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 استجابة أوروبا ألزمة الالجئين السوريين
 3- الجزائر جامعة -د. عبد الملك بلغربي 

  مقدمة 
يبدو أف قطار الربيع العريب والذي انطلق من تونس مرورا بعديد من الدوؿ العربية يف صورة مصر وليبيا 

على كل دولة مستها والبحرين واليمن واألف ىو متوقف يف سوريا منذ سنوات، كانت لو تداعيات متباينة 
رياحو، ىذا وال ىبتف اثناف يف كوف األزمة السورية تبقى واحدة من أكثر األزمات تعقيدا ، فها ىي تدخل 
عامها اػبامس دوف أف تلوح ؽبا هناية يف األفق. فأثار األزمة كبَتة، فالكثَت من السوريُت لقوا حتفهم منذ 

مليوف الجئ إىل العديد  4يل من بيوهتم دبا فيهم حوايل بداية الصراع، كما أجرب نصف السكاف على الرح
وأخَتا أوروبا كمالذ أخَت ؽبؤالء  من البلداف يف صورة لبناف واألردف وتركيا ومصر وبلداف مشاؿ افريقيا

الالجئُت ىروبا من قسوة اغبرب. ىذا وإذا كانت الدوؿ العربية واالسالمية اجملاورة لسوريا قد حاولت 
اقتصادية، مة الالجئُت السوريُت دبا تستطيع بالرغم من أف معظمها يعاين من مشاكل التعاطي مع أز 

وديبغرافية، واجتماعية، وسياسية. إال أف ىذه الدوؿ قررت فتح حدودىا الستقباؿ الالجئُت بل أف بعض 
هة االلتزاـ ىذه الدوؿ مل يوقع أصال على اتفاقية جنيف لشؤوف الالجئُت، إال أف قرارهتا كانت إنسانية عب

ببنود االتفاقية اؼبذكورة. فإذا كاف ىذا ىو حاؿ الدوؿ العربية واالسالمية يف التعامل مع أزمة الالجئُت 
فإف أوروبا واليت تتشدؽ دببادئ حقوؽ االنساف والديبقراطية واليت تعرؼ معظم بلداىا أوضاع  السوريُت،

كانت غائبة ومل يسمع ؽبا صوت من أزمة راقية،سياسية مستقرة، وأوضاع واقتصادية متطورة، واجتماعية 
الالجئُت السوريُت وكأف األمر ال يعنيها، بل إهنا مل تتحرؾ  إال بعدما باتت تدؽ أبواهبا أمواج الالجئُت 

كيف كانت االستجابة   : اؽباربُت من ويالت اغبرب يف سوريا، الشيء الذي هبعلنا نطرح التساؤؿ التايل
  جئُت السوريُت؟ األوربية مع أزمة الال

 :مدخل مفاىيمي للدراسة : أوال
 الالجئوف وحقوؽ االنساف: 

 للتعذيب إنساف أي يعرض ال ( بأنو 1948 لعاـ اإلنساف غبقوؽ العاؼبي اإلعالف من الثانية اؼبادة يف جاء
 إلعالفا ذات من 14 اؼبادة وصرحت، )بالكرامة اغباطة أو الوحشية أو القاسية اؼبعامالت أو للعقوبات أو
 من االضطهاد. ىرباً  إليها االلتجاء وباوؿ أو أخرى بالد إىل يلجأ أف يف اغبق فرد لكل -1 بأف
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 ؽبم وبفظ ودبا باغبسٌت تعاملهم وأف كافة مواطنيها ربًـت أف اغبكومات أو الدوؿ على يتعُت أنو يتبُت لذا
 الوحشية، أو القاسية اؼبعامالت او تالعقوبا أو االعتقاؿ أو عليهم للقبض تعرضهم وأال كآدميُت كرامتهم

 1.بلدىم داخل سيما ال وكرامة حبرية العيش يف وغبقهم غبرياهتم خطَت انتهاؾ عن يعرب الذي األمر
 يف وبصل كما صارخة بصوره حقوقو وتنتهك بلده داخل يضطهد الذي اإلنساف بأف القوؿ يبكن وال

 يبحث أف يف – سباماً  يعجز عندما -اغبق لو  يكوفال للمدف واستباحة فبنهج وتعذيب عمد قتل من اسوري
 وبشكل انتهكتا األخَتتُت أف ودبا كرامتو، فيو ويصوف أسرتو وحياة حياتو على فيو يأمن آمن ملجأ عن

 العاؼبي اإلعالف من األوؿ البند وفق 14 اؼبادة ما قررتو عينو ىو وىذا السورية اغبكومة قبل من صارخ
 تعرض طبيعي شخص لكل حق ىو اإلنساين اللجوء إف وضوح وبكل تبُت يتوال أعاله، ؽبا اؼبشار

 .آمناً  ملجأ لنفسو يلتمس أف يف فيها، مقيماً  كاف أخرى دولة داخل سوريا أو داخل لالضطهاد
 وعبوئها معينة دولة مواطٍت من كبَتة أعداد ؽبجرة تبعا تنشأ اليت القانونية اغبالة يعٍت اإلنساين اللجوء إف

 بلدىم يف هبم احملدقة األخطار نتيجة وذلك ؾباورة، غَت أخرى بلداف أو لدولتهم ؾباورة دوؿ او دولة باذباه
 أو )آلخر أو لسبب(اغباكم النظاـ قبل من إما تقع اليت العامة وغبرياهتم غبقوقهم اػبطَت االنتهاؾ بسبب
 السوري، اؼبواطن على طَتةاػب وأبعاده معطياتو سوريا بكافة يف وبصل ما وىذا مسلحة، صباعات بسبب
 ذات اإلنساين الدويل القانوف قواعد إعماؿ يستلـز وخطَت جداً  صعب إنساين وضع عنو ينشا بذلك
 وسبتع هبا، اؼبلحق 1967 لعاـ اػباص والربتوكوؿ بالالجئُت اػباصة 1951 عاـ اتفاقية وربديداً  العالقة
 وتوفَت كرامتهم وصيانة ضبايتهم وبتم الذي األمر اإلنسانُت، الالجئُت يوصف دبوجبها الالجئُت ىؤالء
 .وسالـ بأماف إليها إعادهتم ويتم سوريا أوضاع تستقر ريثما ؽبم، اآلمن اؼبلجأ

