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يبــدو أن عــامل مــا بعــد كورونــا ســوف يختلــف عــا قبلــه، ليــس فقــط بالنســبة لتحــوالت الجغرافيــا وإمنــا أيضــاً ألوضــاع 
الدميوغرافيــا، حيــث تبلــور اتجــاه رئيــي يف األدبيــات يُركــز عــى مــا ميكــن تســميته بالنقــاط الرخــوة للجاعــات، يف 
مناطــق جغرافيــة مختلفــة بالعــامل بشــكل عــام، ويف الــرق األوســط بوجــه خــاص، والتــي تأثــرت بانعكاســات فــروس 
كورونــا بدرجــة ال ميكــن تخيلهــا، ال ســيا أنهــا يف األســاس مأزومــة سياســياً واقتصاديــاً واجتاعيــاً وصحيــاً وبيئيــاً، وهــو 

مــا يجعلهــا معرضــة ملخاطــر اإلصابــة باألمــراض الوبائيــة الواســعة االنتشــار.

فقــد ظهــرت يف ظــل انتشــار فــروس كورونــا عــدة فئــات مجتمعيــة هشــة، ومــن الصعوبــة مبــكان الســيطرة عــى 
انتشــار الفــروس بــن أفرادهــا، ســواء داخــل أو بــن الــدول نتيجــة خروجهــا عــن نطاقــات الســيطرة الصحيــة، وعــدم 
إمكانيــة رصــد اإلصابــات بالفــروس، وفقــدان القــدرة عــى تطبيــق إجــراءات العــزل والتباعــد االجتاعــي. وتتمثــل أبــرز 
تلــك الفئــات األكــر ضعفــاً يف املحبوســن بالســجون العقابيــة، والعالقــن باملطــارات واملنافــذ الحدوديــة، واملقيمــن يف 

مخيــات الالجئــن، والنازحــن مــن بــؤر الرصاعــات املســلحة الداخليــة، وقاطنــي املناطــق العشــوائية.

وأدى تــرر عــدٍد مــن الفئــات الهشــة مجتمعيــاً مــن مضاعفــات فــروس كورونــا إىل العديــد مــن االنعكاســات، ســواء 
ــة النظــم السياســية  ــة يف الــرق األوســط، ومنهــا دعــم رشعي ــة، أو التفاعــالت البيني عــى مســتوى األوضــاع الداخلي
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ملخص الدراسة:

تســببت جائحــة كورونــا يف إعــادة تشــكيل اجلغرافيــا السياســية للــدول بحيــث اّتضحــت 
التباينــات بــن املناطــق القابلــة للســيطرة يف مواجهــة تفشــي الفــروس والنقــاط الرخــوة 
ــن يف  ــل احملتجزي ــة، مث ــدات اإلصاب ــة لتهدي ــر عرض ــة أك ــة هش ــات جمتمعي ــم فئ ــي تض الت
الســجون، وخميمــات الالجئــن ومناطــق النــزوح، واملدنين والعســكرين مبناطــق الصراعات 
املســلحة، والعالقــن يف املطــارات واملنافــذ احلدوديــة واملناطــق العشــوائية. وتواجــه 
هــذه الفئــات تهديــدات، مثــل: اخلــروج عــن نطــاق الســيطرة الصحيــة، وعــدم إمكانيــة تطبيــق 
إجــراءات العــزل والتباعــد االجتماعــي، وتعــر وصــول اإلرشــادات الصحيــة، وانتشــار اإلصابــات 
عــر احلــدود بــن املناطــق، وغيــاب الشــفافية والدقــة يف بيانــات اإلصابــة والوفيــات، فضــاًل 
عــن اجلــدل السياســي واجملتمعــي حــول إجــراءات مواجهــة تفشــي العــدوى يف هــذه 

ــق. املناط
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الحاكمــة بعــد الجديــة يف مواجهــة كورونــا، وتعزيــز اتجــاه التعــاون يف العالقــات العربيــة واإلقليميــة البينيــة بعــد قيــام 
دولــة مثــل اإلمــارات بإجــالء رعايــا دول أخــرى، مــع التكفــل بعالجهــم يف املدينــة اإلنســانية بأبوظبــي، واســتمرار التأزيم 
ــه السياســة  ــة وتعــر عن ــار املســاومة يف العالقــات اإلقليمي ــة مــع إيــران، وبــروز خي يف عالقــات بعــض الــدول العربي

الرتكيــة بتوظيفهــا ملــف الالجئــن.

ــة غــر  ــة رئيســية ومنظــات دولي ــة ومنظــات دولي ــة محلي ــا حكومــات ومنظــات غــر حكومي ــود بذلته ومثــة جه
حكوميــة إغاثيــة، لتقليــص حــدة التأثــرات التــي فرضهــا فــروس كورونــا عــى الصحــة العامــة للفئات الهشــة، ومــن أبرز 
مالمحهــا اإلرساع بنقــل العالقــن باملطــارات واملنافــذ الحدوديــة، وإصــدار الحكومــات قــرارات عفــو عــن املســجونن، 
وتطويــر ِبَنــى املناطــق العشــوائية وخاصــة الخطــرة وغــر اآلمنــة منهــا، وتوريــد املســتلزمات الطبيــة لقاطنــي املخيــات، 

وبنــاء وحــدات عــزل داخــل مخيــات الالجئــن، وإصــدار إرشــادات توعويــة للوقايــة مــن الوبــاء.

يف هــذا الســياق، تتنــاول هــذه الدراســة عــدة عنــارص رئيســية، وهــي: خريطــة الفئــات املجتمعيــة الهشــة يف مواجهــة 
ــة األخــرى،  ــات املجتمعي ــة بالفئ ــرض مقارن ــا بامل ــة لتأثره ــة والخارجي ــة الداخلي ــياقات الحاضن ــا، والس ــروس كورون ف
ــتوى  ــى املس ــي ع ــر الصح ــرض الحج ــران وف ــر الط ــدود وحظ ــالق الح ــق بإغ ــة تتعل ــات هائل ــل معوق ــة يف ظ خاص
العاملــي، والسياســات التــي اتبعتهــا الحكومــات واملنظــات الدوليــة الرســمية واملنظــات الدوليــة اإلغاثيــة غــر الحكومية 

لتقليــص تأثــر املهمشــن بالفــروس.

أواًل: ما هي الفئات الهشة في مواجهة فيروس كورونا؟
يتمثـّـل القاســم املشــرتك بــن تلــك الفئــات، التــي اصطُلــح عــى تســميتها يف األدبيــات بـ“الضعيفــة” أو الهشــة، يف أنهــا 
تعيــش يف ســياق بنيــة تحتيــة صحيــة )طبيــة( متدهــورة وأوضــاع معيشــية صعبــة، عــى نحــو تزامــن مــع انتشــار “وبــاء 

عاملــي” مثــل )كوفيــد - 19()1(، ويــأيت يف مقدمــة هــذه الفئــات يف دول الــرق األوســط، مــا يــي: 
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ــن  ــدوى ب ــالً للع ــن نق ــر األماك ــز االحتجــاز أحــد أك ــد الســجون ومراك ــة: تُع 1-املحبوســون يف املؤسســات العقابي
األفــراد، نظــراً الكتظاظهــا بأعــداد كبــرة، وهــو مــا تشــر إليــه حــاالت إقليميــة مختلفــة يف الــرق األوســط، ال ســيا 
ــة  ــد اإلجــراءات الصحي ــا يفــوق يف انتشــاره غــره مــن الفروســات الســابقة، وهــو مــا يفــر تزاي أن فــروس كورون
القامئــة عــى العــزل والنظافــة والتعقيــم يف عــدد مــن الســجون بــدول اإلقليــم، بدايــة مــن البوابــات الخارجيــة مــروراً 

بالطرقــات الداخليــة وصــوالً إىل أماكــن الزيــارات، منعــاً النتشــار الفــروس بــن نــزالء الســجون)2(.

وتتصاعــد املخــاوف مــن انتشــار مــرض كورونــا يف الســجون داخــل بــؤر الرصاعــات املســلحة العربيــة، ومنهــا ليبيــا 
ــع تحــت ســيطرة ميليشــيا الحــويث يف  ــي تق ــون يف الســجون الت ــال، يواجــه املعتقل ــى ســبيل املث واليمــن وســوريا. فع
اليمــن خطــر اإلصابــة بكورونــا يف ظــل تدهــور القطــاع الصحــي وغيــاب الرعايــة الالزمــة للســجناء)3(. وتشــر بعــض 
التقاريــر الصــادرة عــن منظــات حقوقيــة دوليــة إىل أن ميليشــيا الحــويث تديــر 203 ســجون، بينهــا 78 ســجناً رســمياً، 
ــة، كــا أنهــا  ــاً، إضافــة إىل اســتحداث ســجون رسيــة خاصــة يف “بدرومــات” املؤسســات الحكومي و125 معتقــالً رسي
ــا السياســين واإلعالميــن  ــة إىل معتقــالت تحتجــز فيهــا خصومه ــة الرياضي ــة واألندي ــات املهني حولــت مقــرات النقاب

والنشــطاء الحقوقيــن)4(.

وقالــت منظمــة “ســام” يف بيــان رســمي بتاريــخ 19 مــارس 2020، إنــه “يتوجــب عــى أطــراف الــرصاع يف اليمــن أن 
تُبــادر إىل اإلفــراج عــن املعتقلــن يف ظــل األوضــاع الســيئة التــي تعــاين منهــا الســجون اليمنيــة، وافتقارهــا للــروط 
ــن”. وأكــدت املنظمــة “أن الوضــع يف اليمــن  ــاة املعتقل ــذي يهــدد حي ــة، األمــر ال ــة واإلنســانية الالئق ــة والطبي الصحي
ــة إذا تفــى املــرض، خصوصــاً أن هنــاك املئــات مــن املعتقلــن يعانــون مــن األمــراض  خطــر، وينــذر بكارثــة حقيقي
املزمنــة والخطــرة، بســبب االعتقــال وعــدم توافــر ظــروف صحيــة وطبيــة مناســبة داخــل املعتقــالت”، وهــو مــا يتفــق 
مــع تخــوف املجلــس الرنويجــي لالجئــن يف اليمــن مــن “عواقــب وخيمــة عــى النظــام الصحــي املجهــد، وعــى الفئــات 
الســكانية األكــر ضعفــاً”، وأوضــح “أن خمــس ســنوات مــن الحــرب شــلّت قــدرة اليمن عــى احتــواء أي تفشٍّ للمــرض”)5(.
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وقــد أصــدر النظــام الســوري، يف 22 مــارس 2020، مرســوماً تريعيــاً يقــي مبنــح عفــو عــام عــن الجرائــم املرتكبــة 
قبــل التاريــخ املذكــور، كإجــراء احــرتازي لتخفيــف اكتظــاظ الســجون الســورية بالســجناء، وتشــر بعــض التعليقــات الصادرة 
عــن حقوقيــن ســورين يف عــدد مــن وســائل اإلعــالم إىل أن مــن سيســتفيد مــن هــذا املرســوم هــم املدانــون يف قضايــا 
ــات الســر  ــل أصحــاب مخالف ــل مث ــم أق ــون بجرائ ــزوري األوراق الرســمية، أو املدان ــار املخــدرات وم ــل تج ــة، مث جنائي

واملتخلفــن عــن العمــل، يف حــن لــن يطــال املعارضــن لنظــام “األســد”)6(.

