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الالجئون السوريون ومعاناة الهجرة



دكتور /أزتد إمساعيل حسن علي – جامعة أنقرة -تركيا
 مدخل:

تأيت أمهية هذا البحث يف الوقوف على الواقع ادلرير ،وادلعاناة اليت يتعرض ذلا الالجئون ادلتجهون إىل
أوروبا الفارون من نَتان احلروب بالشرق األوسط كما أنه يهدف إىل ررح احللول ادلااسبة دلعاةجة هذا
الواقع ،والعمل على إهناء هذه ادلعاناة .لقد أشارت رللة فورين بوليسي إىل أن ادلصَت ادلأساوي الذي يلقاه
أرفال الالجئُت السورين بعرض البحار وعلى الشوارئ مرده لفشل إدارة أوباما يف وقف آلة القتل اليت
لدى بشار األسد.
وأضافت أن إ دراة أوباما تركت ماليُت السوريُت عرضة دلمارسات الاظام القاسية ادلتمثلة يف قصفهم
بالرباميل ادلتفجرة ويف مواصلة حصارهم وجتويعهم وشلارسة اإلرهاب والعقاب اةجماعي ضدهم ،وأوضحت
أن الواقع ادلأساوي يف سوريا يتمثل يف استمرار األسد بشن حرب ال تاتهي على ادلدنيُت يف ادلاارق الواقعة
حتت سيطرة ادلعارضة ،شلا يزيد من تدفق الالجئُت إىل أوروبا.
ونشرت رللة تاًن مقاالً للااشطة الباكستانية مالال يوسفزاي انتقدت فيه ضعف استجابة العامل ألزمة
الالجئُت ،وقالت :إهنا تعترب استجابة يرثى ذلا.
وأعربت (مالال) عن تضاماها مع الالجئُت الذين يعانون جراء ركوب البحار والذين يواجهون شىت
أصااف ادلخارر وهم يفرون من ويالت احلروب اليت تعصف ببلداهنم ويتجهون إىل اجملهول عرب دول
أوروبا ،وقالت مالال :إن الالجئُت مل يقًتفوا ذنباً جيعلهم يستحقون هذه ادلعاناة القاسية.
إن ادلوقف العريب مؤسف بكل ادل عايَت اإلسالمية واإلنسانية والدولية والقانونية ..مؤسف أن نتحرك بعد
فوات األوان ،وأن نصل للحلول متأخرين ،وقد أتت الاَتان على األخضر واليابس ،وخفت أوارها بعدما مل
جتد شيئاً تأكله ،وصارت قطرات ادلاء اليت ضلملها ضلن العرب ال فائدة ماها ،فلقد احًتق كل شيء ومل يبق
سوى دخان يعمي أبصار العميان ،الذين وصلوا للاجدة متأخرين.
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 هجرة األوطان:

بُت اإلنسان ووراه عالقة رحم مقدسة ال تعرف االنفصام ،الورن كاألم تعيش داخلك ولو مل ترها ومل
تعش دفئها واقعاً ،إن حب الورن فطرة إنسانية ،ومل تزل الشعوب على اختالف عقائدها وميوذلا وأجااسها
متفقة على هذه الفضيلة ،متجاوبة ادلشاعر مع هذه الفطرة.
هم
جاء يف األثر قوذلم “حب الورن من اإلديان” وأذكر أن الرسول الكرًن -صلى اهلل عليه وسلم -حُت ّ
إيل ،ولوال أن
باذلجرة إىل ادلدياة ادلاورة خارب مكة يودعها“ :واهلل إنك خلَت أرض اهلل ،وأحب أرض اهلل ّ

قومك أخرجوين ما خرجت ”.وحتضرين أبيات أمَت الشعراء شوقي وهو على ظهر الباخرة يودع مصر مافياً
إىل األندلس ،أجتزئ ماها:
ِ ِ
وحْب ِ
ـس؟
يل َمالَـهُ ُمولَ ٌع مبَْا ٍع َ
يـا ابْـاَةَ اليَ ِّم مـا أبوك ََب ٌ
ـالل للطََِّْت ِم ْن ُك ِّل ِجْا ِ
ـس؟
َحر ٌام على بَالبِلِ ِه الد َّْو ُح أح ٌ
أ َ
إليه يف اخل ِ
ِ
لد عْاه نازعْتٍت ِ
ِ
لد نـَ ْفسي
ُ
ت باخلُ ُ َ
َورٍَت لــو ُشغ ْل ُ
الورن ليس تراباً أو قطعة أرض أو داراً وضيعة تباع وتشًتى أو تستبدل ،الورن انتماء وامتداد متصل
اةجذور باآلباء واألجداد والوجود والقيم ،ارتباط زتيمي بالذكريات واذلوية ،نَ ْس ٌغ( )1ياسل يف عروق
إنسانيتاا ،ومثلما ال يتيسر أم بديلة لألم احلقيقية تعوض الرائحة والدفء ،ترتبط ادلواراة بعبق األرض
ونكهة ادللح يف تراهبا ،قال هومَتوس ":ليس هااك شيء يف الدنيا أعذب من أرض الورن".
فورن اإلنساأ احلي شيء يف مكاوناته يزين له احلياة وادلوت.