 : تعريف اللجوء أو الالجئ .1
 اػباصة 1951 عاـ اتفاقية من2 /ألف الفقرة أوردتو الذي التعريف ىو ذلك اإلنساين الالجئ تعريفإف 

 :وىي الالجئ ىو من ربديد خالؽبا من يبكن شروط أربعة على الحتوائها وذلك الالجئُت بوضع
 .لالضطهاد التعرض من ما يربره لو خوؼ حالة يف يكوف أف هبب 1-
 فئة إىل انتمائو او جنسيتو أو دينو أو عرقو بسبب قائماً  يكوف أف هبب البحث، موضع االضطهاد، إف 2-

 .السياسية آرائو بسبب أو معينة اجتماعية

                                                           
 المدنية والحقوق النظرية للدراسات دمشك مركز، ناصر الغزايل ،)مصر العراؽ، تركيا، األردف، لبناف،( يف السوريوف والالجئوف سورية يف النازحوف تقرير - 1

الديمقراطي،  للتغيير نيسان 71 شباب حركة مع بالتعاوناإلنسان  لحقوق العربية واللجنة

 .01 -22، ص ص، 2102
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 وبمل الذي البلد خارج اعبنسية عديبي حالة يف جنسيتو، وبمل اليت البلد خارج يكوف اف هبب 3-
 .السابقة جنسيتو

 وىو لو جنسية ال من كل أو ، البلد ذلك ضباية على اغبصوؿ يف يرغب ال أو يستطيع ال أف هبب 4-
 فالالجئ لذلك البلد، ذلك إىل دةالعو  يف اػبوؼ بسبب يرغب ال أو يستطيع وال السابقة إقامتو بلد خارج

: 
 أو جنسيتو أو دينو أو عرقو بسبب لالضطهاد التعرض من يربره ما لو خوؼ بسبب وجد، من كل ىو

 ال أو يستطيع وال جنسيتها وبمل اليت البلد خارج السياسية، آرائو بسبب او معينة اجتماعية فئة إىل انتمائو
 وال السابقة إقامتو بلد خارج وىو لو جنسية ال من كل أو ؼاػبو  ىذا بسبب البلد ذلك ضباية يف يرغب

 .البلد ذلك إىل العودة يف اػبوؼ ذلك بسبب يرغب ال أو يستطيع
 الخاصة المظاىر تحكم التي اإلفريقية الوحدة منظمةجاء تعريف مصطلح "الالجئ" يف اتفاقية كذلك 

 : 1في مادتها األولى 1969إفريقيا عام  في الالجئين بمشكالت
إف لفظ )ال جيء( دبقتضى ىذه االتفاقية " يعٍت كل شخص يتواجد خارج بالده خوفاً من االضطهاد   -أ

بسبب العرؽ، أو الدين، أو اعبنسية، أو بسبب عضوية ؾبموعة اجتماعية معينة، أو بسبب الرأي 
اية تلك غَت راغب يف االستفادة من ضب –بسبب مثل ىذا اػبوؼ  –السياسي، ويكوف غَت قادر أو 
بسبب عدـ ضبلو عبنسية، وكونو خارج دولة إقامتو اؼبعتادة السابقة   –الدولة. أو من يكوف غَت قادر 

 أف يعود إليها.   -كنتيجة ؼبثل ىذه األحداث
ينطبق كذلك مصطلح "الجئ" على كل شخص هبرب على ترؾ ؿبل إقامتو اؼبعتادة بسبب اعتداء  -ب

ية، أو أحداث تعكر النظاـ العاـ بشكل خطَت يف كل أو جزء من بلد خارجي، أو احتالؿ، أو ىيمنة أجنب
 .منشأه أو جنسيتو من أجل البحث عن ملجأ يف مكاف آخر خارج بلد منشأه أو جنسيتو

يعٍت مصطلح "الدولة اليت يكوف مواطناً ؽبا" أي من  –يف حالة الشخص الذي وبمل عدة جنسيات  -ج
 –يعترب الشخص مفتقرًا غبماية الدولة اليت ىو مواطن ؽبا إذا مل يستفد  الدوؿ اليت يكوف مواطنًا ؽبا، وال

 .من ضباية إحدى الدوؿ اليت ىو مواطن ؽبا –دوف أي سبب وجيو قائم على اػبوؼ 
 : حقوؽ الالجئ -2

                                                           
 : ، على الرابط1969عاـ  إفريقيا يف الالجئُت دبشكالت اػباصة اؼبظاىر ربكم اليت اإلفريقية الوحدة منظمة اتفاقية - 1

http://www.mhrye.org 
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 من لطائفة اغبماية توفر أخرى معاىدات شبة اإلقليمية، والصكوؾ اؼبتحدة األمم اتفاقية إىل باإلضافة
 معينة غبقوؽ الكامل النطاؽ فيها يكوف حاالت شبة أنو ومع .اللجوء وطاليب لالجئُت اإلنسانية ؽاغبقو 

 وبق فإنو وىكذا، .القاعدة وليس االستثناء سبثل اغباالت ىذه فإف اؼبواطنُت، على صريح بشكل مقتصراً 
 باغبقوؽ اػباص دويلال العهد يف عليها اؼبنصوص اإلنساف جبميع حقوؽ التمتع اللجوء وطاليب لالجئُت
 يف واغبق اغبرية، اؼبعاملة ويف وإساءة للتعذيب التعرض عدـ ويف اغبياة يف اغبق قبيل من والسياسية، اؼبدنية
 اغبصوؿ يف واغبق القانوف، أماـ اؼبساواة ويف اعبمعيات يف واالشًتاؾ السلمي والتجمع والتعبَت التنقل حرية
 الشؤوف يف اؼبشاركة يف اغبق على تنص إذ اؼبواطنُت، على يقتصر استثناءً  25اؼبادة وتتضمن .جنسيو على
  .العامة الوظائف تقلد وفرصة واالنتخاب التصويت ويف العامة