وهــو مــا ينطبــق عــى الحالــة الليبيــة، إذ تســود مخــاوف مــن انتشــار كورونــا داخــل بعــض الســجون عقــب اإلعــالن عــن 
اكتشــاف إصابــات بالبــالد)7(، حيــث أعلنــت وزارة العــدل بحكومــة الوفــاق يف 7 أبريــل 2020 إخــالء ســبيل 1337 موقوفــاً 
احتياطيــاً وذلــك للوقايــة مــن انتشــار فــروس كورونــا. وأشــارت إىل أن “املوقوفــن قيــد التحقيــق واملحاكمــة تــم اإلفــراج 

عنهــم عــى دفعــات أواخــر شــهر مــارس بهــدف التقليــل مــن االكتظــاظ داخــل مؤسســات اإلصــالح والتأهيــل”)8(.

كــا وجهــت القيــادات السياســية للســلطات األمنيــة يف اإلقليــم باإلفــراج عــن املســجونن، بعــد ظهــور حــاالت اإلصابــة 
بكورونــا داخــل هــذه الــدول، وأبرزهــا املغــرب وتونــس والعــراق وإيــران. ويف هــذا الســياق، أعلنــت وزارة العــدل املغربيــة، 
يف بيــان بتاريــخ 5 أبريــل 2020، أن امللــك محمــد الســادس أصــدر عفــواً لصالــح 5654 ســجيناً، وأنــه أصــدر أوامــره باتخــاذ 

جميــع التدابــر الالزمــة لتعزيــز حايــة نــزالء املؤسســات الســجنية واإلصالحيــة مــن انتشــار فــروس كورونــا. 

ــة  ــر إنســانية وموضوعي ــاء عــى معاي ــم انتقاؤهــم بن ــي ت ــو املل ــن املســتفيدين مــن العف ــان “أن املعتقل وأوضــح البي
مضبوطــة، تأخــذ بعــن االعتبــار ســنهم، وهشاشــة وضعيتهــم الصحيــة، ومــدة اعتقالهــم، ومــا أبانــوا عنه من حســن الســرة 
والســلوك واالنضبــاط، طيلــة مــدة اعتقالهــم”. مضيفــاً أنه “اعتبــاراً للظــروف الصحيــة االســتثنائية املرتبطة بحالــة الطوارئ 

الصحيــة، ومــا تفرضــه مــن اتخــاذ االحتياطــات الالزمــة؛ فــإن هــذه العمليــة ســيتم تنفيذهــا بطريقــة تدريجيــة”)9(.

وأصــدر الرئيــس التونــي “قيــس ســعيد”، يف 31 مــارس املــايض، قــراراً بالعفــو عــن 1420 ســجيناً، يف إطــار اإلجــراءات 
الوقائيــة مــن كورونــا)10(، ال ســيا بعــد دعــوة 12 منظمــة حقوقيــة تونســية يف بيــان مشــرتك رئيــس الجمهوريــة إىل إطــالق 
أكــر عــدد ممكــن مــن املســاجن بعفــو خــاص، وذلــك ألن الســجون تعــد بيئــة خصبــة النتشــار فــروس كورونــا، مطالبــة 
إيــاه بالتوســع يف املعايــر املعتمــدة يف إقــرار العفــو الخــاص)11(. ويف ســياق إجــراءات الحــد مــن تفــي كورونــا، يتــم 

التحضــر ملــروع عفــو عــام إلطــالق مئــات الســجناء يف لبنــان)12(.

كــا شــهدت ســجون العــراق حــاالت إطــالق رساح لبعــض الســجناء واملحكومــن. وقــال مجلــس القضــاء األعــى يف بيــان 
صــادر بتاريــخ 1 أبريــل 2020، إن “محاكــم الجنايــات والجنــح والتحقيــق يف رئاســة محكمــة الكــرخ االتحاديــة، قــررت 
إخــالء ســبيل 608 متهمــن ومحكومــن، عــن طريــق الكفالــة والتدخــل التمييــزي مــن محكمــة الجنايــات باإلفــراج واإلفراج 
الرطــي منــذ 20 مــارس وحتــى 1 أبريــل”. وأوضــح أن “هــذا اإلجــراء يــأيت انســجاماً مــع توجيهــات مجلس القضــاء األعى، 

ضمــن سلســلة إجــراءات وقائيــة يتخذهــا، بغيــة الحــد مــن انتشــار فــروس كورونــا”)13(.

وأشــارت العديــد مــن التقاريــر إىل تفــي كورونــا يف معتقــالت الســجناء السياســين يف إيــران)14(، وهــو مــا يفــر 
اإلفــراج عــن عــدد منهــم، ال ســيا يف ظــل ضغــوط أمريكيــة وبريطانيــة عــى طهــران)15(. وقــال املتحــدث باســم القضــاء 
اإليــراين “غــالم حســن إســاعيي” يف ترصيحــات بتاريــخ 17 مــارس 2020: “إن الســلطات يف بــالده أفرجــت بصــورة 
مؤقتــة عــن حــوايل 85 ألــف ســجن، بينهــم ســجناء سياســيون، يف ظــل تفــي فــروس كورونــا الجديــد”، مضيفــاً: “أن 

حــوايل 50 يف املائــة مــن املفــرج عنهــم هــم مــن الســجناء املحتجزيــن ألســباب أمنيــة”)16(.

وتعــر املخــاوف مــن انتشــار كورونــا عــن اللجــوء لإلفــراج عــن الســجناء اإليرانيــن، إذ قــال املقــرر الخــاص لألمــم 
ــاً عــن جميــع الســجناء السياســين  املتحــدة املعنــي بحقــوق اإلنســان يف إيــران، إنــه “طلــب مــن طهــران اإلفــراج مؤقت
مــن ســجونها املكتظــة واملليئــة باألمــراض، للمســاعدة يف القضــاء عــى انتشــار فــروس كورونــا”)17(. وقــال رئيــس الســلطة 
القضائيــة يف إيــران يف ترصيحــات بتاريــخ 9 مــارس 2020: “إنــه تــم اإلفــراج عــن 70 ألــف ســجن بســبب املخــاوف مــن 

فــروس كورونــا”.
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كــا قــدم حــزب العدالــة والتنميــة يف تركيــا وحليفــه حــزب الحركــة القوميــة، يف 31 مــارس 2020، حزمــة تعديــالت 
ــم، يف إطــار  ــة يف منازله ــد اإلقامــة الجري ــم قي ــل بالســجون، ووضعه ــف نزي ــة تســتهدف اإلفــراج عــن 90 أل قانوني
ــه يوجــد نحــو  ــا)18(. وتجــدر اإلشــارة إىل أن ــة ملواجهــة تفــي فــروس كورون ــي تتخذهــا الحكومــة الرتكي التدابــر الت
300 ألــف ســجن يف 375 مركــز إصــالح يف جميــع أنحــاء تركيــا، وهــو مــا يفــوق قدراتهــا االســتيعابية، حيــث تضاعفــت 

أعــداد الســجناء عقــب محاولــة االنقــالب الفاشــلة يف يوليــو 2016.

وتتضمــن بنــود التعديــالت وضــع الســجينات اللــوايت تجــاوزن الخامســة والســتن مــن العمــر ومــن لديهــن أطفــال 
حتــى ســن 6 ســنوات والســجينات يف حالــة مرضيــة شــديدة، قيــد اإلقامــة الجريــة تحــت ظــروف معينــة. غــر أنــه لــن 
يتمكــن الســجناء املدانــون بجرائــم اإلرهــاب وجرائــم االعتــداء الجنــي والقتــل مــن الدرجــة األوىل وجرائــم املخــدرات 

مــن االســتفادة مــن العفــو.

ويتضمــن املقــرتح بنــوداً لتخفيــف عقوبــة الســجن أو قضــاء مــا تبقــى منهــا يف املنــزل لــكل أنــواع الجرائــم املشــمولة 
ــة أن األوضــاع يف الســجن  ــر الطبي ــن ســتثبت التقاري ــزل عــى الســجناء الذي ــة الســجن يف املن ــه، وســتطبق عقوب في
تهــدد حياتهــم بســبب مــرض شــديد أو إعاقــة يعانــون منهــا مــن بــن الســجناء الذيــن حكــم عليهــم بعقوبــة الســجن 
ملــدة 5 ســنوات أو أقــل، أو الســجناء الذيــن تحولــت عقوبتهــم إىل الســجن أثنــاء قضائهــم فــرتة عقوبــة الغرامــة املاليــة، 
وباإلمــكان تطبيــق عقوبــة الســجن يف املنــزل عــى النســاء اللــوايت وضعــن حملهــن حديثــاً وتلقــن عقوبــة بالســجن ملــدة 

3 ســنوات أو أقــل.

ويف هــذا الســياق، ظهــرت حــاالت إصابــة بكورونــا داخــل الســجون الرتكيــة يف منتصــف أبريــل 2020، إذ أعلــن وزيــر 
العــدل الــرتيك “عبدالحميــد جــول”، يف 13 أبريــل 2020، “أنــه تــم تســجيل وفــاة 3 ســجناء جــراء إصابتهــم بفــروس 
كورونــا مــن بــن 17 حالــة إصابــة تــم اكتشــافها يف 3 ســجون مفتوحــة يف واليــات مختلفــة”. وجــاء الكشــف عــن هــذه 
اإلصابــات يف الوقــت الــذي يواصــل الرملــان الــرتيك فيــه مناقشــة مــروع قانــون ينــص عــى اإلفــراج عــن 90 ألــف 

نزيــل مــن الســجون املكتظــة يف إطــار عفــو عــام)19(.

2- العالقــون باملطــارات واملنافــذ الحدوديــة: أفــى فــروس كورونــا وانتشــاره إىل اتخــاذ العديــد من الــدول إجراءات 
بغلــق حدودهــا وإيقــاف حركــة الطــران للحــد مــن انتشــار الفــروس، وهــو مــا أنتــج أزمــة عالقــن وخاصــة يف منطقــة 
الــرق األوســط)20(، ال ســيا وأن الــدول صــارت مطالبــة باالختيــار بــن إعــادة مواطنيهــا العالقــن مــن الــدول األخرى، 
وبــن التخــوف مــن نقــل العــدوى عــر هــؤالء األفــراد القادمــن مــن دول تعــاين مــن انتشــار الفــروس، ويف بعــض 

األحيــان بــؤرة وبــاء، عــى نحــو 
مــا عــرت عنــه حالــة العالقــن 

يف الصــن وإيــران.

رئيــي  توجــه  بــرز  وقــد 
البعثــات  تواصــل  مفــاده 
مــن  للعديــد  الدبلوماســية 
الحكومــات يف الــرق األوســط 
العالقــن  مواطنيهــا  مــع 
بالخــارج، عــى نحــو مــا فعلتــه 
اإلمــارات  مثــل  عديــدة  دول 
والســعودية والكويــت ومــرص 
ــس وغرهــا)21(.  ــر وتون والجزائ
كــا أن الــدول التــي تعــاين 
ــة قامــت بإجــالء  أزمــات داخلي
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ــالء  ــى إج ــات ع ــزت الحكوم ــرض، رك ــار امل ــة انتش ــي بداي ــراق)23(. فف ــان)22( والع ــل لبن ــا، مث ــن مواطنيه ــن م العالق
رعاياهــا مــن الصــن، ويف مرحلــة الحقــة بعــد انتشــار الفــروس يف منطقــة الــرق األوســط، وتزايــد أعــداد املصابــن 

بــه، صــارت املســألة أكــر تعقيــداً. 

