
من بغداد إلى بيروت: ربط األبحاث بالسياسات املتعلقة 
بالالجئني العراقيني في لبنان 

اخللفية
أجري��ت دراس��ة ، من البحث النوعي،  ح��ول خبرات الالجئني العراقيني في لبنان وظروف معيش��تهم 
وآلي��ات تكيفهم مع الواقع. وأتاحت الدراس��ة فرصة للعراقيني للتحدث بصراحة عن جتاربهم وش��واغلهم 
ومش��اكلهم. كما أنها تطّرقت إلى مترتبات النتائج التي توّصل��ت إليها على بلد مضيف مثل لبنان وعلى 

سياساته.   
 )UNHCR( تش��ير تقديرات حديثة جمللس الالجئني الدامنركي ومفوضية األمم املتحدة لش��ؤون الالجئني
إل��ى أن 50 أل��ف من الآلجئني العراقي��ني يقيمون حالياً في لبن��ان. فعلى الالجئني العراقي��ني الذين يغادرون 
ديارهم هرباً من العنف الذي يهدد حياتهم والذين يس��عون إل��ى طلب اللجوء في الدول الغربية أن يتوقفوا 
ف��ي دولة عربية مجاورة مثل لبنان إلعداد أوراق إعادة توطينهم. ويعاني الكثير من العراقيني من غياب نظام 
جلوء في لبنان كما هو احلال في بلدان أخرى في املنطقة،  ويعانون من متطلبات الدخول التي يكاد يكون من 
املس��تحيل حتقيقها. قد تؤدي هذه العوائق أمام دخولهم الش��رعي إلى تهريبهم إلى بلدان املرور العابر في 
العالم العربي، كما هو احلال في لبنان، حيث يتم تهريب العديد منهم بعد أن يدخلوا سوريا بصورة قانونية. 
ومتى أصبحوا في لبنان أو في بلد عربي مجاور ، يضطر الالجئون العراقيون إلى اإلقامة فيه كمهاجرين غير 

شرعيني ذوي حقوق محدودة جداً أو يجبرون للعودة إلى العراق. 

ما هي الظروف واملصاعب التي تواجه الالجئني العراقيني في لبنان؟
تشير الدراسة إلى أن الالجئني العراقيني في الضواحي اجلنوبية والشرقية من بيروت يعانون بصمت. 
فوضعه��م غير الش��رعي ف��ي لبنان يتطلب منه��م البقاء في اخلباء ف��ي غالب األحي��ان ويجعلهم عرضة 
لالستغالل من دون إمكانية طلب املساعدة في حال سلب أجورهم أو إساءة معاملتهم من قبل املالكني أو 
أصحاب العمل. كما يعّرضهم وضعهم إلى مخاطر اإلعتقال ويجعل من الصعب عليهم العثور على عمل 
واحلفاظ على االس��تقالل املادي. ويتحّدث الالجئون العراقيون عن مش��اكل نفس��ية حادة مبا في ذلك القلق 

واليأس والتفكير ومحاولة اإلنتحار وقلة الشهية على الطعام والبكاء املتواصل.

 ما هي أسباب هذه املصاعب؟

ال تعود أس��باب هذه املصاعب إلى سلس��لة التجارب املؤملة من احلرب في العراق فحس��ب،  إمنا تأتي 
نتيجة إهمال الدولة واألحوال املعيشية الصعبة في لبنان والتي تتجّلى في:

  
العنف في املدارس  •

املصاعب املادية  •
اإلذالل واالضطهاد واالعتقال من قبل السلطات  •

التمييز االجتماعي والقانوني واالستغالل  •
طول مدة إجراءات إعادة التوطني وقلة الشفافية فيها  •

سوء املعاملة من جانب املوظفني الذين ينجزون معامالتهم  •
قلة املساعدات ذات النوعية اجليدة   •

رسوم اإلقامة الباهظة الثمن   •

ويس��تمر وضعهم ك “مهاجرين غير شرعيني” بسبب غياب اإلرادة السياسية لوضع سياسات عادلة 
جتاه جميع الالجئني وبس��بب ندرة املوارد والتنسيق الفعال بني املنظمات غير احلكومية وإهمال شديد عامليا 

حول مسائل إعادة التوطني . 
 