 الالجئُت غبق اغبماية يوفر والثقافية واالجتماعية االقتصادية باغبقوؽ اػباص الدويل العهد فإف وباؼبثل،
 الضماف ويف عمالية نقابات تشكيل ويف وتفضيلية دلةعا عمل شروط على اغبصوؿ يف اللجوء وطاليب

 الدويل العهد من 2اؼبادة  وذبيز.التعليم على واغبصوؿ كاؼ معيشي مستوى ربقيق ويف االجتماعي
 مدى أي إىل القومي، والقتصادىا اإلنساف غبقوؽ الواجبة اؼبراعاة إيالء مع تقرر، أف النامية للبلداف
 يُفسَّر أف هبب التحديد ىذا أف بيد ".اؼبواطنُت لغَت العهد ىذا يف هبا عًتؼاؼب االقتصادية اغبقوؽ ستضمن
 اؼبتحدة األمم عبنة فإف ذلك على وعالوةً  .اإلنساف حقوؽ لضمانات استثناء يبثل ألنو نظراً  مقيِّد، بشكل
 اغبقوؽ أف أوضحت والثقافية واالجتماعية االقتصادية باغبقوؽ اػباص الدويل العهد تفسَت عن اؼبسؤولة
 اللجوء وطاليب كالالجئُت اؼبواطنُت، غَت فيهم دبن األشخاص، صبيع على تنطبق الدويل العهد يف الواردة
 الصفة عن بغض النظر الدولية، بالبشر االذبار عمليات وضحايا اؼبهاجرين والعماؿ اعبنسية وعديبي
 ".الثبوتية والوثائق القانونية

 التعذيب، مناىضة اتفاقية بينها من أخرى، معاىدات حبماية اللجوء وطاليب الالجئُت حقوؽ ربظى كما
 الدولية االتفاقية وتُعترب .اؼبرأة ضد التمييز أشكاؿ صبيع على القضاء واتفاقية الطفل، حقوؽ واتفاقية
 بنطاؽ اللجوء وطاليب الالجئُت سبتع ضماف يف فبيزة معاىدة العنصري التمييز أشكاؿ صبيع على للقضاء
 . 1اػبامسة اؼبادة دبوجب اغبقوؽ من واسع

 .المفاىيم المساوقة لمصطلح اللجوء 
 ، القانونية غَت اؽبجرة ، الشرعية غَت اؽبجرة ، السرية اؽبجرة بُت دالالهتا تتعدد : اؽبجرة غَت الشرعية -1

 ىذه عنها بتًتت اليت اغباالت ىذه لكل شامل إطار ىو الشرعية غَت اؽبجرة فمفهـو النظامية، غَت اؽبجرة
                                                           

1
 .8-7، ص ص 2014، شتاء 21د عدؾبلة موارد،  "الالجئوف ومبدأ عدـ اإلعادة القصرية "، شريف السيد علي، نضرة عامة على حقوؽ الالجئُت -  
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 ىو كما اؽبجرة لقانوف ـبالفة سرية بطرق آخر إىل مكاف من جماعة أو فرد انتقال" تعٍت واليت الظاىرة
 تربط اليت والروابط األوراؽ كل حرؽ" ومعناه "الحرڤة " فهو اؼبتداوؿ اؼبصطلح دوليا " أما عليو متعارؼ

 . 2االستقباؿ" فبلدا يف جديدة ىوية هبد أف أمل على وهبويتو جبذوره الفرد
 الدولة إقليم يدخلوف :ثالث دوؿ جنسيات على تشمل متنوعة ظاىرة بأهنا األوروبية المفوضية وتعتربىا
 ويتم اؼبطارات، يف العبور مناطق ذلك يف دبا اعبو أو البحر أو الرب طريق عن شرعية غَت بطريقة العضو
 األشخاص من عدد وىناؾ وذبار، مهربُت من مةاؼبنظ اعبريبة شبكات دبساعدة أو مزورة بوثائق عادة ذلك
 اغبصوؿ بدوف فيبقوف الزيارة غرض يغَتوف أو يبقوف لكنهم صاغبة وبتأشَتة قانونية بصورة يدخلوف الذين
 على موافقة على وبصلوف ال الذين السياسي اللجوء طاليب من ؾبموعة ىناؾ ،وأخَتا السلطات موافقة على

 .3دالبال يف يبقوف لكنهم طلبهم
 : منهم اؼبهاجرين من متباينة أصنافا يشمل فإنو السري اؼبهاجر لوضع ونظرا
 القانوين وضعهم يسووف وال االستقباؿ دوؿ إىل قانونية غَت بطريقة يدخلوف الذين األشخاص. 
 اإلقامة مدة انقضاء بعد ىناؾ ويبكثوف قانونية بطرؽ االستقباؿ دوؿ يدخلوف الذين األشخاص 

 إقامتهم انقضاء فًتة بعد أوطاهنم إىل يعودوف ال الذين والطالب السائحُت كبعض القانونية
 .4احملددة

 السفر لصعوبة قانونية نظرا غَت بطرؽ تتم اليت تلك أهنا على الشرعية غير الهجرة تعريف يبكن عموما
 .5مستحيلة شبو الشرعية اؽبجرة وأصبحت السفر إجراءات تعقدت حيث الشرعية اؽبجرة وصعوبة

 لعالقة بين اللجوء والهجرة غير الشرعيةا : 
 اختلف السياسيوف واإلعالميوف يف وصف طاليب األماف واالستقرار: ىل ىم مهاجروف أـ الجئوف؟

أكدت أف ىناؾ فرقا مهما بُت اؼبصطلحُت،  اؼبفوضية السامية لألمم اؼبتحدة لشؤوف الالجئُت غَت أف 
وبينت يف موقعها على اإلنًتنت أف الالجئُت أشخاص تركوا بلداهنم خوفا على حياهتم وحريتهم من الصراع 

ؼ ال رُبتمل دفعتهم يف وضع خطر وظرو  -يف الغالب-اؼبسلح أو االضطهاد والقمع بعدما وجدوا أنفسهم 
إىل عبور اغبدود الوطنية حبثا عن األماف يف الدوؿ اجملاورة، وعلى ىذا األساس يتم االعًتاؼ هبم دوليا 

                                                           
2
 .119ص ، 2008 ، قسنطينة ملتقى  يف ، ناجي النور عبد  . "العربي المغرب في القانونية غير الهجرة ظاىرة :المتوسط في لألمن العسكرية غير األبعاد" -  