وبــدأت الحكومــات يف دول مختلفــة مــن الــرق األوســط، عــر “خاليــا أزمــة” أو “غــرف عمليــات وزارة الهجــرة”)24(، 
يف حــرص عــدد العالقــن يف كل أنحــاء العــامل حتــى يتســنى تســهيل مهــام عودتهــم إىل بالدهــم، ســواء كانــوا عاملــن 
ــل  ــم التواص ــث يت ــة، حي ــات الطبي ــف التخصص ــالج يف مختل ــون الع ــرىض يتلق ــى م ــائحن أو حت ــن أو س أو دارس
معهــم بواســطة الريــد اإللكــرتوين للــوزارات والجهــات املعنيــة وصفحــة الــوزارات عــى موقــع التواصــل االجتاعــي 

“الفيســبوك”.

ــتضيف  ــي تس ــدول الت ــب ال ــات إىل أن أغل ــي يف األدبي ــاه الرئي ــر االتج ــن: يُش ــات الالجئ ــون يف مخي 3-املقيم
ــة، ومــن شــأن تفــي املــرض أن يضــع ضغوطــاً غــر عاديــة عــى  الجئــن تعــاين ضعفــاً باألســاس يف النظــم الصحي
خدمــات الرعايــة الصحيــة املحليــة الهشــة، ومــن املحتمــل أن يتســبب ذلــك يف معانــاة أو وفــاة حــاالت كان مــن املمكــن 

تجنبهــا)25(. 

فمــع انتشــار فــروس كورونــا، يتعــرض الالجئــون وطالبــو اللجــوء بشــكل خــاص ملخاطــر متزايــدة، ال ســيا أن العديــد 
ــح  ــي تكاف ــة الت ــم الطبي ــوف الطواق ــل يف صف ــص املحتم ــن النق ــة، فضــالً ع ــات مزدحم ــش يف مخي ــن األرس تعي م
الفــروس. ويف هــذا الســياق، قــال مديــر املكتــب اإلقليمــي ملنظمــة الصحــة العامليــة “أحمــد املنظــري”، يف بيــان صــادر 
ــجون  ــواء، والس ــز اإلي ــن، ومراك ــم، واملهاجري ــن دياره ــن ع ــن النازح ــارس 2020، “إن املواطن ــخ 27 م ــا بتاري عنه
الرســمية وغــر الرســمية، يف ليبيــا؛ أكــر عرضــة لخطــر اإلصابــة بكوفيــد - 19”، وأرجــع ذلــك إىل “األوضــاع املعيشــية 

ــة الرعايــة الصحيــة”)26(. املتدهــورة، وقل

وتحــدث “املنظــري” عــن ســتة مجــاالت تقنيــة ذات أولويــة للدعــم العاجــل يف ليبيــا بهــدف متكينهــا مــن الكشــف عــن 
)كوفيــد- 19( واالســتجابة لــه بشــكل أفضــل. وتشــمل هــذه املجــاالت “تعزيــز الرتصــد الوطنــي لألمــراض، وتعزيــز فــرق 
االســتجابة الريعــة عــى الصعيــد الُقطــري، ودعــم التحــري واالختيــار يف نقــاط الدخــول، وتحســن القــدرة املختريــة، 
وزيــادة املعلومــات الصحيــة والتواصــل، ودعــم إنشــاء عنابــر وأقســام للعــزل يف مستشــفيات محــددة، ومناطــق للحجــر 

الصحــي يف نقــاط الدخــول”.

ويف هــذا الســياق، يشــر اتجــاه يف 
املهاجريــن  أعــداد  أن  إىل  األدبيــات 
املوجــودة يف إيطاليــا واملنحــدرة معظمهــا 
ــة  ــة خاص ــة، وبصف ــدول اإلفريقي ــن ال م
ألن  خــاص  بشــكل  معرضــة  ليبيــا؛ 
ــره  ــى ع ــد يتف ــع جدي ــول إىل تجم تتح
الفــروس، إذ تشــر بعــض التقديــرات إىل 
ــن  ــن املهاجري ــو 82% م ــافر نح ــه يس أن
إىل أوروبــا عــر املمــر البحــري بــن 
إيطاليــا  إىل  ووصــل  وإيطاليــا،  ليبيــا 
بالــزوارق  ومهاجــراً  الجئــاً   492841
بــن ينايــر 2015 ومــارس 2020. ونظــراً 
لحــدة تفــي الفــروس يف إيطاليــا، مثــة 
تخــوف مــن أن تكــون الرائــح الســكانية 
ــه)27(. ــرراً من ــر ت ــي األك ــة ه الضعيف
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ومــن ثــم، يصبــح املقيمــون 
أكــر  إيطاليــا  مالجــئ  يف 
اإلصابــة  لخطــر  عرضــة 
ــو  ــواهم، وه ــن س ــا م بكورون
إىل  إرجاعــه  ميكــن  مــا 
املعيشــية  الظــروف  تدهــور 
لهــم، إذ قــد يعيــش مــا يقــرب 
يف  أشــخاص  عــرة  مــن 
أحــد  يف  الواحــدة  الغرفــة 
مراكــز الالجئــن، وخاصــة 
ــا  ــو م ــالد، وه ــوب الب يف جن
يســتحيل معــه تطبيــق تدابــر 
الســالمة الصحيــة والتباعــد 
االجتاعــي املــويص بهــا، مــع 
األخــذ يف االعتبــار أن هنــاك 
الجاريــة  امليــاه  يف  نقصــاً 
تلــك  يف  املعقمــة  واملــواد 
املراكــز. وقــد دفعــت تلــك 

الظــروف وزيــرة الداخليــة “لوتشــيانا المورجيــزي” إىل املطالبــة بخطــة تشــمل إعــادة توزيــع هــؤالء عــى املراكــز املختلفة 
املنتــرة يف إيطاليــا، كمحاولــة لتخفيــف الضغــط عــى مراكــز اإليــواء املتواجــدة عنــد الخطــوط األماميــة.

وقــد أعلنــت الداخليــة األملانيــة يف الثلــث األخــر مــن مــارس 2020 تعليــق برنامــج اســتقبال الالجئــن الســورين مــع 
تركيــا بســبب إغــالق الحــدود مــع االتحــاد األورويب لوقــف تفــي فــروس كورونــا، وســيتكرر التعليــق مــع برامــج أخــرى 
مــع لبنــان واألردن. وجــاء اإلعــالن األملــاين عقــب تأكيــد مفوضيــة األمــم املتحــدة لشــؤون الالجئــن رصــد 10 حــاالت 

بفــروس كورونــا بــن الجئــن يف ميونيــخ وبرلــن وهايدلــرج بأملانيــا)28(.

ولعــل ذلــك مــا دفــع بعــض الــدول األوروبيــة لتأكيــد رفضهــا اســتقبال الالجئــن، مثــل املجــر التــي أعلنــت إغــالق 
حدودهــا بشــكل كامــل، ألنهــا تــرى أن هنــاك رابطــاً قويــاً بــن فــروس كورونــا والالجئــن القادمــن إىل أوروبــا، حيــث 
إن غالبيتهــم مــن األفغــان واإليرانيــن، وليســوا مــن الســورين. وقــد يكــون الكثــرون منهــم عــروا إيــران التــي تعــد 

البــؤرة اإلقليميــة األوســع انتشــاراً. 

ويعــد القاطنــون يف مخيــات الالجئــن داخــل ســوريا أكــر عرضــة لإلصابــة بفــروس كورونــا، حيــث قــال “نعمــة 
ســعيد عبــد” ممثــل منظمــة الصحــة العامليــة يف ســوريا لوكالــة “رويــرتز”، بتاريــخ 21 مــارس 2020، إن “عــدداً كبــراً 
مــن الســكان مهــدد يف مخيــات الالجئــن واملناطــق العشــوائية عــى مشــارف املناطــق الحريــة الكبــرة”. وأضــاف: 
“إذا أخذنــا الســيناريو الــذي حــدث يف الصــن أو حتــى إيــران؛ فإننــا نتوقــع اكتشــاف عــدد كبــر مــن الحــاالت، ونحــن 

نســتعد وفقــاً لذلــك”)29(.

ــذي  ــاألردن، ال ــم الزعــرتي لالجئــن ب ــان)30(، ومخي ــاً يف مخيــات الالجئــن الســورين بلبن ــك جلي كــا يتضــح ذل
يضــم حــوايل 80 ألــف ســوري، ومخيــم األزرق، وواجــه املخيــان تحديــاً خــالل فــرتة مــا بعــد تفــي كورونــا يف كيفيــة 
ــة. وقامــت الســلطات اليونانيــة، بعــزل  ــة خــالل طوابــر االنتظــار لتوزيــع املــواد الغذائيــة اليومي إيجــاد مســافة فاصل
ــروس  ــة بف ــبب اكتشــاف حــاالت إصاب ــا، بس ــة أثين ــن العاصم ــرب م ــن بالق ــونا” لالجئ ــا” و“ريتس ــي “ماالكاس مخيم

ــة)31(. ــا، وفقــاً ملــا أعلنتــه وزارة الهجــرة واللجــوء اليوناني كورون
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ــذر  ــل، ح ــياق متص ويف س
ــس الخــراء للمؤسســات  مجل
بشــؤون  املعنيــة  األملانيــة 
 31 االندمــاج والهجــرة، يف 
كارثــة  مــن   ،2020 مــارس 
مخيــات  يف  إنســانية 
ــة  ــزر اليوناني ــن بالج الالجئ
فــروس  انتشــار  بســبب 
ــاء يف  ــا ج ــو م ــا، وه كورون
املهاجريــن  توافــد  ســياق 
عــى مــدى عــدة أســابيع إىل 
الحــدود اليونانيــة، يف أعقاب 
الرتكيــة  الحكومــة  إعــالن 
اليونــان  مــع  حدودهــا  أن 
قــوات  وتصــدت  مفتوحــة، 
ــة للمهاجريــن  األمــن اليوناني

الحــدود)32(. عــى 

وهنــا قــال املجلــس يف مذكــرة: “يُخــى عقــب التطــورات عــى الحــدود اليونانية-الرتكيــة أن تواجــه سياســة اللجــوء 
والهجــرة األوروبيــة يف املســتقبل القريــب مجــدداً تفاقــات غــر ُمْســتََعدٍّ لهــا بالقــدر الــكايف حتــى اآلن مــن الناحيــة 
ــرة  ــوء والهج ــة اللج ــذري لسياس ــالح ج ــراء إص ــدى رضورة إج ــن م ــة تب ــات الراهن ــاف: “إن األزم ــة”. وأض الهيكلي

ــي اللجــوء يف دول االتحــاد”.  ــد إجــراءات اللجــوء، واملســاعدات املقدمــة لطالب ــل توحي ــة، مث األوروبي

وأوضــح املجلــس “أن الفــوارق الكبــرة الحاليــة بــن سياســات اللجــوء يف الــدول األعضــاء باالتحــاد تحفــز الالجئــن 
عــى االنتقــال إىل دول أخــرى غــر املســجلن فيهــا”، مضيفــاً: “أنــه مــن األفضــل مراعــاة رغبــة الالجــئ، لكــن أيضــاً 
التلويــح بخفــض املســاعدات املقدمــة لــه حــال رفــض العــودة إىل الدولــة املختصــة بالنظــر يف طلــب لجوئــه”، وأشــارت 
املذكــرة إىل أنــه “ميكــن منــح الالجئــن املعــرتف بهــم مزيــداً مــن حقــوق حريــة االنتقــال تدريجيــاً، ذلــك إىل جانــب 

توســيع الهجــرة النظاميــة إىل أوروبــا، مــا ســيصب أيضــاً يف صالــح تغطيــة النقــص يف العالــة املاهــرة أيضــاً”.