و من حق الورن علياا احلب والوفاء وصدق الوالء ،وااللتزام بعمق االنتماء ،وإذا اقتضى األمر التضحية
والفداء ،من حق الورن علياا أن نكون أمااء على ترابه وكيانه فال نفرط يف سيادته وكياونته ،من حق
الورن أن ضلمل أمانته وضلفظ كرامته وال نسيء إىل صورته وال نشوه مسعته ،بتعسف أزتق ،قد يصل إىل
درجة اخليانة أو الوالء لغَته مهما كانت األسباب والدوافع؟ يقول السياب:
إين ألعجب أن خيون اخلائاون؟
أخيون إنسان بالده؟
(.)2
إن خان معٌت أن يكون ،فكيف ديكن أن يكون؟
قال عمر رضي اهلل عاه َ :ع َّمر اهللُ البلدا َن حبب األوران.
د نِزَ ْغ ِزَٚزِ ِّ (يعجى انًعبَ -ٙيبدحَ ََ :غغَ).
بج انَُّجَب ِ
(َ )1عبئِ ٌم ُ َٚكٌُٕ فِْ ٙان َخهِِ َّ ٛخ َ ،ك ًَب َٚجْ ِش٘ فِ ٙأَ َْ َغ ِ
( )2قٛى انًٕاطُخ ٔثٕاثزٓب ،د .عًشاٌ انكجٛغ ،ٙؽجكخ انجصشح ،األسثعبء  92جًبد األٔل ْ 4141ـَٛ 41 /غبٌ9144و .
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وقال ابن الزبَت  :ليس الا اس بشيء من أقسامهم (أي ما قسمه اهلل ذلم من األرزاق واحلظوظ) أقاع ماهم
بأوراهنم.
وقيل  :من عالمة الرشد أن تكون الافس لبلدها َّتواقة وإىل مسقط رأسها مشتاقة.
وقال بعضهم:
ِ
ـك َمـأْلَـف ـاً
وُكـاــا أل ـ ْفاـاها ولــم تَـ ُ
وق ــد يـؤلف الشيء ال ــذي ليس بال ــحسن
ِ
ب بــها
ف
ك ــما تـُ ْـؤلَ ُ
ُ
األرض اليت لــم يَـط ْ
ه ـ ـواءٌ وال مــاءٌ ول ـكـاـها ور ـ ــن
وقالت اذلاد  :حرمة بلدك عليك كحرمة أبويك.

وقالت الفرس  :تربة الصيب تغرس يف القلب حرمة كما تغرس الوالدة يف الكبد رقة(.) 3
ولئن كان هذا الشعور حبب الورن أمراً فطرياً مركوزاً يف الافوس ،فإن الدعوة ادلباركة اليت جاء هبا الايب -
صلى اهلل عليه وسلم -قد َدعت إليه ،وحببت فيه ،هذا يف عموم األوران وعموم الااس ،فكيف إذا كان
أحب البالد إىل اهلل ،وكان ادلوارن هو زلمد بن عبد اهلل أرق الااس قلباً،
بلد اهلل احلرام ،و َّ
الورن هو مكة َ

وأصفاهم نفساً ،وأقرهبم مودةً ؟! لقد ظل الشعور باحلاُت إىل مكة مالزماً للايب  -صلى اهلل عليه وسلم،-
ال يقدم عليه من مكة قادم إال سأله عاها ،واهتز قلبه شوقاً إليها.
 -روى ابن شهاب الزهري قال:

احلجاب على أزواج الايب  -صلى اهلل عليه وسلم ،-فدخل على عائشة
الغفارى قبل أن يُضرب
أصْي ٌل
ُّ
قدم َ
ُ
أصْيل ،كيف عهدت مكة؟ قال:عهدهتا قد أخصب جااهبا ،وابيضت
(رضي اهلل عاها) ،فقالت له :يا َ
()4
أقم حيت يأتيك رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم .-فلم يلبث أن دخل عليه الايب
بطحاؤها  .قالت ْ :
ُصْيل ،كيَف عهدت مكة؟ " قال :عهد ُهتا واهلل قد أخصب جااهبا،
 -صلى اهلل عليه وسلم ،-فقال" :يا أ َ

()5
أصْيل! ال
َّت بطحاؤها ،و َ
وابيض ْ
أعذق إذخرها ،وأسلب ُذت ُامها ،و ْأم َشر َس ْل ُمها .فقال :حسبك يا َ
ُْحت ِزنَّا"(.)6

(ُٚ )3ظش :سثٛع األثشاس نهضيخؾش٘. 421 :421/4
( )4أخصت جُبثٓب:أ٘ أخصجذ َبدٛزٓبٔ ،انجَُبة ،ثبنفزخ  :انفُبءٔ ،يب قشة يٍ يذهخ انقٕؤ ،انجًع  :أجُجخٚ ،قبل :أخصت
َجُبة انقٕؤ ،فالٌ خصٛت انجُبةٔ ،جذٚت انجُبةٔ ،رقٕل :يشٔا ٚغٛشٌٔ جُبَث ،ّٛأ٘ َبدٛز ( ّٛانصذبح نهجْٕشٖ
ٔ . )419/4انجطذبءٔ ،األثطخ  :يغٛم ٔاعع ٔف ّٛدقبق انذصٗٔ ،ثطذبء يكخ :يغٛم ٔادٓٚب (اَظش:انصذبح نهجْٕش٘
،453/4انجذاٚخ ٔانُٓبٚخ. 441/4
( )5قبل اث ٍِ األثٛش ف" ٙأعذ انغبثخ"" : 499-494/4قٕنّ (أعزق إرخشْب)  :أ٘ صبسد نّ أفُبٌ كبنعزٔقٔ ،ا ِإلرخشَ :جذ
يعشٔف ثبنذجبص"ٔ .أعهت ثًُبيٓب" :أ٘ أخٕؿٔ ،صبس نّ خٕؿٔ ،انثًُبو َ :جذ يعشٔف ثبنذجبص ،نٛظ ثبنطٕٚم.
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القلوب تقر"(.) 7
أصْيل  ،دع
ويف رواية أنه قال له  " :يا َ
َ
 ورواه احلسن ،عن أبَان بن سعيد بن العاص (رضي اهلل عاه) ،أنه قدم على الايب  -صلى اهلل عليه وسلم(.) 8

