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ـتثناء؛ إذ شــهدت مناطــق آســيا الغربيــة
النــزوح القســري هــو ظاهــر ٌة حاضــر ٌة اليــوم ،والشــرق األوســط ليــس اسـ
ً
1
وشــمال إفريقيــا إحــدى أوســع أزمــات الالجئيــن فــي العالــم خــال الســنوات األخيــرة .وتحتــل ســوريا المرتبــة
األولــى بيــن هــذه المناطــق ،بعــدد الجئيــن يصــل إلــى ســتة مالييــن ،بينمــا أتــى  2.6مليون الجــئ من أفغانســتان.
وفــي منطقـ ٍـة ليســت بعيــد ًة عــن مركــز هــذه المنطقــة ،هــرب  2.4مليــون الجــئ مــن جنــوب الســودان ودول ٍ
أخــرى مثــل الصومــال ( 1مليــون) ،والســودان (أكثــر مــن نصــف مليــون) ،لتضــاف أعدادهــم إلــى الرقــم العالمــي
األكبــر لالجئيــن وهــو  70مليونـ ًـا .عــاو ًة علــى ذلــك ،يتضمــن النــزوح فــي الشــرق األوســط أكثــر مــن  5مالييــن
فلســطيني ،ال تــزال حالتهــم غيــر المســتقرة قضيـ ً
أن النــزوح الداخلــي غيــر
ـة ممتــد ًة منــذ عقــود .باإلضافــة إلــى َّ
مســبوق فــي بلــدان ٍ مثــل ســوريا ( 6مالييــن) ،اليمــن ( 2مليــون) والعــراق ( 2.6مليــون أثنــاء أزمــة الموصــل).
الشــرق األوســط ليــس منطقـ ً
ـة ُتفــرز مالييــن الالجئيــن فحســب ،بــل هــو أيضـ ًـا أكثــر المناطــق التــي تســتضيف
الالجئيــن .فـ ٌ
ـدد مــن الالجئيــن الســوريين.
ـدول مثــل تركيــا ولبنــان والعــراق هــي البلــدان التــي يقطنهــا أكبــر عـ ٍ
بينمــا تســتضيف إيــران وباكســتان مليونـ ًـا ،ومليونـ ًـا ونصــف علــى التوالــي مــن الالجئيــن األفغــان .وإذا ضممنــا
فــإن دول الشــرق األوســط تــؤوي نصــف عــدد النازحيــن
الالجئيــن الفلســطينيين لعــدد الالجئيــن اإلجمالــي،
َّ
علــى مســتوى العالــم.
بنية تحتية قانونية غير مؤهلة
الحالــة القانونيــة لالجئيــن تفتقــر إلــى التحديــد والتنظيــم فــي القوانيــن المحليــة لمعظــم دول الشــرق األوســط.
مــع بعــض االســتثناءات القليلــةُ ،تعــرِّ ف معظــم هــذه الــدول وجــود الالجئيــن وتتحكــم بــه عبــر قوانيــن ِّ
تنظــم
ـب تقريبـ ًـا ،وحتــى إن ُوجــد فــي بعــض
وجــود األجانــب العادييــن علــى أرض هــذه الــدول .وحــق اللجــوء غائـ ٌ
الــدول ،فإ َّنــه يظــل غيــر ُمط َّبــق.
القانــون الدولــي ال يقــدم مســاعد ًة ُتذكــر هنــا ،وفقــط بضعـ ٌ
ـة مــن دول المنطقــة انضمــت إلــى اتفاقيــة عــام 1951
2
المتعلقــة بحالــة الالجئيــن والبروتوكــول الــذي أضيــف إليهــا فــي عــام  .1967وهــذه الــدول المنضمــة التفاقيــة
ـات شــديدة ،فمثـ ً
ا ،تعتــرف تركيــا بالالجئيــن القادميــن مــن أوروبــا
الالجئيــن عــاد ًة مــا ُتط ِّبــق االتفاقيــة بتحفظـ ٍ
فقــط .بينمــا توافقــت منظمــة األمــم المتحــدة لالجئيــن فــي بعــض الحــاالت مــع دول ٍ مضيفــة ،مثــل األردن
لكــن هــذه
مذكــرة تفاهــم لتســهيل إجــراءات تســجيل الالجئيــن ومنحهــم «اللجــوء الفعلــي»،
ولبنــان ،علــى
ِ
َّ
اإلجــراءات تبقــى مؤقتــة.
