخشون أيضاً اختطاف
نسائهم وبناتهم واغتصابهن .وقال أحد املشاركني" :كان تنظيم
الدولة اإلسالمية يخنقنا ويتدخل يف كل صغرية وكبرية يف حياتنا.
وكانوا يقطعون رؤوس من يجدونهم يحاولون الهرب ".وعند سؤال
النساء عن أثر األزمة ،كن ُيعربن عن قلقهن بشكل خاص من
اآلثار النفسية الطويلة األمد للنزاع عىل أطفالهن.

"كان تنظيم الدولة اإلسالمية
يخنقنا ويتدخل يف كل صغرية
وكبرية يف حياتنا .وكانوا
يقطعون رؤوس من يجدونهم
يحاولون الهرب".
وقد اضطرت األرس إىل الحد من الربوتني ومنتجات األلبان .واضطر
معظمها إىل تقليص حجم الوجبات واالقتصار عىل وجبة أو وجبتني
يف اليوم .وقال البعض إنهم كانوا يعيشون عىل األغذية النشوية،
مثل الخبز أو املعكرونة أو األرز أو البطاطا مع بعض الخيار ،نظراً
ألن اللحوم ،وال ُزبدة ،والطامطم ،والزيت ،والسكر كانت جميعها
باهظة التكاليف.
وكانوا يتناولون بعض الشاي مع الخبز يف الصباح ،واألزر أو
البطاطا مع الخيار يف املساء .وقالت امرأة سورية إنهم كانوا
"يقضون أيام ًا يف البحث عن الخبز وال يجدونه ".وأضافت أنه إذا
وجد شخص ما خبزاً يف قريتها ،فإنه كان يخفيه تحت الفراش.
وعندما يتوفر الدقيق ،كانوا يع ّدون الخبز يف املنازل بعد أن كانوا
يشرتونه يف السابق من املخابز .ثم يقومون بعد ذلك بتجفيفه ليك
يستمر لفرتة أطول ،ويأكلونه مع الحساء ،بعد إضافة الثوم فقط
إلكسابه نكهة.
وأفاد كثريون بأنهم كانوا يعتمدون بصورة كاملة عىل املساعدة
الغذائية .غري أنه عندما تتوقف هذه املساعدة ،كانوا "يأكلون
أوراق النباتات الصالحة لألكل املوجودة يف املنطقة املحيطة بهم".

ونتيجة لهذا النزاع ،تدهورت حالة األمن الغذايئ بعد اضطراب
ُسبل العيش واألسواق .وقد أضطر الناس إىل بيع مقتنياتهم من
األثاث والذهب لرشاء الغذاء .وحتى أثناء االحتفاالت باألعياد ،مل
يكن يف مقدورهم رشاء ثياب جديدة ألطفالهم – وهو تقليد معتاد
– مفضلني إعطاء األولوية للغذاء.
وقد خضعت كثري من أسواق األغذية لسيطرة جهات فاعلة قوية
مام أ ّدى إىل زيادة منتظمة يف أسعار األغذية .ففي دير الزور،
وهي مدينة محارصة ،قال أحد املشاركني إن كيلو السكر بلغ مثنه
 100 000لرية سورية (أكرث من  450دوالراً أمريكيا).
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الشكل  :5.4عدد الوجبات يف اليوم قبل األزمة ،وأثناء األزمة ،ويف بلد املقصد (استقصاء بالهواتف النقالة)
ﺛﻼث وﺟﺒﺎت
أو أﻛﺜﺮ
وﺟﺒﺘﺎن

ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ

وﺟﺒﺔ واﺣﺪة

ﻗﺒﻞ
اﻷزﻣﺔ

ﻗﺒﻞ
اﻟﻨﺰوح

ﻓﻲ
اﻷردن

اﻟﺴﻮرﻳﻮن ﻓﻲ اﻷردن

ﻗﺒﻞ
اﻷزﻣﺔ

ﻗﺒﻞ
اﻟﻨﺰوح

ﻓﻲ
ﻟﺒﻨﺎن

اﻟﺴﻮرﻳﻮن ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن

ﻗﺒﻞ
اﻷزﻣﺔ

ﻗﺒﻞ
اﻟﻨﺰوح

ﻓﻲ
ﺗﺮﻛﻴﺎ

اﻟﺴﻮرﻳﻮن ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ

 5.2.4رحالت الهجرة

"لقد قاموا بتجويع الناس،
ورسقوا منتجاتهم ،وأغلقوا
مدارسهم ،ومنعوهم من
الذهاب إىل العمل".

الترشد الداخيل

كانت جميع األرس تقريباً التي شملتها املقابلة يف األردن وتركيا،
والبعض يف لبنان ،من بني الذين رشدوا داخلياً عدة مرات قبل عبور
الحدود .وعموماًُ ،شد نحو  8من بني كل  10أرس ملرة واحدة داخل
سورياُ ،
وشد  65يف املائة مرتني أو أكرث (انظر الشكل .)6-4

ويف لبنان ،كان لدى كثري من املشاركني روابط سابقة يف لبنان – إ ّما
أرسة عرب الحدود ،أو رجال يعملون هناك قبل األزمة .وقد رحلت هذه
األرس يف العادة إىل لبنان مبارشة بدالً من االرتحال داخل سوريا .ولوحظ
منط مامثل بالنسبة لألرس يف الرقة ،حيث رحل بعضها مبارشة إىل تركيا.

ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ

الشكل  :6.4عدد مرات الترشد الداخيل لألرس قبل الهجرة (استقصاء بالهواتف النقالة)

ﻟﻢ ﺗﺸﺮﱠد ﻗﻂ

ﻣﺮة واﺣﺪة

ﻣﺮﺗﺎن  3 -ﻣﺮات

ﻣﺮات

ﻣﺮات أو أﻛﺜﺮ
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وقد رحلت معظم األرس إىل قرية أو بلدة أخرى حيث كان
يوجد أصدقاء لألرسة؛ وكان يتصلون بهم مسبقاً عن طريق
الهاتف ملعرفة ما إذا كانت األوضاع مأمونة ثم يرحلون مع
األرسة بكاملها .وعادة ما يتطلب ذلك الذهاب سرياً عىل األقدام،
وأحياناً قطع مسافات طويلة .وكان ال يصحبون معهم سوى
الطعام واملالبس التي يرتدونها .أما أولئك الذين ال يوجد لهم
أقارب فكانوا يضطرون إىل البقاء داخل مالجئ جامعية مثل
املدارس ،أو املساجد ،أو املنازل املهجورة.
وعموماً ،أفيد بأن املجتمعات املحلية املضيفة كانت ترحب
بالسوريني يف البداية ،ولكن عندما تدهور املوقف وبدأت األغذية
متثل مشكلة يف األماكن الجديدة ،كان املرشدون داخلياً يعاملون
عىل أنهم "مواطنون من الدرجة الثانية ".وغالباً لن تستمر إقامتهم
أكرث من شهر واحد ،وسريحلون بعد ذلك عندما يصل القصف
والنزاع إىل منطقة جديدة .وبسبب النزاع والرتحال املتكرر،
أصبحت فرص العمل محدودة.
ويف إحدى املجموعات ،أوضحت امرأة مدى صعوبة إطعام األرسة
عيني ،وكان
أثناء حاالت الترشد الداخيل" :كان أطفايل ميوتون أمام ْ
َّ
يتعي عىل الرجال االنضامم إىل الجامعات املتطرفة حتى يتمكنوا
من إطعامنا .فقد كان هذا هو الخيار الوحيد ".ويوضح هذا املثال
كيف أن قيود سبل العيش وانعدام األمن الغذايئ كانا يؤججان
النزاع يف سوريا بصورة جزئية ،نظراً ألن كثرياً من الرجال مل يكن
أمامهم أي خيار سوى االنضامم إىل الجامعات املسلحة من أجل
إعالة أرسهم.
وقرب نهاية ترشدهم الداخيل ،زادت حاالت انعدام األمن الغذايئ
بصورة خطرية .واضطر كثريون إىل تخفيض عدد وجباتهم اليومية،

(استقصاء بالهواتف النقالة)

ﻻ ﻏﺬاء

ﻻ ﻋﻤﻞ/
ﻻ ﻣﺎل

ﺗﺪﻣﻴﺮ
اﳌﺴﻜﻦ
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إﺻﺎﺑﺔ أو
وﻓﺎة أﺣﺪ
أﻓﺮاد اﻷﺳﺮة

مسببات مغادرة سوريا
ُسئل جميع املشاركني يف املناقشات الجامعية املركزة عن السبب
يف أنهم قرروا يف النهاية مغادرة سوريا .ففي املراحل األخرية من
الترشد الداخيل ،كانت الحالة سيئة .وركز املشاركون عىل الخوف
املستمر ،والحياة يف مالجئ جامعية ،ومحدودية الوصول إىل
الخدمات األساسية ،والكفاح من أجل الحصول عىل األغذية .ويف
حاالت كثرية ،كان السبب املبارش للمغادرة يتعلق باإلصابة أو
الوفاة .فقالت إحدى النساء إن قنبلة انفجرت بالقرب من ابنها؛
ومبجرد أن غادروا املستشفى ،أعدوا العدة ملغادرة البلد .وقالت
امرأة أخرى إن قنبلة سقطت عىل منزلها وقتل زوجها؛ فقامت
عىل الفور بإعداد حقيبتها واصطحاب أطفالها عرب الحدود.
ورأوا أنه مل يعد أمامهم أي خيار آخر" :فلم نكن نعرف ما الذي
ينتظرنا .وكل ما نعرفه أنه َّ
يتعي علينا الهروب ".ومل يغادر بعض
ً
املشاركون بلدهم بسبب النزاع املبارش ،وبدال من ذلك ُ
اضطروا
إىل الرحيل بسبب االفتقار إىل ُسبل العيش واألغذية .وقال
أحدهم" :مل تكن هناك أزمة [حرب] حيث كنت أعيش ،ولكن
يتعي َّ
كان َّ
عيل أن أغادر ألنه مل يكن هناك أي عمل ".وعىل
وجه التحديد يف تركيا ،ذكرت نسبة كبرية عدم وجود غذاء أو
فرص للعمل كسبب رئييس للمغادرة .وتوضح نتائج االستقصاء
بالهواتف النقالة أن غالبية كبرية من األرس تركت سوريا ألسباب
تتعلق باألمن واألمان ،وييل ذلك االفتقار إىل فرص لكسب العيش
وعدم الحصول عىل أغذية.

مسارات الهجرة

الشكل  :7.4أسباب مغادرة سوريا
ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ

نظراً لصعوبة إيجاد أي أغذية عىل اإلطالق .وقالت امرأة يف مخيم
األزرق غادرت سوريا مؤخراً" :كان َّ
يتعي علينا أكل الحشائش
لنظل عىل قيد الحياة .وكان أطفايل يبكون طوال الليل ألنهم
يتضورون جوعا".

اﻟﺴﻼﻣﺔ/
اﻷﻣﻦ

اختارت أغلبية األرس التي شملتها املقابلة مقصدها بنا ًء عىل
قرب املسار وسالمته؛ وكان هذا هو الحال لنحو  70يف املائة من
األرس التي شملتها املقابلة باستثناء االستقصاء بالهواتف النقالة.
وعىل سبيل املثال ،تعترب درعا قريبة جد اً من الحدود األردنية ،يف
حني أن حمص تعترب أقرب إىل لبنان .و ُذكرت بلدة شانيل أورفة
يف تركيا عىل أنها االمتداد الطبيعي لدير الزور والرقة ،يف حني
كانت غازي عنتاب املدينة األقرب إىل حلب من حيث القرب
الجغرايف والسامت املتشابهة .وقال أحد املشاركني إن "غازي
عنتاب تذكرنا بحلب ونحن نشعر باالرتياح هناك ".ويوضح

الشكل  :8.4مسارات الهجرة للمشاركني يف املناقشات الجامعية املركزة الذين متت مقابلتهم يف األردن ولبنان وتركيا

شانيل أورفة
كوباين

تركيا
غازي عنتاب
كِلِّز
حلب

الرقّة
دير الزور

إدلب
حامة
حمص
القرص

سوريا

ميناء )طرابلس(

لبنان

النبق
دمشق
السويداء
مخيم األزرق

درعا
مخيم الزعرتي
املفرق

األردن
تعرض هذه الخارطة مسارات عامة رشحها املهاجرون أثناء املناقشات الجامعية املركزة؛ وليس هذا موجزًا شام ًال ملسارات الرحلة.
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الشكل  8 -4املسارات التي اتخذتها ُأرس املشاركني يف املناقشات
الجامعية املركزة.
ويف أغلب الحاالت ،كانت األرس تفر من سوريا معا .وكان السبب
يف هذا هو شعورها بأن هذه الطريقة األسلم وكانت تفضل ّأل
تنفصل عن بعضها .وتحدث بعض املشاركني عن إرسال الشباب
أوالً لوقايتهم من االنضامم قرساً إىل الجامعات املسلحة .ويف بعض
الحاالت ،رحل األزواج واآلباء أوالً للبحث عن عمل وإيجاد مسكن
قبل أن تلحق بهم أرسهم.
وكان كل مشارك يف املناقشات الجامعية املركزة يعرف شخصاً ما ال يزال
يف سوريا – شخص ما غري قادر أو غري راغب يف املغادرة ،أو شخص
ما قرر العودة .وكان للبعض وظائف حكومية يف دمشق ،ويشعرون
باألمان النسبي هناك .ويف أمثلة أخرى ،بقي املسنون يف بيوتهم ،حيث
أنهم رأوا أنهم ليسوا هدفاً للقوات املسلحة أو مل يتمكنوا من القيام
بالرحلة .ويف بعض الحاالت ،جاء ُأناس من لبنان أو األردن ثم عادوا إىل
سوريا ،مفضلني أن يظلوا يف بيوتهم" :كثري من الناس يفضلون املوت يف
سوريا عىل أن يصبحوا الجئني يف مكان آخر ".ويف غازي عنتاب وشانيل
أورفة ،أفاد كثري من املشاركني بأنهم يعرفون أرساً مل تكن قادرة ببساطة
عىل تحمل الرحلة ،ولذلك ظلت يف سوريا .وباإلضافة إىل ذلك ،كانت
هناك أنباء عن ُأناس موجودين يف مناطق محارصة.
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الحصول عىل املعلومات ودور وسائل التواصل االجتامعي

اتصل معظم الناس هاتفياً بأصدقاء أو أرس يف البلد الذي يعتزمون
الرحيل إليه ملعرفة الحالة قبل الرحيل ،وللتأكد من أن الهجرة
هي الخيار املأمون ألرسهم .وكان دور الهواتف النقالة ووسائل
التواصل االجتامعي أساسياً يف هذه العملية.
ويف لبنان ،كان كثري من الناس لديهم بالفعل أعامل تجارية أو
عالقات شخصية عرب الحدود قبل الهروب من النزاع .ولذلك يف
السنوات األوىل كانت الرحلة بسيطة نسبياً باستقالل سيارة أجرة
إىل الحدود .وباملثل ،قبل الحرب ،كانت هناك عالقات وثيقة بني
املقيمني يف حلب والبلدات الرئيسية يف جنوب تركيا ،حيث يشرتي

"كثري من الناس يفضلون املوت يف
سوريا عىل أن يصبحوا الجئني يف
مكان آخر".

رجال األعامل املواد الخام وتقيض األرس السورية إجازاتها الصيفية
يف تركيا .ويف األيام األوىل من األزمة ،لحق كثريون بأرسهم الكبرية
التي هاجرت قبل ذلك.
واستخدم معظم الناس الذين شملتهم املقابلة يف تركيا مه ِّربني
لتنظيم رحلتهم .وكان يتم تقاسم املعلومات بني األفراد أو عن
طريق االتصال بأرقام هاتفية موجودة عىل اإلنرتنت .وكانت
التكاليف املرتبطة بذلك معروفة عىل نطاق واسع وموضوعاً
للنقاش "مثل تكلفة رشاء علبة سجائر ".ويف األردن ،أوضحت
جامعات أن شخصاً ما يف قريتها كان عىل اتصال بأحد املهربني.
وكان هذا الشخص عىل معرفة بالطريق وميكنه رشح جميع
التفاصيل ،مبا يف ذلك نقاط التوقف ،وأماكن املبيت ،ونقاط
التفتيش ،واملعلومات األخرى ذات الصلة.