3
 المرجع نفسه. -  

4
 .18 ص ، 2008 األمنية، للعلـو  للعربية نايف جامعة:الرياض، مبارؾ الكرًن عوض ياسر نور، ؿبمد حسن عثماف والجريمة المشروعة غير الهجرة -  

5
  170 .ص ، 2010 جانفي 179 دد،ع الدولية السياسة  ،بشَت ىشاـ .مواجهتها سبل ،تداعياتها، أسبابها:أوروبا إلى الشرعية غير العربية الهجرة -  
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بوصفهم الجئُت من حقهم اغبصوؿ على اؼبساعدة من الدوؿ واؼبفوضية ومنظمات أخرى؛ ألف عودهتم 
 . 6من اللجوء يعرضهم لعواقب فبيتةإىل أوطاهنم خطَتة جدا ووبتاجوف إىل مالذ آمن، وحرماهنم 

قد عرفت الالجئ وحددت اغبقوؽ األساسية اليت يتعُت على الدوؿ ضماهنا  1951وكانت اتفاقية عاـ 
لالجئُت، ومن أىم اؼببادئ األساسية اؼبنصوص عليها يف القانوف الدويل منع طرد الالجئ أو إعادتو إىل 

جئُت ضبايتهم من العودة للمخاطر اليت فروا منها، ووجوب أوضاع هتدد حياتو وحريتو. وتشمل حقوؽ الال
استفادهتم من إجراءات اللجوء العادلة والفعالة، واحًتاـ حقوقهم اإلنسانية األساسية، ومنها العيش 

الالجئُت على أراضيها  ذباه بكرامة، ومساعدهتم على إهباد حلوؿ طويل األمد. وتتحمل الدوؿ مسؤوليات
 اؼبفوضية السامية لألمم اؼبتحدة لشؤوف الالجئُت. ساعدىا يف ذلكأو على حدودىا، وت

أما اؼبهاجروف فيختلف وضعهم عن الالجئُت، ألهنم أشخاص غادروا بلداهنم اختيارا ال اضطرارا، هبدؼ 
على عكس - مستواىم اؼبعيشي، أو صبع مشل األسرة، وبإمكاهنم وربسُت إهباد فرص عمل وتعليم أفضل

ة إىل وطنهم دوف مشاكل أو ـباطر، والدوؿ غَت ملزمة بتقدًن اؼبساعدة ؽبم، وال وبق ؽبم العود -الالجئُت
على  اؼبطالبة هبا، وىذا فارؽ جوىري. وأي خلط بُت الالجئُت واؼبهاجرين يسبب مشاكل وعواقب وخيمة

انونية يف حياة الالجئُت وسالمتهم، وغالبا يتم اػبلط ألسباب سياسية تسعى للتملص من اؼبسؤولية الق
 . 7توفَت اغبماية اؼبطلوبة لالجئُت ومساندهتم يف ؿبنتهم

 ما الالجئُت وضع أف إال ، 1951 اتفاقية إقرار منذ قرف نصف من أكثر مرور من جهة أخرى فإنو رغم
 عن الناشئة واؼبشكالت االتفاقية دبوجب الدوؿ التزامات بُت التوفيق يف تتمثل عديدة ربديات يواجو يزاؿ
 هتريب معدالت ومبو اللجوء تكلفة وزيادة اللجوء، نظاـ استخداـ وإساءة اؽبجرة بُت اؼبختلط عالطاب

 واغبروب والنزاعات واإلزاحة للغزو نتيجة اللجوء ووبدث . باعبريبة ذلك وارتباط هبم االذبار و األشخاص
 ويعد السياسي، لوفال أو الدين أو العرؽ حسب واالضطهاد والعنف اإلنساف حقوؽ وانتهاكات األىلية

  األوؿ اؼبقاـ هبما يف تلتـز اليت الدولية والرعاية اغبماية إىل غباجتهم نتيجة الناس من خاصة فئة الالجئوف
  .اؼبتحدة األمم ؼبنظمة التابعة  الالجئُت شؤوف مفوضية

وباولوف  ئُتالالج غَت جعل ما القانونية الدولية اؽبجرة فرص يف تراجعاً  ،ةاألخَت  العقود شهدت ولقد
 لدخوؿ اؼبشرع الوحيد الباب ىو الباب ىذا يكوف عندما خاصة اللجوء باب طريق عن الدوؿ دخوؿ
 واؽبجرة اللجوء بُت العالقة وإدارة فهم ربسُت بضرورة تطالب اغبكومات فإف وؽبذا فيها، والبقاء الدوؿ

                                                           
6
: لالجئوف وأوروبا.. "أزمة القوانُت وجبهة الرفض"، الجئوف أـ مهاجروف؟ على الرابطانت ،  اعبزيرة -  

 .http://www.aljazeera.net/knowledgegate/newscoverage/2015/9/15/ 
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 ينبغي نفسو الوقت ويف ، يستحقها من على الدولية اغبماية إسباغ بغية اؼبفوضية ووالية يتسق الذي بالقدر
 ال حىت اللجوء، بوابة استخداـ غَت أخرى خيارات على اغبصوؿ من اؽبجرة الراغبُت يف سبكُت للحكومات

 . 8البشري التهريب وعصابات بالبشر اؼبتاجرين قبضة يف اؽبجرة راغيب يقع
 من الالجئُت بعض سبنع قد الشرعية َتغ اؽبجرة من للحد الدوؿ بعض هبا تقـو اليت اإلجراءات أف ويالحظ
 ؽبذا اغبماية لتلك حباجة ليسوا أشخاصا تضم الالجئُت معسكرات ،ألف الدولية اغبماية على اغبصوؿ
 الشرعية غَت اؽبجرة من للحد اؼبتخذة اإلجراءات أف الالجئُت لشؤوف اؼبتحدة األمم مفوضية تؤكد السبب
 من اغبد ضرورة اؼبفوضية تؤكد كما األخرى، الدوؿ أراضي إىل الوصوؿ من الالجئُت سبنع ال أف هبب

 على للحصوؿ الشرعيُت غَت اؼبهاجرين بعض قبل من تقدـ واليت الصحة من ؽبا أساس ال اليت الطلبات
 .9اللجوء حق