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ٌ
بيئــة قانونيــة غيــر مســتقرة ،تتــرك الالجئيــن فــي وضــع غيــر
النتيجــة هــي
واضــح .ووجــدت الحكومــات والــوكاالت األمنيــة نفســها وهــي تســتجيب
توجيهــات قانونيــة مخصصــة لالجئيــن،
لحــاالت النــزوح الطارئــة فــي غيــاب
ٍ
ً
ً
كانــت ســتجعل سياســات هــذه الحكومــات أكثــر ثباتــا وفاعليــة .بــدال مــن ذلــك،
بترتيبــات
مــأت الحكومــات والــوكاالت األمنيــة هــذه الفجــوات القانونيــة
ٍ
تنظيميــة حســب الحاجــة ،لتعكــس األمزجــة السياســية أو الضغــط الخارجــي،
ً
عوضــا عــن سياســة مخططــة طويلــة األمــد.
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ً
منطقة ُتفرز ماليين
الشرق األوسط ليس
ً
الالجئين فحسب ،بل هو أيضا أكثر
ٌ
فدول
المناطق التي تستضيف الالجئين.
مثل تركيا ولبنان والعراق هي البلدان التي
عدد من الالجئين السوريين
يقطنها أكبر ٍ

الديناميكيات العابرة للحدود في االستجابة للنزوح
مــا يجعــل النــزوح مختلفـ ًـا فــي منطقــة الشــرق األوســط هــو أن الديناميكيــات العابــرة للحــدود ،واعتمــاد دول المنطقــة
ً
دورا مهمـ ًـا فــي االســتجابة المحليــة ألزمــة الالجئيــن.
علــى بعضهــا يلعبــان
َ
درجــة
رغــم توطيــد السياســة الوطنيــة واألنظمــة السياســية خــال العقــود الماضيــة ،يُ ظهــر النــزوح فــي المنطقــة
الترابــط االجتماعي-السياســي العابــر للحــدود ،وهــذا ال ينطبــق علــى جوانــب أخــرى مــن األزمــة .فمثـ ً
ا ،خلقــت األزمــة
ـات بيــن الزعمــاء السياســيين والمجموعــات االجتماعيــة المحليــة حــول الضيافــة
الســورية فــي مراحلهــا المبكــرة خطابـ ٍ
ـتقبل مــن األزمــة .لــم تكــن هــذه مجــرد ممارســة
والتضامــن واألخــوة ،وذلــك حيــن وجــد هــؤالء أنفســهم الطــرف المسـ ِ
ً
إطــارا لتبريــر سياســات اســتقبال المالييــن مــن الالجئيــن .وكانــت الهويــة والديــن وصلــة
لخطــاب ،لكنَّهــا أصبحــت
الرحــم مصــادر اعتمــد عليهــا الالجئــون والحكومــات المضيفــة ،علــى حــد ســواء ،إلعــان مطالــب الطرفيــن بتوفيــر
الضيافــة واالســتجابة السياســية المناســبة .وعلــى األقــل فــي هــذه المرحلــة المبكــرة ،تغلبــت ردود األفعــال هــذه علــى
االعتراضــات القوميــة التــي نراهــا غالبـ ًـا فــي أجــزاء أخــرى مــن العالــم ،حيــن تحــدث ظـ ٌ
ـروف مشــابهة.
أن الديناميكيــات المؤقتــة واعتمــاد دول المنطقــة علــى
مــا يجعــل النــزوح مختلفـ ًـا فــي منطقــة الشــرق األوســط هــو َّ
ً
دورا مهمـ ًـا فــي االســتجابة المحليــة ألزمــة الالجئيــن.
بعضهــا يلعبــان
ً
أن هــذه القــرارات قــد تكــون أفعــاالً
أصيلــة معبــرة عــن
ورغــم َّ
ٌ
ُ
َّ
فســرها علــى أنهــا تحمــل
النتيجة هي بيئة قانونية غير مستقرة ،تترك الالجئين الكــرم ،إال أن وجهــة نظــر مغايــرة قــد ت ِّ
في وضع غير واضح .ووجدت الحكومات والوكاالت رســائل سياســية .ومثلمــا يُ مثــل إغــاق الحــدود طريقـ ً
ـة الســتمالة
األمنية نفسها وهي تستجيب لحاالت النزوح الطارئة
توجيهات قانونية مخصصة لالجئين ،كانت الناخبيــن المســتائين بســبب طموحاتهــم القوميــة ،قــد يكــون
في غياب
ٍ
ً
ً
مجموعــات
فعالــة إلظهــار التعاطــف مــع
ثباتا وفاعلية اســتقبال الالجئيــن أدا ًة
ٍ
ستجعل سياسات هذه الحكومات أكثر
مســؤولة عــن هــروب شــعوبها.