ويف هــذا الســياق، ميكــن القــول إن كورونــا يفاقــم أزمــة الالجئــن يف إدلــب شــال غــرب ســوريا والجــزر اليونانيــة، 
بشــكل خــاص، وهــو نتــاج الحــرب الســورية، ال ســيا يف ظــل نقــص حــاد يف املخيــات ذات التدفئــة املناســبة وامليــاه، 
واملرافــق الصحيــة، واألغذيــة، والحايــة مــن الهجــات، فضــالً عــن مشــكلة االزدحــام املفــرط، وعــدم كفايــة الوصــول 
إىل الخدمــات الطبيــة، والرعايــة النفســية واالجتاعيــة)33(. وهنــا، قــد يتعايــش الالجئــون الســوريون مثــاًل مــع املخاطــر 

التــي يتعرضــون لهــا مبــا فيهــا احتــال اإلصابــة بكورونــا)34(.

ــر  4- النازحــون مــن البــؤر املوبــوءة ومناطــق الرصاعــات املســلحة: يواجــه النازحــون قــراً مــن املناطــق املنت
ــق بالحصــول  ــا يتعل ــا مــن آخــر في ــران الرصاعــات املســلحة، مشــكالت ال أول له ــارون مــن ن ــا الفــروس، أو الف به
ــة نازحــو رشق الفــرات يف شــال رشق ســوريا، خاصــة  ــّر عــن هــذه الفئ ــة الالزمــة. ومــن يع ــة الصحي عــى الرعاي
القاطنــن يف مخيــم واشــوكاين، الــذي يبعــد نحــو 12 كــم غــرب مدينــة الحســكة، وتقــوم اإلدارة التابعــة لقــوات ســوريا 
ــا. وعــى الرغــم مــن وجــود حظــر داخــل  الدميقراطيــة عــر مكــرات الصــوت بحمــالت توعيــة للتحذيــر مــن كورون

ــة)35(. ــدم النظاف ــاه تتســم بع ــم، إال أن دورات املي املخي
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ومتثــل أيضــاً منطقــة إدلــب الحدوديــة 
يف  بالســكان  املكتظــة  الصغــرة 
ســوريا، والتــي تضــم اآلن مئــات آالف 
مــع  داخليــاً(  )النازحــن  املرديــن 
مــأوى غــر مناســب، بيئــة محفــزة 
النتشــار كورونــا)36(. ويف هذا الســياق، 
قامــت حكومــة اإلنقــاذ التابعــة لهيئــة 
املدنيــة  )الجبهــة  الشــام  تحريــر 
للتحالــف الجهــادي القيــادي( باتخــاذ 
ــك إجــراء  ــة، مبــا يف ذل ــر وقائي تداب
فحوصــات لدرجــة حــرارة الجســم عند 
املعابــر الحدوديــة مــع تركيــا، وتعقيــم 
املــدارس واملســاجد واملبــاين الحكوميــة 
وغرهــا مــن البنــى التحتيــة، وإغــالق 
توعيــة  حملــة  وإطــالق  األســواق، 
ــب  ــف إدل ــن وري ــن يف عفري للنازح

ــة  ــات محلي ــد منتدي ــاء عــى عق ــل األطب ــن، وحم ــا لرجــال الدي ــم دروس حــول فروســات كورون ــب، وتقدي ــف حل وري
ــام للحجــر الصحــي  ــن(، وإقامــة خي لــرح خطــط “حكومــة اإلنقــاذ” )مــع تباعــد اجتاعــي مناســب بــن الحارضي

لحامــي الفروســات املشــتبه بهــم إىل أن يتمكنــوا مــن إجــراء االختبــارات)37(.

5- قاطنــو املناطــق العشــوائية: وتشــمل هــذه الفئــة العشــوائيات يف قلــب العواصــم املركزيــة وعــى أطــراف املــدن، 
ــة والتحصــن ضــد  ــة الصحي ــق بالرعاي ــا يتعل ــات األساســية وخاصــة م ــة والخدم ــة التحتي ــد األخــرة البني ــث تفتق حي
ــدوى، بخــالف  ــل الع ــاً لنق ــا مكان ــة واألســواق الشــعبية مبــا يجعله ــات البري ــذه املناطــق التجمع ــر به ــدوى. وتنت الع
ــة  ــي القام ــذي يشــر إىل تعــرض جامع ــة، األمــر ال ــات املنزلي ــع القامــة والنفاي ــرز وتجمي ــي تشــتهر بف املناطــق الت
وإعــادة التدويــر، أو عــال املعالجــة، ملخاطــر فــروس كورونــا بســبب ســهولة اإلصابــة بــه ورسعــة انتشــاره وانتقالــه عــر 
الهــواء واملالمســة املبــارشة لألجســام امللوثــة، وبســبب صمــود وبقــاء الفروســات عــى األســطح الصلبــة لســاعات طــوال 

وحتــى لعــدة أيــام كــا ذكــرت بعــض الدراســات العلميــة)38(.

ــر  ــات األك ــة لإلصاب ــة الجغرافي ــن الخارط ــارس 2020، ع ــة، يف 24 م ــة العراقي ــة والبيئ ــفت وزارة الصح ــد كش وق
بفــروس كورونــا، مشــرة إىل أن أغلــب تلــك اإلصابــات كانــت يف املناطــق الشــعبية والعشــوائيات وأطــراف املــدن)39(.

ويف هــذا الســياق، وجــه الدكتــور “ســمر غطــاس”، عضــو مجلــس النــواب املــرصي، يف 4 أبريــل 2020، بيانــاً عاجــالً 
للحكومــة ووزارة التنميــة املحليــة بشــأن تجاهــل عمليــات التعقيــم والتطهــر للمناطــق العشــوائية يف ظــل مواجهــة الدولــة 
النتشــار فــروس كورونــا. وحّمــل النائــب املؤسســات املحليــة -خــالل بيانــه العاجــل- املســؤولية عــن أرواح صحــة ماليــن 
األرس، مستشــهداً مبنطقــة عزبــة الهجانــة والتبــة و4 ونــص التــي يوجــد بهــا قرابــة 3 ماليــن مواطــن وهــو مــا يحتــم 

أن يتــم تطهــر شــوارعها وأبنيتهــا)40(.

ثانيًا: سياقات تأثير فيروس كورونا على الفئات الهشة اجتماعيًا
تعددت العوامل التي أدت إىل تعاظم تأثر فروس كورونا عى الفئات الهشة اجتاعياً، عى النحو التايل:

ــة يف االســتيعاب لــكل  ــة متطــورة معضل 1- الخــروج عــن نطــاق الســيطرة الصحيــة: تواجــه دول ذات أنظمــة صحي
املــرىض بفــروس كورونــا، وهــو مــا تشــر إليــه حــاالت الواليــات املتحــدة وإيطاليــا وإســبانيا، كــا أن هنــاك محدوديــة 
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يف الوصــول إىل مســتوى مــن الرعايــة 
ــدة،  ــر ش ــاالت األك ــة للح ــة الالزم الصحي
بــل إن بعــض الــدول متــارس االنتقائيــة 
ــث تســتقبل الحــاالت  يف هــذا الســياق، حي
األقــل حرجــاً التــي ميكــن عالجهــا، يف 
حــن ترفــض اســتقبال الحــاالت األكــر 
خطــورة أو املســتعصية. وهنــا، لجــأت بعــض 
الــدول الكــرى، مثــل الواليــات املتحــدة)41( 
ــجناء  ــالق رساح الس ــا)42(، إىل إط وبريطاني
لوقــف انتشــار كورونــا داخــل الســجون 

ــالً. مث

ــدول  ــبة ل ــداً بالنس ــألة تعقي ــزداد املس وت
املديــر  قــال  حيــث  األوســط،  الــرق 
ــرق  ــة ل ــة العاملي ــة الصح ــي ملنظم اإلقليم
بيــان  يف  املنظــري”،  “أحمــد  املتوســط 
بتاريــخ 3 أبريــل املــايض، إنــه “تــم تســجيل 
حــاالت جديــدة يف بعــض مــن أكــر الــدول 
تعرضــاً للخطــر والتــي بهــا أنظمــة صحيــة 
الــدول  يف  “حتــى  مضيفــاً:  ضعيفــة”، 
ــهدنا  ــة، ش ــة قوي ــة صحي ــا أنظم ــي به الت
ارتفاعــاً مقلقــاً يف أعــداد حــاالت اإلصابــة 
والوفيــات املســجلة”. وذكــر: “ال ميكننــي 
التأكيــد مبــا يكفــي عــى خطــورة املوقــف.. 
فزيــادة أعــداد الحــاالت تظهــر أن االنتقــال يحــدث رسيعــاً عــى املســتوين املحــي واملجتمعــي”، وأضــاف: “مــا زالــت 

ــوم”)43(. ــد ي ــاً بع ــق يوم ــذة تضي ــذه الناف ــن ه ــة، لك ــذة مفتوح ــا ناف أمامن

ــع  ــي ملن ــدأ الرئي ــق املب ــب تطبي ــزل والتباعــد االجتاعــي: يصع ــق إجــراءات الع ــدرة عــى تطبي ــدان الق 2- فق
اإلصابــة بفــروس كورونــا وهــو التباعــد االجتاعــي، خاصــة يف املناطــق أو التجمعــات شــديدة االزدحــام أو مــا يُطلــق 
عليــه “أحزمــة الفقــر”، حيــث تغيــب اإلجــراءات الوقائيــة بــل تزيــد احتــاالت نــر العــدوى بــن املســجونن مثــالً، بــل 
واملقاتلــن، يف ظــل تدفــق عــدد مــن العنــارص األجنبيــة إىل بــؤرة الــرصاع يف ليبيــا. ويف هــذا الســياق، حــذرت مفوضيــة 
األمــم املتحــدة لشــؤون الالجئــن مــن أن املواجهــات العســكرية الدائــرة يف طرابلــس منــذ عــام، ستتســبب يف تقويــض 

قــدرات البــالد عــى مواجهــة فــروس كورونــا، مــا يُشــكل أوضاعــاً كارثيــة”)44(.

وتعــاين املخيــات الفلســطينية والســورية يف لبنــان، وكذلــك املخيــات يف شــال ســوريا، مــن غيــاب مرافــق الــرصف 
الصحــي، وانتشــار امليــاه اآلســنة، ومكبــات القامــة، وغيــاب املســتلزمات األساســية للتنظيــف والتعقيــم، ال ســيا وأنهــا 
ال تتبــع تنظيــاً إداريــاً محــدداً، وأقيمــت بجهــود فرديــة مــن قبــل النازحــن. وتتــوزع تلــك املخيــات عــى عــدد مــن 
ــم  ــر 2019، ث ــخ 9 أكتوب ــة يف شــال ســوريا بتاري ــكرية الرتكي ــة العس ــد العملي ــب -خاصــة بع ــف إدل ــن ري املناطــق م
أعقبتهــا الحملــة التــي شــنها الجيــش النظامــي الســوري بدعــم رويس- مثــل ســلقن وحــارم ودركــوش وكفــر تخاريــم 
وجــر الشــغور وســهل الــروح، إضافــة إىل الريــط الحــدودي بــن ســوريا وتركيــا، وصــوالً إىل ريــف حلــب الشــايل 

الغــريب.