أهل مكة؟ " قال :تركتُهم وقد َجيَّ ُدوا.وذكر ضلو حديث أصيل
 فقال له " :يا أبَا ُن ،كيف تر َكت َ
وكان -صلى اهلل عليه وسلم -يسمع كالم أصحابه (رضوان اهلل عليهم) يف احلاُت إىل مكة ،فَتق حلاذلم،
ويق ّدر عوارفهم ،ويدعو ذلم بأن حيبِّب اهلل إليهم ادلدياة كما حبّب إليهم مكة(.) 9
* انالجئٌٕ انغٕسٔ ٌٕٚإْذاس دقٕق اإلَغبٌ:
عرف اتفاقية األمم ادلتحدة لشئون الالجئُت عام  1951الالجئ بأنه:كل شخص يوجد نتيجة أحداث
تُ ِّ
وقعت مثل احلروب أو الكوارث أو اضطرابات أو بسبب تعرضه خلوف ما يعرضه لالضطهاد بسبب عرقه
أو دياه أو جاسيته أو انتماءه إىل فئة اجتماعية معياة أوبسبب آرائه السياسية وال يستطيع هو أو ال يريد
بسبب ذلك اخلوف أن يستظل حبماية بلده .أو هو كل شخص ال ديتلك جاسية ويوجد خارج بلد إقامته
وال يستطيع أوال العودة إليها .وحددت االتفاقية شرورا معياة دلن يدخل ضمن تعريف الالجئ ،وهي
اإلقامة أو الوجود الفعلي خارج حدود بلد ادلاشأ ،وجود خوف حقيقي له ما يربره من االضطهاد يف دولة
ادلاشأ بسبب العرق أو االنتماء القومي ،وعدم إمكانية العودة إيل الورن أو انعدام الرغبة يف العودة إىل
الورن ل دي الشخص ادلعٍت وبالتايل ال تاطبق كلمة الجئ علي من مل تتوفر فيه هذه الشروط .ومع تفاقم
مشكلة الالجئُت يف سلتلف أضلاء العامل جاء بروتوكول  1967م هبدف إزالة احلدود الزماية واةجغرافية اليت
حددهتا اتفاقية 1951م يف حتديدها دلن يستحق رلب اللجوء ومن يقع على كاهل مفوضية الالجئُت
االهتمام هبم ،ويوجد حىت اآلن  141دولة موقعة على االتفاقية والربوتوكول باإلضافة إىل  4دول موقعة
على االتفاقية فقط و 3دول على الربوتوكول فقط.
ويتعرض الالجئون السوريون إىل انتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسان ماذ البدء برحلة اللجوء حىت الوصول
إىل ادلخيم أو ادلكان الذي يلجئون إليه.

ٔقٕنّ "أيؾ َش َع ْه ًُٓب" :أ٘ أٔسق ٔاخضشّ.
ً
انجش ٔأث ٙيٕعٗ ٔ .أخشجّ انخطبث ٙف ٙغشٚت
( )6يشعم ،ركشِ اثٍ األثٛش ف" ٙأعذ انغبثخ" َ 494/4قال عٍ اثٍ عجذ ِ
انذذٚث ا 911/ثغُذِ إنٗ اثٍ ؽٓبة انضْشٖٔ ،عُّ "ٔأيؼ َعهَ ًُٓب" ٔقبل ْ( :كزا قبل انخضاعٔ ،ٙقبلٚ :شٚذ أَّ قذ
أخشج ُيؾَبؽّ ْٕٔ يب ٚخشج ف ٙأطشافّ َبعًب ً سخصب ً كبنًؾبػ ْٕٔ .غهظٔ ،إًَب ْٕ" أيؾش َعهَ ًُٓب "أ٘ أٔسق
ٔاخضش" .
( )7عضاِ اثٍ دجش ف ٙاإلصبثخ  )944(54/4ف ٙرشجًخ "أصٛم " ألث ٙيٕعٗ ف ٙانزٚم .
يجٕد".
( )8ركشِ اثٍ األثٛش ف" ٙأعذ انغبثخٔ 494/4 ،قبل " :قٕنَّ :جَّٛذٔا" :أ٘ أصبثٓى ان َجٕد ْٕٔ ،انًطش انٕاعع  ،فٕٓ
ِ
( )9انٓجشح انُجٕٚخ دسط ف ٙدت انٕطٍ ،د .عجذ انشدًٍ انجش ،يٕقع ثٛبٌ اإلعالو. http://bayanelislam.net ،
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وادلطلوب هو احًتام حقوق الالجئُت السوريُت ،اليت تتلخص يف توفَت احلماية من اإلعادة القسرية إىل
سورية حيث سيتعرضون فيه خلطر االضطهاد أو انتهاكات خطَتة حلقوق اإلنسان .وهذا ما يعرف مببدأ
(عدم اإلعادة القسرية) الذي يعترب األساس الذي بٍت عليه قانون الالجئُت .كما تتضمن حقوق الالجئُت
احلماية من التمييز ،واحلق يف العمل والسكن والتعليم ،واحلماية من العقوبة على دخول بلد بصورة غَت
مشروعة ،واحلق يف حرية التاقل ،واحلق يف احلصول على وثائق هوية ووثائق سفر.
الالجئون السوريون يف األغلب ،مفجوعون هاربون من القتل واالعتقال واإلبادة ،حيملون صدماهتم
ومشاكلهم واحتياجات كثَتة بدءًا من الطعام والشراب وادلأوى وادللبس ،إىل األمان واحلماية واالستقرار،
وانتهاءً بالتعليم والثقافة والًتبية .واألهم إحساسهم باخلوف واحلاجة إىل احلماية .إهنم حيتاجون لدعم يومي
الصحة.
كبَت ،خصوصا يف وجود اةجرحى وادلصابُت ،ويف افتقارهم إىل الظروف السليمة للغذاء و ّ

إن الشروط احلياتية للسوريُت ادلقيمُت بادلخيمات وخارجها سيئة جدا ،كما أهنم يعيشون حتت ظروف
صعبة يف ماازل يستأجروهنا ويتكدس هبا أعداد كبَتة ماهم .وبالاسبة للذين انفقوا ما أحضروه معهم من
نقود ،فبالرغم من أهنم حصلوا على أعمال تعياهم على توفَت احتياجاهتم األساسية ،إال أن األجر الذي
حيصلون عليه قليل للغاية مقارنة باألجور السائدة يف السوق ،وهذا ما يعٍت استغالذلم شلا جيعلهم ال يلبون

احتياجاهتم إال بصعوبة قصوى .وقد كشفت دراسةٌ مشًتكة أجرهتا ماظمة العمل الدولية مع مؤسسة فافو
ٍ
استعداد لقبول أجوٍر
عن أثر تدفق الالجئُت السوريُت على سوق العمل األردين أن العمال السوريُت على
أدىن وظروف ٍ
عمل أقسى مقارنةً باظرائهم األردنيُت ،وأهنم ياافسون األردنيُت يف بعض القطاعات ويؤدون

إىل زيادة عدد العمال يف القطاع غَت ادلاظم .وأظهر تقرير مفوضية األمم ادلتحدة لشؤون الالجئُت ادلعاية
بشؤون الالجئُت السوريُت يف لباان أن  55بادلئة من الالجئُت يعيشون يف ظل ظروف غَت آماة ويتوزعون
بُت مرائب( )10للسيارات أو مستودعات أو زلالت جتارية أو سليمات عشوائية.
وقد حاول اآلالف ما هم الوصول إىل أوروبا عرب ادلخاررة حبياهتم يف عبور ررق برية أو حبرية بعد أن دفعوا
كل ما ديلكون من مدخرات للمهربُت .وقد فشل عدد كبَت ماهم يف الوصول .أما الذين صلحوا يف ذلك،
ايدا ويُاظر إليهم كالجئُت على أهنم يشكلون جزءًا من ادلخاوف األماية يف جو من
فهم يواجهون عداءً متز ً
اذللع ادلتزايد.