 واللجوء، اؽبجرة بُت بالتمييز اػباص اإلشكاؿ ىذا للهجرة الدولية اؼبنظمة دستور ذباوزمن ناحية أخرى، 
 واألشخاص الالجئُت ىجرة العاملة، اليد ىجرة إىل باإلضافة أيضا تعٍت الدولية اؽبجرة أف على نص ماعند

 دولية خدمات إىل حاجة يف ىم والذين  بلدىم مغادرة على اؼبرغمُت اآلخرين واألشخاص اؼبنتقلُت
  .للهجرة

 داخليا النازح عرفت واليت1997العاـ  يف الداخلي النزوح بشأف التوجيهية اؼببادئ صدرت : النزوح -2
 على أو اؽبرب على أُكرىوا الذين األشخاص صباعات أو األشخاص داخليا باؼبشردين يقصد"  :كالتايل

  آثار نزاع لتفادي سعيا أو نتيجة والسيما ذلك، إىل اضطروا أو اؼبعتادة إقامتهم أماكن أو منازؽبم ترؾ
 فعل من أو كوارث طبيعية كوارث أو اإلنساف وؽحق انتهاكات أو األثر عاـ عنف حاالت أو مسلح
 . 10"للدولة هبا اؼبعًتؼ الدولية اغبدود يعربوا ومل البشر
 فراغ، من تأيت ال وسياقها دبضموهنا أهنا إال مصاؼ االتفاقية إىل تصل مل اؼببادئ ىذه أف من الرغم وعلى
 النازحُت على ينطبق دبا اإلنساين دويلال والقانوف اإلنساف غبقوؽ الدويل القانوف على باألساس تقـو بل

  .قوهتا تكتسب ىنا ومن داخليا
 العالقة بُت النزوح واللجوء :  

                                                           
8
    .21ص .سابق مرجع مبارؾ، الكرًن عوض ياسر نور، ؿبمد حسن عثماف ،والجريمة المشروعة غير الهجرة -  

9
 السياسية العلـو الدولية ،كلية والعالقات السياسية العلـو يف ماجستَت زيوش، رسالة بن غالية التسعينات، منتصف منذ المتوسطي والتعاون الهجرة -  

 .16-15 .ص ، 2005 ، اعبزائر جامعة واإلعالـ،
10

جئوف واألشخاص النازحوف داخليا بُت حقوؽ االنساف والواقع"، بالي   تيسكالف وعدناف نسيم ، ؾبلة موارد، " الال : النازحوف داخليا أية ضباية ؟ -  
 . 11مرجع سابق، ص 
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 اغبدود عرب الذي بالشخص ” الالجئ ” اؼبختصة الدولية واؼبواثيق الدولية اغبكومية اؼبنظمات تعرؼ
 .بلده ودحد داخل باقيا إقامتو مكاف ؼبغادرة اضطر من النازح بينما لبالده الدولية
 قانوين بوضع يتمتع الالجئ بينما النزوح، أساس على قانونية صبغة يعطيو ال داخلياً  نازحاً  اؼبرء كوف
 أف يبكن ال واؼبرء اغبركة، على تدؿ نزوح وكلمة وصفي، مصطلح "الداخلي أف "النازح أي الجئاً، بصفتو

 اعبوىرية بالفجوة التوجيهية اؼببادئ وتقر .األصلي موضعو إىل وارتد حركتو انعكست إذ إال "نزوحو ينتفي"
 اؼببادئ تتحدث الثاين الباب ففي الجئا، وكونو داخليا نازحاً  اؼبرء كوف بُت اإلنساف حقوؽ قانوف يف

 صور بعض بأف تقر بينما "تعسفية بصورة" النزوح عدـ يف اغبق عن النزوح من باغبماية اؼبتعلقة التوجيهية
 العامة تربرىا " اؼبصاحل سوريا يف هبري ما منواؿ على اؼبسلح والعنف اتالصراع حالة يف كما النزوح

 وال "فبكن حد أقل على الضارة وآثاره النزوح لتقليص تدابَت" الدولة ازباذ بضرورة وتقر "القاىرة الضرورية
 أي ربت مربرا يرى ال اإلنساف حقوؽ قانوف أف إذ ىنا، بالنزوح "اللجوء" كلمة يستبدؿ أف اؼبرء يستطيع
 االضطهاد ىو اللجوء وضع وراء الكامن اػبطر ألف الجئ إىل شخص أي لتحويل الظروؼ من ظرؼ
 من للعديد للنزوح يتعرضوف فقد الداخليوف النازحوف أما لالضطهاد التعرض من اغبماية توفر وعدـ

 1.وحده االضطهاد على تقتصر ال اليت االسباب
 فاؼبقارنة ولذلك الالجئُت حالة من العكس على قانونية، صفة أي يضفي ال قائم وضع الداخلي فالنزوح 

 هبب كما بلداهنم، يف كمواطنُت حقوقهم من الداخليُت النازحُت ربـر أف شاهنا من اللجوء قانوف مع
 خاصة احتياجات ىناؾ تعد مل لو حىت اإلنساين والقانوف اإلنساف حقوؽ قانوف انطباؽ استمرار مراعاة
 واإلقامة اغبركة حرية يف اغبق ؽبم معُت بلد يف مواطنُت بوصفهم الداخليوف النازحوفف.بالنزوح متعلقة
 . 2النازح ؽبا يتعرض اليت السورية األزمة طبيعة بسبب يتناقض ذلك األمر واقع أف إال والعمل

 : التهريب البشري -3
 معابرىا و أراضيها على وؿالد سيادة تطور مع الثانية العاؼبية اغبرب بعد البشري التهريب ظاىرة نشأت
 وذات اؼبتزايدة السكانية األعداد ذات الفقَتة الدوؿ يف البشري التهريب حركة نشطت وقد والبحرية، الربية

 أخرى دولة إىل ما لشخص اؼبشروع غَت الدخوؿ تدبَت " المهاجرين تهريب ويعٍت .اؼبرتفعة الفقر معدالت

                                                           
 . 8، مرجع سابق، ص ناصر الغزايل ،)مصر العراؽ، تركيا، األردف، لبناف،( يف السوريوف والالجئوف سورية يف النازحوف تقرير - 1
 .9اؼبرجع نفسو، ص  - 2