تكلفة الهجرة
من الواضح أن الصعوبات االقتصادية وانعدام األمن الغذايئ كانت
من بني العوامل التي دفعت إىل الهجرة ،ولكن من الواضح أيضاً
أن الهجرة يف حد ذاتها تفاقم من انعدام األمن الغذايئ – بسبب
عدم توفر السيولة النقدية املبارشة ،واألثر الطويل األجل لنفاد
املدخرات واألصول ،وتراكم الديون ،وتحديات بدء حياة جديدة
يف منطقة ذات رأسامل اجتامعي محدود.
وعموماً ،فإن تكاليف الهجرة كانت تتباين حسب املسافة،
ومخاطر الطريق ،وعدد أفراد األرسة ،وما إذا كان جميع األفراد
يحملون وثائق السفر السليمة ،وما إذا كانت املناطق تسيطر
عليها الحكومة أو الجيش السوري الحر ،وأفضليات السائقني وغري
ذلك من العوامل األخرى.
ومع تصاعد النزاع ،أصبحت رحلة الخروج من سوريا أكرث تعقيداً
وخطورة وتكلفة .وقد أوضح أولئك الذين غادروا يف املراحل األوىل
من األزمة أنهم كانوا ينتقلون إىل منطقة الحدود بواسطة الجيش
الحر الذي كان يرفض تقايض أي أموال عىل اإلطالق.
السوري ُ

الشكل  :9.4التكلفة التقديرية للشخص ملغادرة سوريا
(بناء عىل املناقشات الجامعية املركزة)
بالدوالر األمرييك ً

وبعد ذلك ،بدأت األسعار تتزايد بانتظام من عام إىل عام كام قال
املشاركون يف املناقشات الجامعية املركزة (انظر الشكل .)9-4
ويف مخ ِّيم األزرق باألردن ،وصل معظم الناس خالل العام السابق.
وقد زادت تكاليف الرحلة إىل الحدود أضعافاً مضاعفة ،ولذلك
دفع القادمون حديثاً مبالغ طائلة .فقالت إحدى النساء إن أرستها
باعت كل يشء لديها ،وأنفقت جميع مدخراتها ،واقرتضت األموال
من أجل تغطية تكاليف الرحلة.
ومل يكن لدى معظم األرس ما يكفي من األموال لتغطية تكاليف
الرحلة ،واضطر معظم الناس إىل استهالك مدخراتهم ،وبيع
مجوهراتهم ،ومقتنياتهم الذهبية ،وأثاثهم ،وأمتعتهم األخرى.
وأوضح بعض املشاركني أنهم جمعوا األموال الالزمة للرحلة بشق
األنفس ،ولكنهم وصلوا بعد ذلك إىل بلد جديد بال أموال أو أصول
لتيسري االنتقال .وقد أدى ذلك إىل حالة خطرية بالنسبة ألرسهم.
فقد اقرتض كثري من الناس أمواالً من األصدقاء واألرس والجريان
لتغطية تكاليف الرحلة .وأوضح العديد من املشاركني أنهم ال
يزالون مدينني بسبب الرحلة .ومل يتمكنوا يف املوقع الجديد من
كسب ما يكفي من املال لسداد هذه الديون.
وأوضح بعض املشاركون أنهم كانوا مطالبني عند نقاط الحدود
بدفع مزيد من األموال لتجنب تفتيش النساء و/أو الحقائب.
وقالت إحدى النساء إن حقيبتها كانت تحتوي عىل عقار األنسولني
لزوجها؛ وعندما عُ رث عىل هذا العقار يف نقطة التفتيش ،لزم تقديم
بعض األنسولني مقابل تيسري عملية املرور.
ويف غازي عنتاب وشانيل أورفة ،أفاد بعض املشاركني بأنهم واجهوا
الكثري من التكاليف غري املتوقعة بسبب التغيريات يف مسار الرحلة
يف اللحظة األخرية ،مام تطلب مسارات أطول وتغيريات متعددة
يف وسائل النقل .ويف معظم الحاالت ،كان هذا ُيعزى إىل دواعي
األمن ،ولكن يف حاالت أخرى كان هذا ُيعزى ببساطة إىل زيادة
تكاليف الرحلة ،وبالتايل زيادة أرباح املهربني .وأفاد عدة أشخاص
بأنهم اضطروا إىل ترك أمتعتهم مع امله ِّرب ،نظراً ألنه كان َّ
يتعي
عليهم ارتياد طرق أطول وأكرث خطورة.
وكانت هناك عدة تقارير عن "مشاحنات" مام أثار شواغل خطرية
خاصة بالحامية .وعىل سبيل املثال ،يف مخيم األزرق باألردن،
قدمت امرأة مثاالً عىل إحدى املشاحنات عند نقطة املرور .فقد
قالت للقوات املسلحة" :نحن جائعون ،ولهذا فإننا مغادرون".
ورداً عىل ذلك ،عرض عليها الجنود أن يطلقوا النار عليها وعىل
أطفالها" ،وبذلك لن يكون الجوع مشكلة بالنسبة لكم".
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 6.2.4الوضع الراهن وآفاق املستقبل

مسببات الهجرة املتتالية

ُسبل العيش واألمن الغذايئ

يعتمد معظم السوريني الذين يعيشون يف جميع البلدان الثالثة
عىل املساعدة الخارجية وميارسون أعامالً عرضية بأجور هزيلة .فهم
يحصلون عىل رواتب أقل من السكان املحليني ،ويقومون بأعامل ال
يعتمد عليها ،ويكافحون من أجل تلبية احتياجات أرسهم .وهناك
أيضاً شواغل كبرية بشأن فرص التعليم ألطفالهم يف هذه البلدان.
وقالت إحدى النساء" :نحن لدينا اآلن جيل من األطفال ال يزالون
أميني ".وطبقاً لالستقصاء بالهواتف النقالة ،يوجد لدى  68يف املائة من
أرس الالجئني يف تركيا أطفال يف سن التعليم االبتدايئ ،ولكن ال يلتحق
باملدارس سوى  63يف املائة من البنات و 75يف املائة من األوالد .ويف
لبنان ،يوجد طفل من بني كل ثالثة أطفال خارج املدرسة .ويف األردن،
يوجد طفل من كل ستة أطفال خارج املدرسة.
وأفادت أرس كثرية بأنها تتلقى مساعدة غذائية عىل شكل قسائم.
وقد اعتُرب ذلك أساسياً لتلبية احتياجاتهم من األغذية .وأصبح يف
استطاعة معظم األرس تناول وجبتني يومياً ،وهذا يعترب تحسناً كبرياً
مقارنة بالوضع السابق لنزوحها .غري أنها مل تتمكن من الوصول إىل
مستويات ما قبل األزمة من حيث جودة طعامها وكميته (انظر
الشكل  5-4والشكل .)10-4

الشكل  :10.4مستويات االستهالك الغذايئ
بني األرس السورية التي تتلقى املساعدة

ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ

(وفق ًا لبيانات الرصد والتقييم وبيانات الرصد بعد التوزيع ،2016 ،الربع األول).

ﻟﺒﻨﺎن

اﻷردن
اﺳﺘﻬﻼك
ﺿﻌﻴﻒ

40

ﺗﺮﻛﻴﺎ
اﺳﺘﻬﻼك
ﺣﺪي

اﺳﺘﻬﻼك
ﻣﻘﺒﻮل

ال تتوقف رحلة املهاجر مبجرد أن يعرب الحدود – فقد ُاضطرت أرس
كثرية إىل االرتحال عدة مرات داخل األردن ،ولبنان ،وتركيا .وقد
ُذكرت أسباب مختلفة ،من بينها البحث عن عمل ،والطرد ،وإيجاد
مساكن مختلفة أو أرخص ،وجمع شمل األرسة .وبالنسبة للكثريين،
فإن الرحلة مل تتوقف بعد .ففي األردن ولبنان ،توجد لدى أرسة
واحدة من بني كل أرستني نية الرحيل إىل بلد آخر .وقال إنهم
سيذهبون إىل أي مكان "مبكننا فيه أن نرسل أطفالنا إىل املدرسة،
ويوجد فيه مستقبل ".ويفضل معظم الناس الذهاب إىل مكان
ما حيث توجد لهم بالفعل أرسة أو أصدقاء .والبلدان الرئيسية
التي ُذكرت يف هذا الصدد هي بلجيكا ،وأملانيا ،والسويد ،وكندا،
والواليات املتحدة األمريكية .وعندما ُسئل املشاركون عام إذا كانوا
سيقومون بالهجرة غري الرشعية بالزوارق ،بدا أن معظمهم كانوا
مرتددين للغاية؛ فكانوا مدركني متاماً لألخطار التي تنطوي عليها
مثل هذه الهجرة.
وكانت نسبة األرس التي لديها نية الرحيل أقل يف تركيا ،حيث
تعتزم القيام بذلك أرسة واحدة من بني كل أربع ُأرس شملتها
املقابلة .والجدير بالذكر أن جميع املشاركني كانوا يحصلون عىل
مساعدة غذائية ،بينام كانت املجموعات مختلطة يف لبنان واألردن،
ولعل هذا قد أثر يف قرارها .ومن بني العوامل األخرى فرص العمل،
حيث توجد لدى السوريني يف تركيا فرص أفضل لدخول أسواق
العمل غري النظامي ،وهو ما يتيح لهم النهوض بأعباء أرسهم.

وأثناء املناقشات الجامعية املركزة ،قال املشاركون يف شانيل
أورفة وغازي عنتاب إنهم يفضلون البقاء يف تركيا بصورة أساسية
ألن البيئة الثقافية مشابهة جد اً للبيئة يف ديارهم .وباإلضافة
إىل ذلك ،كانت تكلفة الرحلة إىل أوروبا وخشية املخاطرة بحياة
أرسهم أثناء الرحلة من بني العوامل الجوهرية التي أثرت يف
تفضيلهم للبقاء يف تركيا .ويف األردن ولبنان ،أوضح قليل من
املشاركني أنهم قد تلقوا عروضاً بإعادة توطينهم يف أسرتاليا أو
كندا ،ولكنهم رفضوا هذه العروض نظراً لشواغلهم فيام يتعلق
بالحواجز اللغوية واالختالفات الثقافية.

العودة إىل سوريا

ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ

عندما ُسئل املشاركون عام إذا كانوا يأسفون ملغادرة سوريا ،كانت
آراؤهم متأثرة إىل حد كبري بالظروف املعيشية الحالية .ففي مخيم
األزرق ،حيث تعترب حرية الحركة مق َّيدة للغاية ،أعرب كثري من
الناس عن أسفهم ملجيئهم إىل األردن – فليس هناك اعرتاف قانوين
بوجودهم ،وليست هناك أي فرص للعمل .فهنا ،كام قالت إحدى
النساء" :لو عاد بنا الزمن إىل الوراء ،لفضلنا حالة القمع عىل أن
املخيم ".أما يف مخيم الزعرتي ،فلم
نكون الجئني نعيش يف هذا َّ
يأسف معظم الناس لقرار املغادرة .فهناك املزيد من الفرص غري
الرسمية لكسب العيش ،ومعظم الناس يرسلون أطفالهم إىل املدرسة.
ويف لبنان وتركيا ،أعرب البعض عن استيائهم ،ولكن معظمهم كانوا
يدركون أن البقاء يف سوريا مل ُيعد خياراً يف الوقت الحارض.
وقد أكد كل مشارك سوري تقريباً رغبته بقوة يف العودة إىل سوريا
لو استقرت األوضاع وساد األمن .وقال أحدهم" :حتى لو اضطررنا
للنوم يف الطرقات ،فإننا سوف نعود ".وقال البعض إنه يجب عىل
البلدان األجنبية أن تتوقف عن التدخل يف سوريا ،بينام أوىص
البعض بتحديد مناطق لحظر الطريان حتى ميكنهم العودة .وأوضح
آخرون أنهم سيحتاجون إىل االستقرار ،وقدر من التعايف االقتصادي
والوظائف ليك يعودوا.

الشكل  :11.4نوايا الرحيل أو البقاء يف البلد الحايل

ﻟﺒﻨﺎن

اﻷردن

اﻟﺮﺣﻴﻞ

ﺗﺮﻛﻴﺎ
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3.4

األفغان والسوريون يف اليونان

يتعي َّ
"كان َّ
عيل أن اختفي عن األنظار ملدة سبعة أيام وليس
معي سوى قليل من املاء وبال طعام ،بسبب طالبان".
42

1.3.4

الخلفية

كانت اليونان تعترب أحد املنافذ الرئيسية أمام املهاجرين للوصول طريق البحر منذ بداية العام .ويق َّدر بأن نحو  61 600شخص
يعيشون حالياً يف  48موقعاً من مواقع االستقبال يف جميع أنحاء
إىل شامل أوروبا طوال عام  2015وأوائل عام  .2016ويف منتصف
أكتوبر/ترشين األول  ،2015أشارت التقارير إىل وصول  9 000وافد اليونان .وهناك آخرون يعيشون يف أماكن غري نظامية أو رحلوا إىل
الجدد جاؤوا من
يوميا .فتعترب اليونان يف األصل أحد بلدان العبور .وبعد إغالق
بلدان أخرى .ويف حني أن قرابة نصف القادمني ُ
سوريا ،فإن األعداد تبني أيضاً أن الغالبية العظمى من السوريني
الحدود الشاملية أمام األفغان يف فرباير/شباط وأمام السوريني
ال يزالون يف بلدان قريبة من ديارهم .وبينام ف ّر  8 .4مليون سوري
والعراقيني يف مارس/آذار  ،2016أصبح كثري من املهاجرين
محارصين داخل اليونان ،وعاجزين عن مواصلة الرحلة إىل الشامل .إىل بلدان مجاورة وأقاموا بها ،فإن مليون سوري فقط طلبوا
اللجوء يف أوروبا (انظر القسم .)2 .4
ووفقاً ألرقام مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني ،وحتى
نوفمرب/ترشين الثاين  ،2016وصل أكرث من  170 200شخص عن
9

10

الشكل  :12.4دميغرافيا وبلدان منشأ املهاجرين الوافدين الجدد إىل اليونان ()2016

ﺎن
أﻓ

ﻐﺎﻧ

ﺳﻮ

ﺴﺘ

اﻟ

ﻌﺮ

اق

رﻳﺎ

ومن حيث تكوين السكان ،جاء معظم املهاجرين وملتمسو
اللجوء من سوريا ،وأفغانستان ،والعراق .ووفقاً للبيانات
املتاحة عن الوافدين منذ يناير/ترشين الثاين  ،2016كان
الوافدون من الرجال ضعف النساء ،إذ ميثلون  42يف املائة و 21
يف املائة من الوافدين عىل الرتتيب .وكانت هناك نسبة كبرية
من األطفال متثل  37يف املائة من جميع الوافدين .وتشري هذه
األرقام إىل وجود نسبة مرتفعة من األرس ،عىل األقل يف املواقع
الرسمية .وهناك أيضاً عدد من األطفال غري املصحوبني ،بلغ
عددهم نحو  1 480طف ًال حتى أغسطس/آب  .2016ومعظم
هؤالء من األوالد املراهقني.
وتخضع جميع املواقع الرسمية حالياً يف أنحاء البلد إلدارة حكومة
اليونان .ويتمثل دور مفوضية شؤون الالجئني يف تويل أنشطة
التنسيق والحامية ،وتقوم هذه الوكالة أيضاً بدور تعزيز القدرة.
وتتوىل الحكومة توفري األغذية بصورة أساسية عن طريق رشكات
تقديم الطعام .ويف بعض املستوطنات ،يتوىل املجلس الدامناريك
لالجئني تقديم األغذية.

ﺑ

الالجئني السوريني املسجلني
آخر تحديث  7نوفمرب/ترشين الثاين
 - 2016املصدر :املفوضية،
وحكومة تركيا

ﺎﻛ

ﺑﻠﺪان اﳌﻨﺸﺄ

ﺴﺘ
ﺎن
إﻳﺮ

ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ
ﻣﻦ اﻷﺳﺮ

أﺧ

ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء

ان

اﻟﻴﻮﻧﺎن

ﻣﻦ اﻟﺮﺟﺎل

ﻣﻦ اﻷﻃﻔﺎل

ﺮى

اﻟﻮاﻓﺪون إﻟﻰ

ويف موقعني يف أتيكا ،وإيلونكو ،وإاليوناسُ ،أجريت أربع مناقشات
جامعية مركزة مع  15امرأة ومثانية رجال من أفغانستان ،و  5نساء
من سوريا .وكانت االختالفات الرئيسية تتمثل يف تاريخ مغادرة
بلدانهم األصلية .فبينام غادر السوريني بلدهم منذ فرتة قريبة،
وبصورة أساسية يف عامي  ،2016 -2015كانت املجموعة األفغانية
تنقسم إىل فئتني :فئة غادرت أفغانستان منذ وقت طويل وقضت
سنوات كثرية يف إيران (بعض أفرادها ولد يف إيران) ،وفئة تركت
أفغانستان يف أواخر عام  2015أو أوائل عام  ،2016وبصورة
أساسية لدواعي السالمة واألمن.

9

9بيانات مفوضية شؤون الالجئني عن اليونان متاحة عىل املوقع الشبيك:
 .http://data.unhcr.org/mediterranean/country.php?id=83وتم االطالع عليها يف
 6نوفمرب/ترشين الثاين .2016

10

1ميكن الحصول عىل هذه البيانات من املوقع الشبيك ملركز سياسات الهجرة التابع ملعهد الجامعة األوروبية
(فلورانسا) ،الذي يو ِّفر بيانات ومعلومات رئيسية عن أثر أزمة الالجئني يف االتحاد األورويب .وميكن
الحصول عىل مزيد من املعلومات عىل املوقع الشبيك.http://syrianrefugees.eu/ :

األسباب الجذرية للنزوح :انعدام األمن الغذائي ،والنزاع ،والهجرة الدولية

43

ويركز هذا القسم عىل الناس الذين هربوا من أفغانستان وسوريا
وجرت مقابلتهم يف اليونان .أما التحليل الكامل للنزاع السوري
وعالقته باألمن الغذايئ والهجرة فقد تناوله القسم السابق ولن
يتكرر يف هذا القسم ما مل تظهر اختالفات مثرية لالهتامم.
2.3.4

النزاع املؤثر عىل ُسبل العيش واألمن
الغذايئ يف أفغانستان

بينام كانت الظروف املعيشية للمرشدين السوريني جيدة بشكل
عام قبل اندالع النزاع املدين (انظر القسم  ،)2 .4فإن الحالة
كانت متباينة بني املجموعة األفغانية .فقد تعرضت أفغانستان
لعدة مراحل من النزاع خالل األربعني عاماً املاضية ،بدءاً بالحرب
السوفياتية األفغانية (  )1989 -1979والحرب األهلية يف ظل
سيطرة حركة طالبان والتي نشبت يف عام  2001مع تدخل قوات
حلف شامل األطليس.
أما بعض املشاركني يف املناقشات الجامعية املركزة الذين غادروا
أفغانستان مؤخراً فقد جاؤوا من خلفية اقتصادية أفضل ،إذ كانوا
يعملون يف الحكومة ،ومحطات التليفزيون ،ورشكات النفط .وجاء
آخرون من خلفيات منخفضة إىل متوسطة الدخل ،وكانوا يعملون
كمزارعني ،ورعاة ،وعامل بأجر يومي .وكان عدد قليل فقط من
النساء يعملن ،وخاصة النساء العازبات ،أو األرامل ،أو النساء
الاليت ترك األزواج أرسهم.
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وتوضح الحالة األخرية كثرياً من أوجه التشابه مع سوريا.
فكان الناس يواجهون مخاطر أمنية مستمرة .وكان من األمثلة
التفجريات االنتحارية ،واختطاف األطفال ،والرسقة .وكان لدى
كثريين أقرباء أصيبوا أو قتلوا أثناء النزاع .وأوضح آخرون أن
أرسهم أو أقرباءهم تعرضوا لالضطهاد والتهديد عىل أيدي
أفراد حركة طالبان بسبب ارتباط أعاملهم بالحكومة .وأصيب
بعض ا لرجال بنريان البنادق أو يف ظروف أخرى وأصبحوا
عاجزين عن إعالة أرسهم .ومل يعد يف استطاعة الناس الذهاب
إىل عملهم بأمان.
وقد ُمنع األطفال ،وخاصة البنات ،من الذهاب إىل املدارس.
وقال أحد الرجال إن ابنه قد اختطف وهو يف طريقة إىل
املدرسة ثم قتل .وقال عدة مشاركني إنهم كانوا محارصين بني
قوات الحكومة وطالبان وقوات حلف األطليس .وقد تسللت
قوات طالبان بشكل متزايد إىل مواقع الحكومة ،مام ش ِّكل
تهديد اً مستمراً لهم وألرسهم.
وقال معظم املشاركني إنهم متكنوا من تلبية احتياجات أرسهم
يف أوقات السلم .أما يف أوقات النزاع أو العنف ،أو عند
حدوث كوارث طبيعية ،فكان االستهالك الغذايئ يتأثر ،نظراً
ملحدودية توافر األغذية يف األسواق وارتفاع األسعار إىل
مستويات عالية للغاية.