ة  :يكبٌ إٕٚاء انغَّٛبساد ٔضع عٛبسرّ ف ٙانًشأة (يعجى انًعبَ ،ٙيبدح :سأة ).
( )10اعى يكبٌ يٍ سأَ َ
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وقد أسفر الصراع يف سوريا عن معاناة بالغة لألوالد والباات السوريُت من رتيع األعمار ،سواء جسديًا أو
نفسيًا .وهااك أرفال تعرضوا لإلصابة أو القتل بطلقات القااصة أو الصواريخ أو القذائف أو تساقط

احلطام عليهم .وقد مروا بتجربة الصراع والدمار والعاف بصورة مباشرة.
وديكن أن تستمر تلك اآلثار الافسية ادلًتتبة على مثل تلك التجارب ادلروعة لفًتة رويلة ،مبا يضر بقدراهتم
ومهاراهتم االجتماعية.
كل من األردن ولباان ،يعمل أرفال صغار تصل أعمارهم إىل سبع ساوات لساعات رويلة مقابل أجر
ويف ٍّ

ضئيل ،ويف بعض األحيان يف ظروف يتعرضون فيها للخطر واالستغالل.
ورغم أن بعض الفتيات يعملن ،بصورة خاصة يف األعمال الزراعية وادلازلية ،إال أن األوالد يشكلون غالبية
دتاما ةجميع حاالت عمل األرفال .ويف بعض العائالت،
األرفال العاملُت .وتُعد الضرورة ادلالية األساس ً
ال يستطيع ا آلباء إجياد عمل ،وال يكسبون ما يكفي لدعم عائالهتم ،أو يكونون غَت قادرين على العمل
لعوائق جسدية أو قانونية أو ثقافية .ويقع عبء هائل على عاتق األرفال العاملُت .فالبعض يتعرض
إلساءة ادلعاملة يف زلل العمل أو للقيام بأنشطة غَت مشروعة أو يقعون يف مشكالت تتعارض مع القانون.
وحبسب بيانات ادلفوضية السامية لألمم ادلتحدة لشؤون الالجئُت ،هااك أكثر من  4 .2مليون رفل

داخل سوريا خارج ادلدارس .ومن بُت الالجئُت ،فإن نصف األرفال تقريبًا ال حيصلون على التعليم يف
ادلافى .ويف لباان ،يفوق عدد الالجئُت الذين هم يف سن ادلدرسة القدرة االستيعابية للمدارس الرمسية كافة
يف البالد ،وهااك  20يف ادلئة فقط من األرفال السوريُت يرتادون ادلدارس .وديكن رؤية أرقام مشاهبة يف
صفوف الالجئُت الذين يعيشون خارج ادلخيمات يف تركيا واألردن

(.) 11

* توزيع الالجئين السوريين في سوريا ودول الجوار:

( ) 11يأعاابح انالجئاا ٍٛانغاإسٔ ٍٛٚإْااذاس دقاإق انَغاابٌ ،دغاا ٍٛعجااذ انًطهاات األعااشج ،انؾااجكخ انذٔنٛااخ (اإلَزااش َااذ)  ،يٕقااع
انًخزبس اإلعالي.-http://islamselect.net ٙ

Route Educational and Social Science Journal 1003
Volume 4(1), February 2017

قالت ماظمة دولية إن احلرب يف سوريا ،ادلستمرة ماذ ما يزيد على  4ساوات ،تسببت حىت اآلن بتشريد
أكثر من  11مليون سوري ،داخل البالد وخارجها.
وأوضحت ادلفوضي ة العليا لألمم ادلتحدة لشؤون الالجئُت يف إحصائية ذلا ،نشرهتا وكالة فرانس برس ،أن
عدد الالجئُت السوريُت يف دول اةجوار ارتفع إىل أكثر من  4ماليُت الجئ ،الغالبية العظمى ماهم يف
تركيا.
أما يف الداخل السوري ،فقد بلغ عدد ادلشردين من قراهم ومدهنم جراء احلرب 7.2 ،مليون الجئ.
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ووفقاً ألرقام ادلفوضية العليا لشؤون الالجئُت ،فقد اقًتب عدد الالجئُت السوريُت يف تركيا من مليوين
الجئ ،حيث بلغ عددهم حالياً  1938999الجئ.
أما يف لباان ،فقد بلغ عدد الالجئُت السوريُت  1113941الجئاً ،يف حُت بلغ عددهم يف األردن
 629245الجئاً ،أما يف العراق فقد وصل عدد الالجئُت السوريُت إىل  249463الجئاً.
وكشفت األرقام الصادرة عن ادلفوضية أن عدد السوريُت الذين توجهوا إىل مصر بلغ  132375الجئاً،
يف حُت توجه  24055الجئاً سورياً إىل باقي دول مشال إفريقيا (.) 12
* دول تستقبل الجئين وأخرى تتهرب:

تسلط األزمة السورية الضوء على اختالف سياسة الدول حيال الالجئُت ،وماحهم حق اللجوء من عدمه.
كيف ختتلف دول العامل يف تعاملها مع أسوأ أزمة الجئُت ماذ اإلبادة اةجماعية يف رواندا قبل أكثر من 20
عاماً؟
هذه إجابة سريعة يقدمها خرباء حاولوا فرز البلدان ضمن رلموعات.
دول الجوار ..ماليين الالجئين.

ويف ما يلي تفصيل للمجموعة األوىل ،أي اليت تستضيف الجئُت سوريُت بأعداد هائلة:
تركيا:حوايل  1.9مليون .
يأوي هذا البلد ما يقرب من نصف الالجئُت السوريُت ،ويضم أعدادا أكثر شلا ديكاه التعامل معها.