ويف هــذا الســياق، تشــر بعــض التقاريــر الحديثــة الصــادرة عــن منظمــة الصحــة العامليــة إىل أن عــدداً كبــراً مــن 
ــروس  ــار ف ــرة النتش ــة كب ــاك إمكاني ــددون، وأن هن ــوري مه ــال الس ــوائية يف الش ــق العش ــات واملناط ــكان املخي س



خرائط التجمعات الهشة في الشرق األوسط خالل جائحة كورونا

13 العدد 05 - 20 أبريل 2020

ــة)45(. ــاه وانعــدام أبســط الخدمــات األساســية والصحي ــا بــن النازحــن، خاصــة مــع عــدم توافــر املي كورون

ــا يف  ــل يســاعد يف تفــي فــروس كورون ــاك عام ــات الهشــة: هن ــة إىل الفئ 3- تعــر وصــول اإلرشــادات الصحي
أوســاط التجمعــات األشــد فقــراً، ال ســيا مــع غيــاب الوعــي الــكايف بأبســط وســائل الوقايــة، ومخاطــر الفــروس، مــع 
نقــص كبــر مــواٍز يف املــوارد، وتدهــور مســتمر يف األوضــاع العامــة، وهــو مــا ينطبــق عــى ســوريا واليمــن عــى نحــو 

يجعــل فــروس كورونــا مُيثــل تهديــداً للصحــة العامــة)46(.

كــا تصنــف منظمــة الصحــة العامليــة ليبيــا مــن الــدول ذات الخطــورة العاليــة يف الــرق األوســط وشــال إفريقيــا، 
حيــث تــرى أن هنــاك مناطــق يصعــب الوصــول إليهــا ملواجهــة الفــروس وخاصــة يف جنــوب البــالد. فالعوائــق التــي 
تحــول دون الرعايــة الصحيــة ســوف تــؤدي إىل بيئــة ال يتــم فيهــا عــالج املــرىض، وال يتــم فيهــا اكتشــاف الحــاالت، األمر 
ــاك عالقــة بــن تســوية الرصاعــات وإيقــاف املواجهــات  ــذا، فــإن هن ــذي سيســاعد الفــروس عــى االنتشــار)47(. ل ال

املســلحة والتصــدي لكورونــا)48(.

ــرق  ــة يف ال ــات، وخاص ــؤر الرصاع ــاً يف ب ــك جلي ــر ذل ــراب: يظه ــق االضط ــوة يف مناط ــدود الرخ ــدد الح 4- مت
األوســط. فعــى ســبيل املثــال، يســود تخــوف لــدى بعــض املنظــات الدوليــة مــن احتــال انتقــال فــروس كورونــا مــن 
املنطقــة التــي تســيطر عليهــا الحكومــة الســورية، غــرب نهــر الفــرات، خصوصــاً الخاضعــة لســيطرة جاعــات شــيعية 

مؤيــدة للحكومــة الســورية وتدعمهــا إيــران، وينتمــي أفرادهــا لبلــدان يتفــى بهــا الفــروس)49(.

ــاء  ــش النظامــي الســوري بســبب هجــرة األطب ــك تدهــور القطــاع الصحــي يف مناطــق ســيطرة الجي يضــاف إىل ذل
هروبــاً مــن املالحقــات األمنيــة أو الخدمــة اإللزاميــة أو بحثــاً عــن حيــاة جديــدة. ويف املناطــق الخارجــة عــن ســيطرة 
الجيــش الســوري، تــم تدمــر املستشــفيات بســبب املعــارك، وتراجعــت قــدرات البنيــة التحتيــة، األمــر الــذي يرجــح معــه 
ــة.  ــدول املجــاورة إجــراءات احرتازي ــا، ال ســيا مــع اتخــاذ ســوريا وال ــة بتفــي فــروس كورون ــر الحدودي ــر املعاب تأث

وبــرز ذلــك أيضــاً مــع تحــركات األفــراد األفغــان مــن املناطــق اإليرانيــة إىل أماكــن داخــل بالدهــم)50(.

ــذ  ــى املناف ــة ع ــود مراقب ــي أو وج ــار طب ــراء اختب ــن دون إج ــد للعائدي ــق املتزاي ــدد التدف ــياق، يه ــذا الس ويف ه
للوبــاء  أكــر  بتفــشٍّ  الحدوديــة، 
األفغانيــة،  البلــدات  مختلــف  يف 
فضــالً عــن تدهــور القطــاع الطبــي 
الحــرب  دمرتهــا  ســنوات  بعــد 
ــة  ــر الصح ــد وزي ــد أك ــة. وق األهلي
فــروز”،  “فروزديــن  األفغــاين 
يف ترصيحــات بتاريــخ 6 أبريــل 
2020 “أن الفــروس انتــر بالفعــل 
“إذا  العائديــن”، مضيفــاً:  بســبب 
زادت الحــاالت، فســيصبح األمــر 
خــارج نطــاق الســيطرة، ولذلــك 
مــن  غــادر  أي شــخص  ومنعــت 

العــودة”)51(.

بيانــات  شــفافية  غيــاب   -5
تــزداد  والوفيــات:  اإلصابــات 
املخــاوف مــن إصابــة القاطنــن 
املســلحة،  الرصاعــات  بــؤر  يف 
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وخاصــة يف الــرق األوســط، 
جليــاً  يتضــح  نحــو  عــى 
وســوريا،  واليمــن  ليبيــا  يف 
ــدام الشــفافية مــن  نظــراً النع
املســيطرة  األطــراف  قبــل 
أو  املســلحة  امليليشــيات  أو 
مجالــس الحكــم املناطقيــة يف 
الصحيــة  املنظــات  بيانــات 
تفــي  حــول  لهــا  التابعــة 
ســيطرتها،  مبناطــق  الوبــاء 
ــات  ــال بيان ــد إرس ــث تتعم حي
ــة  ــة الصح ــة ملنظم ــر دقيق غ

.)52 العامليــة)

وقــد يعــود ذلــك إىل عــدم 
ــات  ــل الحكوم ــن قب ــدرة م الق
ــات  ــك الفئ ــول لتل ــى الوص ع
يف مناطــق إقامتهــا، فضــالً 
بتفاعــالت  االنشــغال  عــن 
املســلحة  البــؤر  الــرصاع يف 

مبــا يــؤدي إىل تراجــع االنشــغال بهاجــس اإلصابــة مبــرض كورونــا، ألن أقــى مــدى ميكــن أن يصــل إليــه األخــر هــو 
املــوت، األمــر الــذي يتعــرض لــه لحظيــاً الليبيــون، ســواء ضمــن األطــراف املســلحة أو القــوى املدنيــة.

6- الجــدل حــول إجــراءات دعــم الفئــات الهشــة ملواجهــة كورونــا: أثــار مقــرتح العفــو عــن الســجناء العراقيــن 
الــذي تقــدم بــه رئيــس مجلــس الــوزراء املســتقيل “عــادل عبداملهــدي”، يف 5 أبريــل 2020، إىل رئيــس الجمهوريــة “برهــم 
صالــح”، يف إطــار اإلجــراءات املتخــذة ملواجهــة تفــي فــروس كورونــا؛ جــدالً مــن قبــل قــوى سياســية وجهــات قضائيــة 
عــى معظــم بنــوده. ويتحــدث العفــو املقــرتح عــن شــمول بعــض الفئــات بــه بهــدف “حايــة أرواح الســجناء” لتفــادي 
وبــاء كورونــا يف الســجون. ويطالــب املقــرتح بــأن يشــمل “مــن أكمــل نصــف مــدة محكوميتــه، أو مــن بقــي عــى مــدى 
محكوميتــه أقــل مــن ســنة، أو املحكــوم عليــه مبــدة ســنة فأقــل. لكــن ذلــك ال يشــمل املتهمــن بالجرائــم اإلرهابيــة أو 
قضايــا الفســاد والجرائــم املتعلقــة بأمــن الدولــة الخارجــي والداخــي. كــا يطالــب بشــمول األجانــب املحكومــن بســبب 

مخالفــة قانــون اإلقامــة)53(.

غــر أن هــذا االقــرتاح تعــرض النتقــادات مــن قبــل فئــات مختلفــة نظــراً لوجــود ثغــرات ارتبطــت بصياغــة بنــوده 
مــن ناحيــة، وبعــدم جــدواه مــن ناحيــة أخــرى، وهــو مــا يتطلــب إعــادة النظــر يف املحاكــات التــي جــرت للعديــد مــن 
أبنــاء الطائفــة الســنية بتهمــة االنتــاء لتنظيمــي “داعــش” و“القاعــدة” مــن دون أن يحظــوا مبحاكــات عادلــة. كــا 
ــم تهــدد األمــن والنظــام العــام ونهــب  ــح مخرجــاً ملرتكبــي جرائ أن مثــة تخوفــاً مــن اتخــاذ قــرار غــر مــدروس يفت
ورسقــة أمــوال الشــعب. ويــرى البعــض أن هــذا املقــرتح ســاوى بــن الجرائــم الخطــرة )الجنايــات( والجرائــم البســيطة 

)الجنــح(، وســاوى كذلــك بــن الجرائــم العمديــة والجرائــم غــر العمديــة.

ــا  ــة، لتأخره ــة اللبناني ــوزارة الخارجي ــية ل ــوى السياس ــض الق ــل بع ــن قب ــادات م ــدت االنتق ــر، تزاي ــب آخ ــى جان ع
ــاً  ــا رشط ــا، ووضعه ــا وإفريقي ــة يف أوروب ــا، وخاص ــروس كورون ــوءة بف ــن يف دول موب ــن العالق ــالء اللبناني يف إج
إلعادتهــم، حيــث أكــد وزيــر الخارجيــة “ناصيــف حتــى”، يف حديــث تلفزيــوين بتاريــخ 26 مــارس املــايض: “ال عــودة 
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مبــارشة للعالقــن يف الخــارج قبــل التأكــد مــن عــدم إصابتهــم بوبــاء كورونــا” مضيفــاً: “إننــا ســنخصص طائــرات لتعيــد 
اللبنانيــن إىل وطنهــم بعــد تأمــن فحــص الـــ)PCR( وإخضاعهــم لــه”.

وهنــا، دعــا رئيــس مجلــس النــواب “نبيــه بــري”، الحكومــة إىل عقــد جلســة اســتثنائية مــن أجــل إعــادة النظــر بقضيــة 
املغرتبــن اللبنانيــن الذيــن يواجهــون خطــر الوبــاء يف أماكــن انتشــارهم، يف شــتى أصقــاع األرض، وبعضهــا خــاٍل مــن 
املستشــفيات، ويفتقــد ألبســط قواعــد الرعايــة الصحيــة، مضيفــاً: “باألمــس وكأن الحكومــة قــد اخرتعــت البــارود مــع 
أنهــا شــكلت الشــذوذ عــن كل دول العــامل. فــكل هــذه الــدول تقــوم بالبحــث عــن مواطنيهــا إلعادتهــم إىل بالدهــم، أمــا 
نحــن يف لبنــان نســينا أن هــؤالء دفعهــم إهــال الدولــة أصــالً يك يرتكــوا لبنــان، ومــع ذلــك أغنــوه بحبهــم ووفائهــم 

وعــرق جبينهــم وثرواتهــم”)54(.