أنظمــة
تعرضــت للقمــع ،أو إلدانــة
َّ
ٍ
ٍ
فــي ذروة الثــورات العربيــة فــي عامــي  2011و ،2012تــرددت أصــداء خطــاب الترحيــب بالالجئيــن الســوريين ،مترافقـ ً
ـة مع
َّ
تضخــم هــذا الخطــاب فــي منطقـ ٍـة مصدومـ ٍـة بســقوط األنظمــة فــي بلــدان ٍ مثــل مصــر
إدانــة العنــف فــي ســوريا ،وقــد
ـرة قصيــرة.
وتونــس ،بينمــا كان متوقعـ ًـا ســقوط الديكتاتــور الســوري بشــار األســد بعدهــا بفتـ ٍ
أهليــة ذات أبعــاد دوليــة .وتراجعــت الثــورات وعــادت األنظمــة
ثــم بــدأ الوضــع فــي ســوريا بالتحــول إلــى حــرب
ٍ
األوتوقراطيــة فــي بلــدان ٍ مثــل مصــر ،بينمــا توجــب علــى الحكومــات أن تواجــه عــدم رضــا المجتمعــات المحليــة الفقيرة
بالفعــل ،التــي كانــت تســتضيف أعـ ً
ـدادا كبيــرة مــن الالجئيــن .ولهــذا ،أصبــح عبــور الحــدود أصعــب بالنســبة لالجئيــن،
وأصــدرت الــدول المضيفــة تدابيــر تقييديــة بحقهــم أو طالبــت المجتمــع الدولــي بالدعــم الــازم لمواجهــة األزمــة.
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هــذه الديناميكيــات اإلقليميــة للنــزوح ليســت غريبــة علــى المنطقــة .فمثــ ً
ا ،عانــى
ً
طريقة
ومثلما يُ مثل إغالق الحدود
مرتــا بمراحل
ـاالت مشــابهة .كلتــا الحالتين ّ
الالجئــون الفلســطينيون والعراقيــون مــن حـ ٍ
ً
ً
مهمــا مــن الخطــاب الرســمي
جانبــا
الستمالة الناخبين المستائين بسبب متناقضــة .فالدعــم العربــي للفلســطينيين كان
طموحاتهم القومية ،قد يكون استقبال
فعالة إلظهار التعاطف لمعظــم دول الشــرق األوســط ،وبالطبــع الفلســطينيون اليــوم مســتضافون فــي العديــد
ً
ً
أداة
الالجئين
لكــن الحالــة الفلســطينية مــرت بمراحــل مــن التدابيــر
مجموعات تعرَّ ضت للقمع ،أو إلدانة مــن الــدول الشــرق أوســطية،
َّ
مع
ٍ
التقييديــة التــي ســببتها تغيـ ٌ
ـرات فــي السياســات المحليــة واإلقليميــة ،باإلضافــة إلــى
مسؤولة عن هروب شعوبها
أنظمة
ٍ
ٍ
التحــوالت فــي الصــراع العربي-اإلســرائيلي.
الروابــط السياســية واالجتماعيــة العابــرة للحــدود بيــن دول المنطقــة تحــدد اســتجابة الحكومــات ألزمــة النــزوح
وتجعلهــا متقلبــة بشــكل دائــم .وهــذه نعمـ ٌ
ـة ونقمــة فــي الوقــت ذاتــه لالجئيــن والــدول التــي تســتضيفهم علــى حــد
ســواء
الروابــط السياســية واالجتماعيــة العابــرة للحــدود بيــن دول المنطقــة تحــدد اســتجابة الحكومــات ألزمــة النــزوح،
وتجعلهــا متقلبــة بشــكل دائــم .وهــذه نعمــة ونقمــة فــي الوقــت ذاتــه بالنســبة لالجئيــن والــدول التــي تســتضيفهم علــى
ً
نــادرا مــا
حــد ســواء ،فبينمــا يمكــن لهــذه الديناميكيــات المؤقتــة أن تعــزز التضامــن معهــم ،والترحــاب بهــم بشــكل ٍ
يُ شــاهد فــي أي مــكان آخــر ،تجعــل هــذه الروابــط العابــرة للحــدود وجــودَ الالجئيــن عُ رضـ ً
ـة للتقلبــات فــي السياســات
اإلقليميــة وصراعاتهــا ،وهــو مــا يضيــف المزيــد مــن عــدم االســتقرار لحالتهــم غيــر المســتقرة باألصــل.