 

Route Educational and Social Science Journal  

Volume 4(1), February 2017 

234 

 

 على مباشرة غَت أو مباشرة بطريقة اغبصوؿ أجل من فيها، دائمُتال اؼبقيمُت من يعد ال أو لو موطنا ليست
 3."أخرى منفعة أو مالية منفعة
 واغبروب االقتصادية األزمات مستغلة الطائلة األرباح عن تبحث عصابات البشري بالتهريب تقـو

 راغيب و جريناؼبها هتريب عمليات أف حيث النامية، الدوؿ وبعض الفقَتة اجملتمعات تصيب اليت والكوارث
 خاصة أنبية اكتست اليت اؼبنظمة اعبريبة أنواع من جديدا نوعا تشكل أصبحت الشرعية غَت بالطرؽ السفر

 األمم تقارير فحسب .بالبشر االذبار ؼبمارسة الفرصة "التسفير" مافيا انتهزت حيث األخَتة، اآلونة يف
 دوالر مليارات 4 كبو أرباح بإصبايل اسنوي شخص مليوف هتريب اإلجرامية اؼبنظمات رباوؿ اؼبتحدة،
 .11سنوياً 

 أو دبفرده شخص بو يقـو األوؿ فالنوع ،"منظم مهني" آخر و "فردي نشاط" البشري وللتهريب
 من والتجارية البحرية السفن يف الصعود أو معينة، مبال  مقابل التهريب قوارب باستخداـ صغَتة ؾبموعات

 عمليات أثناء السفن إىل للتسلل السباحة على ذلك يف دينمعتم السفن، مالحي و إدارة علم دوف
 كسب مقابل منظمة عصابات طريق عن فيحدث البشري التهريب من الثاين النوع أما .والتفري  الشحن
 واعبنسية اؽبجرة قوانُت يف خربات ؽبم من فيها يعمل اليت العاؼبية التهريب شبكات خالؿ من مادي

 . والبحري الربي النقل وشركات والسياحة السفر كاالتو  يف عملوا ومن ، واإلقامة
 اغبدود رجاؿ قبل من والتفتيش للرقابة زبضع ال اليت والبحرية الربية اؼبمرات التهريب عصابات وتستخدـ

 اؼبهاجروف فيها يتعرض اليت التهريب رحلة خالؿ وصحية أمنية ضمانات تقدًن دوف مالية مبال  مقابل
 واؼبرض، لإلرىاؽ تعرضهم اليت القوارب ربملها اليت الكبَتة األعداد بسبب بحرال وسط للغرؽ أحيانا
 طالبوا اللجوء و منها يعاين اليت اؼبًتدية االقتصادية للظروؼ واالستغالؿ االبتزاز يف دورا اؼبهربوف ويلعب
  .الشرعية غَت اؽبجرة

 يف اؽبجرة قوانُت انتهاؾ ىو ماكينلي" برونسون" العاؼبية اؽبجرة منظمة عاـ مدير حسب البشري فالتهريب
  .التهريب بعملية يقوموف ومن الضحية جانب من البلداف

 : مفهـو الدولة اؼبضيفة -4
 البلداف وتعترب الالجئُت، ضباية مسؤولية أساسية بصفة عاتقها على يقع اليت الدولة ىي اؼبضيفة الدولة

 من11إىل 3 من فاؼبواد أحكامها بتنفيذ ملزمة 1967 عاـ اؼبوقع والربتوكوؿ1951عاـ  باتفاقية األطراؼ

                                                           
   . 19 -18، مرجع سابق. ص ص. مبارؾ الكرًن عوض ياسر نور، ؿبمد حسن عثماف ،والجريمة المشروعة غير الهجرة - 3

11
 .171، مرجع سابق، ص بشَت ىشاـ .مواجهتها سبل ،تداعياتها، أسبابها:أوروبا إلى الشرعية غير العربية الهجرة -  
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 أو العرؽ بسبب الالجئُت بُت التمييز بعدـ االتفاقية يف األطراؼ الدوؿ تلـز أحكاما تتضمن االتفاقية
 .ؼبواطنيها سبنحو ما رعاية تقل ال رعاية أراضيها على سبنحهم وأف اؼبوطن أو الدين
 باألعماؿ االشتغاؿ يف الالجئُت حبق 24 إىل 2 واؼبواد الجئُت،ال قانوف بوضع 16 على 12 اؼبادة وتتصل
 واإلغاثة العاـ، والتعلم اإلسكاف دبسألة يتصل فيما الالجئُت برعاية 24 إىل 2 واؼبواد للدخل، اؼبدره

 لالجئُت اإلدارية اؼبساعدة توفَت 25 اؼبادة وتتناوؿ االجتماعي، والضماف العمل وتشريعات اغبكومية
 لالجئُت ىوية بطاقات إصدار التوايل على فتعاعباف 28 و 27 اؼبادة أما التنقل، يف حريتهم 26 واؼبادة
 الضريبة األعباء انطباع 29 اؼبادة وتتناوؿ القانوين، إقامتهم بلد خارج السفر من لتمكنهم سفر ووثائق
 قبلتهم آخر بلد إىل اؼبتعاقدة الدولة أراضي من أمتعتهم نقل يف حقهم على 30 واؼبادة الالجئُت على

 .اللجوء دبسألة تتصل ىامو أحكاما 33 إىل 31 اؼبواد وتتضمن فيو، لالستيطاف
 تدفق الالجئين السوريين على أوروبا والموقف األوربي من ذلك .  : ثانيا

 بداية تدفق الالجئُت السوريُت على أوروبا 
 إىل متحوالً  اغبلم ىذا ما تالشى ،سرعاف، لسوريا" اغبرية " جديد عنوانو حلم 2011 مارس يف ولد

 الغربية الصحف وجدت وهبذا .سوري ماليُت أربعة من أكثر بذلك ليتشتت البوصلة، كابوس، وتشتت
 األزمات أخطر من واحدة" أزمة الالجئُت السوريُت" ىذه األخَتة باتت   األولىللصفحة  جديداً  عنواناً 