ثالثًا: تأثير تضرر الفئات الهشة من كورونا على تفاعالت الشرق األوسط
أدى تــرر عــدد مــن الفئــات الهشــة مجتمعيــاً مــن مضاعفــات فــروس كورونــا إىل العديــد مــن االنعكاســات، ســواء 

عــى مســتوى األوضــاع الداخليــة أو التفاعــالت البينيــة يف الــرق األوســط، عــى النحــو التــايل:

1- تعزيــز رشعيــة النظــم السياســية الحاكمــة: ثبــت أن تعامــل الحكومــات مــع أزمــة تفــي كورونــا ميثــل قضيــة 
“رأي عــام”، وبــرز ذلــك جليــاً يف الحالــة املرصيــة ال ســيا يف ظــل اهتــام الدولــة املرصيــة بالتعامــل الريــع مــع 
تــرر العالــة اليوميــة مــن اإلجــراءات االحرتازيــة ملواجهــة تفــي املــرض، حيــث تــم تخصيــص مبلــغ خمســائة جنيــه 
تــرصف عــى مــدى ثالثــة أشــهر)55(. كــا اهتمــت وزارة الهجــرة وشــؤون املرصيــن يف الخــارج بإنهــاء أزمــة العالقــن 

بســبب الفــروس وإرســال طائــرات إلجــالء مواطنــن مــن دول أخــرى)56(.

ــا ســند  ــرك” و“خلين ــا يف ظه ــاَدَريَتْ “إحن ــة يف مــرص إىل تدشــن مب ــوى املجتمعي ــض الق ــع بع ــا دف ــك م ــل ذل ولع
ــدول األخــرى بســبب  ــك لدعــم املواطنــن املرصيــن العالقــن يف ال لبعــض” عــر مواقــع التواصــل االجتاعــي، وذل
توقــف حركــة الطــران)57(. وقــد انطــوت املبادرتــان عــى تقديــم مســاعدات للمواطنــن القادمــن مــن الخــارج، والتــي 

ــة وتوفــر أماكــن الســتضافة العالقــن)58(. تنوعــت مــا بــن تقديــم املســاعدات املالي

ــاد  ــن ازدي ــا م ــج عنه ــا نت ــا وم ــة كورون ــة: أدت أزم ــة واإلقليمي ــات العربي ــاون يف العالق 2- دعــم اتجاهــات التع
ــدول تجــاه دول أخــرى، وهــو  ــب بعــض ال ــاوين مــن جان ــور توجــه تع ــة، إىل تبل العالقــن باملطــارات واملنافــذ البحري
مــا أعلنتــه الســلطات الجزائريــة يف فرايــر املــايض بشــأن إجــالء رعايــا تونســين وليبيــن وموريتانيــن مــن منطقــة 

ــة نفســها التــي كانــت تنقــل املواطنــن الجزائريــن)59(. ــة عــى مــن الطائــرة الجزائري ووهــان الصيني
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وتكــرر ذلــك بشــكل أكــر يف اســتجابة اإلمــارات لقضيــة العالقــن يف الصــن عــر إرســال طائــرة مجهــزة بخدمــات 
طبيــة متكاملــة إلجــالء حــوايل 215 مــن رعايــا الــدول)60(، واألكــر مــن ذلــك أنــه متــت اســتضافة األشــخاص الذيــن تــم 
إجالؤهــم مــن الصــن بـ“املدينــة اإلنســانية” يف أبوظبــي التــي تــم تجهيزهــا يف مــدى زمنــي قصــر إلجــراء الفحــوص 

الطبيــة ووضعهــم تحــت الحجــر الصحــي)61(. 

3- تواصــل التوتــرات بــن إيــران وبعــض الــدول العربيــة: ولعــل مــا يعكــس ذلــك هــو النهــج اإليــراين الرســمي يف 
التعامــل مــع أزمــة العالقــن البحرينيــن يف كل مــن قطــر وســلطنة ُعــان، بعــد قدومهــم مــن إيــران. فقــد انتقــدت 
وزارة الخارجيــة اإليرانيــة املوقــف البحرينــي، حيــث قــال املتحــدث باســم الخارجيــة اإليرانيــة “عبــاس موســوي”، يف 
مــارس املــايض، إنــه عــى الرغــم مــن اســتعداد إيــران إلعــادة املواطنــن البحرينيــن إىل بلدهــم، فــإن حكومــة البحرين 

-لألســف- مل تقــدم عــى أي عمــل مــن أجــل إعادتهــم”.

وأضــاف أن “املنامــة مل تقبــل أيضــاً االقرتاحــات التــي تــم تقدميهــا مــن قبــل البعــض”، واعتــر أن ســلوك البحريــن 
ــة، فــإن نحــو 1300 مواطــن  تجــاه مواطنيهــا “غــر مســؤول”)62(، وأشــار إىل أنــه “بســبب تجاهــل الحكومــة البحريني
بحرينــي كانــوا قــد جــاؤوا إىل إيــران بغــرض الزيــارة والســياحة، أصبحــوا مجريــن عــى اإلقامــة الطويلــة يف إيــران 

رغــاً عنهــم”، وذلــك وفقــاً لترصيحــات املتحــدث باســم وزارة الخارجيــة اإليرانيــة)63(.

4- صعــود اتجاهــات املســاومة يف السياســة الخارجيــة للقــوى اإلقليميــة: وهــو مــا عــرت عنــه سياســة الحكومــة 
الرتكيــة بتوظيفهــا أوضــاع الالجئــن العالقــن باملناطــق الحدوديــة لتعزيــز املخــاوف لــدى دول االتحــاد األورويب مــن 
املخاطــر الصحيــة التــي قــد تتعــرض لهــا. وعــى الرغــم مــن أن ذلــك التوجــه كان نهجــاً ثابتــاً خــالل الســنوات العــر 
املاضيــة، خاصــة بعــد أن تحولــت الثــورات إىل رصاعــات مســلحة ممتــدة؛ إال أنــه تزايــد بعــد تفــي فــروس كورونــا، 
حيــث يســعى النظــام الحاكــم يف أنقــرة للحصــول عــى مكاســب سياســية وماليــة، ال ســيا وأن االتحــاد األورويب يــرى 

أن تركيــا متثــل دولــة التحكــم يف نقــاط الدخــول الرئيســية للهجــرة غــر النظاميــة إىل االتحــاد)64(.

ولعــل ذلــك مــا يفــر اتخــاذ عــدد مــن الــدول األوروبيــة إجــراءات محــددة ملنــع دخــول املهاجريــن، وخاصــة القادمن 
ــا. ويف هــذا  ــرق األوســط، نظــراً للتخــوف مــن تفــي انتشــار فــروس كورون ــؤر الرصاعــات املســلحة يف ال ــن ب م
الســياق، أعلنــت املجــر تعليــق الدخــول إىل مخيــات طالبــي اللجــوء املقامــة يف منطقــة العبــور داخــل أراضيهــا، وهــو 
مــا جــاء يف أعقــاب رفــع أنقــرة 
القيــود التــي كانــت تفرضهــا عى 
توجــه املهاجريــن إىل أوروبــا)65(. 
ــوزراء  ــس ال ــار رئي ورصح مستش
كونــدي”  “جيورجيبــا  املجــري 
األشــخاص  دخــول  بتعليــق 
ــمى،  ــر مس ــل غ ــدد إىل أج الج
مــرراً ذلــك بوجــود رابــط بــن 
واملهاجريــن  كورونــا  فــروس 
ــاف: “إن  ــن. وأض ــر النظامي غ
غالبيــة املهاجريــن إىل أوروبــا 
ــن،  ــان واإليراني ــن األفغ ــم م ه
وليســوا مــن الســورين، وقــد 
بينهــم  مــن  كثــرون  يكــون 
ــؤرة  ــد ب ــي تُع ــران الت ــروا إي ع

للفــروس”)66(.
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رابعًا: سياسات الحد من تأثيرات كورونا على الفئات الهشة
مثــة مجموعــة مــن السياســات التــي اتُّخــذت مــن قبــل حكومــات ومنظــات دوليــة رســمية ومنظــات دوليــة إغاثيــة 
غــر حكوميــة ملواجهــة تأثــر تفــي فــروس كورونــا، خاصــة عــى الفئــات الهشــة اجتاعيــاً، وال ســيا يف املناطــق ذات 

الخدمــات الصحيــة الضعيفــة، عــى النحــو التــايل:

ــى  ــة ع ــات الضعيف ــك الفئ ــاج لتل ــة واإلدم ــة للوقاي ــك األدوار الرامي ــرزت تل ــة: ب ــات الحكومي ــات املؤسس 1- سياس
مســتوين: املســتوى األول، داخــي عــر إصــدار الحكومــات قــرارات عفــو عــن املســجونن، وهــو مــا قــام بــه عــدد مــن 
الــدول مثــل مــرص واملغــرب وإيــران وتركيــا، يف إطــار اإلجــراءات االحرتازيــة مــن فــروس كورونــا. وينطبــق ذلــك عــى 
الحكومــات املوازيــة يف بــؤر الرصاعــات، مثــل حكومــة الوفــاق يف ليبيــا. وكذلــك اإلرساع بتطويــر املناطــق العشــوائية 
الخطــرة، وخاصــة تلــك التــي تقــع يف قلــب املــدن الكــرى يف بعــض الــدول، وليــس عــى أطرافهــا، والتــي يحتمــل أن 

تكــون مصــدراً للعــدوى بــن القاطنــن فيهــا.

واملســتوى الثــاين، خارجــي وهــو مــا بــرز جليــاً يف حــل إشــكالية العالقــن مــن خــالل تنســيق الحكومــات مــع حكومات 
الــدول التــي تســتضيف مواطنيهــا ورشكات الطــران إلجــالء العالقــن بالخــارج، وضــان عودتهــم إىل أرض الوطــن، 
ــن عــن غــر  ــم، وتســجيل أســائهم يف الســفارات، وفصــل املصاب ــة عنه ــات دقيق ــن قاعــدة بيان ــد تكوي ال ســيا بع
املصابــن، وتأمــن أماكــن لوضعهــم تحــت الحجــر الصحــي ملــدة أســبوعن أو توزيعهــم عــى املستشــفيات التــي تعــاين 

أساســاً يف بعــض الــدول مــن نقــص يف أقســام معالجــة مصــايب كورونــا.

وكذلــك توجيــه الحكومــات مســتلزمات طبيــة إىل مخيــات الالجئــن، حيــث أصدرت رئاســة الجمهوريــة التونســية بياناً 
يف 28 مــارس املــايض دعــت فيــه “كل األحــرار والحرائــر يف تونــس والعــامل إىل توجيــه املســتلزمات الطبيــة الالزمــة 
ــن  ــات الالجئ ــطينية ومخي ــا األرايض الفلس ــز به ــي تتمي ــكانية الت ــة الس ــة وأن الكثاف ــطيني، خاص ــعب الفلس إىل الش

متثــل عنــرصاً إضافيــاً قــد يتســبب يف مزيــد مــن 
ــه  ــن توجي ــاًل ع ــة”)67(. فض ــذ الجائح ــار ه انتش
دول االتحــاد األورويب مســاعدات لــدول التــاس 
الجغــرايف مــع تركيــا، مثــل اليونــان وبلغاريــا، يف 
إطــار املســاعدة عــى مراقبــة الحــدود مــع تركيــا 
للحــد مــن توغــل املهاجرين غــر النظاميــن)68(. 