ويف الفرتات األخرية قبل مغادرة أفغانستان ،واجه كثري من
املجيبني ظروفاً مل يتمكنوا فيها من الحصول عىل ما يكفي من
األغذية ،مبا يف ذلك يف العاصمة كابول .وعندما مل تسمح لهم
ظروف األمن مبغادرة منازلهم ،كانوا يقللون من استهالكهم
الغذايئ ويخترصون عدد الوجبات إىل وجبة واحدة يف اليوم،
ويف بعض األحيان يأكلون كرسة من الخبز .وقال أحد الرجال
إنه يف وجود طالبان ،ظل مختبئاً يف منزله سبعة أيام ،ويعيش
فقط عىل املاء دون أن يجد ما يأكله .وقالت إحدى النساء إن
زوجها اختفى ملدة سبع سنوات بسبب النزاع ،وأثناء غيابه
اعتادت أن تصنع بعض السجاد وتبيعه لتدبري معيشتها .غري أنه
كان من الصعب عليها بيع هذا السجاد أثناء النزاع؛ وأضافت
أنها وأطفالها كثرياً ما كانوا يبيتون عىل َّ
الطوى .وتحدثت هذه
املجموعة أيضاً عن ثالث مناطق يف أفغانستان يصعب الوصول
إليها نظراً ألن طالبان أغلقوا الجرس املؤدي إىل هذه املناطق.
وقد سمعوا عن ُأناس فروا بحثاً عن الغذاء.
3.3.4

ُسبل العيش واألمن الغذايئ بني
األفغان يف إيران

كان األفغان الذين فروا من النزاعات السابقة والكوارث
الطبيعية ،وعاشوا يف إيران عدة سنوات يعملون أساساً كعامل
بأجر يومي يف قطاعات الزراعة ،أو تربية املاشية ،أو البناء.
وكان بعض النساء يعملن يف التطريز أو بعض األشغال اليدوية.
أما أولئك الذين انتقلوا إىل إيران منذ فرتة أطول وظلوا يف هذا
البلد فقد مت َّكنوا بشكل عام من تلبية احتياجاتهم األساسية.
وهؤالء ال يواجهون أي مشاكل تتعلق بالحصول عىل األغذية.
ولكنهم من ناحية أخرى ظلوا يواجهون صعوبات معينة
تعرقل اندماجهم بالكامل يف املجتمع اإليراين .وعىل سبيل
املثال ،أشار كثري من املهاجرين إىل زيادة تكاليف الحصول
عىل تأشريات اإلقامة ،فض ًال عن العاملة غري النظامية بأجور
منخفضة .وباإلضافة إىل ذلك ،كان ارتفاع تكاليف التعليم من
بني الشواغل التي أثريت بصورة متكررة.
4.3.4

رحالت الهجرة

"إذا عملت مع الحكومة ،فإن
طالبان ستقتلك ،وإذا عملت مع
طالبان ،فإن الحكومة ستقتلك،
وإذا عملت مع حلف األطليس،
فكالهام سيقتالنك".

عىل املغادرة مرة أخرى .وقد أمىض أحد األشخاص  12عاماً يف
باكستان بعد فراره من الحرب السوفياتية األفغانية قبل العودة
إىل أفغانستان .غري أن باكستان مل ُيعد ُينظر إليها اليوم عىل أنها
مأمونة نظراً ألن الناس سيواجهون خطر إرغامهم عىل االنضامم إىل
قوات طالبان.

مسببات الهجرة إىل اليونان

أشارت املجموعة األفغانية التي غادرت ديارها مؤخراً بصورة
أساسية إىل األوضاع األمنية الهشة داخل أفغانستان .فقد أصيب
البعض بسبب أعامل القصف .وغادر شخص آخر عندما ُقتل
أخواه ،وتحدث آخرون عن حوادث اإلرهاب أو التفجريات
االنتحارية .وقال شخص آخر كان يعمل مع الحلف األطليس إنه
تلقى تحذيراً ثم غادر قبل إلقاء القبض عليه .وأضاف قائ ًال" :إذا
عملت مع الحكومة ،فإن طالبان ستقتلك ،وإذا عملت مع طالبان،
فإن الحكومة ستقتلك ،وإذا عملت مع حلف األطليس ،فكالهام
سيقتالنك ".وقال إن أحد أبنائه قد اخت ُِطف من املدرسة و ُق ِتل.
وبعد جنازة طفله ،قرر التامس اللجوء خارج أفغانستان حرصاً عىل
سالمة أطفاله اآلخرين.

حاالت الترشد السابقة بني األفغان
إن النزاع الذي كان ينشب من آن آلخر يف أفغانستان طيلة
عاماً دفع كثرياً من الناس إىل الرتحال ذهاباً وإياباً بني أفغانستان
وباكستان أو إيران – مام ح َّول الهجرة إىل اسرتاتيجية تصدي
شائعة .وقال رجل متقدم يف السن ُ ِّ
شد عدة مرات يف حياته" :لقد
أصبحت مرهق ًا يف الواقع بسبب ذلك ".وقد حاول بعض املجيبني
العودة إىل أفغانستان أثناء تحسن األحوال بهدف استئناف ُسبل
عيشهم ،ولكن األوضاع األمنية الهشة أرغمتهم يف نهاية األمر
40
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وقد اعرتضت قوات طالبان طريق امرأة كانت تعمل مدرسة
وأمرتها تحت تهديد السالح بعدم الذهاب إىل املدرسة للعمل.
تعمد تسميم الطعام يف
وأبلغ عدة أفراد من املجموعة عن ُّ
املدارس لثني األطفال عن الذهاب إىل املدرسة .وأعرب بعض
النساء أيضاً عن القلق من أن أطفالهن كانوا مه َّددين بأن يجنّدوا
كمقاتلني يف صفوف طالبان.
وأفاد جميع املجيبني الذين غادروا أفغانستان منذ عدة سنوات
أن سوء األوضاع االجتامعية واالقتصادية كان السبب الرئييس
لهجرتهم بعد أن استقروا يف إيران .وهذه العوامل ،مقرتنة بالهجرة
الواسعة النطاق إىل أوروبا يف عامي  2014و  ،2015كانت وراء
القرار الخاص مبغادرة إيران .وأوضحت إحدى األمهات أن ابنها
قال لها "ال أستطيع مواصلة الدراسة هنا وال أريد أن أصبح عامل
بناء ".وقد تأ ّثر بأقرانه يف الفصل؛ وقد رحل كثري منهم إىل أوروبا
أو يعتزمون الرحيل إىل هناك.
وجاء السوريني الذين متت مقابلتهم يف اليونان من حلب وكوباين
وحمص .وقد هربوا جميعاً من سوريا نتيجة للنزاع والصعوبات
املرتبطة بذلك كام ُذ ِكر يف القسم  .1.2.4وكان العديد من املشاركني
السوريني من أصل كردي وقد عربوا الحدود إىل تركيا .ولكن البقاء
هناك مل يكن خياراً بسبب خلفيتهم العرقية .وكان معظم السوريني
الذين شملتهم املقابلة لديهم بالفعل أفراد من أرسهم يقيمون يف
هولندا أو أملانيا أو بلدان أخرى يف شامل أوروبا ،وكانوا يعتزمون
اللحاق بهم.
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مسارات الهجرة
بالنسبة لألفغان والسوريني عىل ح ٍد سواء الذين شملتهم املقابلة
هاجر معظمهم مع جميع أفراد أرسهم ،وسافر كثري منهم مع
أوالدهم ،مبن فيهم ال ُر َّضع واألطفال دون الخامسة .ويف بعض
رسلون أوروبا عىل نفقتهم الخاصة بعد
الحاالت ،كان املراهقون ُي َ
وتوجه قليلون
السامع عن قصص النجاح من األقرباء أو الجريانَّ .
إىل أملانيا أو السويد متهيداً ألن يلحق بهم باقي أفراد أرسهم.
وقد وصل غالبية األفغان إىل اليونان عن طريق إيران وتركيا.
وكانت األسباب الرئيسية وراء اختيار هذا املسار هي ال ُقرب من
الحدود والشبكات التي أقيمت بعد ذلك .وقد هرب السوريون
عن طريق تركيا ،وأمىض بعضهم عاماً أو عدة أعوام يف إزمري
لكسب ما يكفي من األموال ملواصلة الرحلة إىل اليونان .وكان هذا
هو الخيار األقل بالنسبة لألفغان واألكراد الذين عربوا تركيا يف عدة
أيام أو خالل عام عىل األكرث .وأشار البعض إىل التوترات العرقية،
وأشار آخرون إىل الحواجز اللغوية.

"ال أستطيع مواصلة
الدراسة هنا وال أريد أن
أصبح عامل بناء".

وكانت الرحلة شاقة بالنسبة ملعظم املهاجرين .فقد تح ّدث األفغان وعند الوصول إىل الرب من ليسبوس بعد رحلة يف الزورق استغرقت
أربعة أيام وليالٍ  ،حاول معظمهم مواصلة الرحلة إىل الحدود
عن إخفاء أوالدهم وبناتهم عند الفرار من املناطق التي تسيطر
عليها قوات طالبان .وأوضح أحدهم أن أصعب جانب من الرحلة الشاملية عىل الفور .وبعد منتصف فرباير/شباط  ،2016انفصل
السوريني عن األفغانُ .
كان عندما عربت مجموعاته عن طريق الجبال بني تركيا وإيران
وط ِلب من األفغان العودة إىل وسط اليونان،
َّ
وسط الثلوج الكثيفة .وكانت بصحبته حامته البالغة من العمر
بينام متكن السوريني والعراقيون من عبور الحدود الشاملية حتى
 95عاماً مع ست نساء وأطفال آخرين.
 20مارس/آذار  ،2016عندما تم إغالق الحدود بصورة كاملة.
ومل يكن السوريون الذين شملتهم املقابلة عىل علم بعد بأن
ويف منتصف سلسلة الجبال ،رصدهم من ُبعد ضباط مراقبة
ُ
الحدود قد أغ ِلقت أمام جميع املهاجرين عندما سافروا إىل
الحدود اإليرانية ،ولكنهم مت ّكنوا من الهروب والعبور إىل تركيا.
الحدود الشاملية .وحاول البعض البقاء هناك أطول فرتة ممكنة
وشاهد الكثريون جثث املوىت عىل طول الطريق .وظل السوريون
حتى استُن ِف َد ت مواردهم ،وعجزوا عن تلبية متطلباتهم الغذائية
واألفغان عىل ح ٍد سواء مرعوبني بسبب خطورة الرحلة بالزوارق
الدنيا واحتياجاتهم األساسية األخرى .وعند هذه النقطةُ ،
اضطروا
من إزمري أو بلدات ساحلية أخرى يف تركيا إىل ليسبوس ،باستخدام
إىل العودة ألثينا واإلقامة يف إحدى املستوطنات الرسمية .ومنذ
زوارق ّ
مطاطية بدون قبطان .وقد قام معظمهم بعدة محاوالت،
ذلك الوقت أصبح من الخطورة للغاية أن تحاول ُ
األرس الوصول
وأفاد البعض بأنهم حاولوا ست مرات قبل أن يتمكنوا من الوصول
إىل أوروبا بارتياد مسارات أخرى .وقالت امرأة أفغانية إنها
– إذ كان َّ
يتعي عليهم االنتظار عدة أيام يف الغابات املحيطة بإزمري
وطفلها انفصال عن زوجها عندما حاولوا الوصول إىل فرنسا عىل
ّ
مع قليل من الطعام ومياه الرشب .وكانت الزوارق مكتظة وخطرة
إحدى الشاحنات.
بنحو خاص بالنسبة لصغار األطفال ،نظراً ألنهم كانوا مع ّرضني
لخطر السقوط .وتح ّدثوا عن كيفية انقالب الزورق ،وقال أحد
األشخاص إنه فقد أبنه الشاب يف البحر.

الشكل  :13.4مسارات الهجرة بالنسبة للمشاركني يف املناقشات الجامعية املركزة الذين شملتهم املقابلة يف اليونان

ض ّمت هذه املجموعة كالً من األفغان
الذين وصلوا مؤخرا ً إىل إيران وأولئك
الذين أمضوا معظم حياتهم يف إيران.
قندوز
بغالن
كَابُ ْل

هرات

تركيا

لسبوس
إزمري
بودروم جزيرة
كوس

إيران

سوريا

أفغانستان

اليونان
أثينا

لبنان

األردن
باكستان

مرص

ليبيا

تعرض هذه الخارطة مسارات عامة رشحها املهاجرون أثناء املناقشات الجامعية املركزة؛ وليس هذا موجزًا شام ًال ملسارات الرحلة.
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الحصول عىل املعلومات ودور وسائل التواصل االجتامعي
مسارات وطرائق عن السفر عن طريق التح ّدث مع مهاجرين
وكان بيع األثاث أو املمتلكات ،واقرتاض األموال من األصدقاء
سابقني – باالعتامد أساساً عىل الهواتف النقالة واإلنرتنت للتواصل واألرسة ،وإنفاق امل ّد خرات من بني الطرق الرئيسية بالنسبة
مع األصدقاء واألرسة.
لألفغان والسوريني لتغطية التكاليف .فقد باع السوريون
أصولهم عىل امتداد الطريق ،وباع البعض منازلهم وأراضيهم
وقال البعض إنهم سمعوا األنباء عن طريق التليفزيون ،وعرف
بأدىن األسعار قبل مغادرة سوريا ،وتح َّد ثت أرستان عن البقاء
آخرون املسارات التي سيسلكونها عن طريق وسائل التواصل
يف تركيا للعمل وا ّد خار ما يكفي من املال للرحلة البحرية.
االجتامعي .وكان املهربون يرشحون الطرائق والخطوات التالية عند
وكان َّ
كل تو ُّقف ،وينقلونهم عن طريق شبكة راسخة .وال يزال معظمهم
يتعي عن األفغان تقديم أد ّلة للمتَّجرين بالبرش عىل أنه
يأمل يف ّأل تنتهي بهم رحلتهم إىل أثينا .وكانوا يشريون إىل حديقة
كان لديهم موارد كافية قبل الهجرة – مام يشري إىل أنهم جاؤوا
فيكتوريا ،وهي نقطة التقاء معروفة للمهاجرين يف وسط أثينا ،حيث من خلفيات أفضل نسبياً داخل بلدهم األصيل .وقد اختلف
ميكنهم تبادل املعلومات ذات الصلة .وأشار قليل من املجيبني أيضاً األمر بالنسبة للسوريني الذين حملوا معهم معظم مواردهم
إىل تقديم رشاوى لتيسري الحصول عىل معلومات مع َّينة.
املالية أو اعتمدوا عىل تحويالت من أقاربهم لسداد املتَّجرين
عىل طول الطريق.

تكلفة الهجرة

وأوضح األفغان الذين عاشوا يف إيران أنهم تركوا مبالغ بكاملها
عىل غرار ما جاء يف دراسة الحالة السابقة ،فإن التكلفة تعتمد عىل مع شخص يثقون به ومع املتَّجرين بالبرش يف إيران .ولدى
امله ِّرب ،ومسار الرحلة ،وعدد األشخاص املسافرين .ويق ِّدم الجدول تل ّقي تأكيد بأن املهاجر قد وصل إىل نقطة ما يف املسار ،كان
هذا الشخص يح ّول بعض املال لسداد تكاليف بقية الرحلة
 1-4نظرة عامة عىل بعض التكاليف التي ذكرها املشاركون يف
بكاملها للمه ِّرب .ويبدو أن هذا النظام راسخ داخل إيران ،إذ
املناقشات الجامعية املركزة:
يعمل كنوع من ُنظم التأمني بالنسبة للمهاجرين ليك يصل إىل
وجهتهم التالية.
الجدول  :1.4التكاليف التقديرية التي قدّ مها املشاركون

يف املناقشات الجامعية املركزة
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املسار

متوسط التكلفة للفرد بالدوالر
األمرييك

من أفغانستان إىل اليونان
من إيران إىل اليونان
من تركيا إىل اليونان

2 006
1 005
008
(كان السعر يختلف حسب املوسم)

من اليونان إىل فرنسا

009

 5.3.4الوضع الراهن وآفاق املستقبل
سبل العيش واألمن الغذايئ

مسببات الهجرة املتتالية
من املفرتض أن اليونان ليست سوى نقطة عبور .وقد أعرب جميع
املجيبني عن رغبتهم يف الوصول إىل أوروبا الغربية والشاملية ،وخاصة
أملانيا ،والسويد ،وبلجيكا ،وفرنسا ،واململكة املتحدة .وعىل الرغم
من إغالق الحدود واألوضاع يف اليونان ،فإن معظم األفغان مل يأسفوا
لقرار مغادرة أفغانستان نظراً للظروف املعيشية السيئة جداً هناك
والتهديدات التي تش ِّكلها قوات طالبان .وقال أحد األشخاص" :عىل
األقل نحن اآلن نشعر باألمان .فعىل الزورق ميكن أن منوت مرة
واحدة ،أما يف أفغانستان فيمكن أن منوت كل  15دقيقة".