معه��د عصام فارس للسياس��ات 
العامة والش��ؤون الدولي��ة )فارس( 
التاب��ع للجامع��ة األميركي��ة في 
بي��روت، هو معهد بحثي تأس��س في س��نة 
2006، بهدف رعاية واستثمار األبحاث املتعلقة 
بالسياسات العامة للباحثني واألكادمييني، وفي 
مطلعه��م األس��اتذة والباحث��ني ف��ي اجلامعة 
األمريكية في بيروت، وللمس��اهمة إيجابياً في 
الش��ؤون املتعلق��ة بصناعة الق��رار والعالقات 

الدولية في العالم العربي. 
ويس��عى معه��د عصام ف��ارس ليك��ون مجاالً 
مدني��اً مفتوح��اً، ديناميك��اً ومحاي��داً، تتالقى 
وتتمّثل فيه جمي��ع األفكار واالجتاهات املوجودة 
ف��ي اجملتمع. وتتمثل أهداف املعهد ب� : )1( الرفع 
من مس��توى النقاش��ات املتعلقة بالسياسات 
العامة وصناعة الق��رار في العالم العربي وفي 
اخلارج؛ )2( حتس��ني مس��اهمة العال��م العربي 
في الش��ؤون الدولية؛ )3( إث��راء عملية التفاعل 
بني الباحثني واملس��ؤولني والفاعلني في اجملتمع 

املدني، في الشرق األوسط وفي اخلارج.   2
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األحباث عن صنع السياسات 
العامة يف العامل العربي 

د. جهاد مخول
جه��اد مخول أس��تاذة ورئيس��ة قس��م تعزيز 
الصح��ة والصح��ة اجملتمعي��ة، كلي��ة العلوم 

الصحية، اجلامعة األميركية في بيروت



    كيف يتكيفون؟
يعتم��د تأقلم العائالت وتكيفها ف��ي لبنان على ظروف مغادرتها الع��راق وكيفية وصولها إلى لبنان 
واملنطق��ة احلضرية التي وصل��ت إليها، باإلضافة الى ش��بكات الدعم االجتماعي الت��ي تنتمي إليها )راجع 
اجلدول 1( . ووجدت الدراسة أن العراقيني املسلمني منهم يسكنون مبعظمهم في الضواحي اجلنوبية لبيروت 
في حني أن املس��يحيني منهم يقيمون في الضواحي الش��رقية. وأفاد هؤالء املشاركون أن وكاالت اإلغاثة في 
الضواحي الش��رقية تقّدم الدعم املتنوع وتوّفر أماكن اللتقاء العائالت وتساعدهم في العثور على مساكن 
قريب��ة. كما وأفادوا أنهم وجدوا اللبنانيني في هذه الضواحي ودودين ومضيافني . أما معامالت إعادة التوطني 
للالجئني املس��يحيني فيتم إجنازها بس��رعة أكبر.  في املقابل ، أش��ار الالجئون املس��لمون إلى إحساس��هم 
بإنقس��ام طائف��ي في الضواحي اجلنوبية والى خوفهم من اضطهاد الق��وى األمنية لهم.  أما قدرتهم على 
التكيف فهي متدنية ألن ش��بكاتهم االجتماعية ضعيفة وال يلقون دعما معنويا كاف من املؤسس��ات . أما 

معامالتهم اخلاصة فيلفها الغموض وااللتباس.     
 

اجلدول 1: االختالف في الدعم االجتماعي والتكيف بني الضواحي

التكيف

الدع�م اإلجتم�اعي
تقارب 
الدعم األسر

العائلي رحالت
من املؤسسات

غير رسمي رسمي

مرتفع نعم نعم نعم نعم نعم الضواحي الشرقية

متدني ال ال ال نعم ال الضواحي اجلنوبية

    انعكاسات على السياسات
 تش��ير هذه الدراس��ة الى مترتبات تقع على عاتق الس��لطات اللبنانية والتي تتعل��ق بضرورة تغيير 
النظ��رة الى الهجرة العاب��رة وكيفية التعامل معه��ا. فالدولة عليها التخفيف من ش��روط الدخول إليها 
وخلق بطاقات هوية مؤقتة للالجئني املتضررين من احلرب وإلغاء رس��وم اإلقامة والس��ماح بتصاريح العمل 
املؤقتة للحد من العبء املادي على الالجئني العراقيني. كما وأن على الدولة إعادة النظر في سياساتها بشأن 
طالبي اللجوء وإلى تفعيل مذكرة التفاهم مع مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني من أجل حماية حقوق 