وتأوي تركيا  14بادلئة من الالجئُت يف سليمات ،وتبقى ادلقصد األول لالجئُت نظرا للحدود ادلشًتكة بُت
البلدين.
لباان 1.1 :مليون.
يعترب تدفّق السوريُت كبَتا جدا يف لباان مع تسجيل  1.1مليون الجئ سوري ،ما رفع باسبة  25بادلئة
عدد سكان البالد البالغ عددهم  4.4مليون شخص.
ويف تصريح للمفوض السامي لألمم ادلتحدة لشؤون الالجئُت أنطونيو غوتَتيس العام ادلاضي ،يقول "ورأة
تدفق مليون الجئ ضخمة على أي بلد .أما يف حالة لباان ،وهو دولة صغَتة تعاين من صعوبات داخلية،
فالتأثَت مذهل".
األردن 629 :ألفا.
( )12يٕقااااااااااع سككككككككككبية الشبكةاككككككككككإلن ر نككككككككككةبإل ر ل اككككككككككإل (ر
. http://www.skynewsarabia.com

ككككككككككك كككككككككك ) ةككككككككككل ة ن  4سككككككككككة ةكن  5102ن
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يوفر األردن ملجأ لعدد كبَت من الالجئُت السوريُت والعراقيُت والفلسطيايُت.
ويعيش حوايل  20بادلئة من الوافدين السوريُت يف ادلخيمات.
ويشكل الوافدون ضغطاً على موارد األردن ،ما ديكن أن "يكون له تأثَت سليب على الرأي العام األردين جتاه
الالجئُت" حسب األمم ادلتحدة.
العراق 249 :ألفاً.
قد حتيل فكرة اللجوء السوري يف العراق إىل السخرية إن مل يكن إىل العبث ،نظرا لتدهور األوضاع األماية
يف ظل الصراع الطائفي واعتداءات تاظيم الدولة اإلسالمية داعش ،ما اضطر عراقيُت أنفسهم للجوء.
لكن ،ليس من ادلستغرب أن معظم الالجئُت السوريُت استقروا يف ادلاارق الشمالية يف العراق مثل أربيل،
ودهوك ونياوى ،األقرب إىل احلدود السورية وتضم عدداًكبَتاً من األكراد.

ويعيش حوايل  38بادلئة من الالجئُت السوريُت يف العراق يف سليمات ،وفقاً لوزارة اخلارجية األمَتكية.
مصر 132 :ألفاً.
يف مصر ..ال يعيش أي الجئ يف سليمات.
يف الواقع ،عرض ادللياردير ادلصري صليب ساويرس ،أحد أغٌت الرجال يف الشرق األوسط ،شراء جزيرة
لالجئُت .وقال إنه يود شراء جزيرة من اليونان أو إيطاليا ،ليطلق على اةجزيرة ادلقًتحة اسم :األمل.
أوروبا ..مئات آالف الطلبات.

يف أي البلدان تزداد رلبات ةجوء السوريُت؟ وكيف تتعامل احلكومات إزاء ذلك؟ سؤال جييب عليه اخلرباء

ضمن هذه اجملموعة من الدول.
أدلانيا 99 :ألفاً.
تتوقع أدلانيا ارتفاع أعداد رلبات اللجوء اليت تسجل حاليا  98.700للسوريُت وحدهم.
وقال نائب ادلستشارة األدلانية سيغمار غابريال إنه ديكن الوصول إىل  800ألف رلب ةجوء هذا العام،
وديكن للبلد أخذ  500ألف الجئ ساويا ألعوام عدة.
السويد 65 :ألفاً.
انضمت السويد إىل أدلانيا يف "إظهار مستوى عال" من ادلسؤولية جتاه أزمة الالجئُت.
وتوافق رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفُت مع ادلستشارة األدلانية أنغيال مَتكل يف مؤدتر صحايف على حث
الدول إلجياد حل على نطاق أوروبا الستضافة الالجئُت.
وقال وزير اخلارجية السويدي مارغو والسًتوم ،من جانبه ،إن لكل شخص احلق يف رلب اللجوء.
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فرنسا6700 :
عدد رلبات اللجوء ماخفض نسبيا .لكن فرنسا ستزيد العدد بعدما أعلن الرئيس الفرنسي فرانسوا هوالند
استعداد بالده حتمل مزيد من ادلسؤولية واستضافة  24ألف الجئ على مدى العامُت ادلقبلُت.
بريطانيا :سبعة آالف.
من احملتمل أن تشهد ادلملكة ادلتحدة نشاراً ملحوظاً يف رلبات اللجوء ،بعدما أعلات استقبال ما يصل
إىل  20ألف الجئ سوري على مدى الساوات اخلمس ادلقبلة.
الدمنارك11.300 :
رغم تلقيها أعدداً كبَتة نسبياً من رلبات اللجوء السورية ،سعت الدمنارك للحد من وصول ادلزيد من
ادلهاجرين.
وسارعت الدولة إىل وضع إعالنات مدفوعة الثمن باللغة العربية يف أربع صحف لباانية لإلعالن عن تشديد
القيود ،مثل ختفيض ادلاافع االجتماعية ،يف زلاولة لكبح رتاح الالجئُت دخول الدولة االسكادنافية.
اجملر18.800 :
يفضل الكثَت من ادل هاجرين تقدًن رلبات ةجوء يف دول مثل أدلانيا والسويد والامسا ،واستمرار رحلتهم عرب
اجملر إىل مشال أوروبا وغرهبا.
وحتاول احلكومة اجملرية وقف تدفق ادلهاجرين ،وأقامت سياجا من األسالك الشائكة على رول احلدود مع
صربيا دلاعهم من العبور.
وشهدت دول أوروبية أخرى استقبال رلبات ةجوء من السوريُت ،يف فًتات بُت نيسان /أبريل 2011
ودتوز/يوليو  ،2015هي إسبانيا ،هولادا ،الامسا ،سويسرا ،بلغاريا ،إيطاليا ،واليونان.
أمَتكا ..عدة آالف.
رلموعة ثالثة تضم الواليات ادلتحدة وكادا ،أعطى اخلرباء أرقاما وحتليالت حول واقع اللجوء فيها،
ومًتتبات ذلك على الدولة.
الواليات ادلتحدة1.500 :
قال مسؤول يف وزارة اخلارجية إن حوايل  1500سوري ةجأوا إىل الواليات ادلتحدة ،والغالبية العظمى ماهم
ماذ كانون الثاين/يااير ادلاضي ،لكن البالد تتطلع لزيادة هذا العدد يف .2016
وقالت األمم ادلتحدة إن الواليات ادلتحدة قدمت أكرب حصة من ادلساعدات لالجئُت السوريُت ،بأكثر من
 574مليون دوالر ،أو ما يعادل  31بادلئة من إرتايل ادلساعدات ادلتربع هبا.
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كادا 10 :آالف.
ماحت كادا أكثر من  2.370سوريا حق اللجوء ماذ كانون الثاين/يااير  ،2014ووعدت احلكومة
بقبول  10آالف الجئ سوري على مدى ثالث ساوات.
وماذ ذلك التعهد ،وصل  1074الجئا سوريا إىل كادا ،وفقا لصحيفة زللية.
اخلليج ..صفر الجئُت؟
ال تزال مسألة استقبال دول اخلليج لالجئُت موضوع جدل احتد مؤخرا إثر انتشار صورة ةجثة رفل سوري
على الشارئ بعدما غرق مركب كان يقل عائلته إىل أوروبا.
وتقول اإلحصاءات إن عدد الالجئُت يف دول اخلليج ،وحتديدا يف السعودية ،واإلمارات العربية ادلتحدة،
والكويت وقطر والبحرين :صفر.
واعترب نائب مدير ماظمة "هيومن رايتس ووتش" دلاطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا ،ندًن حوري ،أن
"تقاعس تلك البلدان اخلليجية الغاية يف األزمة السورية سلز".
يف ادلقابل ،تقول دول اخلليج إهنا ماحت ماليُت من الدوالرات دلساعدة الالجئُت ،تصل إىل أكثر من
 500مليون دوالر خالل عامُت ونصف العام.
وتضيف هذه الدول أيضا أن السوريُت دخلوا أراضي اخلليج من خالل تأشَتات دخول واستمروا يف العيش
هااك.
ويف تعليق على ذلك ،قال اإلعالمي السعودي داود الشريان إن "السعودية تضم أكرب عدد لالجئُت
السوريُت على مستوى العامل".
وأضاف يف مقال له يف صحيفة "احلياة" حتت عاوان "رسالة إىل روبرت فيسك"" ،إذا كان بعض الدول
األوروبية يتحدث عن بضعة آالف ،فإن السعودية استقبلت ماذ بدء األزمة السورية أكثر من مليون الجئ
سوري ،وهذا الرقم ال يشمل عدد ادلقيمُت السوريُت قبل األزمة ،كما قدمت الرياض تسهيالت كبَتة
للمواراُت السوريُت".
*دول غنية أخرى ،ماذا تقدم؟
قال رئيس الوزراء األسًتايل توين آبوت إن بالده تستقبل  12ألف مهاجر إضايف من الفارين من احلرب يف
الشرق األوسط.
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ومن ادلمكن أن يتضاعف عدد األشخاص ادلسموح باستقباذلم يف أسًتاليا من خالل برنارلها للجوء
اإلنساين ،الذي حيدد بـ  13.750ساوياً.