كان معظم الناس القادمني إىل اليونان من خلفيات أفضل حا الً
تحمل نفقات العبور إىل أوروبا.
نوعاً ما ،وكان باستطاعتهم ُّ
غري أنهم خالل األشهر املاضية استنفدوا مواردهم بالكامل
وأصبحوا يعتمدون اآلن بصورة كاملة عىل الدعم الخارجي
مبا يف ذلك املساعدة الغذائية .وتوجد لديهم فرص ضئيلة
لالندماج يف سوق العمل املحلية ،والتي تأثرت كثرياً بسبب
األزمة االقتصادية يف اليونان ،وكذلك بسبب الحواجز اللغوية.
وال يلتحق باملدارس النظامية سوى عدد قليل جد اً من األطفال وعىل غرار األفغان ،أعرب جميع السوريني عن ن ّية مواصلة الرحلة
كجزء من مرشوع تجريبيَّ .
وينظم نوع من التدريس غري
إىل شامل أوروبا .فهم يجدون فرصاً اقتصادية ضئيلة يف اليونان
حيث يواجهون أيضاً الحواجز اللغوية .وقد تم تسجيلهم جميعاً
النظامي يف املخ ّيامت.
أثناء عملية التسجيل السابقة وق ّدموا طلبات إىل برنامج إعادة
و ُيعتَرب املأوى مشكلة كبرية ،وخاصة يف أحد املواقع التي متت
تيسه مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني.
التوطني الذي ِّ
زيارتها ،حيث يقيم املهاجرون يف خيام صغرية داخل أحد املباين
ويعتزم معظمهم التامس اللجوء وطلب جمع َشمل األرسة يف أملانيا
العامة .فحالة الرصف الصحي رديئة للغاية .وقد وصف أحد
أو السويد أو فرنسا أو بلجيكا.
املراهقني هذه الحالة بقوله" :نحن نعيش يف خيام صغرية ،ليست
هناك خصوصية ،واملكان مكتظ".
ويسود شعور كبري باإلحباط بني األفغان فيام يتعلق باختالف
ً
معاملتهم عن السوريني نظرا ألن كالهام عاىن من ظروف مامثلة يف
ويف موقع ثانٍ  ،كان تقديم الطعام من بني الشواغل التي أثارها
بلده األصيل .فالتفجريات ،والقصف ،والهجامت االنتحارية ،والقتل،
مهاجرون ومنظامت دولية .فقد شكا السكان من رداءة األغذية
والتعذيب ،واالختطاف ،ومحارصتهم بني الفصائل املختلفة ُتعترب
املق ّدمة ،وعدم تن ّوعها ،وأنواعها .وأوضحوا أنهم كانوا يفضلوا أن
من الحقائق اليومية يف كل من سوريا وأفغانستان .ويرى األفغان
يتاح لهم طهي أغذيتهم .أما أولئك الذين حصلوا عىل قسائم من
أنه ليس من العدل معاملة السوريني عىل أنهم أكرث احتياجاً ،وأن
لجنة اإلنقاذ الدولية ،فقد اختاروا عدم استهالك معظم األغذية
لديهم ُفرصاً أكرب ألحقيتهم يف إعادة التوطني.
العينية املقدمة ،مام أدّى إىل فواقد كبرية .وأفادوا أيضاً بأنه مل يكن
وشوهدت امرأة
هناك أي أغذية خاصة لصغار األطفال،
ِ
بخليطشابةمنوهي العودة إىل تركيا أو إيران
تطعم رضيعاً عمره عرشة أشهر وطف ًال عمره عامان
ِّ
الشاي األسود والخبز وكثري من السكر – وهي من بني اسرتاتيجيات قالت امرأة سورية إنها قد تفكر يف العودة إىل مخ َّيم أقامت فيه
التصدي املعتادة واملستخدمة يف سوريا يف أوقات الش ّدة .و ُتدرك
من قبل يف جنوب رشق تركيا ،فهناك ،استطاع الناس أن يعملوا
مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني واملجتمع الدويل هذه
وحصلوا عىل قسيمة لرشاء أغذيتهم الخاصة .ورفض مشاركون
الشواغل بالكامل ويحاولون التص ّدي لها عن طريق تدابري التوعية آخرون بشدة هذا الخيار ،قائلني إنهم لن يعودوا إىل هناك أبدا.
وتعزيز القدرات.
فقد دفعوا بالفعل مبالغ طائلة ليك يصلوا إىل اليونان .وقال األكراد
ً
السوريون بشكل خاص إن تركيا ليست خيارا بالنسبة لهم.
11

"عىل األقل نحن اآلن نشعر باألمان.
فعىل الزورق ميكن أن منوت مرة
واحدة ،أما يف أفغانستان
فيمكن أن منوت كل  15دقيقة".

وأعلن األفغان الذين عاشوا قبل ذلك يف إيران إنهم ال يعتزمون
العودة ،غري أن البعض قالوا إنهم سوف يف ِّكرون يف العودة إذا كان
حصول أطفالهم عىل التعليم مكفوالً عىل قدم املساواة .وقالت
امرأة" :لقد حصلنا عىل كل يشء يف إيران ،وكانت املشكلة الرئيسية
هي املدارس بالنسبة ألطفالنا .وقد قمنا بهذه املخاطرة فقط من
أجلهم ومن أجل مستقبلهم".

11

1مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني ( 1يوليو/متوز  :2016صحيفة وقائع مرشوع اإليواء بغرض إعادة
التوطني' :سيكون ملتمسو اللجوء الحاملون للجنسيات التي يكون متوسط معدل االعرتاف بالحامية
الدولية بالنسبة لها عىل مستوى االتحاد األورويب  75يف املائة فام فوق ،وفقاً ألحدث البيانات الفصلية
للمكتب اإلحصايئ لالتحاد األورويب عىل نطاق االتحاد ،مؤهَّ لني إلعادة التوطني يف دول أخرى من الدول
األعضاء يف االتحاد األورويب حيث سيتم النظر يف طلبات لجوئهم '.وهذا يعني أن األفغان لن يكونوا
مؤهّ لني طبقاً ملعدالت االعرتاف الحالية بالحامية الدولية األوروبية.
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4.4

املهاجرون يف إيطاليا

"مل تكن نيتي أن أخاطر بحيايت عىل زورق إىل إيطاليا".

50

1.4.4

الخلفية

أصبحت إيطاليا بشكل متزايد من البلدان املتلقية لتدفقات
بداية العام .وبلدان املنشأ الرئيسية هي نيجرييا ،وإريرتيا،
الهجرة نظراً ملوقعها الجغرايف .ففي السنوات األخرية ،أدّت األزمات والسودان ،وغامبيا ،وكوت ديفوار ،وغينيا.
املتكررة وسوء األوضاع االقتصادية يف كثري من البلدان األفريقية
ويصل غالبية املهاجرين إىل إيطاليا عن طريق ليبيا ،مع وصول
إىل تدفق منتظم للوافدين عن طريق الرب إىل سواحل إيطاليا
نسبة أقل من بلدان شامل أفريقيا األخرى ،من بينها مرص.
تسجيل
الجنوبية ،وخاصة يف صقلية .وعالوة عىل ذلك ،فإنه يتم
ويسافر املهاجرون بواسطة قوارب ّ
مطاطية قابلة للنفخ ،والتي
عدد كبري من الوافدين إىل حدود إيطاليا الشاملية ،من مسار ب ّري
تؤ ّدي إىل عدد كبري من الوفيات .وحتى أكتوبر/ترشين األول
للهجرة عن طريق دول البلقان.
 ،2016أفادت التقارير عن وفاة أو فقدان نحو  3 250شخصاً منذ
ووفقاً لبيانات مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني ،وحتى
بداية العام أثناء عبورهم البحر.
نوفمرب/ترشين الثاين  ،2016تم تسجيل نحو  161 600وافد منذ
12

الشكل  :14.4دميغرافيا وبلدان منشأ الوافدين الجدد إىل إيطاليا ()2016
اﻟﻮاﻓﺪون إﻟﻰ

ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻣﻦ

ﺮﻳﺎ
ﻧﻴ

ﺠﻴ

إ

ﻛﻮ

ﻏ

رﻳﺘ

ﺎﻣ

ﺮﻳﺎ

ﺒﻴﺎ

ﻳﻔ
تد

اﻟ

ﺴ

ﻮار

ان
ﻮد

ﻏﻴ

ﻨﻴﺎ

اﻟ

ﺼ

ﻮﻣ

ﺎل

اﻟ

ﺴ

ﻨﻐ

ﻣﺎ

ﺎل

ﺑﻠﺪان اﳌﻨﺸﺄ

ﻟﻲ

اﻟﺬﻛﻮر اﻟﺒﺎﻟﻐﲔ
واﳌﺮاﻫﻘﲔ
أﺧ

ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء

ﺮى

إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ

ﻣﻦ اﻟﺮﺟﺎل

ﻣﻦ اﻷﻃﻔﺎل

الوافدين عن طريق البحر منذ يناير/كانون الثاين 2016
آخر تحديث  7نوفمرب/ترشين الثاين  - 2016املصدر :املفوضية،

وعىل عكس السوريني واألفغان (انظر القسمني  2.4و ،)3.4فإن
الغالبية العظمى من األشخاص الذين حاولوا الرحيل هم من الرجال
العازبني و 14يف املائة فقط من النساء .وهناك قرابة  15يف املائة من
ويرجح أن كثرياً منهم مراهقون ذكور.
ال ُق َّص غري املصحوبنيّ ،
ومير املهاجرون ملتمسو اللجوء الذين يصلون إىل إيطاليا بعملية
تسجيل مط َّولة ومراجعات عند "النقاط الساخنة" حيث ميكن
احتجازهم لفرتة قانونية أقصاها  72ساعة .وتقرر السلطات ما
فرتسل الالجئني املحتملني إىل
إذا كانوا مؤهّ لني اللتامس اللجوءِ ،

مراكز االستقبال وتس ِّلم اآلخرين إشعارات تأمرهم مبغادرة إيطاليا
عىل نفقتهم الخاصة يف غضون سبعة أيام – وهو خيار يأخذ
به قليلون .ومفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني ،واملنظمة
الدولية للهجرة ،ومنظامت غري حكومية جميعها موجودة لتقديم
الخدمات األساسية ،والتسجيل ،والحامية ،والرصد ،والتوعية.
ومت ِّول الحكومة املساعدة الغذائية وتتوالها رشكات تقديم الطعام.
12

1بيانات مفوضية شؤون الالجئني متاحة عىل املوقع الشبيك:
 .country.php?id=105وتم االطالع عليها يف  6نوفمرب/ترشين الثاين .2016

http://data.unhcr.org/mediterranean/
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ولغرض هذه الدراسة ،تم اختيار مركز االستقبال يف بلدة المبيدوزا
(صقلية) ،نظراً ألنها ُتعترب أحد املوانئ الرئيسية للدخول إىل إيطاليا.
و ُيعترب املوقع مركز عبور ويصنّف عىل أنه "نقطة ساخنة" وفقاً
للخطة األوروبية بشأن الهجرة ،حيث ميكث املهاجرون بضعة
أيام قبل إرسالهم إىل مراكز أخرى يف إيطاليا .وكان املشاركون من
بلدان غرب أفريقيا وبنغالديش بصورة أساسية .وباإلضافة إىل بلدة
المبيدوزا ،عُ قدت مناقشات جامعية مركزة يف روما ،يف مستوطنة غري
رسمية وسط املدينة ،لفهم االحتامالت بصورة أفضل بالنسبة ألولئك
املهاجرين الذين وصلوا إىل املرحلة الثانية من رحلتهم .ويف هذه
الحالة ،جاء معظم املشاركني من رشق أفريقيا.
13

2.4.4

ُسبل العيش واألمن الغذايئ يف
البلدان األصلية

أوضح كثري من املهاجرين من رشق وغرب أفريقيا أنهم كانوا
يعملون قبل هجرتهم يف القطاع غري الرسمي ،مع أن كثرياً منهم
كانوا عاطلني .ونظراً ألنهم كانوا من الشباب بصورة نسبية،
فكان الكثري منهم ال يزال يذهب إىل املدرسة قبل الهجرة .وأفاد
مهاجرون من بنغالديش أنهم كانوا يتقاضون يف ديارهم راتباً قدره
 2يورو عن ساعات عمل ترتاوح ما بني  10و 12ساعة يف اليوم.
وأفاد كثريون من غرب أفريقيا وبنغالديش أنهم كانوا من أرباب
األرس ،عىل الرغم من ِصغر سنهم ،بسبب وفاة أو غياب آبائهم.
وقد استك َمل معظمهم التعليم االبتدايئ ،بينام استك َمل قليلون
التعليم الثانوي .وقد ُ
اضطر كثريون إىل ترك املدرسة إلعانة أرسهم.
وكان املهاجرون يف المبيدوزا يتناولون أطعمة محدودة نسبياً يف
ديارهم؛ وأفاد كثريون بأنهم كانوا يحصلون عىل وجبتني يومياً يف
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الظروف العادية .وكانت الوجبات مك ّونة يف معظمها من األرز
والخرضوات ،مع أنه كان يتم تناول األسامك بصورة متكررة نوعاً
ما يف السنغال وغامبيا .وأفاد املهاجرون من رشق أفريقيا الذين
شملتهم املقابلة يف روما بأنهم كانوا يف معظم األوقات يتناولون
اإلنجريا (وهو خبز ّ
مسطح من عجينة متخ ِّمرة) ،مع حساء بالفول
الح ُّمص ،وبعض الفاكهة .وكانوا نادراً ما يتناولون اللحوم ،وأشار
أو ُ
مهاجرون من رشق أفريقيا إىل أنهم كانوا ال يتناولون اللحوم ّإل
يف مناسبات خاصة مثل حفالت الزواج أو االحتفاالت الدينية.
وقال معظم املهاجرين الذين شملتهم املقابلة إن تلبية احتياجات
أرسهم كانت مت ّثل صعوبة مستمرة قبل مغادرة بلدانهم األصلية.
وأثناء األوقات العصيبة ،أفاد مشاركون بأنه مل يكن يف استطاعتهم
سوى تناول وجبة واحدة يوميا .وقال مهاجر من بنغالديش إنه
يتعي تقاسم طبق واحد بني أربعة أشخاص.
كان ّ
ونظراً لتن ُّو ع الخلفيات ،فإن املشاكل التي أ ّثرت عىل ُسبل العيش
واألمن الغذايئ تن َّوعت كثرياً ما بني الفقر الهيكيل ،واملصاعب
االقتصادية ،والنزاع ،وعدم االستقرار السيايس .وأ ّكد معظم
املهاجرين من غرب أفريقيا أنه مل تكن هناك فرص لكسب العيش،
وإمنا صدمات أو أزمات خاصة .وأوضح املشاركون الشباب من
غرب أفريقيا أنهم وأخوتهم أر ِغموا عىل تلك ألن أرسهم عجزت
تحمل املصاريف املدرسية .فقد أدّى نزاع يف شامل رشق
عن ُّ
نيجرييا وعدم االستقرار السيايس يف غامبيا إىل تفاقم حالة الفقر
التي واجهتها كثري من األرس.
13
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ويف نيجرييا ،أدّى التم ُّرد املستمر إىل اضطراب ُسبل العيش وأثر
بطريقة سلبية عىل قدرة األرس عىل إنتاج األغذية .وأوضح عدة
مشاركني من غامبيا أنه قد ألقي القبض عليهم أو عىل أفراد
أرسهم كنتيجة مبارشة لعدم االستقرار السيايس.
وتح ّدث اإلريرتيون عن النزاع املستمر عىل نطاق البلد ،والذي
تفاقم بسبب النظام الدكتاتوري والخدمة العسكرية اإلجبارية.
وتح ّدث مشاركون من السودان عن النزاعات وانتهاكات حقوق
اإلنسان يف بلدهم .وتحدث هؤالء املهاجرون عن شعور عام
بعدم االستقرار وانعدام األمن ،فض ًال عن االفتقار إىل الخدمات
االجتامعية .وتحدث أحد املشاركني من دارفور يف السودان أيضاً
عن سنوات الجفاف التي ضاعَفت من انعدام األمن الغذايئ.

ففي غرب أفريقيا ،كان السبب األول للهجرة هو وجود عدد محدود
من فرص العمل يف الديار ،وللقيود االقتصادية املرتتبة عىل ذلك.
وأشار عدد من هؤالء املهاجرين إىل املشاكل الصحية بني أرسهم
والصعوبات الخاصة بدفع فواتري العالج .وأوضح أحد املشاركني أن
الهجرة كانت "قرار ًا شخصي ًا عندما ترى أمك وهي تعاين".