 األراضي داخل النازحُت عدد ذباوز إذ الثانية، العاؼبية باغبر  كوارث منذ العامل يشهدىا اليت اإلنسانية
 .السكاف عدد سدس كبو يشكلوف الجئ ماليُت أربعة اعبوار بدوؿ الالجئُت وعدد ماليُت، شبانية السورية
 الالجئوف ىؤالء العدد يف ظل استمرار االقتتاؿ و العنف داخل سوريا. ويتوزع ىذا يرتفع أف اؼبتوقع ومن
 مليوف،1,1 بواقع ولبناف الجئ، مليوف 1,9 بواقع منهم عدد أكرب تضم اليت تركيا أنبها ؛دوؿ عدة بُت

 إىل ألف 132,4 وبو تضم اليت ومصر ألف، 249,5 بنحو والعراؽ ألف، 629,2 بواقع واألردف
   . 1أخرى دوؿ جانب

عاين من مشاكل اقتصادية، بدأ السوريوف بالنزوح إىل البلداف اجملاورة، حىت وإف وكاف معظم ىذه البلداف ت
وديبغرافية، واجتماعية، وسياسية. وعلى الرغم من أزماهتا الداخلية، قررت ىذه الدوؿ فتح صبيع اغبدود 
الستقباؿ الالجئُت، رغم اف بعضها مل يوقع على اتفاقية جنيف لشؤوف الالجئُت، إال أف قرارهتا كانت 

على سبيل اؼبثاؿ، بلد حبجم لبناف والذي ال يتجاوز عدد ف رة. إنسانية عبهة االلتزاـ ببنود االتفاقية اؼبذكو 

                                                           
 : .  على الرابطاػبريطة على ،إف إف ي وأوروبا، س ؼبنطقةا دوؿ على وتوزيعهم السوريُت الالجئُت عدد  - 1

http://arabic.cnn.com/middleeast/2015/09/06/unhcr-syrian-refugees-eu 
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مليوف الجئ، أي ما يفوؽ ربع إصبايل السكاف.  1.5مليوف لبناين، استضاؼ ما يقارب الػ  4.2سكانو الػ 
وىذا أمر غَت وارد يف أي مكاف آخر، حيث أثار القرار اإلنساين ىذا ربواًل ال رجعة فيو من حيث التوازف 

عي اغبّساس يف البلد. وقد خاضت الدوؿ األخرى اجملاورة لسوريا اؼبسار نفسو بّكِل لبوة ورحابة االجتما
  . 2صدر
 الستقباؿ أبواهبا فتحت اليت الدوؿ وبعض اعبوار دوؿ يف أساسي بشكل السوري التواجد تركز لذلك

 مرسي. بالرئيس ؿبمد اإلطاحة قبل مثل بلداف مشاؿ إفريقيا ومصر الالجئُت،
ا كبن نشهد اليـو االضطراب اغباصل يف قارة أوروبا الواسعة والغنية بسبب دخوؿ بعض اآلالؼ من وى

 الالجئُت على اؼبناؿ صعبة اؼبقاصد أحد األوروبية إذ أضحت القارة الالجئُت السوريُت إىل أراضيها،
 الفًتة خالؿ وباأور  إىل منهم وصل من عدد أف لالجئُت اؼبتحدة األمم مفوضية أعلنت فقد السوريُت،
 تعترب األرقاـ ىذه أف اؼبفوضية وأكدت .ألف 441,25 يبل  2015وأوت  2011 أفريل بُت اؼبمتدة
 لكنها ،  12%  10 نسبتهم تتجاوز ال حيث اعبوار؛ دوؿ يف الالجئُت عدد بإصبايل مقارنة ؿبدودة
 .الصراع عمر من خَتةاأل الفًتة خالؿ كبَت بشكل السوريُت الالجئُت تدفق وتَتة الرتفاع أشارت
 واحد عاـ خالؿ أوروبا إىل السوريُت الالجئُت عدد ارتفع الالجئُت، لشؤوف السامية اؼبفوضية بيانات ووفق

 عدد صليل ، 184% إىل تصل زيادة بنسبة ألف، 286,1 ( بواقع2015و أوت  2014أوت  بُت(
 الالجئُت عدد ضعفي من لزيادةا لتقًتب ألف 155.16 مقابل ألف 441,25 إىل اإلصبايل الالجئُت
 .األزمة بداية منذ بالقارة
 وبُت األوروبية السياسات أجندة على السوريُت الالجئُت بقضية االىتماـ تنامي بُت الفصل الصعب ومن
 االرباد وكالة إحصاءات تشَت إذ ،2015 خالؿ عاـ بشكل أوروبا إىل الشرعية غَت اؽبجرة ظاىرة تفاقم

 إىل شرعي غَت مهاجر ألف630 وصوؿ  إىل " Frontex "  اػبارجية اغبدود نأم لشؤوف األورويب
 متنوعة فعل ردود األزمة ىذه أثارت وقد 13 2015 من سنة األوىل التسعة الشهور خالؿ األوروبية الدوؿ
 مهاجم. أو رافض أو متحفظ أو بالالجئُت مرحب بُت األوروبية، القارة داخل

                                                           
، فريد أزمة الالجئُت السوريُت: ما نشاىده بكل رعب ضمن نشرات األخبار اؼبسائية ىو ما يشهده الشرؽ األوسط يوميًا على أرضو منذ سنوات - 2
 : ، على الرابطإدارة الشرؽ األوسط يف البنك الدويل مدير، اجبلح

http://www.albankaldawli.org/ar/news/opinion/2015/09/15/op-ed-syrian-refugee-crisis  

12
 : السوريُت، على الرابط لالجئُت اإلقليمية االستجابة الالجئُت، لشؤوف السامية اؼبفوضية :انظر -  

http://data.unhcr.org/syrianrefugees/asylum.php 

13
، على الرابط األفق، روسيا يف لألزمة حل وال ..أوروبا وصلوا شرعي غَت مهاجر ألف  630 -     : اليـو

t.com/news/795903https://arabic.r :-أوروبا -شرعي-مهاجر-ألف. 