وقالت ماظمة العفو الدولية :إن دوالً أخرى ذات دخل مرتفع ،وحتديداً روسيا واليابان وساغافورة وكوريا
اةجاوبية،مل تقدم أي إمكانيات إلعادة تورُت السوريُت(.) 13
* مخاطر الحدود البرية والبحرية وكيفية التغلب عليها:

تتعرض حياة الالجئُت إىل اخلطر وادلوت بسبب اعتماد االحتاد األورويب على السياجات وحرس احلدود.

كسككككككككككككي ن ر نككككككككككككةبإل ر ل اككككككككككككإل (ر
( )13نككككككككككككةبإل ر نكككككككككككككل رللسكككككككككككك
.http://www.radiosawa.com
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قال مدير برنامج أوروبا وآسيا الوسطى يف ماظمة العفو الدولية ،جون داذلوزين ،إن "زيادة السياجات على
رول حدود أوروبا مل ياجح سوى يف ترسيخ انتهاكات حقوق اإلنسان وزيادة وتَتة التحديات ادلرتبطة
بإدارة أزمة تدفق الالجئُت بطريقة إنسانية وماظمة".
وأضاف جون داذلوزين قائالً :إن "االحتاد األورويب والبلدان األعضاء ادلوجودة يف اخلطوط األمامية حلدوده
يابغي عليه أن يفكر وبشكل عاجل يف كيفية تأمُت وصول الالجئُت وادلهاجرين إىل حدوده الربية اخلارجية
وإىل بلدان االنطالق والعبور بطريقة آماة وقانونية.
ديكن حتقيق هذا عن رريق زيادة فرص إعادة التورُت ،ومل مشل العائالت ،وإصدار التأشَتات ألسباب
إنسانية".
* الحصيلة الثقيلة لسياجات قلعة أوروبا:
أنشأت الدول األعضاء يف االحتاد األورويب أكثر من  235كيلومًتا من السياجات على رول احلدود
اخلارجية لالحتاد ،وكلفت أكثر من  175مليون يورو ،مبا يف ذلك:
 سياج بطول  175كيلومًتا على رول احلدود اجملرية-الصربية. -سياج بطول  30كيلومًتا على رول احلدود الًتكية-البلغارية على أن يُضاف إليه يف ادلستقبل سياج

بطول  130كليومًتا.
 سياجان بطول  18.7كيلومًتا على رول حدود مديايت سبتة ومليلية مع ادلغرب. -سياج بطول  10.5كيلومًتا يف ماطقة إفروس على رول احلدود الًتكية-اليونانية.