وكان االضطراب السيايس أحد العوامل الحاسمة اإلضافية يف حالة
نيجرييا ،بسبب مترد بوكو حرام يف املنطقة الشاملية الرشقية ،ويف
غامبيا يف أعقاب االشتباك السيايس بني الحكومة وقوات املعارضة.
وعب مهاجر من غامبيا عن إحباطه بقوله" :كنت أريد فقط مكاناً
َّ
ينعم بالسالم ".وبالنسبة ملعظم املشاركني اآلخرين ،مل تكن هناك
قضية أو أزمة معينة يوضحونها يف ديارهم ،ولكن كان يراودهم
ببساطة حلم الرحيل إىل أوروبا بحثاً عن حياة أفضل ،وأرادوا أن
وأشار مهاجرون من بنغالديش بصورة أساسية إىل الفيضانات املتكررة
يحققوا هذه التطلعات.
التي تسببت يف فقدان األصول ،وأدّت إىل تأ ّثر القطاعات االجتامعية
ّ
وركز املهاجرون من رشق أفريقيا عىل قلة فرص العمل ،وانخفاض
واالقتصادية عىل نطاق واسع .وأشاروا أيضاً إىل عدم االستقرار
األجور يف أعامل غري مأمونة ،والتع ُّرض ملخاطر أمنية .وكان هناك عامل
السيايس وارتفاع أسعار األغذية التي وصلت إىل عنان السامء.
ّ
رئييس إضايف بالنسبة لإلريرتيني يتمثل يف الخدمة العسكرية التي تعترب
إلزامية ،وإىل أجل غري مس ّمى ،وبرواتب هزيلة أو غري منتظمة .وأشار
 3.4.4رحالت الهجرة
كثري من اإلريرتيني إىل ذلك عىل أنه أحد األسباب الرئيسية للهجرة –
وهو تجنُّب الخدمة العسكرية والنزاع ،والبحث عن عمل مستقر.
مسببات مغادرة املهاجرين لبلدانهم األصلية
و ُتعترب الهجرة االقتصادية من بنغالديش ظاهرة عامة ،حيث
قال جميع املهاجرين تقريباً الذين شملتهم املقابلة يف إيطاليا
إنهم قرروا الهجرة بحثاً عن االستقرار وفرص أفضل لكسب العيش .يغادر كثري من املهاجرين بلدهم للعمل يف الرشق األوسط وشامل
أفريقيا .وأوضح املشاركون يف املناقشات الجامعية املركزة يف بلدة
ووفقاً الستقصاء أجرته املنظمة الدولية للهجرة بني مهاجرين يف
المبيدوزا أنهم يفتقرون إىل فرص لكسب العيش ،باإلضافة إىل
ليبيا يف أغسطس/آب ُ ،2016تعتَرب املصاعب االقتصادية السبب
الفيضانات وارتفاع األسعار ،وهو ما اضطرهم إىل مغادرة ديارهم.
األول الذي دفع املهاجرين إىل مغادرة بلدانهم األصلية.
الشكل  :15.4أسباب الهجرة
(بناء عىل :استقصاء للمنظمة الدولية للهجرة بني مهاجرين يف ليبيا ،أغسطس/آب )2016
ً
ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ
اﻟﻨﺰاع
ﺧﺪﻣﺎت
أﺳﺎﺳﻴﺔ
ﻣﺤﺪودة

ﻣﺼﺎﻋﺐ
اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
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مسارات الهجرة

ما بني  56و  83يف املائة من املهاجرين من بلدان مختلفة مكثوا
سافر جميع املهاجرين تقريباً من رشق وغرب أفريقيا مبفردهم،
ألكرث من ستة أشهر داخل ليبيا.
تاركني أرسهم ببعض التحويالت املالية وآمال جمع الشمل يف
املستقبل .و ُتعترب الرحلة شاقة للغاية ومك ّلفة ليك ترحل األرسة
وكان املسار األكرث شيوعاً من غرب أفريقيا هو :غامبيا أو السنغال
بكاملها معا .و ُيعترب معظم املهاجرين عىل هذا املسار من الشباب؛
إىل باماكو يف مايل؛ ومن واغادوغو يف بوركينا فاسو إىل نيامي يف
فهم يعتقدون أن الشباب سيتحمل مشقة الرحلة ويدفعهم
النيجر؛ وبعد ذلك من خالل الصحراء عن طريق أغاديز للوصول
احتامل أكرب بأن يجدوا عم ًال يع َّول عليه.
إىل ليبيا؛ ثم الرحلة األخرية إىل إيطاليا بالزوق .وتح ّدث مهاجرون
وكان املهاجرون من غرب ورشق أفريقيا يرتحلون أوالً داخل بلدانهم ،قليلون عن مسار آخر إىل شامل أفريقيا :السنغال ،وموريتانيا،
والجزائر ،وليبيا ،ثم إيطاليا .أما املهاجرون من نيجرييا فقد
ويف األغلب من املناطق الريفية إىل املناطق الحرضية األكرب أو إىل
توجهوا إىل النيجر ،ثم عن طريق الصحراء إىل ليبيا ،وبعد ذلك
العاصمة .وعموماً ،فإنهم قد يرتحلون مرة أو مرتني قبل هجرتهم
ّ
إىل إيطاليا .وتوضح هذه النتائج كيف أن النيجر بالذات تعترب
عرب الحدود .وكان أغلب املهاجرين يأملون ببساطة يف إيجاد عمل
أحد منافذ الهجرة .أما املهاجرون من رشق أفريقيا الذين متت
مستقر ،أينام ُو ِجد .وعندما مل يو َّفقوا يف إيجاد عمل مستقر أو
ظروف مرضية ،فإنهم سريتحلون إىل الخيار األفضل التايل ،مبا يف ذلك مقابلتهم يف روما ،فقد سافر معظمهم عن طريق السودان
يف بلدان مجاورة ،عىل أمل إيجاد وضع أفضل .ويف الطريق ،يجمعون (الخرطوم) إىل ليبيا ثم إىل إيطاليا ،مع أن بعض اإلريرتيني مروا
عن طريق مرص بدالً من ليبيا.
معلومات عىل املستوى املحيل عن مسارات العبور والخطوات
التالية .واستمرت الرحلة بهذه الطريقة التدريجية ،متبعني مسار عام
وكان املهاجرون من بنغالديش يسافرون جوا مبارشة إىل ليبيا
أخذهم يف نهاية املطاف يف اتجاه أوروبا.
ويعملون هناك بضع سنوات .وكانوا سيمكثون فرتة أطول
ملواصلة العمل يف هذا البلد ،ولكن منذ اندالع األزمة يف عام
وتص َّور كثري من املهاجرين أن ليبيا بلد يو ّفر فرصاً عديدة
 ،2011تدهورت األوضاع وكانوا يكافحون إليجاد عمل .وأفاد
للعمل ،ولذلك ساروا يف هذا االتجاه .وأفاد آخرون بأن لديهم
أصدقاء أو أقارب استكملوا الرحلة بنجاح إىل إيطاليا عن طريق البعض بأن الرشكات اوقفت عملياتها أو أن أصحاب األعامل قد
توجهوا إىل البلد الذي يقع يف شامل أفريقيا .غري
اختفوا بسبب استمرار النزاع .وباإلضافة إىل ذلك ،ومع استمرار
ليبيا ،ولذلك َّ
أن األوضاع املتدهورة وغري املحتملة يف ليبيا خالل الفرتات
تدفق املهاجرين من غرب أفريقيا ،زاد التنافس عىل العمل غري
األخرية أرغمتهم جميعاً عىل متابعة الهجرة يف النهاية إىل إيطاليا النظامي ،وانخفضت األجور وتحدثوا مهاجرين من بنغالديش
عىل منت زورق ،حتى لو مل يكن ذلك جزء اً من خطتهم األ ّولية.
عن االرتحال عدة مرات داخل ليبيا ،من طرابلس إىل مرصاتة
وأوضح مهاجر من غامبيا قائ ًال " :مل تكن نيتي أن أخاطر بحيايت ثم إىل بنغازي بحثاً عن عمل .وكنتيجة لهذه األوضاع السيئة،
عىل زورق إىل إيطاليا ".وعىل هذا النحوَّ ،
تبي أن أوروبا مل تكن وجد مهاجرو بنغالديش أنفسهم عاجزين عن تلبية احتياجاتهم
دامئاً املقصد املؤدي إىل "النجاح التام أو الفشل الذريع ".وهذا
األساسية .ولذلك اضطروا إىل اللحاق بتدفق املهاجرين ومواصلة
ما أكدته أيضاً بيانات املنظمة الدولية للهجرة التي توضح أن
الرحلة البحرية إىل إيطاليا.

الشكل  :16.4مسارات الهجرة للمشاركني يف املناقشات الجامعية املركزة الذين متت مقابلتهم يف إيطاليا
إيطاليا
المبيدوسا
بنغازي

مرص

بنغالديش

ليبيا

مرصاتة

طرابلس

الجزائر

سبها

دكا

إريرتيا
أسمرة

السودان
الخرطوم

نيجرييا

تعرض هذه الخارطة مسارات عامة رشحها املهاجرون أثناء املناقشات الجامعية املركزة؛ وليس هذا موجزًا شام ًال ملسارات الرحلة.
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مايل

أغاديس

النيجر

موريتانيا

نيامي

السنغال
باماكو

واغادوغو
بوبوديوالسو

بوركينا
فاسو

داكار
بانجول

غامبيا

األوضاع يف بلدان العبور
عاىن املهاجرون دون استثناء من سوء املعاملة أثناء رحالتهم .فكثري وكانت األوضاع أكرث صعوبة يف ليبيا ،حيث مير خاللها الغالبية العظمى
من املهاجرين القادمني إىل إيطاليا .ويتحدث جميع املشاركني عن حالة
من املشاركني يف املناقشات الجامعية املركزة يف إيطاليا عملوا يف
التدهور والتمييز وسط شعور عام بانعدام األمن ،مع استمرار العنف:
قطاع البناء أو قاموا بأعامل يومية أخرى غري نظامية عىل امتداد
"إنك ال تجد أي سلطة هناك ،فليست هناك حكومة .وهو ليس مكان ًا
الرحلة .ويف حاالت كثرية ،مل يكن املهاجرون يحصلون عىل أجور
مناسبة أو ال يحصلون عىل أجور طوال أسابيع أو أشهر .وقال أحد آمن ًا ".وعاش املهاجرون يف مساكن مشرتكة مع آخرين من نفس البلد يف
األشخاص" :يف باماكو ،عندما يدفعون ملواطنيهم عرشة يورو ،فإنهم مناطق اعتربت "غيتو" للمهاجرين من جنوب الصحراء ،ولذلك ُسميت
توسل إىل صاحب العمل ليك 'غريغارا' .ويعترب السجن من األحداث الشائعة يف روايات املهاجرين
يدفعون لك خمسة ".وقال آخر كيف ّ
عن ليبيا .وتحدث عدة مشاركني عن عمليات اعتقال واحتجاز بطريقة
يدفع أجره يك يتم َّكن من إرسال بعض املال ألرسته لرشاء الغذاء
وأشياء أخرى .وتعترب الرحلة طويلة وشاقة ومتتد عرب بلدان كثرية تعسفية ،وعن انتهاكات لحقوق اإلنسان وعن التعذيب.
ولشهور كثرية ،مع ترك أرسهم بال مصدر دخل يع َّول عليه أو
وتعترب الرعاية الصحية محدودة ،هذا لو أتيحت عىل اإلطالق .وأفاد
بال طعام .وهذا يوضح أنه بينام يعترب انعدام األمن الغذايئ أحد
مهاجر من غامبيا عن تعرضه للسجن مع أخيه الذي تويف بعد ذلك
الدوافع األ َّولية للهجرة ،فإن الهجرة يف حد ذاتها تعمل عىل تفاقم
إثر أزمة ربو بسبب عدم وجود مساعدة طبية .وتحدث مهاجرون عن
انعدام األمن الغذايئ.
تقاسم وجبة واحدة بني خمسة مساجني كل  12ساعة.
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ومع هذه التكاليف املتزايدة لتغطية كل مرحلة من مراحل
وكانت هذه الوجبات مك َّونة من خبز أو معكرونة ،مع تركهم
يعانون من نقص التغذية .وعند مغادرة السجن ،بعد معاناة شهور الرحلة ،مل يتم َّكن املهاجرون من إجراء تقدير دقيق للتكلفة
اإلجاملية للرحلة (والتي غالباً ما تستغرق أكرث من عام) .وميثل
من هذه املعاملة ،قالوا" :إنك تبدو وكأنك لست من البرش".
ركوب الزورق إىل إيطاليا أكرب تكلفة عىل امتداد الرحلة ،ولكن
وهذه األقوال عن األوضاع يف ليبيا تدعمها بيانات ثانوية من
الثمن يتفاوت بدرجة كبرية حسب االتصاالت التي ُيجريها كل
شواغل
املنظمة الدولية للهجرة .فهذه الوكالة تسلط الضوء عىل
فرد .وقال مهاجر من السنغال إنه مل يدفع شيئاً عىل اإلطالق نظراً
أمنية تحدث عنها مهاجرون يف هذا البلد ،مبا يف ذلك االحتجاز
ألن صاحب العمل قام بتغطية التكلفة .وأفاد آخرون بأن التكلفة
التعسفي ،والقيود عىل حرية الحركة ،وحوادث اختطاف متزايدة
اإلجاملية ميكن أن تصل إىل  2 500دوالر أمرييك.
طلباً للفدية .ومل يتسنّ مقابلة سوى القليل من املهاجرات يف
إيطاليا ،مع أن العنف الجنساين ميثل واقعا قد يؤثر عىل املرأة
واملهاجرون الذين متت مقابلتهم معظمهم من الشباب ومن أرس
بشكل خاص وعىل ال ُق َّص غري املصحوبني بذويهم عىل امتداد مسار فقرية ليست لديها القدرة االجتامعية أو املالية املطلوبة القرتاض
الهجرة بكامله.
األموال من أجل السفر .ونتيجة لذلك ،كان يجب أن تغطي
دخولهم الهزيلة احتياجاتهم األساسية ،باإلضافة إىل تكاليف النقل.
وتحدث كثري من املهاجرين عن صعوبة سداد تكاليف املسكن
تكلفة الهجرة
واملأكل ،فهم يكافحون من أجل االدخار للجزء التايل من الرحلة.
ميكن أن تتسبب تكاليف تغطية الرحلة يف تفاقم انعدام األمن
ويف حاالت استثنائية فقط – مث ًال عند خروجهم من السجن الليبي،
الغذايئ ،إذ يتك َّبد أفراد األرسة الديون ،أو يعطي املهاجرون
أو بصفة خاصة عندما تكون الرحلة بالزورق اإليطايل باهظة
األولوية ملواردهم املحدودة من أجل تغطية تكاليف النقل.
التكلفة – فإنهم يضطرون إىل االقرتاض من األرسة أو من األصدقاء.
أما املهاجرون من غرب أفريقيا فإنهم يدبرون تكاليف املرحلة
التالية للرحلة عن طريق طلب مساعدة محلية ،واالتصال هاتفياً وقال مهاجرون من رشق أفريقيا إنهم ليك يعربوا الحدود من إريرتيا إىل
بأقرباء وأصدقاء أكملوا الرحلة بالفعل .ثم يدخرون لتغطية هذه السودان ،كان يجب عليهم دفع رسوم ،أو عبور الحدود بطريقة غري
التكاليف .ونظراً ألن املهاجرين غالباً ما يتعرضون لالستغالل عند قانونية .وقالوا إن التكاليف من السودان إىل ليبيا تبلغ  1 600دوالر
تأدية عملهم ،فإن االدخار لتغطية تكاليف الرحلة كان يستغرق
أمرييك .و ُتعزى هذه التكاليف العالية إىل وجود جامعات إجرامية
شهورا كثرية.
عىل امتداد الصحراء .ويتصل املهاجرون عادة بشخص ما من بلدهم
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يساعد عىل تهريبهم عرب الصحراء ويتفاوض مع قطاع الطرق .غري
أنهم يتعرضون لخطر اإلمساك بهم من قبل هذه العصابات ،ويضطر
معظمهم إىل االتصال بأرسهم وطلب أموال .وبعد هذه الرحلة املكلفة
إىل ليبيا ،قالوا إنهم دفعوا مبلغاً آخر قدره  1 200دوالر أمرييك للرحلة
بالزورق إىل إيطاليا.
وقد أصبح الكثري من مهاجري بنغالديش مثقلني بالديون .فقد
باعوا األرايض واألصول واقرتضوا األموال من األصدقاء واألرسة
لتغطية تكاليف رحلتهم إىل ليبيا .ووجد كثريون أنهم غري قادرين
عىل كسب ما يكفي من املال لسداد ديونهم .ولهذا السبب ،عندما
أصبحت ليبيا غري مستقرة وخطرة بشكل متزايد ،رأوا أن العودة
إىل ديارهم ليس خيارا .أما بالنسبة للمشاركني يف املناقشات
الجامعية املركزة ،فقد عملوا لشهور يف ليبيا دون أن يحصلو عىل
أي راتب .ويف بعض الحاالت ،وافق بعض أصحاب العمل عىل دفع
تكاليف الرحلة بالزورق إىل ميناء المبيدوزا بدالً من دفع رواتبهم.
4.4.4

الوضع الراهن وآفاق املستقبل

ُسبل العيش واألمن الغذايئ

كان للرحالت التي تستغرق شهوراً يف ظروف شاقة أثرها عىل
املشاركني يف املناقشات الجامعية املركزة يف إيطاليا ،والذين
تدهورت حالة أمنهم الغذايئ طول الطريق .ومل يتم َّكن املهاجرون
الذين اختاروا هذا املسار من ادخار املال أثناء الرحلة ،ونظراً
لخلفيتهم الفقرية بشكل عام ،أصبحوا يعتمدون اآلن بصورة كاملة
عىل الدعم الخارجي ،مبا يف ذلك املساعدة الغذائية.
وتعترب ظروف االستقبال يف إيطاليا ُمرضية بشكل عام ،من
حيث املساعدة الغذائية واملأوى عىل حد سواء .غري أن األوضاع
تتفاوت من حالة إىل حالة باختالف مراكز االستقبال .فكانت
األوضاع مقلقة بشكل خاص يف املستوطنات غري الرسمية حيث
يستطيع املهاجرون االعتامد فقط عىل املساعدة من متطوعني
وعىل هبات من منظامت املجتمع املدين لتلبية احتياجاتهم
األساسية .وباإلضافة إىل ذلك ،واجه املهاجرون صعوبات تتعلق
باالندماج يف املجتمع املحيل اإليطايل ،من حيث فرص العمل،
واللغة ،والتحاق األطفال باملدرسة.

"إنك تبدو وكأنك لست
من البرش".
مسببات الهجرة املتتالية
َّ
تبي أثناء املناقشات الجامعية املركزة يف بلدة المبيدوزا ،أن معظم
املشاركني من غرب أفريقيا كانوا يريدون البقاء يف إيطاليا إذا
أمكنهم إيجاد عمل مستقر ودعم أقاربهم املوجودين يف ديارهم.
أما اآلخرون الذين لديهم صالت مع مهاجرين يف بلدان أوروبية
أخرى فكانوا يعتزمون مواصلة الرتحال.
وبالنسبة للمهاجرين من بنغالديش ،فأن أوروبا تحمل وعوداً
بتحقيق مكاسب ،وسداد الديون ،والتحويالت املالية .وكان معظمهم
يرغب يف البقاء يف إيطاليا وإيجاد عمل ،والبعض يأمل يف أن يكون له
متجر صغري .وعىل العكس من ذلك ،فإن املهاجرين من رشق أفريقيا
والذين مكثوا يف إيطاليا مدة أسبوعني أو ثالثة أسابيع ،أعربوا جميعاً
عن رغبتهم يف مغادرة إيطاليا .فقد فوجئوا بالظروف املعيشية
الرديئة للمهاجرين يف روما وأرادوا مواصلة الرتحال .وكان لكثري منهم
صالت أرسية يف أملانيا أو هولندا أو اململكة املتحدة.