مصالح قوى خارج الشرق األوسط
إلضافــة المزيــد مــن التعقيــد إلــى المشــكلة ،امتــدت تأثيــرات مشــكلة النــزوح التــي تحــدث فــي الشــرق األوســط
إلــى الــدول األوروبيــة وغيرهــا .وبتضخيـ ٍـم مــن الجماعــات السياســية المعاديــة لألجانــب ،أصبحــت أزمــة الالجئيــن
والمهاجريــن موضوعـ ًـا سـ ً
ـاخنا للسياســة داخــل االتحــاد األوروبــي ودولــه األعضــاء .ففــي سياســات االتحــاد األوروبــي،
ـيلة إلضعــاف وحــدة وحكــم االتحــاد ،بينمــا فــي السياســة المحليــة لدولــه ،اســتُ خدمت
ُتســتغل أزمــة الالجئيــن كوسـ ٍ
األزمــة إلضعــاف شــرعية الحكومــات مقابــل تنامــي شــعبية المجموعــات القوميــة.
لــذا أصبــح تقليــل تأثيــر نــزوح مهاجــري الشــرق األوســط علــى الــدول
فضلت الدول العالقات الثنائية واالتفاقات
األوروبيــة هدفـ ًـا مهمـ ًـا للحكومــات التــي ابتزهــا الخطــاب المعــادي للمهاجريــن.
التي تسمح بسياسة المساعدات ،التي
ولهــذا الســبب ،قدمــت ٌ
دول مثــل بريطانيــا وألمانيــا وفرنســا وإيطاليــا دعمـ ًـا
تعكس بشكل مباشر أكثر مصالح الدول
ً
ماليــا لجهــود الــدول التــي تســتضيف الالجئيــن ،وصعَّ بــت هــذه الــدول ،مــا
المتبرعة والدول المتلقية لهذه التبرعات
عــدا ألمانيــا ،عمليــة الوصــول إلــى أراضيهــا.
باســتثناء خطــة التعــاون بيــن تركيــا واالتحــاد األوروبــي ،التــي أ�علنــت فــي عــام  ،2016أعاقــت الصــورة المفككــة للمنطقة
واالنقســامات بيــن الــدول األوروبيــة احتمــال نشــوء تعــاون ٍ وثيــق متعــدد األطــراف .عوضـ ًـا عــن ذلــك ،فضلــت الــدول
العالقــات الثنائيــة واالتفاقــات التــي تســمح بسياســة المســاعدات ،التــي تعكــس بشــكل مباشــر أكثــر مصالــح الــدول
المتبرعــة والــدول المتلقيــة لهــذه التبرعــات.
الستجابة أكثر فاعلية لمشكلة النزوح
إطارٌ إقليمي
ٍ
ُ
إذا أخذنــا كل مــا ســبق بعيــن االعتبــار ،ســيبدو من الطبيعي بالنســبة لدول الشــرق األوســط أن تسـ ِّـهل وضع آليـ ٍـة إقليمية
ـس أكبــر فــي التعامــل مــع النــزوح القســري ،بينمــا ِّ
تخفــف معانــاة الالجئيــن وتكاليف اســتضافتهم بالنســبة
لتحقيــق تجانـ ٍ
ـن الســابقة الوحيــدة فــي هــذا الصــدد هــي اتفاقيــة الــدار البيضــاء لعــام  1965التــي أبرمتهــا
للمجتمعــات المضيفــة .لكـ َّ
ً
جامعــة الــدول العربيــة .نظريــا ،كان مــن المفتــرض لهــذا االتفــاق أن يُ سـ ِّـهل حقــوق العمالــة والحركــة للفلســطينيين بيــن
ـزءا كبيـ ً
الــدول األعضــاء فــي الجامعــة ،لكــن الحقيقــة هــي أن جـ ً
ـرا مــن االتفــاق ذهــب أدراج الريــاح.
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ورغــم حجــم الظاهــرة والفوائــد الواضحــة التــي يمكــن أن يحققهــا التعــاون فــي هــذه الناحيــة ،لــم ُتبــذل جهــودٌ مركــزة
ـتجابة منظمــة وفعالــة للنــزوح القســري.