2- أدوار املنظــات املحليــة غــر الحكوميــة: 
يرتبــط ذلــك بدورهــا الضاغــط عــى املؤسســات 
املــرأة  خاصــة  والالجئــن،  املهمشــن  لدعــم 
الالجئــة، يف ظــل ضآلــة األجــور ونقــص الحايــة 
القانونيــة وتحــدي الوبــاء العاملــي)69( عــى نحــو 
مــا بــرز جليــاً يف إطــالق اتحــاد الجمعيــات 
ــة  ــالت توعوي ــان حم ــة يف لبن ــة والتنموي اإلغاثي
يف  املخيــات  داخــل  الســورين  لالجئــن 
األرايض اللبنانيــة للتحذيــر مــن اآلثــار الكارثيــة 
عــى معســكرات ومخيــات الالجئــن إذا انتــر 
فــروس كورونــا بــن مــن يقيمــون فيهــا، ال 
ســيا مــع وجــود مصابــن بالفــروس بــن 

اللبنانيــن أنفســهم)70(.
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وقــد قــام عــدد مــن منظــات املجتمــع املــدين اإليطــايل بإطــالق حمــالت توعيــة بــن املهاجريــن، ومنهــم القادمــون 
مــن منطقــة الــرق األوســط وشــال إفريقيــا، حــول مخاطــر فــروس كورونــا وكيفيــة وقــف تفشــيه، ومنهــا جمعيــة “أركا 
دي نــوي” بإنتــاج أفــالم تثقيفيــة ومنصــات إلكرتونيــة متعــددة اللغــات، كالعربيــة وغرهــا، حــول املارســات الالزمــة 

لكبــح تفــي الفــروس، ال ســيا وأن إيطاليــا تُعــد بــؤرة رئيســية للوبــاء ليــس يف أوروبــا فقــط وإمنــا يف العــامل. 

3- مســاهمة املنظــات الدوليــة الحكوميــة: وتتمثــل يف الحــد مــن املخاطــر التــي ميثلهــا انتشــار كورونــا، والتقليــل 
ــات  ــا يف املخي ــر كورون ــة مبخاط ــة للتوعي ــة خط ــة العاملي ــة الصح ــت منظم ــد وضع ــاذ األرواح. فق ــره، وإنق ــن تأث م
واملالجــئ الجاعيــة داخــل ســوريا، وجــرى توزيــع مــواد املعلومــات ذات الصلــة بتعزيــز النظافــة الشــخصية عــى نطــاق 
واســع داخــل املخيــات واملرافــق املدعومــة. وحــذرت منظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة )اليونيســيف( أيضــاً مــن أن مئــات 
اآلالف مــن األشــخاص يف شــال رشق ســوريا يواجهــون مخاطــر متزايــدة باإلصابــة بكورونــا بســبب انقطــاع إمــدادات 

امليــاه.

وتبلــور أيضــاً دور مؤثــر ملفوضيــة األمــم املتحــدة الســامية لشــؤون الالجئــن يف تعليــق برامــج إعــادة توطــن الالجئــن، 
خاصــة فيــا يتعلــق بالســفر)71(، فضــاًل عــن توريــد الصابــون واملطهــرات واإلمــدادات األخــرى للمقيمــن يف مخيــات 
الالجئــن، وهــو مــا قامــت بــه املفوضيــة يف مقاطعــات بلوشســتان وخيــر بختونخــوا والبنجــاب يف باكســتان، ال ســيا 
وأن األخــرة تســتضيف أكــر مــن 1.4 مليــون الجــئ أفغــاين، وتكــرر ذلــك يف مخيــم مارتــان مبوزمبيــق، ومخيــم كوكــس 

بــازارا يف بنجالديــش، وتــم تقديــم إرشــادات صحيــة بشــأن كيفيــة حايــة الالجئــن مــن الفــروس.

ــون يف  ــن يعمل ــاء واملمرضــن الذي ــازات لألطب ــات( والقف ــة للوجــه )الكام ــاج أقنع ــة يف إنت ــا ســاهمت املفوضي ك
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الخطــوط األماميــة للتصــدي لفــروس كورونــا، فضــالً عــن األدويــة األساســية لالجئــن األفغــان، وهــو مــا قامــت بــه 
ــة األطفــال والنســاء األفغــان”.  ــة حاي ــة يف إيــران بالتعــاون مــع إحــدى املنظــات الريكــة “جمعي املفوضي

ويرتبــط ذلــك بالتفكــر يف بنــاء وحــدات عــزل داخــل مخيــات الالجئــن بلبنــان، يف جميــع أنحــاء البــالد. وكذلــك 
توفــر أطعمــة وحفاضــات األطفــال ومســتلزمات النظافــة النســائية ملســاعدة الســكان أثنــاء الحجــر الصحــي، عــى نحــو 
ــي يســتخدمها  ــآالت خياطــة والت ــة. وأيضــاً ترعــت املنظمــة ب ــو اإليطالي ــة تورين مــا جــرى بالنســبة لالجئــن يف مدين

املتطوعــون لخدمــة األوكرانيــن النازحــن داخليــاً يف منطقــة دونيتســك أوبالســت.

وبــرز دور املنظــات الدوليــة وخاصــة مفوضيــة شــؤون الالجئــن مــن زاويــة توفــر املســتلزمات الطبيــة لالجئــن، 
ــن  ــة إرشاك الالجئ ــدى أهمي ــابقة م ــة الس ــرت األوبئ ــث أظه ــا، حي ــة كورون ــم يف مواجه ــن أدواره ــتفادة م ــع االس م
أنفســهم منــذ اليــوم األول، ملعالجــة مخاوفهــم املتعلقــة بالتصــدي لتفــي الوبــاء مــن جهــة، ولضــان أخــذ الجوانــب 

ــار مــن جهــة أخــرى.  ــة الحساســة بعــن االعتب ــة والثقافي االجتاعي

وقــد دعــت منظمــة األمــم املتحــدة ومجلــس أوروبــا يف بيــان مشــرتك بتاريــخ 14 أبريــل 2020 إىل االســتعانة باألطبــاء 
الالجئــن يف الــدول األوروبيــة ملواجهــة كورونــا. ويف هــذا الســياق، قــال مديــر مفوضيــة الالجئــن “فيليبــو جرانــدي”: 
ــود  ــن يف جه ــن الالجئ ــداء مــن أجــل دمــج املارســن الصحي ــة يف األســابيع األخــرة، ن “وجهــت عــدة دول أوروبي
االســتجابة الوطنيــة ضــد فــروس كورونــا.. نحــن ندعــم متامــاً مثــل هــذه املبــادرات، ونأمــل أن متتــد إىل القــارة بكاملهــا 
وأبعــد مــن ذلــك”. ووفقــاً للبيــان املشــرتك، فإنــه ميكــن أن “يســاعد جــواز ســفر تأهيــل الالجئــن األورويب الــذي انطلــق 
عــام 2017، يف إنشــاء قامئــة بالعاملــن الصحيــن الالجئــن الذيــن خضعــوا للتقييــم مســبقاً للســاح للســلطات الصحيــة 

الوطنيــة بتحديــد أفضــل طريقــة لالســتفادة منهــم يف حــال الــرورة”)72(.

ــة الهشــة  ــات والقطاعــات املجتمعي ــدة للفئ ــا املتزاي ــدات فــروس كورون ــاً، تكشــف سياســات التعامــل مــع تهدي ختام
عــن اتجاهــات التكامــل بــن املؤسســات الرســمية واملنظــات غــر الحكوميــة واملنظــات الدوليــة الحكوميــة لحايتهــم 
مــن تفــي الفــروس، والســيطرة عــى معــدالت اإلصابــة والوفيــات يف مراحــل مبكــرة مــن خــالل إجــراءات وقائيــة 
تســتهدف التعامــل االســتباقي مــع انتشــار الفــروس، بالتــوازي مــع إجــراءات املواجهــة يف مراحــل االنتشــار يف البــؤر 

األكــر تــرراً مــن تفــي فــروس كورونــا.

1- “منظمة الصحة “كورونا” وباء عالمي”، الشرق األوسط، 12 مارس 2020.
2- فاطمة الدسوقي، “تطهير وتعقيم جميع السجون على مستوى الجمهورية للحماية من كورونا”، األهرام، 3 أبريل 2020.

3- “آالف اليمنيين يواجهون كورونا وتداعياته في السجون”، الشرق األوسط، 20 مارس 2020.
https://bit. :4- “تدهور صحي للمعتقلين في سجون الحوثيين.. والموت يتهدد الكثيرين”، إندبندنت عربية، 4 نوفمبر 2019. موجود على الرابط التالي

ly/3ailv7i
5- بدر القحطاني، “من يحكم الحوثيين.. وما عالقة ذلك بكورونا؟”، الشرق األوسط، 19 مارس 2020.

6- “عفو عام لتخفيف اكتظاظ السجون السورية”، الشرق األوسط، 22 مارس 2020.
7- جمال جوهر، “إطالق سراح مئات السجناء في ليبيا تخوفاً من كورونا”، الشرق األوسط، 30 مارس 2020. 

http://alwasat.ly/news/ :8- “عدل الوفاق تؤكد إخالء سبيل أكثر من 1300 موقوف احتياطي بالسجون”، الوسط، 6 أبريل 2020. على الرابط التالي
libya/279224

9- “العاهل المغربي يطلق 5654 سجيناً ويطلب حماية الباقين من كورونا”، الشرق األوسط، 6 أبريل 2020.
https://bit.ly/2VgAn1U :10- “عفو كورونا.. تونس تطلق سراح 1420 سجيناً”، سكاي نيوز عربية، 31 مارس 2020. موجود على الرابط التالي

https://bit.ly/3eE- :11- “مطالبات حقوقية تونسية باإلفراج عن السجناء للوقاية من كورونا”، العربي الجديد، 29 مارس 2020. موجود على الرابط التالي 
wA5Z

12- يوسف دياب، “مشروع عفو خاص إلطالق مئات السجناء في لبنان”، الشرق األوسط، 3 أبريل 2020.
13- فاضل النشمي، “إطالق سراح مئات السجناء بسبب الفيروس.. بينهم متهمون باإلرهاب: العراق يتوقع االنتصار على كورونا خالل شهرين”، الشرق األوسط، 

2 أبريل 2020.
https://arbne.ws/2V- :14- “تقارير عن تفشي فيروس كورونا في معتقالت السجناء السياسيين”، قناة الحرة، 18 مارس 2020. موجود على الرابط التالي 

 JUNiW



دراسات خاصة20

خرائط التجمعات الهشة في الشرق األوسط خالل جائحة كورونا

15- Patric Wintour, ”Iranian prisoner fears transfer to ward that held coronavirus victim“, The Guardian, 25 Febru-
ary 2020. accessible at:  https://bit.ly/3aimjZS

https://bit.ly/3eylYWs :16- “فيروس كورونا يفرج عن آالف السجناء في إيران”، سكاي نيوز عربية، 17 مارس 2020. موجود على الرابط التالي
17- “إيران تفرج مؤقتاً عن 85 ألف سجين بينهم سياسيون في ظل انتشار فيروس كورونا”، روسيا اليوم، 17 مارس 2020. موجود على الرابط التالي: 

https://bit.ly/2VIqrgq
18- سعيد عبدالرازق، “حزب أردوغان يتقدم للبرلمان بمشروع معدل للعفو عن السجناء”، الشرق األوسط، 1 أبريل 2020.

19- سعيد عبدالرازق، “ظهور كورونا في السجون التركية للمرة األولى”، الشرق األوسط، 14 أبريل 2020.
https://bit.ly/2yrmPYc :20- “آالف المسافرين عالقين في المطارات حول العالم”، سكاي نيوز عربية، 25 مارس 2020. موجود على الرابط التالي

21- انظر في هذا اإلطار: إبراهيم السخاوي، “البعثات الدبلوماسية تتواصل مع العالقين بالخارج”، األهرام، 29 مارس 2020.
- جمعة حمدهللا ويوسف العومي، “وزير الخارجية يبحث إعادة المصريين العالقين بالخارج”، المصري اليوم، 27 مارس 2020.