العودة إىل بلد املنشأ
أعرب بعض املهاجرين من غرب أفريقيا عن أسفهم لقرار الهجرة،
وال سيام بسبب املشاق التي واجهوها طوال الرحلة (مبا يف ذلك
السجن ،والرضب ،والرسقة) .غري أنهم بعد أيام قليلة يف إيطاليا،
كان هناك شعور عام باألمل بينهم .ومل تكن العودة إىل الديار هي
البديل بسبب االفتقار إىل خيارات كسب العيش.
وباملثل ،كان لدى املهاجرين من بنغالديش يف بلدة المبيدوزا
شعور متجدد باألمل .فلم يأسفوا لقرار الهجرة حيث أنهم رأوا أنه
مل تكن لهم أي فرصة يف بنغالديش .وباإلضافة إىل ذلك ،فإن العودة
إىل الديار مل تعد خياراً نظراً ألنهم مثقلون بالديون.
أما املهاجرون من رشق أفريقيا ،وأن كانوا أقل تفاؤالً ،فإنهم مل
يأسفوا أيضاً لقرار الهجرة ،وما زالوا يأملون يف وعد العيش يف
أوروبا .غري أن اإلريرتيني يف روما عىل وجه الخصوص قد وافقوا
جميعاً عىل أنهم سيفضلون العودة إىل ديارهم إذا عاد السالم وإذا
تحسنت األوضاع االقتصادية واالجتامعية.
َّ
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 5.4االستنتاج – الدوافع الرئيسية
للهجرة ودور األمن الغذايئ من
منظور املهاجرين

عند فحص األسباب التي أدت إىل الهجرة ،من الرضوري فصل
األسباب األ َّولية التي جعلتهم يغادرون ديارهم عن الدوافع التي
تجعلهم يواصلون رحلتهم.
ففي البلدان املتأثرة بالنزاع ،مثل سوريا وأفغانستان ،يعترب األثر
املبارش للنزاع أحد األسباب الفورية األ َّولية التي دفعت الناس
ملغادرة ديارهم .فأثار النزاع (انعدام األمن ،والقصف ،والحصار،
والبنية التحتية املدمرة) تسبب اضطراب سبل العيش واألسواق.
وهذا بدوره يؤدي إىل الترشد ،واستنزاف األرصدة عىل نطاق
واسع ،وانعدام األمن الغذايئ .وهذه العوامل مجتمعة – وهي
األثر املبارش للنزاع ،واضطراب سبل العيش ،وانعدام األمن الغذايئ
– تؤدي إىل الهجرة الدولية عىل النحو املوضح يف الشكل .17 -4
وقد أظهرت روايات املهاجرين أيضاً أن العالقة ليست خطية فقط
نظراً ألن الترشد والهجرة يف حد ذاتها ميكن أن تؤدي إىل تفاقم
انعدام األمن الغذايئ وتأجيج النزاع.
وعىل مدى عقود كثرية ،ترضرت أفغانستان من جراء تعاقب
الحروب والنزاع الداخيل ،وقد تعرضت أيضاً لكوارث طبيعية
متكررة مثل الجفاف وأحوال الطقس القاسية .وتعترب الهجرة
الدولية ،وال سيام بني األفغان األفضل حاالً بدرجة طفيفة ،إحدى
اسرتاتيجيات التصدي املعتادة .فقد هاجر الكثريون قبل ذلك
ولديهم روابط وثيقة مع إيران وباكستان.
واألفغان الذين تركوا ديارهم مؤخراً لهم تجارب مامثلة لتجارب
السوريني ،حيث كان العنف والقمع من بني الدوافع الرئيسية
للهجرة .غري أن األفغان الذين عاشوا يف إيران لسنوات كثرية
فضلوا املغادرة بسبب محدودية فرص كسب العيش يف إيران
وعدم القدرة عىل دفع التكاليف العالية لتعليم أطفالهم .وقد
ضاعف من عوامل الدفع هذه تلك الروايات عن الفرص املتاحة

يف أوروبا ،والتي جذبتهم للخروج من إيران بحثاً عن مستقبل
أكرث إرشاقاً ألطفالهم.
وكان املهاجرون من غرب أفريقيا ورشق أفريقيا وبنغالديش
مدفوعني أساساً للهجرة بسبب قيود سبل العيش وانعدام األمن
الغذايئ .وتوضح قصصهم عدم إمكانية الحصول عىل عمل منتظم:
حيث أن عجزهم عن إعالة أرسهم دفعهم إىل املغادرة بحثاً عن
عمل مستقر .ويف حالة املهاجرين من رشق أفريقيا كان النزاع،
وقضايا األمن ،والخدمة العسكرية اإللزامية من بني العوامل
اإلضافية التي أدّت إىل الهجرة.
ومل ُيعرب املهاجرون من غرب أفريقيا عن رغبة جارفة يف
وسبل العيش،
الذهاب إىل أوروبا .فكانوا يبحثون عن االستقرار ُ
وكان الكثريون سيشعرون بالسعادة يف البقاء حيثام تتاح هذه
الفرص .ونظراً ألن هؤالء املهاجرين مل يتمكنوا من إيجاد عمل
مستقر عىل طول الطريق ،فقد واصلوا الرتحال .وهذه النتيجة
تنعكس أيضاً بني السوريني :ففي تركيا ،ومع وجود فرص
أفضل ومزيد من املساعدات الغذائية ،فإن كثرياً من السوريني
يعتزمون البقاء .بينام يف األردن ولبنان يرغب معظمهم يف
االنتقال بحثاً عن خيارات أفضل لكسب العيش .وكانت لدى
السوريني الذين وصلوا إىل اليونان عن طريق مسارات غري
رسمية دوافع مامثلة للبحث عن األمن االقتصادي ،وتطلعات
واضحة إىل توفري حياة أفضل ألطفالهم .ولهذا ،فإن مجموعة
الخطوات املتدرجة التي تؤدي إىل مسارات الهجرة تعترب
مدفوعة بالبحث عن ُسبل عيش مستقرة – مبا يف ذلك الفرص
االقتصادية ،والتعليم ،واألمن الغذايئ.
ومع أن الدافع األ َّو يل للهجرة يختلف باختالف السياقات،
فإن املهاجرين والالجئني يبحثون جميعاً عن األمان وإمكانية
إعالة أرسهم .ويعترب الرتحال املتتايل مدفوعاً برغبة مشرتكة
يف االستقرار ،مع كون ُسبل العيش واألمن الغذايئ من عوامل
الجذب الرئيسية.

الشكل  :17.4الحلقة املفرغة للنزاع ،والفقر ،وانعدام األمن الغذايئ ،والهجرة
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1.5

االستنتاجات

كان الغرض من هذه الدراسة هو فهم العالقات املعقدة بني
انعدام األمن الغذايئ ،والنزاع ،والهجرة .وإىل جانب التحليل
الك ّمي لدوافع الهجرة الدولية ،تناولت هذه الدراسة بصورة
فريدة وجهات نظر املهاجرين الدوليني ،مبن فيهم الالجئون.

يبقى معظم املهاجرين ،مبن فيهم الالجئون ،داخل قاراتهم
بينام زادت األعداد املطلقة للهجرة عىل مدى الخمسة عرشة
عاماً املاضية ،فإن عدد املهاجرين كنسبة مئوية من مجموع
سكان العامل ظلت مستقرة عند نسبة تبلغ نحو  3يف املائة.
وعالوة عىل ذلك ،يبقى معظم املهاجرين الدوليني داخل قاراتهم
– فقرابة  9مهاجرين أفريقيني من بني كل  10يستقرون يف
القارة األفريقية ،بينام يستقر  8مهاجرين آسيويني من بني كل
 10يف قارة آسيا .ويعترب الترشد القرسي ،مبا يف ذلك الالجئون،
واملرشدون داخلياً ،وملتمسو اللجوء ،القضية الغالبة خارج
البلدان الغنية :فالبلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل تستضيف
 9الجئني من بني كل  .10وباإلضافة إىل ذلك ،فإن السكان األكرث
تأثراً بالنزاع ميكثون داخل بلدان املنشأ :ففي  80يف املائة من
بلدان املنشأ مل يرحل أكرث من  90يف املائة من سكان عرب الحدود
(البنك الدويل .)2016 ،ويف سوريا وحدها ،فإن نصيب املرشدين
قرساً يتجاوز بالفعل  50يف املائة من عدد السكان .وحتى
وقت قريب ،أصبح لدى اقتصادات ناشئة مثل الهند ،والصني،
واملكسيك ،وبنغالديش ،والفلبني أعىل معدالت الهجرة الصافية
(السكان املغادرون أكرث من السكان القادمني) ،ولكن سوريا
تحتل اآلن رأس القامئة.

يغادر الناس بلدانهم بسبب النزاع ،واضطراب ُسبل العيش،
وانعدام األمن الغذايئ بعد العديد من حاالت الترشد الداخيل
أوضحت هذه الدراسة مختلف الروابط بني النزاع ،واألمن الغذايئ،
والهجرة .ويعترب النزاع أحد الروابط الرئيسية التي تؤدي مبارشة
إىل الهجرة يف بعض السياقات ،بينام يف سياقات أخرى يعترب السبب
الرئييس للهجرة عدم استقرار ُسبل العيش وانعدام األمن الغذايئ.
غري أنه أثناء الفرتات املمتدة للنزاع والهجرة ،ستصبح الروابط أقل
خطية ،ويصبح السبب والنتيجة متشابكني و ُيعزز كل منهام اآلخر.
ويف البلدان املتأثرة بالنزاع ،أوضحت التحليالت الكمية والنوعية
عىل حد سواء أن األثر املبارش للنزاع غالباً ما يدفع الناس إىل الفرار
من ديارهم .ومثة نتيجة هامة تشري إىل أن تدفق الالجئني إىل
الخارج يتأثر بحدوث نزاع مسلح ،ثم بدرجة أقل بسبب كوارث
طبيعية وعوامل اقتصادية .وهذا يشري إىل أن الالجئني ليسوا
مهاجرين اقتصاديني ،كام ذكر أحياناً يف املناقشات العامة .وتشري
النتائج إىل أن أي سنة إضافية من النزاع املسلح ستؤدي إىل زيادة
تدفق الالجئني إىل الخارج بنسبة  4.0يف املائة .ويتضح أيضاً من
التحليل الكمي أن البلدان التي لديها مستويات مرتفعة من نقص
التغذية ،إىل جانب مؤرشات اقتصادية ومنو سكاين ،تشهد مستويات
هجرة أعىل .كام أن الناس الذين ينتمون إىل بلدان ذات مستويات
عالية من نقص التغذية من األرجح أن يتحولوا إىل الجئني .فنقص
التغذية يؤثر يف تدفق املهاجرين بنسبة زيادة قدرها  9.1يف املائة.
وحتى يف سياق النزاع الذي يتسم بالعنف ،عندما يصبح األمن
البرشي السبب الرئييس للهجرة ،يظل دور األمن الغذايئ مبثابة
جزء ال يتجزأ .وعىل سبيل املثال ،يف سوريا وأفغانستان ،فإن النزاع
املسلح والعنف يرغامن الناس عىل مغادرة ديارهم ويتسببان
يف اضطراب سبل العيش واألسواق ،مام يؤدي يف أغلب األحوال
إىل انعدام األمن الغذايئ .وهذه العوامل مجتمعة – آثار النزاع،
وحاالت الترشد الداخيل املتعددة ،واضطراب سبل العيش،
وانعدام األمن الغذايئ – تؤدي إىل هجرة دولية .وقد َّ
تبي ،بالنسبة
ً
للسوريني عىل وجه الخصوص ،أن الناس قد رشدوا داخليا مرات
كثرية قبل اتخاذ القرار النهايئ مبغادرة بلدهم.
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غالب ًا ما تسافر األرس مع ًا عندما تكون الهجرة
ناجمة عن النزاع
يف حالة الهجرة الناجمة عن النزاع ،عادة ما تسافر أرس بكاملها
معاً – فهي ترى غالباً يف هذه الرحلة أملها األخري قبل نفاد مواردها
الالزمة للقيام بها .ومبجرد أن تصبح األرس يف مكان آمن ،يقرر
معظمها البقاء ،بينام توجد لدى بعضها نية مواصلة الرتحال .وهي
ترسل الشباب من الذكور أوالً الستطالع املسارات من أجل تقليل
املخاطر وخفض التكاليف ،مع نيتها لطلب جمع شمل األرسة يف
نهاية املطاف .وعىل العكس من ذلك ،فإن املهاجرين االقتصاديني
– وهم غالباً من الشباب – يهاجرون عادة مبفردهم دون أن تكون
لديهم النية الفورية ألن يلحق بهم أفراد أرسهم اآلخرون.

الهجرة تؤدي إىل تفاقم انعدام األمن الغذايئ

بينام ميكن أن يكون انعدام األمن الغذايئ سبباً للهجرة ،فإن
الهجرة يف حد ذاتها تؤدي إىل تفاقم انعدام األمن الغذايئ.
وغالباً ما تكون رحلة الهجرة طويلة وشاقة ،ومتتد عرب بلدان
كثرية وتستغرق عدة أشهر ،مع ترك األرس بدون مصدر يع َّول
عليه لتوفري الدخل أو الغذاء .وغالباً ما تكون هذه األرس مثقلة
بالديون بسبب متويل تكاليف رحلة املهاجر .ولهذا ،ميكن أن
تؤدي الهجرة ،بصورة مؤقتة عىل األقل ،إىل زيادة انعدام أمنها
الغذايئ ملن بقي من األرسة يف الديار.
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واستمرار سداد الديون ميكن أن يؤثر عىل األمن الغذايئ ألرسة
املهاجر ذات املوارد املحدودة ،أما عدم سدادها فيمكن أن
يؤدي إىل أثر سلبي عىل سبل عيش الدائنني .ويف نهاية األمر ،فإن
هذه املبالغ الطائلة من الديون غري املدفوعة قد حققت األرباح
وأتاحت ُسبل كسب العيش للضالعني يف الشبكة املعقدة للنقل
واالتجار بالبرش عىل طول مسارات الهجرة.

انعدام األمن الغذايئ يدفع أيض ًا إىل النزاع
يتضح من التحليل الكمي أن انعدام األمن الغذايئ يعترب أحد
املح ِّددات الهامة الحتامل حدوث نزاع مسلح وأحد الدوافع لشدة
النزاع .ويف حني أن النمو االقتصادي ُيحد من احتامالت النزاع
املسلح وشدته ،فإن نقص التغذية ُيعترب واحداً من أهم وأكرب
مح ِّددات حاالت النزاع املسلح.
وقد أ ّيدت البيانات النوعية هذه النتيجة الكمية .وأوضحت
املناقشات الجامعية املركزة مع السوريني واألفغان أن انعدام
األمن الغذايئ بسبب النزاع ميكن أن يزيد من تأجيج النزاع داخل
دائرة مفرغة .ونظراً ألن أرسا كثرية أصبحت مرشدة داخلياً لفرتات
طويلة ،فقد أفادت التقارير بأن بعض األفراد قد أرغموا عىل
االنضامم إىل الجامعات املسلحة ،وأن البعض اآلخر رمبا يختار
االنضامم إىل الجامعات املسلحة باعتباره الخيار الوحيد إلطعام
أرسهم .ولذلك ،فإن الهجرة وانعدام األمن الغذايئ الناتجة عنها يف
هذا السياق ُيؤججان النزاع بصورة جزئية.

تعترب حاالت الترشد السابقة أحد الدوافع الرئيسية
للهجرة الخارجية
أوضح التحليل الكمي أن الهجرة السابقة تعترب أحد العوامل
الرئيسية املؤدية إىل هجرة جديدة ،وهو ما ميكن أن يفرسه إقامة
شبكات للهجرة .فقد أصبحت الهجرة الدولية إحدى اسرتاتيجيات
التصدي املعتادة بالنسبة لألفغان الذين تأثروا بالحروب املتعاقبة،
والنزاعات املسلحة ،والكوارث الطبيعية املتكررة ،وال سيام
الجفاف .فقد أقام كثريون روابط وثيقة يف إيران وباكستان.

الهجرة املتتالية تدفعها الرغبة يف االستقرار وتسببها العوامل
االقتصادية وانعدام األمن الغذايئ

مع أن الدافع األو ّيل للهجرة يختلف باختالف السياقات ،فإن
املهاجرين يبحثون عن نفس اليشء :األمان والقدرة عىل إعالة
أرسهم .فالرتحال املتتايل تدفعه رغبة مشرتكة يف االستقرار .ويعترب
األمن االقتصادي والغذايئ من العوامل الرئيسية التي تدفع إىل
الهجرة املتتالية.
والرتحال املتتايل للمهاجرين تحدده الظروف يف بلدان "العبور"
إىل حد كبري .وعىل سبيل املثال ،ويف داخل البلدان املجاورة ،كان
نصف الالجئني السوريني يف لبنان واألردن يفضلون الرحيل إىل بلد
آخر ،يف حني أن ربع السوريني يف تركيا يعتزمون الرحيل .وميكن

أن ُيعزى ذلك بصورة جزئية إىل فرص العمل ،وحجم املساعدة
املقدمة ،وما إذا كان ُينظر إىل املهاجرين عىل أنهم عبء عىل
الخدمات االجتامعية املحلية وعىل الخدمات العامة .ويف ليبيا،
أدّت األوضاع البائسة مؤخراً إىل زيادة الهجرة الخارجية للعامل
املهاجرين الذين تم استيعابهم يف السابق ،كام هو الحال مع كثري
من املهاجرين من بنغالديش.
ومن بني العوامل األخرى التي تح ِّدد الهجرة املتتالية توافر الحد
األدىن من املوارد الالزمة ملواصلة الرحلة ،أو مستويات التعليم،
أو رأس املال البرشي وما يرتبط بذلك من تطلعات ،فض ًال عن
الخلفيات العرقية.