لخلــق الظــروف السـ
ٍ
ٌ
ً
منطق�ةـ ال تمتلـ�ك الفكــر
مع�رـوف بكونـ�ه
لي��س ه��ذا مفاجئا ًــ؛ الشــرق األوس��ط
ٌ
ً
منطقة ال
معروف بكونه
الشرق األوسط
تمتلك الفكر اإلقليمي ،واالفتقار لخطة تعاون ٍ اإلقليمــي ،واالفتقــار لخطــة تعــاون ٍ بصــدد مشــاكل الالجئيــن تناســب هــذه
ً
َ
ـرة يمكــن أن
ثم��ة أسبــاب معقول��ة
بصدد مشاكل الالجئين تناسب هذه الحالة .الحال��ة.
إن هــذه أســوأ فتـ ٍ
أيض��ا للق��ول َّ
ً
َ
أيضا للقول َّ
إن هذه أسوأ
ثمة أسباب معقولة
ـي للتعــاون .لــم يحــدث أن عانــت المنطقــة طــوال
يظهــر فيهــا نظــامٌ إقليمـ ٌّ
إقليمي للتعاون
فترة يمكن أن يظهر فيها نظامٌ
ٍ
ٌّ
تاريخهــا مــن مثــل هــذا االنقســام بســبب الصراعــات ،وهــو مــا يجعــل
ً
َ
ثمــة خطــر أن يقــود التعــاون فــي
ثانيــا،
احتمــال التعــاون غيــر مرجــح.
سياســات النــزوح إلــى إعــادة إنتــاج انعــدام التوازنــات فــي المنطقــة وتعاملهــا اإلشــكالي مــع مشــكلة النــزوح ،بــدالً
مــن الخطــو خطــو ًة باتجــاه سياســة أكثــر فاعليــة وتوافقـ ًـا مــع معاييــر القانــون الدولــي .وهكــذا قــد تكــون رغبــة دول
ً
ـكوكا فيهــا.
المنطقــة فــي الوصــول إلــى مثــل هــذه السياســة فــي مثــل هــذا الوقــت مشـ
ِّ
وتقلص
ـار إقليمــي متعــدد األطــراف هــو أنهــا يمكــن أن تخلــق أوضاعـ ًـا موحدة أكثــر لالجئيــن،
أحــد امتيــازات وجــود إطـ ٍ
السياســات العشــوائية تجاههــم .وقــد يكــون ثمــة احتمــال للوصــول إلــى تعريـ ٍـف مشــترك لالجــئ ،ربمــا باالســتفادة مــن
مظاهــر التضامــن والضيافــة اآلنفــة الذكــر ،التــي حــدَّ دت سياســات اســتقبال الالجئيــن فــي المنطقــة .ووجــود آليــة
تعــاون ٍ إقليميــة قــد يجعــل الحيــاة أســهل بالنســبة لالجئيــن الذيــن يســافرون مــن دولـ ٍـة إلــى أخــرى؛ مثـ ً
ا عبــر االتفــاق
علــى سياســة مشــتركة فيمــا يتعلــق بوثائــق الســفر .مثــل هــذا النــوع مــن التعــاون فــي السياســات قــد يجعل االســتجابة
ً
ـتقرارا ،وبالتالــي يجعــل نتائــج النــزوح أكثــر قابليــة للتوقــع ،وهــذا يصــب فــي مصلحــة الالجئيــن ،مثلمــا
لألزمــة أكثــر اسـ
يصــب فــي مصلحــة المنظمــات الدوليــة .عــاو ًة علــى ذلــك ،قــد يُ َّ
نظــم إطــار عمــل ٍ إقليمــي خــاص بالالجئيــن مــن مســائل
ـات معينــة مثــل الضمــان الصحــي.
أكثــر أهميــة ،مثــل توظيــف وتعليــم الالجئيــن ومنحهــم الوصــول إلــى خدمـ ٍ
ً
أيض��ا من��ه .فقــد تســاعد
التع��اون اإلقليم��ي ال يص��ب فق��ط ف�يـ مصلح�ةـ الالجئي��ن :ستس��تفيد الحكوم�اـت المضيف��ة
سياسـ ٌ
ـة إقليميــة مشــتركة فــي التفــاوض مــع بلــد المصــدر حــول العــودة اآلمنــة والطوعيــة لالجئيــن ،وذلــك فــي ظــل
ق��وة تفاوضي��ة أكبــر ل�دـى ال��دول المضيفـ�ة ،بفضــل تعاونهــا األكبــر وأهدافهــا المشــتركة .بطريقـ ٍـة مشــابهة ،قــد تلعــب
دورا كبيـ ً
ً
مؤسسـ ٌ
ـرا فــي نــزع فتيــل الصــراع ،مثـ ً
ا عبــر تســجيل األطــوار األولــى مــن الهجــرة القســرية،
ـة مــن هــذا النــوع
ـرات مبكــرة حــول الوضــع الــذي قــد يقــود إلــى نــزوحٍ جماعــي.