اإلنسان للمهاجرين العابرين لتجنبهم التمييز واالضطهاد والترحيل القسري. 
على الرغم من أن سياس��ات مفوضية األمم املتحدة لش��ؤون الالجئني محددة عامليا، فعلى املفوضية 
العم��ل على التخفي��ف من قلق مقّدمي الطلبات اليه��ا من خالل توفير معلومات أكث��ر وضوحاً حول إجناز 
املعام��الت البيروقراطي��ة إلع��ادة التوطني. قد تس��تفيد جميع املؤسس��ات التي تتعامل م��ع الالجئني من 
التدريبات حول كيفية حتسني مهارات التواصل معهم ، األمر الذي قد يؤدي بدوره إلى حتسني مستوى الثقة 

لدى الالجئني جتاه هذه املؤسسات وبرامجها .
استناداً إلى هذه األبحاث، ميكن تقدمي توصيات أخرى:

يج��ب تدري��ب موظفي املؤسس��ات على مه��ارات التواصل وعل��ى اآلثار والظ��روف اخلاصة احمليطة   .1
بأزمة الالجئني العراقيني ليتس��نى لهم التفاعل بش��كل مجد مع الالجئني ولكي يكونوا أكثر تعاطفاً جتاه 

أوضاعهم.
على وكاالت اإلغاثة تقييم اخلدمات التي تقّدمها عن طريق الوسائل التشاركية للسماح للالجئني   .2
بالتعبير عن آرائهم حول اخلدمات الصحية واالجتماعية التي يتلّقونها من أجل تخطيط أفضل لبرامجها . 
يجب أن ال يعامل الآلجئون العراقيون كمتلقني املعونة بل كأش��خاص ميكنهم املشاركة في حتديد   .3

احتياجاتهم وإيجاد احللول املناسبة لها.
يجب على املؤسس��ات حشد مواردها وحتسني التنسيق فيما بينها من أجل تقدمي املساعدة وتعزيز   .4
صحة الالجئني وحتس��ني تلبية احتياجاتهم وخلق أماكن التقاء لهم ليتس��نى لهم تنمية شبكات الدعم 

االجتماعي فيما بينهم . 
يج��ب على البلدان التي يطلبون الهجرة اليها التس��ريع بإجن��از معامالتهم وتوفير التوجهات التي   .5

تتسم بالشفافية والوضوح.   

منهجة البحث
من؟ عائالت الالجئني العراقيني من الطوائف املسيحية واإلسالمية

 كيف؟ 5 حلقات نقاش )6-10 مشاركني في كل منها( و38 مقابلة فردية معمقة باللغة العربية
          مقابالت مع وكاالت اإلغاثة

          أجراها فريق بحث من 4 أشخاص ترأسته الدكتورة جهاد مخول

متى؟ على مدى سنة واحدة )2010-2009( 

أين؟ في الضواحي اجلنوبية والشرقية من بيروت

  

معهد عصام فارس للسياس��ات 
العامة والشؤون الدولية

 (DTS( 408 - مبنى ديانا متاري صّباغ
صندوق بريد 11-0236، رياض الصلح

بيروت 2020 1107، لبنان
هاتف:  350000-1-961  مقسم: 4150

فاكس: 961-1-737627

املوقع االلكتروني ملعهد عصام فارس
www.aub.edu.lb/ifi/

القناة اخلاصة باجلامعة األميركية في 
YouTube �بيروت على ال

www.youtube.com/AUBatLebanon

موقع اجلامعة األميركية في بيروت
www.aub.edu.lb

السياس��ات  األبحاث ع��ن صنع 
العرب��ي  العال��م  ف��ي  العام��ة 

 )RAPP(
يهدف برنامج األبحاث عن صنع السياس��ات 
العام��ة )RAPP( إلى خلق مس��اهمة عربية 
ف��ي املعرفة العاملية ملزاولة صنع السياس��ة 
العام��ة. كم��ا أن��ه يه��دف ل��ردم  الفجوات 
القائم��ة في علم صنع السياس��ة من خالل 
توثي��ق التج��ارب وتكريرالناجح��ة منه��ا، و 

تقييم وحتسني الضعيفة منها.
ويكم��ن تف��رده في أن��ه وليد جه��د طبيعي 
ملعهد أبحاث في السياسات قائم في العالم 
العربي باملش��اركة مع  مؤسس��ات إقليمية 
أخ��رى، بهدف تقييم وحتس��ني كيفي��ة تأثير 

األبحاث في صنع السياسات.

مدير معهد عصام فارس رامي خوري 
مدير البرنامج البحثي فادي اجلردلي 