أدى استخدام التكنولوجيات الجديدة ووسائل التواصل
االجتامعي إىل إحداث ثورة يف تدفق املعلومات
أدى الحصول عىل التكنولوجيات الجديدة والتوسع يف استخدام
وسائل التواصل االجتامعي إىل إحداث ثورة يف نطاق الهجرة،
ورسعتها ،وطريقة تنظيمها .فلدى املهاجرين فرصة تكاد تكون
كاملة لالطالع عىل معلومات عن مسارات الهجرة املحتملة،
وشبكات املهربني ،والتكاليف ذات الصلة ،واملخاطر ،والفوائد
املتوقعة من أجل استنارة اختياراتهم وقراراتهم .وكان لذلك آثار
كبرية بالنسبة لالستجابات املناسبة من جانب صناع السياسات
ومجتمع العمل اإلنساين.
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2.5

التوصيات

وجدت هذه الدراسة أن األمن الغذايئ يعترب أحد العوامل الحاسمة
التي تؤثر يف الهجرة الدولية .وكانت لهذه النتائج آثار بعيدة املدى
عىل الربنامج ومجتمع العمل اإلنساين برمته .والتوصيات التالية
موجهة إىل جميع الجهات الفاعلة املعنية باالستعداد واالستجابة
َّ
للهجرة الدولية من أجل التصدي لألسباب الجذرية وآثار الهجرة.
•اعتامد نهج من شقني ملعالجة األسباب الجذرية للهجرة عن طريق
التزام سيايس وحوار عىل أعىل املستويات ،مع مواصلة تقديم
املساعدات اإلنسانية الكافية وتوفري العبور األمن بالنسبة للمهاجرين
األكرث تأثراً واألضعف .فاملطلب الرئييس لالجئني هو الحصول عىل
مساعدة دولية تضمن وضع نهاية لألعامل العدائية حتى ميكنهم
وسبل عيشهم .وأقىص شاغل
العودة وبدء عملية إعادة بناء حياتهم ُ
لديهم هو تجنب فقدان التواصل بني األجيال مع منو األطفال بدون
خدمات أساسية مبا يف ذلك التعليم.
•استثامر املزيد من األموال يف تعزيز ُسبل العيش واألمن الغذايئ يف
بلدان املنشأ ويف البلدان املجاورة التي تستضيف الالجئني .فالدعم
املقدم ملناطق محيطة ببلدان املنشأ يعترب أكرث فعالية من حيث
التكلفة ويحقق فوائد اجتامعية عىل املدى الطويل عندما تنعم
البلدان باالستقرار.
•دعم الضعفاء يف املجتمعات املحلية املضيفة .فكثري من املجتمعات
املحلية يف البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل قد استقبلت أعداداً
كبرية عىل نحو غري متناسب من الالجئني عىل فرتات ممتدة من الزمن،
مام فرض عبئاً ثقي ًال عىل بنيتها التحتية وعىل خدماتها العامة .وتساعد
مثل هذه الظروف عىل تأجيج العداء والنزاع مع مجتمعات الالجئني،
والذي تتزايد حدته مبرور الوقت نظراً ألن االضطرابات التي تلحق
بالدعم املقدم تصبح أكرث خطورة.
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•دعم اإلجراءات املتعددة األطراف فيام بني صناع السياسات وأصحاب
املصلحة اآلخرين استجابة للهجرة .فبفضل تكنولوجيا الهواتف النقالة
ووسائل التواصل االجتامعي أتيحت للمهاجرين فرصة كاملة لالطالع
عىل املعلومات من أجل تعديل قراراتهم .ومن شأن تنفيذ سياسة
مرتابطة وموحدة لالجئني داخل االتحاد األورويب ،مع معايري متسقة
للتعامل مع الالجئني ،والفوائد ،واستمرار املساعدة ،ومبادئ عامة
للمعاملة أن يقلل من تفضيل الالجئني لبلدان مع َّينة .وستتطلب
املبادرة الحالية من جانب االتحاد األورويب لوضع اسرتاتيجية مشرتكة
للعمل الخارجي بشأن الهجرة وإعالن األمم املتحدة املتوقع بشأن
الالجئني واملهاجرين استثامرات أكرث استنارة وقامئة عىل أدلة بوسائل
أكرث فعالية ملواجهة تحديات الهجرة الخارجية.
•إذكاء الوعي بني صناع السياسات والجمهور عن تباين مسارات
املبسطة التي تصنِّف جنسيات
املهاجرين بدرجة كبرية .فاالشرتاطات َّ
ً
معينة عىل أنهم مهاجرون اقتصاديون كثريا ما تثبت عدم صحتها ،كام
اتضح بشكل خاص بالنسبة لألفغان الذين هاجروا ألسباب متنوعة
بدرجة كبرية .وهذا يتضمن أيضاً توليد مزيد من األدلة عن ديناميات
الهجرة يف بلدان ثالثة مثل ليبيا وإيران ،والتي استوعبت قبل ذلك
أعداداً كبرية من العامل املهاجرين ،وأصبحت األن بوابة رئيسية
للهجرة إىل أوروبا.
•إجراء مزيد من البحوث عن ديناميات الهجرة لفهم التفاعل بني
انعدام األمن الغذايئ والنزاع والعوامل األخرى التي ترغم الناس عىل
تغيت بها عمليات
مغادرة ديارهم .فالفهم األعمق للطريقة التي َّ
اتخاذ القرار لدى الالجئني واملهاجرين ،مع الحصول عىل تكنولوجيات
الهواتف النقالة ووسائل التواصل االجتامعي ميكن أن يكون مفيداً
جدا .والواقع أن زيادة فهم كيفية حصول املهاجرين الدوليني عىل
يحسن تنوير
بيانات يف الوقت الحقيقي واستخدامها ميكن أن ِّ
االستجابة لعمليات الترشد الواسعة النطاق ،وأن يتيح فرصة كبرية
للتواصل مع أناس كان يصعب الوصول إليهم قبل ذلك.

املالحق
امللحق األول-ألف :النموذج

تستخدم هذه الدراسة منوذج منفعة عشوائية أع َّده  Kirchhoffو  ،)2001 ( Ibanezو  Ibanezو  ،)2008 ( Velezثم ط َّوعه
(  .)2008فبينام استخدمت الدراستان األوليان هذا النموذج لحالة الهجرة النازحة يف كولومبيا التي نتجت بسبب العنف ،توسعت
الدراسة األخرية يف استخدامه عن طريق إدراج التدهور البيئي الطبيعي الرسيع والكوارث الطبيعية ضمن أسباب الهجرة القرسية،
كام تركز عىل الهجرة الدولية ،ولكنها تقترص عىل بلدان أفريقيا جنوب الصحراء .وتتوسع هذه الدراسة أكرث من ذلك يف تطبيق هذا
النموذج باستخدام مؤرشات األمن الغذايئ كحافز للهجرة الدولية ،كام تركز بدرجة أكرب عىل الهجرة الصافية السلبية والالجئني الذين
يلتمسون اللجوء يف الخارج عىل املستوى العاملي.
Naudé
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ويستند النموذج إىل إطار مفاهيمي ترتكز عليه قرارات فرادى األرس بالهجرة التي تعتمد بصورة أساسية ليس فقط عىل الفوائد
االقتصادية الصافية املستمدة من الهجرة ،وإمنا عىل تهديدات األمن البرشي أيضا ،والتي ميكن أن تنشأ عن عوامل اقتصادية ،مبا يف
والتغي البيئي .وميكن أن تؤدي هذه العوامل إىل هجرة
ذلك األمن الغذايئ ،وعوامل دميغرافية تتعلق بالنزاع ،والكوارث الطبيعية،
ُّ
طوعية أو قرسية .ويف حني أن املهاجرين طوعاً غالباً ما تدفعهم عوامل اقتصادية مثل فرص العاملة األفضل واألمن الغذايئ ،فإن
الهجرات القرسية – حركة املهاجرين أو املرشدين داخلياً – تنتج عن نزاعات وكوارث طبيعية أو بيئية ،مبا يف ذلك الجفاف ،واملجاعة،
والزالزل ،وأمواج تسونامي.
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وميكن التعبري عن الدوافع التي تؤدي إىل الهجرة الطوعية و/أو القرسية يف إطار مكون من بلدين عىل النحو التايل :نفرتض وجود
بلدين :بلد يحمل الرمز " "mوبلد يحمل رمز " "sولديهام أرس أو أفراد يهاجرون من " "sإىل " "mوبالعكس .ويفرتض النموذج أن األفراد
أو األرس يهاجرون إذا كانت املنفعة من الهجرة تفوق املنفعة من البقاء داخل البلد (  .)8 :2008 ،Naudéويف سياق يشمل البلدين،
فإن األرس أو األفراد يف البلد " "sسيهاجرون إىل البلد " "mإذا:
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Ʋim>Ʋis (1):

حيث يرمز  Ʋimإىل املنفعة غري املبارشة من الهجرة إىل البلد " "mويرمز  Ʋisإىل املنفعة غري املبارشة من البقاء يف البلد "."s
ونظراً ألن منوذج املنفعة العشوائية له مكونات حتمية ومكونات آثار عشوائية ( Ibanezو ،)2008 ،Velezفإن منوذج املنفعة العشوائية يف
املعادلة ( )1ميكن التعبري عنه عىل النحو التايل:
(2):

Ʋim = Ɲim + ɛim; & Ʋis = Ɲis + ɛis

حيث يرمز  Ɲimو Ɲisإىل مكونني حتميني ويرمز ɛimو ɛisإىل مكونني لآلثار العشوائية يف منوذج املنفعة العشوائية.
ويتأثر قرار هجرة األفراد أو األرس إىل حد كبري باملكونات الحتمية لنموذج املنفعة العشوائية (  .)8 :2008 ،Naudéوتتضمن هذه
املكونات األجور النسبية أو فرص الدخل يف كال البلدين ( Wimمقابل  ،)Wisوتكلفة الهجرة ( ،)Cimوتفادي األرس للمخاطر (،)Rim
والتكلفة املتصلة بعبور الحدود الدولية ( )Bimفض ًال عن الحصول عىل معلومات أساسية عن طريق شبكات اجتامعية ميكن أن تساعد
عب عنها بدا ّلة الهجرة النازحة الدولية املتخلفة ( .)Limوعالوة عىل ذلك ،ميكن لصناع
عىل تخفيض التكاليف و/أو الحد من املخاطر ،و ُي َّ
القرارات أن يضعوا أيضاً يف اعتبارهم األمن الغذايئ ( Fimمقابل  )Fisمقابل عدم االستقرار السيايس/النزاعات العنيفة ،واألخطار/
الكوارث الطبيعية ( miHمقابل .)siH

14

1يتكون منوذج املنفعة العشوائية من مكونات حتميةُ ،تحسب باستخدام متغريات ملحوظة ،ومكونات أخطاء عشوائية غري ملحوظة.
عبارة عن توليفة من التهديدات املرتبطة بالحرب ،واإلبادة الجامعية ،وترشد السكان بسبب العنف والخوف من العنف.

15

1

16

1تشمل املنفعة يف هذا السياق األمن البرشي.
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وعالوة عىل ذلك ،ميكن أن تتأثر بعض هذه املؤرشات أيضاً مبؤرشات أخرى .فعىل سبيل املثال ،ميكن أن تتأثر فرص الدخل يف بلد
ما بالتدهور البيئي الطويل األجل والتدريجي أو بالندرة البيئية (  )Nsأو بالضغط السكاين (الحجم والنمو) (  .)Dsومتثل هذه
املؤرشات اإلجهاد البيئي والدميغرايف يف بلد ما .)2008 ،Naudé ( Wis = Wis (Ns Ds ( ،ولهذا فإن قرار الهجرة ميكن أن يتأثر أيضاً
باسرتاتيجيات سبل العيش ،واملساواة يف الدخل ،ومعدل النمو السكان ،والروابط بني املناطق الريفية الحرضية ،فض ًال عن السياسات
الحكومية من قبيل ُنظم حيازة األرايض .غري أن هذه الدراسة مل تبحث بعض هذه املتغريات إما بسبب مشاكل تعددية املؤرشات
الخطية أو عدم وجود بيانات مناسبة.
وعليه ،ميكن التعبري عن دا ّلة املنفعة العشوائية الحتمية لألفراد " "iيف بلد ما ) ،j (j= m, sعىل النحو التايل (انظر أيضاً  Ibanezو،Velez
2008؛ و:)2008 ،Naudé
Ɲij = αWij + βCij + φPij + µFij + λHij + ηRij + γBij + ϕLij (3):

ويتم التعبري عن احتامل هجرة الفرد أو األرسة " "iمن البلد " "sإىل البلد " "mيف وقت معني " "tعىل النحو التايل:
> )Probit (migration) = Probt (αWimt + βCimt + φPimt + µFimt + λHimt + ηRimt + γBimt + ϕL imt
αWist + βCist + φPist + µFist + λHist + ηRist + γBist + ϕList (4):

وميكن الحصول عىل مجموع الهجرة النازحة املتوقعة من البلد " "sإىل البلد " "mعن طريق جمع كل قيم " "Nمن أفراد أو أرس " "iيف
البلد " "sيف أي وقت معني "."t
N
Ɲm
s = ∑i=1 probst (migrants) (5):

وباملثل ،فإن مجموع الهجرة النازحة املتوقعة من البلد " "mإىل البلد " "sميكن الحصول عليه أيضاً عىل النحو التايل:
N
Ɲm
s = ∑i=1 probnt (migrants) (6):

وسيتم الحصول عىل املعدل الصايف املتوقع للهجرة يف أي بلد " )m ,s = j( "jعىل النحو التايل:
)Mjn = Msm - Mms = M n (W,C,P,F,H,R B) (7

وإذا كانت قيمة  ،0 >Mjnفإن البلد " "jسوف يشهد هجرة وافدة صافية (الهجرة الوافدة تتجاوز الهجرة النازحة) ،وإذا كانت ،0 <Mjn
فإن البلد سيشهد هجرة نازحة صافية (الهجرة النازحة تتجاوز الهجرة الوافدة).
وينصب الرتكيز يف هذه الدراسة عىل الهجرة النازحة الصافية أو الهجرة النازحة السلبية ( .)0 <Mjn
ويوجد العديد من املح ِّددات املتغرية زمنياً أو الثابتة األثر للهجرة الصافية السلبية التي ميكن استخدامها يف هذا النموذج يف املعادلة (.)7
واملكونات املتغرية زمنياً هي متغريات تختلف مبرور الوقت ،مبا يف ذلك الفرص االقتصادية ( ،)Wوتكاليف الهجرة ( ،)Cوالدميغرافيا (،)N
واإلجهاد البيئي ( ،)Dومؤرشات انعدام األمن الغذايئ ( ،)Fومتغريات النزاع وعدم االستقرار السيايس ( ،)Pواألخطار البيئية الطبيعية (،)H
فض ًال عن تفادي املخاطر ( .)Rأما املح ِّددات الثابتة زمنياً فتشمل متغريات ال تختلف مبرور الوقت مثل عبور الحدود الدولية ( )Bوغري
ذلك من السامت الثابتة األثر الخاصة بالبلدان سواء الجغرافية واملؤسسية.
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امللحق األول-باء :البيانات
أشارت مجموعة بيانات مؤرشات التنمية العاملية التابعة للبنك الدويل إىل هجرة صافية وتدفق مهاجرين إىل الخارج من  323من بلدان
أو مناطق املنشأ يف العامل .وقد اختارت هذه الدراسة  88من هذه البلدان أو املناطق التي شهدت هجرة صافية سلبية مرة واحدة عىل
األقل خالل إحدى فرتات الخمس سنوات الواقعة بني عامي  1990و  ، 2015وكذلك تلك التي أبلغت عن مستويات نقص التغذية يف نفس
الفرتة؛ وقد شهد نحو  67من هذه البلدان أو املناطق هجرة صافية سلبية يف جميع الفرتات .وعالوة عىل ذلك ،فقد تم تحليل تدفق
الهجرة إىل الخارج فيام يخص  125من بلدان أو مناطق املنشأ هذه.
و ُيستخدم عام  1990كخط أساس تقاس تبعاً له فرتات الخمس سنوات ،نظراً لتوافر معظم املتغريات املستخدمة يف التحليل .واألهم من
ذلك أن البلدان قد بدأت باإلبالغ عن بيانات نقص التغذية منذ أوائل عام  ،1990ولكن فقط يف فرتات ثالث أو خمس سنوات .وبنا ًء عىل
ذلك ،يجري تجميع املتغريات الباقية أو متوسطاتها يف فرتات الخمس سنوات .وبينام يتم تجميع الهجرة السلبية الصافية وتدفق الهجرة،
وكذلك وقوع النزاعات املسلحة والكوارث الطبيعية عىل مدى فرتات الخمس سنوات ،فإن القيمة املتوسطة للناتج املحيل اإلجاميل للفرد
ومنو الناتج املحيل اإلجاميل ُتحسب يف فرتات الخمس سنوات أو عىل مدى نفس الفرتات .أما أرقام نهاية العام لكل فرتة خمس سنوات،
فتستخدم أيضاً بالنسبة لبعض املتغريات مثل السكان ،نظراً ألن هذه األرقام تعترب قي ًام مرتاكمة لكل سنة متعاقبة.
17

امللحق األول-جيم :اسرتاتيجيات التقدير والنتائج

نظراً ألن هذا التحليل يستند إىل بيانات عاملية ُمج ّمعة يف فرتات الخمس سنوات الواقعة بني عامي  1990و ،2015فإنه ميكن التعبري عن
املعادلة ( )7بشكل أوضح عىل النحو التايل:
)mjt = xjt β + cj + ujt; j = 1, … ,N; t = 2, … ,T (8

حيث يرمز "  "mjtللهجرة الصافية لكل  1 000من السكان من البلد "  "jخالل الفرتة ""t؛ ويرمز "  "xjtإىل الكمية املتجهة  K ×1للمتغريات
التفسريية ،ويرمز " "jcللسامت الثابتة زمنياً غري امللحوظة الخاصة بالبلدان ،ويرمز "  "ujtإىل ح ِّد الخطأ العشوايئ املستقل واملتشابه
التوزيع ( .)d .i .i
املعممة للنظم" ( )GMMالخيار املفضل ملثل هذا التحليل
ويعترب مق ِّدر البيانات املج ّمعة الدينامية ،وتحديداً مق َّدر "طريقة العزوم َّ
حيث أنه يتناول عدة مشاكل تتعلق باالقتصاد القيايس ،والتي قد تنشأ عن تقدير املعادلة ( )8إذا استُخدمت مق ِّدرات خطية منوذجية
مثل طريقة املربعات الصغرى العادية ( )OLSوطريقة املربعات الصغرى ذات املرحلتني ( .)2SLSفأوالً ،ميكن أن ُتربط السامت الثابتة
زمنياً غري امللحوظة الخاصة بالبلدان " "cjباملتغريات التفسريية أو أن تس ّبب تح ُّيز املتغريات املهملة .ثانياً ،قد تكون هناك سببية عكسية
بني الهجرة الصافية وبعض مح ِّدداتها ( .)13 :2008 ،Naudéفعىل سبيل املثال ،بينام قد يؤدي الضغط السكاين إىل هجرة خارجية ،فإنه
ميكن استخدام الهجرة الخارجية للتخفيف من الضغط السكاين يف فرتة الحقة .وباملثل ،فإن الهجرة الصافية ميكن أن تؤثر عىل الفرص
االقتصادية عن طريق تأثريها عىل منو الناتج املحيل اإلجاميل من خالل التغريات يف العاملة املاهرة .ثالثاً ،هناك عملية دينامية يف الهجرة؛
فقد يؤثر مستوى الهجرة السابق عىل املستوى الحايل إما بسبب استمرار اآلثار (الشبكات ،أو "األرسة واألصدقاء") أو عدم االستقرار
(عودة املهاجرين) .وميكن مالحظة العملية الدينامية يف الهجرة عن طريق قيم املتخلفة الهجرة يف معادلة التقدير.
وميكن إعادة صياغة املعادلة ( )8يف قالب دينامي عىل النحو التايل يف منوذج االنحدار الذايت من الدرجة األوىل :)1(AR
)mjt - mjt-1= ∆mjt = γt + αmjt-1 + x`jtβ +cj + ujt (9