وإصــدار تحذيـ ٍ
إن وجــود هيــكل ٍ مبنــي علــى تعــاون ٍ إقليمــي لمواجهــة مشــكلة النــزوح قــد يسـ ِّـهل مشــاركة المســؤولية بيــن الــدول
المهتمــة بالظاهــرة بطــرق ٍ شــتى .فمثـ ً
ـص معينــة مــن الالجئيــن ،أو حيــن ال ترغــب
ا ،يمكــن أن تتفــق الــدول علــى حصـ ٍ
ً
ـص مــن الالجئيــن ،يمكنهــا عوضــا عــن ذلــك أن تســاهم فــي صنــدوق إقليمــي طــارئ
دول معينــة فــي اســتقبال حصـ ٍ
مخصــص لهــم.
باإلضافــة إلــى ذلــك ،يمكــن أن يركــز اتفـ ٌ
ـاق إقليمــي حــول الالجئيــن علــى التوفيــق بيــن حاجــة الــدول التــي تعانــي
نقــص القــوى العاملــة مــع الالجئيــن المســتعدين للعمــل ،مقابــل توفيــر بيئــة توظيـ ٍـف عادلــة .ووجــود تعــاون إقليمــي أكبر
ـات مثــل تحويــل المعاشــات ،بحيــث يســتطيع الالجئــون العــودة إلــى
قــد يــؤدي أيضـ ًـا إلــى تســهيل الوصــول إلــى اتفاقيـ ٍ
بلدهــم األصلــي بعــد العمــل فــي الخــارج ،دون أن يتكبــدوا خســائر اقتصاديــة قــد تمنــع عودتهــم.
ً
ـإن تحليــل فوائــد مثــل
رغــم أن خلــق منتــدى إقليمــي حــول التعــاون بشــأن الالجئيــن يُ عتبــر بالطبــع مشـ
ـروعا طموحـ ًـا ،فـ َّ
هــذا المشــروع ُتظهــر أن تأسيســه يمكــن أن يفيــد الالجئيــن مثلمــا يفيــد الــدول والمجتمعــات التــي تســتضيفهم.
ٌ
سياسة إقليمية مشتركة في التفاوض مع بلد المصدر حول العودة اآلمنة والطوعية
فقد تساعد
لالجئين ،وذلك في ظل قوة تفاوضية أكبر لدى الدول المضيفة ،بفضل تعاونها األكبر وأهدافها
ٌ
ً
ً
كبيرا في نزع فتيل الصراع
دورا
مؤسسة من هذا النوع
بطريقة مشابهة ،قد تلعب
المشتركة.
ٍ
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عن املؤلف

فيليبــو ديونيغــي هــو محاضــر فــي السياســة والعالقــات الدوليــة بكليــة علــوم
االجتمــاع والسياســة والعالقــات الدوليــة بجامعــة بريســتول .تركــز أبحاثــه علــى
تطبيقــات نظريــات العالقــات الدوليــة علــى دراســة شــؤون الشــرق األوســط .وعمــل
علــى دراســة حــركات اإلســام السياســي واألعــراف الدوليــة ،ويبحــث حاليـ ًـا تأثيــر
أزمــة الالجئيــن الســوريين فــي لبنــان واألردن والعــراق.

عن الرشق

دوليــة مسـ ّ
ـتراتيجيات
ـتقلة تتمثّ ــل مهمتهــا فــي تطويــر اسـ
منتــدى الشــرق هــو شــبكة
ّ
ّ
االقتصادي
ـار
ـ
واالزده
ـة،
ـ
االجتماعي
ـة
ـ
والعدال
ـي،
ـ
السياس
ـور
ـ
التط
طويلــة األمــد لضمــان
ّ
ّ
لشــعوب منطقــة الشــرق األوســط .وســيقوم بتنفيــذ ذلــك مــن خــال األبحــاث
الديمقراطيــة ،والحــوار بيــن
المتفانيــة فــي العمــل العــامّ  ،وبتعزيــز مُ ثُ ــل المشــاركة
ّ
االجتماعيــة
أصحــاب المصالــح المتعــددة والعدالــة
ّ
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