22- كارولين عاكوم، “بدء البحث بإجراءات إجالء اللبنانيين من الخارج”، الشرق األوسط، 30 مارس 2020.
https://bit.ly/3cu- :فرانس 24، 5 أبريل 2020. موجود على الرابط التالي  - “فيروس كورونا: لبنان يعيد مواطنيه العالقين في الخارج إلى أرض الوطن”،

c1aF
23- خالد الشامي، “زحام أمام مكتب الخطوط الجوية العراقية إلجالء العالقين”، المصري اليوم، 31 مارس 2020.

24- محمد المراكبي، “األهرام تقرأ رسائل العالقين الموجعة بغرفة عمليات وزارة الهجرة: مصر معاك”، األهرام، 2 أبريل 2020.
https:// :25- مهي يحيى ومروان المعشر، “أزمات الالجئين في العالم العربي”، مركز كارنيجي للشرق األوسط، 21 يناير 2019. موجود على الرابط التالي

carnegie-mec.org/2019/01/21/ar-pub-78167
26- جمال جوهر، “الصحة العالمية تتخوف على الفئات الضعيفة في ليبيا”، الشرق األوسط، 28 مارس 2020.

https://bit. :27- رامي عزيز، “إيطاليا وليبيا وخطر فيروس كورونا”، معهد واشنطن لسياسات الشرق األدنى، 6 أبريل 2020. موجود على الرابط التالي
ly/34RYIOD

28- محمد عبدالقادر، “الالجئون.. الضحية المنسية”، األهرام، 28 مارس 2020.
https://bit. :29- “سوريا تتخذ خطوات جديدة لمواجهة كورونا وتعلن عدم رصد أي حالة حتى اآلن”، رويترز، 20 مارس 2020. موجود على الرابط التالي

ly/2yrsBJu
https://bbc.in/3al- :30- “من يحمي الالجئين والمحاصرين من انتشار فيروس كورونا؟”، بي بي سي عربي، 19 مارس 2020. موجود على الرابط التالي  

hj6Y
31- عبدالستار بركات، “اليونان تعزل ثاني مخيم لالجئين”، األهرام، 8 أبريل 2020.

32- “تحذيرات من كارثة إنسانية في مخيمات الالجئين بالجزر اليونانية”، الشرق األوسط، 1 أبريل 2020. 
33- “كورونا يفاقم أزمة الالجئين السوريين.. والدول المضيفة”، الشرق األوسط، 11 أبريل 2020. 

34- Charlie Dunmore and Rima Cherri, ”Syrian refugees adapt to life under coronavirus lockdown in Jordon 
camps“, The UN Refugee Agency, 2 April 2020. accessible at: https://bit.ly/2XKqAmn

35- كمال شيخو، “النظافة الشخصية سالح نازحي شرق الفرات لمواجهة كورونا”، الشرق األوسط، 31 مارس 2020. 
36- روبرت فورد، “مخاطر كورونا في إدلب أكثر من دمشق”، الشرق األوسط، 25 أبريل 2020. 

37- فاخر عروف، “بزمن كورونا.. كيف يعيش عشرات اآلالف في مخيمات نزوح عشوائية شمال سوريا؟”، أورينت نت، 26 مارس 2020. موجود على 
https://bit.ly/3eyr70L :الرابط التالي

https://bit. :38- فادي حبيب ومريم عدلي، “ كيف نحمي المناطق العشوائية من فيروس كورونا؟”، وطني، 3 أبريل 2020. موجود على الرابط التالي
ly/2XJe1HW

39- “الصحة العراقية أغلب إصابات كورونا في المناطق الشعبية والعشوائيات وأطراف المدن”، روسيا اليوم، 24 مارس 2020. موجود على الرابط التالي: 
https://bit.ly/2RLqNSg

40- ماجد بدوي، “لمواجهة فيروس كورونا.. بيان عاجل للحكومة بتعقيم المناطق العشوائية”، صدى البلد، 4 أبريل 2020. موجود على الرابط التالي:
https://www.elbalad.news/4255709

41- “تسارع وتيرة انتشار فيروس كورونا في السجون األميركية”، الشرق األوسط، 29 مارس 2020. 
https://bit.ly/2RQLblg :42- “شبح كورونا يجبر بريطانيا على إطالق سراح السجناء”، سكاي نيوز عربية، 4 أبريل 2020. موجود على الرابط التالي

43- “الصحة العالمية تحذر من خروج كورونا عن السيطرة في الشرق األوسط”، الشروق، 4 أبريل 2020.
44- جمال جوهر، “مفوضية الالجئين تحذر الليبيين من أوضاع كارثية إذا تواصلت الحروب”، الشرق األوسط، 4 أبريل 2020.



خرائط التجمعات الهشة في الشرق األوسط خالل جائحة كورونا

21 العدد 05 - 20 أبريل 2020

45- “منظمة الصحة: كورونا يهدد الالجئين في المخيمات بسوريا”، الشرق األوسط، 20 مارس 2020.
46- هارون ي.زيلين وعال الرفاعي، “الحكومات الثالث في سوريا في مواجهة فيروس كورونا”، معهد واشنطن لسياسات الشرق األدنى، 1 أبريل 2020. 

https://bit.ly/2z7SSNd :موجود على الرابط التالي
47- “مفوضة الصحة العالمية في ليبيا: ال يمكن التكهن بواقع كورونا في ظل تعطل المنظومة الصحية”، الشرق األوسط، 7 أبريل 2020.

48- أحمد أبوالغيط، “لتسكت المدافع وتتوقف الصراعات حتى نواجه الجائحة”، الشرق األوسط، 22 مارس 2020.
49- إبراهيم حميدي، “تسونامي كورونا على بعد شهرين من سوريا المنكوبة”، الشرق األوسط، 28 مارس 2020.

50- “أفغان يفرون من مناطق إيرانية لينشروا الوباء في بالدهم”، الشرق األوسط، 7 أبريل 2020.
https://bit.ly/2yn- :51- “العائدون من إيران يؤرقون أفغانستان.. ومخاوف من تفشي كورونا”، العربية نت، 6 أبريل 2020. موجود على الرابط التالي 

7Tug
https://bit.ly/3amG- :52- عماد كركص، “السجناء والمعتقلون السوريون في خطر بسبب كورونا”، العربي، 17 مارس 2020. موجود على الرابط التالي 

TZf
53- “بري ينتقد شروط الحكومة إلعادة اللبنانيين العالقين في بلدان موبوءة”، الشرق األوسط، 28 مارس 2020.

54- فاضل النشمي، “مقترح عفو خاص عن السجناء يثير جداًل في العراق”، الشرق األوسط، 7 أبريل 2020.
55- شريف حربي وأحمد كساب وآية عارف، “اليوم.. بدء صرف منحة الـ500 جنيه للعمالة غير المنتظمة”، الشروق، 13 أبريل 2020.

56- محمود راغب، “الهجرة: السفارات المصرية مسؤولة عن قرارات إجالء المواطنين المصريين”، اليوم السابع، 30 مارس 2020. موجود على الرابط 
https://bit.ly/2VgnKnn :التالي

https://bit.ly/2XMhRzW :57- سهام عيد، “مصريو الخارج يقدمون المساعدات بإحنا في ظهرك”، رؤية، 17 مارس 2020. موجود على الرابط التالي
58- محمد خيرهللا، “في إطار متابعة مبادرة خلينا سند لبعض.. وزيرة الهجرة: بدأنا في جني ثمارها بمساعدة المصريين العالقين بالخارج”، بوابة األهرام، 7 

http://gate.ahram.org.eg/News/2392997.aspx :أبريل 2020. موجود على الرابط التالي
59- “فيروس كورونا: إجالء رعايا تونسيين وليبيين وموريتانيين على متن الطائرة الجزائرية، وكالة األنباء الجزائرية، 2 فبراير 2020. موجود على الرابط 

http://www.aps.dz/ar/algerie/83159-2020-02-02-17-38-12 :التالي
60- “بتوجيهات خليفة: محمد بن زايد يأمر بإجالء 215 من رعايا دول عربية وصديقة من الصين”، البيان، 5 مارس 2020. موجود على الرابط التالي:

https://www.albayan.ae/across-the-uae/news-and-reports/2020-03-05-1.3795315
61- “المدينة اإلنسانية بأبوظبي.. مالذ آمن من كورونا للعائدين من الصين”، العين اإلخبارية، 4 مارس 2020. موجود على الرابط التالي: 

 https://al-ain.com/article/the-humanitarian-city-of-abu-dhabi
https://bit. :62- “الخارجية اإليرانية: سلوك البحرين تجاه مواطنيها في إيران غير مسؤول”، قناة الميادين، 4 مارس 20120. موجود على الرابط التالي

ly/2KkU4z3
63- “وكالة: إيران تتهم البحرين برفض استعادة 1300 من مواطنيها”، وكالة األنباء الروسية )سبوتنيك(، 5 مارس 2020. موجود على الرابط التالي: 

 https://bit.ly/2RNeSUc
64- انظر في هذا اإلطار: “االتحاد األوروبي يرفض ابتزاز أنقرة واستغاللها الوضع اإلنساني: أثينا تكشف طرق تركيا الجديدة في إرسال الالجئين”، الشرق 

األوسط، 25 مارس 2020.
https://bit. :محيي الدين حسين، “استخدام تركيا ورقة الالجئين: ابتزاز مالي أم ضغط سياسي؟”، دويتش فيله، 28 فبراير 2020. موجود على الرابط التالي -

ly/2ysqFAE
 https://bit.ly/3ewj3xs :65- “تخوفاً من تفشي كورونا.. المجر تمنع دخول طالبي اللجوء”، دويتش فيله، 1 مارس 2020. موجود على الرابط التالي

66- “تخوفات أوروبية من انتشار فيروس كورونا بسبب الالجئين في تركيا.. والمجر تمنع دخولهم إلى المخيمات”، البوابة نيوز، 4 مارس 2020. موجود على 
https://www.albawabhnews.com/3926439 :الرابط التالي

67- “كورونا: رئاسة الجمهورية تدعو إلى توجيه المستلزمات الطبية الالزمة إلى الشعب الفلسطيني”، الشروق التونسية، 28 مارس 2020. موجود على الرابط 
https://bit.ly/3blPv3o :التالي

68- كرم سعيد، “احتواء أم صدام؟ خيارات أوروبية لمواجهة التوظيف التركي لورقة الالجئين”، مركز المستقبل لألبحاث والدراسات المتقدمة، 10 مارس 
https://bit.ly/3csawJZ :2020. موجود على الرابط التالي

69- شادن خالف، “إدراج الالجئين في الخطط الوطنية لالستجابة”، الشرق األوسط، 3 أبريل 2020. 
https://bit.ly/3cza- :70- “شبح تفشي فيروس كورونا يطارد مخيمات الالجئين المكتظة في لبنان”، فرانس 24، 5 أبريل 2020. موجود على الرابط التالي 

TTj
71- “الحتواء كورونا.. مفوضية الالجئين تقرر تعليق السفر في برامج التوطين وتقليص عدد العاملين في المخيمات”، األمم المتحدة، 27 مارس 2020. موجود 

https://news.un.org/ar/story/2020/03/1051482:على الرابط التالي
72- “األمم المتحدة و“مجلس أوروبا” يدعوان لالستعانة باألطباء الالجئين لمواجهة كورونا”، األهرام، 14 أبريل 2020.