وميكن عرضها بشكل أنسب عىل النحو التايل:
)mjt = γt + (α+1) mjt-1 + x`jtβ + cj + ujt (10

واستخدام نهج ال َفرق األول يف املعادلة ( )10ميكن أن يستبعد املكونات الثابتة زمنياً ،ويلغي املصادر املحتملة لتح ُّيز املتغريات
املهملة يف التقدير.
)∆mjt = ∆γt + (α +1) ∆mjt -1 + ∆x`jt β + ∆ujt (11

17

1مل ترتب مجموعة بيانات الهجرة الصافية التابعة للبنك الدويل عىل أساس البلدان القامئة فقط لكنها شملت أيضا بعض املناطق واألقاليم يف البلدان القامئة.
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حيث يرمز "  "∆mjtإىل الفرق يف الهجرة الصافية خالل الفرتة ،ويرمز "  "∆γtإىل حدود التقاطع الخاص بالفرتة،
عىل النحو املذكور أعاله.
ومع هذا ،فإن األخذ بنهج ال َفرق األول يف املعادلة ( )11يسفر عن مشكلة أخرى ،إذ أنه سيؤدي إىل ربط املتغريات املنحدرة بح ّد الخطأ
(فمث ًال يتوقف "  "∆mjt -1عىل " .)"ujt-1وسيتم ضبط هذه املشكلة باستخدام متغريات مساعدة بالنسبة للمتغريات املنحدرة الداخلية.
ويقرتح  Arellanoو )1991( Bondاستخدام املستويات املتخلفة للمتغريات املنحدرة (مث ًال )"mjt-k" ،كأدوات لضبط املشاكل الداخلية
املعممة للفروق".
واستخالص مق ِّدر "طريقة العزوم َّ
وقد َّ
تبي بعد ذلك أنه عندما يكون عدد الفرتات الزمنية املستخدم ضئي ًال نسبيا ،فقد ال تكون املستويات املتخلفة للمتغريات املنحدرة
أدوات جيدة للمتغريات املختلفة ،خاصة إذا اتبعت األخرية مساراً عشوائياً ( Bondو Hoefflerو.)2011 ،Temple
وبعد مساهامت من  Arellanoو )1995( Boverو Blundellو ،)1998( Bondأصبح من املعتاد اآلن استخدام مق ِّدر "طريقة العزوم
املعممة للنظم" ،والذي يضيف إىل معادلة الفروق يف ( ،)11معادلة أخرى يف املستويات ،مع األدوات يف الفروق األوىل .ولهذا فإن مق ِّدر
َّ
املعممة للنظم" يتكون من تقدير كليهام (يف املستويات) ،باستخدام فروق متخلفة (مثل " )"∆mjt-kكأدوات( ،والتي
"طريقة العزوم َّ
توجد يف الفروق األوىل) ،باستخدام مستويات متخلفة (مثل " )"mit-jكأدوات (انظر  Arellanoو1995 ،Bover؛ و Blundellو.)1998 ،Bond
املعممة للفروق" هو أنه باستطاعة املرء اآلن إدراج املتغريات
وإحدى فوائد نهج معادلة النُظم هذا مقارنة بنهج مق ِّدر "طريقة العزوم َّ
املنحدرة الثابتة زمنياً والتي كانت ستُستبعد بخالف ذلك ( .)2008 ،Roodmanويق ِّدم الجدول ألف 1-3-دوافع الهجرة الدولية باستخدام
بيانات ُمج ّمعة دينامية متتد عىل مدى الفرتة من  1990إىل  2015يف ثالث اسرتاتيجيات للتقدير (خطوة واحدة ،وخطوة واحدة حصينة،
وخطوتان) .وتعرض النتائج بالنسبة لبلدان أو مناطق املنشأ التي شهدت هجرة صافية سلبية ملرة واحدة عىل األقل يف فرتات الخمس
سنوات عىل مدى الخمسة والعرشين عاماً املاضية (مجموعة غري متوازنة) وكذلك بالنسبة لتلك البلدان التي شهدت هجرة صافية سلبية
يف فرتات بكاملها (مجموعة متوازنة) .وعالوة عىل ذلك ،فإن التحليل التشخييص املعروض يف أسفل كل جدول يوضح أن املواصفات
العامة صحيحة :فعدد األدوات ال يتجاوز عدد املجموعات ،واختبار  Sarganعن اإلفراط يف تحديد القيود عىل األدوات ال ميكن أن ُيلغي
الفرضية الصفرية بصالحية هذه القيود ،كام أن اختبار  Bond-Arellanoال ميكن أن ُيلغي الفرضية الصفرية بعدم وجود عالقات ترابط
تلقايئ من الدرجة الثانية.
18
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1يقوم تقدير الخطوة الواحدة الحصينة بتصحيح املق ِّدرات الحصينة ملصفوفة تغايُر البارامرتات املقدَّرة ،بخالف تقدير الخطوة الواحدة .وتقدير الخطوة الواحدة الحصينة وتقدير الخطوتني كالهام يُعتربان مقدِّرين متسقني،
بيد أن التقدير األخري أكرث كفاءة بصورة مقاربة حيث أنه يستخدم إجراءات تصحيح العينة املحددة كمصفوفات للرتجيح التي طورها .)Windmeijer (2005

الجدول ألف  :1.3صايف الهجرة النازحة لكل  1 000من السكان؛
املعممة للنظم2015-1990 ،
تقديرات طريقة العزوم َّ
مجموعة غري متوازنة
خطوة واحدة
( )1
التقاطع
صايف الهجرة النازحة
(القيمة املتخلفة)
الناتج املحيل اإلجاميل للفرد
منو الناتج املحيل اإلجاميل
منو الناتج املحيل اإلجاميل
(القيمة املتخلفة)
السكان (القيمة املتخلفة)
نقص التغذية
(القيمة املتخلفة)
وقوع النزاع املسلح
وقوع الكوارث الطبيعية

مجموعة متوازنة

خطوة واحدة
حصينة ()2

خطوة واحدة
()1

خطوتان
( )3

خطوة واحدة
حصينة ()2

– 2.153
)(2.142

– 2.153
)(2.972

– 1.226
)(1.655

– 3.521
)(2.493

– 3.521
)(3.635

***– 0.235
)(0.061

***– 0.235
)(0.063

***– 0.231
)(0.040

***– 0.220
)(0.068

***– 0.220
)(0.077

خطوتان
( )3
**– 3.308
)(1.620
***– 0.188
)(0.030

**1.818
)(0.743

*1.818
)(0.970

0.971
)(0.592

***2.068
)(0.779

*2.068
)(1.156

**1.385
)(0.607

**1.120
)(0.475

*1.120
)(0.627

*0.670
)(0.344

***1.428
)(0.529

**1.428
)(0.656

***1.050
)(0.327

0.218
)(0.247

0.218
)(0.562

– 0.088
)(0.180

0.125
)(0.273

0.125
)(0.703

0.084
)(0.142

**– 0.191
)(0.089

**– 0.191
)(0.073

***– 0.169
)(0.041

– 0.144
)(0.091

*– 0.144
)(0.075

***– 0.138
)(0.028

***– 1.567
)(0.360

*– 1.567
)(0.869

***– 1.162
)(0.328

***– 1.956
)(0.415

*– 1.956
)(1.111

***– 1.510
)(0.342

*– 2.071
)(1.147

**– 2.071
)(0.975

***– 1.719
)(0.513

– 1.793
)(1.102

*– 1.793
)(1.054

***– 1.718
)(0.363

– 0.017
)(0.071

– 0.017
)(0.030

**– 0.024
)(0.011

– 0.043
)(0.075

– 0.043
)(0.029

***– 0.035
)(0.008

التشخيص

عدد املالحظات

233

233

233

200

200

200

عدد املجموعات

88

88

88

67

67

67

عدد األدوات

39

39

39

39

39

39

*p<0.1؛ **p<0.05؛ ***p<0.01؛ ملحوظة :األخطاء املعيارية الحصينة موضوعة بني قوسني
;χ2 (28) = 48.17؛ ومجموعة متوازنة> χ2 = 0.451 :

Prob

;χ2 (28) = 28.75

اختبار  Sarganعن اإلفراط يف تحديد القيود؛ مجموعة غري متوازنة> χ2 = 0.019 :

اختبار  Hansenعن اإلفراط يف تحديد القيود؛ مجموعة غري متوازنةχ2 (28) = 24.81; Prob > χ2 = 0.638 :؛ ومجموعة متوازنة> χ2 = 0.552 :

Prob

;χ2 (28) = 23.97

Prob

اختبار  Arellano-Bondللرتابط التلقايئ من الدرجة الثاين يف الفروق األوىل= 0.70; Pr > z = 942; z = 0.59; Pr > z = 0.552 :

z
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الجدول ألف  :2.3الالجئون لكل  1 000من السكان:
املعممة للنظم2015-1990 ،
تقديرات طريقة العزوم َّ
خطوة واحدة
( )1

التقاطع

خطوة واحدة
حصينة ()2

خطوتان
( )3

0.191
)(0.160

0.191
)(0.192

0.103
)(0.137

***0.272
)(0.065

***0.272
)(0.079

***0.247
)(0.053

لوغاريتم الناتج املحيل اإلجاميل للفرد

0.074
)(0.150

0.074
)(0.198

**– 0.273
)(0.137

لوغاريتم منو الناتج املحيل اإلجاميل

0.054
)(0.099

0.054
)(0.114

**0.186
)(0.084

لوغاريتم الالجئني (القيمة املتخلفة)

لوغاريتم منو الناتج املحيل اإلجاميل (القيمة املتخلفة)

***– 0.193
)(0.067

لوغاريتم السكان (القيمة املتخلفة)

**– 0.193
)(0.089

– 0.019
)(0.061

0.731
)(1.068

0.731
)(1.174

0.230
)(0.913

نقص التغذية (نسبة السكان) (القيمة املتخلفة)

***1.899
)(0.577

**1.899
)(0.792

***1.521
)(0.557

وقوع نزاع مسلح (> =  25وفاة)

***0.397
)(0.147

**0.397
)(0.193

0.160
)(0.108

– 0.015
)(0.011

وقوع كوارث طبيعية

– 0.015
)(0.017

– 0.003
)(0.013

التشخيص

عدد املالحظات

233

233

233

عدد املجموعات

88

88

88

عدد األدوات

39

39

39

*p<0.1؛ **p<0.05؛ ***p<0.01؛ ملحوظة :األخطاء املعيارية الحصينة موضوعة بني قوسني
اختبار  Sarganعن اإلفراط يف تحديد القيود عىل املستوى العاملي> χ2 = 0.000 :

Prob

;χ2 (19) = 59.74

اختبار  Hansenعن اإلفراط يف تحديد القيود عىل املستوى العاملي> χ2 = 0.141 :

Prob

;χ2 (19) =25.63

اختبار  Arellano-Bondللرتابط التلقايئ من الدرجة الثاين يف الفروق األوىل عىل املستوى العاملي> z = 0.320 :
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Pr

;= - 0.99

z

الجدول ألف  :3.3الالجئون لكل  1 000من السكان حسب نوع النزاع املسلح:
املعممة للنظم والفروق2015-1990 ،
تقديرات طريقة العزوم َّ
خطوة واحدة
( )1

لوغاريتم الالجئني (القيمة املتخلفة)

خطوة واحدة
حصينة ()2

خطوتان
( )3

***0.225
)(0.031

**0.225
)(0.092

***0.209
)(0.026

نزاع مسلح غري نظامي مع  25حالة وفاة يف  25معركة عىل األقل

0.000
)(0.000

0.000
)(0.000

0.000
)(0.000

نزاع مسلح غري نظامي مع  25حالة وفاة يف  25معركة عىل األقل
(القيمة املتخلفة)

0.000
)(0.000

0.000
)(0.000

0.000
)(0.000

نزاع مسلح بني الدول مع  25حالة وفاة يف املعارك

0.051
)(0.161

0.051
)(0.097

0.118
)(0.106

– 0.030
)(0.149

– 0.030
)(0.112

– 0.041
)(0.039

*0.035
)(0.020

0.035
)(0.048

***0.035
)(0.013

نزاع داخيل مع  25حالة وفاة عىل األقل يف املعارك (القيمة املتخلفة)

***0.136
)(0.022

***0.136
)(0.035

***0.135
)(0.017

نزاع داخيل مد َّول مع  25حالة وفاة عىل األقل يف املعارك

***0.283
)(0.055

***0.283
)(0.087

***0.346
)(0.031

نزاع داخيل مد َّول مع  25حالة وفاة عىل األقل يف املعارك (القيمة املتخلفة)

***0.201
)(0.037

***0.201
)(0.059

***0.190
)(0.022

نزاع مسلح بني الدول مع  25حالة وفاة يف املعارك (القيمة املتخلفة)
نزاع داخيل مع  25حالة وفاة عىل األقل يف املعارك

التشخيص

عدد املالحظات

564

564

564

عدد املجموعات

188

188

188

عدد األدوات

36

36

36

*p<0.1؛ **p<0.05؛ ***p<0.01؛ ملحوظة :األخطاء املعيارية الحصينة موضوعة بني قوسني
اختبار  Sarganعن اإلفراط يف تحديد القيود عىل املستوى العامليχ2 (22) = 56.24; Prob > χ2 = 0.000 :
اختبار  Hansenعن اإلفراط يف تحديد القيود عىل املستوى العامليχ2 (19) =14.64.5; Prob > χ2 = 0.007 :

اختبار  Arellano-Bondللرتابط التلقايئ من الدرجة الثاين يف الفروق األوىل عىل املستوى العاملي= – 0.74; Pr > z = 0.459 :

z
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الجدول ألف  :4.3نتائج انحدار الوحدات االحتاملية بالنسبة ألرجحية
النزاع املسلح2015-1990 ،
املعامل ()SD. E

التقاطع

***– 1.566
)(0.330
0.001
)(0.001

الهجرة الصافية

***0.024
)(0.004

نسبة نقص التغذية (%من مجموع السكان)

*0.416
)(0.286

وقوع كوارث طبيعية (=1نعم)
الناتج املحيل اإلجاميل للفرد

**– 0.018
)(0.007
0.021
)(0.055

منو الناتج املحيل اإلجاميل

***0.201

Pseudo R2
*p<0.1؛ **p<0.05؛ ***p<0.01؛ ملحوظة :األخطاء املعيارية الحصينة موضوعة بني قوسني

املعممة
الجدول ألف  :5.3شدة النزاع املسلح؛ تقديرات طريقة العزوم َّ
للنظم والفروق2015-1990 ،
خطوة واحدة
( )1

خطوة واحدة
حصينة ()2

خطوتان
( )3

املزايا

*– 0.459
)(0.253

– 0.459
)(0.437

– 0.098
)(0.103

وقوع النزاع املسلح (>  25 -حالة وفاة) (القيمة املتخلفة)

*– 0.363
)(0.201

– 0.363
)(0.219

***– 0.387
)(0.073

وقوع كوارث طبيعية (بالعدد)

*0.023
)(0.012

0.023
)(0.028

0.006
)(0.009

الناتج املحيل اإلجاميل للفرد

0.073
)(0.085

0.073
)(0.127

– 0.024
)(0.037

منو الناتج املحيل اإلجاميل

– 0.005
)(0.054

– 0.005
)(0.072

– 0.018
)(0.013

نسبة نقص التغذية (يف املائة من مجموع السكان)

0.028
)(0.029

0.028
)(0.035

**0.023
)(0.011

الهجرة النازحة الصافية (القيمة املتخلفة)

0.010
)(0.006

*0.010
)(0.005

**0.004
)(0.002

التشخيص

عدد املالحظات
عدد املجموعات
عدد األدوات
*p<0.1؛ **p<0.05؛ ***p<0.01؛ ملحوظة :األخطاء املعيارية الحصينة موضوعة بني قوسني
اختبار  Sarganعن اإلفراط يف تحديد القيود عىل املستوى العامليχ2 (30) = 22.53; Prob > χ2 = 0.834 :
اختبار  Hansenعن اإلفراط يف تحديد القيود عىل املستوى العامليχ2 (30) =22.35; Prob > χ2 = 0.841 :

اختبار  Arellano-Bondللرتابط التلقايئ من الدرجة الثاين يف الفروق األوىل عىل املستوى العاملي= 1.10; Pr > z = 0.273 :
72

z

232

232

232

88

88

88

39

39

39
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وتوضح هذه الدراسة أن البلدان التي تواجه أعىل مستويات انعدام األمن الغذايئ والنزاع تشهد أكرب
هجرة خارجية .كام ح َّددت الدراسة أنه مبجرد أن تبدأ رحلة املهاجر ،يصبح األمن الغذايئ واالقتصادي
من بني العوامل الحاسمة يف اتخاذ القرار بشأن مواصلة الرحلة أو االستقرار يف مكان معني.
ويق ِّدم التقرير توصيات لصناع السياسات واملنظامت اإلنسانية املعنية باالستعداد واالستجابة للهجرة
الدولية مع الرتكيز عىل الترشد القرسي .ونظراً للطفرة غري املسبوقة يف الترشد القرسي خالل السنوات
األخرية ،تؤكد النتائج الحاجة إىل منع النزاع واالستثامر يف األمن الغذايئ يف بلد املنشأ الذي ينتمي
إليه هؤالء الناس أو بالقرب منه .فالقيام بذلك ميكن أن مينع املزيد من الترشد ،و ُيحد من تدفقات
الهجرة القرسية املتتالية ،ويؤدي إىل تدخالت إنسانية أكرث فعالية من حيث التكلفة ،ويحقق املزيد
من املكاسب االجتامعية واالقتصادية عىل املدى الطويل.

wfp.vaminfo@wfp.org
www.wfp.org /at-the-root-of-exodus
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أجرى برنامج األغذية العاملي هذه الدراسة لتحديد الدور الذي يقوم به األمن الغذايئ وعوامل
عب هذه الدراسة ،التي استندت إىل بحوث كمية
أخرى إلرغام الناس عىل الهجرة عرب الحدود .و ُت ِّ
ونوعية ،عىل أصوات الناس الذين غادروا البلدان التي نشأوا فيها عن طريق عرض الروايات الشخصية
ملهاجرين من مختلف البلدان .وقد استمدت هذه الروايات من مقابالت متت يف تركيا ،واألردن،
ولبنان ،وإيطاليا ،واليونان.