ومل تاجح هذه السياجات يف صرف الااس عن اجملئ إىل االحتاد األورويب ،وإمنا دفعتهم إىل سلوك ررق برية
أخرى أو ررق حبرية أكثر خطورة .وقالت مفوضية الالجئُت التابعة لألمم ادلتحدة إن من وصلوا إىل االحتاد
عن رريق البحر يف شهر نوفمرب/تشرين الثاين يف عام  2015م بلغ  792883مقارنة ب ـ 280000
وصلوا عن رريق الرب والبحر معا ريلة عام  2014م حسب وكالة فرونتكس ادلكلفة بإدارة حدود االحتاد
األورويب .ووصل إىل اليونان هذه الساة عن رريق البحر  647581شخصا علما بأن  %93من
القادمُت اةجدد أتوا من البلدان العشرة ادلصدرة لالجئُت على الصعيد العادلي ،حسب مفوضية الالجئُت
التابعة لألمم ادلتحدة.
وحىت تاريخ  10نوفمرب/تشرين الثاين ،فقد  512شخصاً حياهتم هذه الساة يف حبر إجيه ،كما مات
 3500شخص خالل زلاولتهم عبور البحر األبيض ادلتوسط.
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* صد الالجئين وانتهاكات أخرى عند الحدود:

قال أشخاص حاولوا عبور احلدود مع اليونان وبلغاريا وإسبانيا دلاظمة العفو الدولية إن حرس احلدود

صدوهم بدون أن يسمحوا ذلم بإدتام إجراءات اللجوء أو ماحهم فرصة استئااف قرارات إعادهتم من حيث
أتوا ،يف سلالفة صرحية للقانون الدويل .وغالبا ما تتميز عمليات صد الالجئُت وادلهاجرين بالعاف وتـُ َعِّرض
حياهتم للخطر.
ووصف الجئ سوري يبلغ من العمر  31عاما عملية الصد اليت تعرض ذلا يف أبريل/نيسان من ررف
حرس احلدود اليونانية حلمله على العودة إىل تركيا:
"نقلونا إىل ضفة الاهر ورلبوا ماا أن صلثو على ركباا .لقد كان الظالم قد حل بادلكان يف الساعة الثاماة
والاصف مساء .كان هااك أشخاص آخرون تقرر إعادهتم إىل تركيا .أحد أفراد الشررة ضربٍت على
ظهري...مث ضربٍت على رجلي ورأسي بعصا خشبية كان حيملها يف يده .نقلونا بالقرب من الاهر ورلبوا ماا
أن نكون هادئُت وأال نتحرك .عزلوين عن اجملموعة وأخذوا يف ضريب بأياديهم وركلي بأرجلهم وأنا رريح
األرض .أمسكوين من شعري ودفعوين باجتاه الاهر".
وأظهرت حبوث أجرهتا ماظمة العفو الدولية أن عمليات الصد على حدود اليونان وتركيا أصبحت روتياية،
كما أن عمليات الصد على حدود بلغاريا وتركيا تظل شلارسة مستمرة.
ويف مارس/آذار  ،2015تبات إسبانيا تشريعا جديدا يهدف إىل تقاُت عمليات صد ادلهاجرين والالجئُت
اليت يقوم هبا احلرس ادلدين اإلسباين يف مديايت سبتة ومليلية ومها مدياتان إسبانيتان حتاذيان ادلغرب دلاعهم
من الدخول إىل إسبانيا .ويف سبتمرب/أيلول ادلاضي ،أنشأت اجملر ماارق عازلة على حدودها مع صربيا
إلعادة راليب اللجوء من حيث أتوا بعدما سرعت إجراءات اللجوء اليت شابتها ضمانات مشكوك فيها.
وقال جون داذلوزين إنه "حيثما توجد السياجات ،تقع انتهاكات حقوق اإلنسان.
لقد أصبحت عمليات صد راليب اللجوء غَت القانونية شلارسة أساسية يف احلدود اخلارجية لالحتاد األورويب
ادلوجودة يف ادلمرات الرئيسية اليت يسلكها ادلهاجرون ،وال أحد يبذل أي جهد دلاعهم من ادلخاررة
حبياهتم".
وأضاف جون داذلوزين أن "تقا ُت الدخول إىل االحتاد األورويب شيء ،وماع الالجئُت شيء آخر دتاما.
اإلجراء األول معقول وشرعي بياما اإلجراء الثاين غَت إنساين وغَت قانوين وجيب أن يتوقف".
ةجأ االحتاد األورويب والدول األعضاء فيه وبشكل متزايد ،يف زلاولة أخرى دلاع ادلهاجرين من الوصول إىل
األراضي األوروبية ،إىل بلدان وسيطة لتقوم بدور حارس بوابات االحتاد األورويب.
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* حراس بوابات" االتحاد األوروبي":
تتوارأ قوات األمن ادلغربية مع نظَتهتا اإلسبانية يف إساءة معاملة الالجئُت يف زلاولتها دلاعهم من تسلق
السياج الذي يفصل سبتة ومليلية عن أراضي ادلغرب .وال تزال اإلصالحات اليت أقرها ادلغرب بشأن رلبات
اللجوء تاتظر الدخول إىل حيز التافيذ.
وقال جون داذلوزين إن "االحتاد األورويب ال جيب أن يطلب من الدول اليت ال ديكن أوال حتًتم حقوق
اإلنسان اخلاصة بالالجئُت وادلهاجرين مساعدته يف القيام بالعمل القذر نيابة عاه .جيب أن حتظى الدول
اجملاورة له بادلساعدة يف إنشاء أنظمة ةجوء وإقامة مراكز استقبال .وال جيب أن يُعهد إليها حبماية حدود
االحتاد األورويب يف جتاهل واستخفاف حبقوق الالجئُت وادلهاجرين".
* االتحاد األوروبي يضاعف دعمه للبنان في ضبط الحدود:

مع إعالن الامسا أهنا يف صدد تعزيز ضبطها حلدودها اةجاوبية ،وخصوصا تلك احملاذية لدول أوروبا
الشرقية ،باتت تطرح أكثر من عالمة استفهام حول تداعيات هذه اخلطوة على موقف برلُت ،تزاماا مع

الدفع الذي تسعى أدلانيا إىل إعطائه للمفاوضات الًتكية – األوروبية ،للحد من اذلجرة واالنتقال غَت
الشرعي للمهاجرين .ووقت تدفَق أكثر من مليون سوري يف اجتاه أوروبا واةجوار خالل العام الفائت ،هربا
من حرب حصدت أكثر من  260ألف قتيل ،حىت اآلن ،بات االهتمام األورويب ماصبا على تعزيز ضبط
احلدود وادلعابر الشرعية وغَت الشرعية لدول اةجوار األورويب ،ويف مقدمها لباان ،الذي حيتضن أكثر من
مليون الجئ ومهاجر غَت شرعي ،غالبيتهم من السوريُت والفلسطيايُت.
على هذه اخللفية ،أتى قرار االحتاد األورويب بزيادة قدرات "مشروع اإلدارة ادلتكاملة للحدود يف لباان"
والذي يافذ بالتعاون مع األجهزة األماية والرمسية اللباانية ،علما أن هذا القرار يتزامن واحلرب ادلتواصلة اليت
ختوضها القوى ادلسلحة اللباانية على احلدود الشرقية والشمالية ضد االرهاب ،والسيما تاظيمي "الاصرة"
وداعش" ،فضالً عن الازاع اللبااين -اإلسرائيلي ادلستمر حيال الًتسيم جاوباً.
ومع مواصلة الًتكيز على عمليات رفع مستوى أفواج احلدود الربية ،يبدو أن يف جديد ادلرحلة الثانية،برامج لضبط احلدود البحرية وادلرافئ .ومعلوم أن ادلرحلة األوىل من ادلشروع كانت أرلقت يف تشرين األول
2012م ،مع مبلغ ناهز  5ماليُت يورو.
يذ ّكر األوروبيون بالدعم الذي قدمته احلكومة اذلولادية إلدارة اذلجرة غَت الاظامية عرب احلدود اللباانية الربية
وضبطها ،من خالل دتويل بعض نشارات ادلشروع .وهم يتحدثون ،يف هذا االرار ،عن "تقدم ملحوظ"
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أحرزه ضباط األفواج احلدودية الربية التابعة للجيش وعااصرها ،عكسه التطور يف عمليات رصد األفراد من
ذوي الاية اةجرمية إضافة إىل العابرين إىل لباان من سوريا يف شكل غَت شرعي .وكان زار لباان وفد من
وكاالت إدارة احلدود التابعة للحكومة اذلولادية ،بغية تدريب ضباط اةجيش واألجهزة األماية على أمن
وسهل استخدام تقايات تشخيص ادلخارر يف رصد
الوثائق ،األمر الذي مسح برصد الوثائق ادلزورةّ ،
ادلهاجرين(.)14
* توصيات موجهة إلى االتحاد األوروبي:

 يستطيع االحتاد األورويب وجيب عليه أن يافذ سلسلة من اإلجراءات القابلة للتافيذ والواقعية هبدفمعاةجة أزمة الالجئُت العادلية ،وضمان زتاية مئات اآلالف من األشخاص الذين وصلوا إىل الرب األورويب.
قال جون داذلوزين إن "أزمة الالجئُت العادلية دتثل حتدياً هائالً بالاسبة إىل االحتاد األورويب ،لكاها تظل
بعيدة كل البعد عن أن دتثل خطراً وجودياً على االحتاد.
 يابغي على االحتاد أن يتعامل مع أزمة الالجئُت وادلهاجرين باستلهام القيم اليت ياادي هبا وليسبالتصرف حتت تأثَت اخلوف وإقامة السياجات".
* تدعو منظمة العفو الدولية االتحاد األوروبي والدول األعضاء فيه إلى ما يلي:
 فتح ررق آماة وقانونية مبا يف ذلك زيادة فرص إعادة التورُت ،ومل مشل العائالت ،و إصدار تأشَتاتوأذونات قبول أشخاص ألسباب إنسانية.
 ضمان وصول الالجئُت إىل األراضي األوروبية ،ومراكز البت يف رلبات اللجوء يف احلدود الربيةاخلارجية لالحتاد.
 إهناء عمليات الصد واألشكال األخرى من انتهاكات حقوق اإلنسان عاد احلدود ،والسيما منخالل التحقيق الفعال يف ادلزاعم ادلتعلقة باإلساءة إليهم على الصعيد الورٍت ،وبدء ادلفوضية األوروبية
إجراءات رصد حاالت خرق قانون االحتاد األورويب.
 زيادة عدد مراكز االستقبال بشكل كبَت ،وتقدًن مساعدة إنسانية على ادلدى القصَت إىل البلدانالواقعة يف اخلطوط األمامية للجوء واذلجرة.
 -تسريع وتَتة مشروع إعادة تورُت راليب اللجوء وزيادة حجمه(.) 15

( )14جريدة الاهار 94 ،أبريل /نيسان  - 9143الساة  - 14العدد .http://newspaper.annahar.com - 95251
( )15ماظمة العفو الدولية .www.amnesty.org -
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* التوصيات العامة:

وأخَتاً فمشكلة الالجئُت ليست مشكلة سوريا والشرق األوسط فقط .بل هى مشكلة تستدعي تدخل
العامل أرتع .حيث إن ادلأساة اإلنسانية اليت يتعرض ذلا السوريون بسبب اضطرارهم إيل اذلجرة تعد مشكلة
خطرا علي أمن واستقرار
تواجه العامل أرتع .فاذلجرة اةجماعية وادلأساة اإلنسانية وصلت إىل مرحلة تشكل ً
ادلاطقة والاظام العادلي .ويف هذا اإلرار فإن التفكَت بأن حل األزمة السورية يكمن يف دعم دول اةجوار
فقط سيؤدي إيل تفاقم األزمة ،حيث إنه جيب على أعضاء الاظام الدويل أيضاً أن يقوموا بدورهم يف إجياد

حل لألزمة السورية .وجيب تقدًن الدعم إيل دول اةجوار اليت تأثرت بشكل كبَت نتيجة نشوب األزمة
السورية.
وأن أي سياسة للتعامل مع الالجئُت وال تاوي درلهم البد أن تراعي تشريعاً جيسد هدفُت:
األول :احلد من التفاعالت الصراعية يف اجملتمع بُت الالجئُت وادلواراُت وهذا لن يتحقق إال بضمان الكرامة
الشخصية لالجئُت الشرعيُت من خالل ماحهم احلقوق الكاملة لالجئ حىت خيرج من البالد  .والثاين :هو
إعطاء الالجئ غَت الشرعي احلقوق األساسية اليت ال هتدر آدميته كإنسان.
أما األمر الثاين :الذي جيب مراعاته هو أن اختيار الدول ادلضيفة لسياسة الدمج احمللي لالجئُت له شروره

القانونية واالقتصادية واالجت ماعية والثقافية مبعٍت توفَت كافة الفرص اليت تتيح احلياة الكردية لالجئُت يف
سياق اقتصادي يسمح ذلم باالعتماد علي أنفسهم وإرار قانوين متكامل وإرار ثقايف يقبل التاوع ،كما
يتمثل بعض من هذه الشروط يف تبٍت احلكومة ادلضيفة ذلذه السياسة وجود إرار كفء وفعال وعادل
للتعاون بُت الدول ادلضيفة ودول الشمال دتهيدا ذلجرهتم إيل البلد الثالث وفقا خلطط ادلفوضية.
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