http://data.unhcr.org/syrianrefugees/asylum.php
https://arabic.rt.com/news/795903
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 عالمات ذباىها األوروبية القوى ومواقف أوروبا إىل السوريُت الالجئُت ادأعد يف الكبَت االرتفاع ويضع
 السورية، األراضي على الدائر الصراع خبالؼ التدفق، ىذا إىل أدت اليت األخرى األسباب حوؿ استفهاـ
 على ظللحفا األزمة مع للتعامل رؤية بناء دبحاولة انتهاء وأسبابو، األوروبية القوى يف التباين حوؿ وكذلك
 .السوري اإلنساف كرامة

 العاملُت وكذلك اؼبدنيُت، والناشطُت واؼبيسورين، األغنياء على األوىل، الفًتة يف أوروبا، إىل اؽبجرة اقتصرت
 العمل، هبدؼ أوروبا يف اؼبقيموف السوريوف وانضم .اؼبدين اجملتمع ومنظمات الدولية اإلغاثة منظمات مع
 أوروبا، يف السوريُت الالجئُت لوائح ضمن ُدرجوا وأ رظبية، عبوء وثائق على افحصلو  ىؤالء، إىل الدراسة، أو
 األزمة، ينهي حل انتظار يف ولبناف( واألردف، اعبوار )تركيا، دوؿ يف الالجئُت أغلبية استقرت حُت يف

 آالؼ عشرات مرسي، ؿبمد السابق الرئيس عهد يف مصر، جذبت كما .بالدىم إىل بعودهتم ويسمح
 والصحة، التعليم يف باؼبصريُت مساواهتم أبرزىا أسباب؛ دةع إىل نظراً  الوسطى، الطبقة أبناء من يُتالسور 

 يف اؼبعيشة تكلفة والبفاض والصناعية، التجارية أنشطتهم ونقل بالعمل ؽبم والسماح اإلقامة، وتسهيالت
 .السوريُت الالجئُت إىل ةبالنسب رئيسة ِجهة و أوروبا تكن مل لذلك، .سوريا جوار بدوؿ مقارنة مصر

 حىت األزمة اندالع منذ األورويب، االرباد دوؿ استقبلت الالجئُت، لشؤوف اؼبتحدة األمم مفوضية وحبسب
 .2اجملاورة اللجوء بدوؿ مقارنة ؿبدود عدد وىو سوري، الجئ ألف 50 كبو ، 2013 عاـ هناية
 مؤسبر إخفاؽ صدارهتا يف ـبتلفة، لعوامل نتيجة ؛ 2014 عاـ يف تضاعف أف العدد ىذا لبث ما

 السورية، األراضي معظم يف القتاؿ وانتشار العنف، مستويات وارتفاع ، اغبل فرص وتراجع ،2جنيف
 اؼبناطق يف الدولة تنظيم توسع ساىم كما .واألردف ولبناف مصر يف السوريُت الالجئُت على والتضييق
 اؼبناطق على ىجومو وكذلك سوريا، من واسعة ساحاتم على وسيطرتو اؼبسلحة، اؼبعارضة لنفوذ اػباضعة
 عُت منطقة سكاف من األكراد من السوريُت آالؼ فضل إذ أوروبا؛ إىل الالجئُت عدد زيادة يف ، الكردية
 يف العيش يف رغبتهم وعدـ فيها، كبَتة كردية جالية ، لوجود مثال أؼبانيا إىل التوجو )كوباين( العرب

 اؼبقدمة من التسهيالت نتيجة ، اعبدد للمهاجرين جذب نقطة أؼبانيا برزت وقد.الًتكية اللجوء ـبيمات
 دبلن" " بصمة ذباىلها وكذلك االجتماعية، واؼبعونة الشمل، وملِّ  باإلقامة، يتعلق ما يف األؼبانية اغبكومة

 خيار اعتماد على كثَتين سوريُت حفز ما يطأىا، أوروبية دولة أوؿ يف طلبو تقدًن الالجئ على تفرض اليت

                                                           
 : سورية، اؼبركز العريب لألحباث ودراسة السياسات، على الرابط يف األزمة حبل وانعداـ األمل أوروبا إىل اللجوء -3

https://www.alaraby.co.uk/opinion/2015/9/13/ 
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 دوؿ إىل اؼبقدمة اللجوء طلبات عدد أف الالجئُت لشؤوف األوروبية اؼبفوضية أعلنت وقد .إليها اللجوء
 .1  2015 إىل جويلية ،2014جويلية  من طلب آالؼ 210 بل  السوريُت من األورويب االرباد
 أخَتاً إىل أوروبا اللجوء تصاعد موجة  أسباب 

 أىداؼ تطوير يف سانبت والدولية اإلقليمية اؼبتغَتات من لعدد باإلضافة ،السوري الصراع أمد طوؿ إف
 وإمبا سوريا، يف اؼبشتعل الصراع بعيدا عن آمن مكاف عن البحث عند فقط تتوقف فلم السوريُت، الالجئُت

 النقص ظل يف عليها، وبصلوف اليت واػبدمات اؼبعيشة مستويات وربسُت أفضل حياة عن للبحث إمتد
 السوريُت الالجئُت تدفق معدالت ازدادت مث ومن عليها؛ وبصلوف اليت األساسية االحتياجات يف دالشدي
 .األوروبية القارة إىل

 :2أنبها عوامل، اللجوء كبو أوروبا ؾبموعة معدالت يف األخَت ولعل ما يربر االرتفاع
 2015 اـع من األوؿ النصف يف مهمة تطورات السورية الساحة شهدت :اغبل فرص تضاؤؿ  ،

 عن عجزه وأظهرت النظاـ، استنزفت اؼبسلحة اؼبعارضة قّتها حق اليت العسكرية فاالنتصارات
 عاد النظاـ، أيضا، مناطق يف الدولة تنظيم لتوسع ونتيجة .مؤيّديو ومناطق مواقعو، عن الدفاع

 جهد يف واإلقليمية الدولية القوى وشرعت السورية، لألزمة السياسي اغبل ضرورة عن اغبديث
 تقارب عن اغبديث تزايد بعد سيما وال السورية، األزمة أمل غبل بارقة مثلّ  كبَت، دبلوماسي
 .التنفيذ موضع 1 جنيف بياف ووضع خالفاهتما، ذباوز هبدؼ روسي؛– سعودي 

 التوصلّ  بقرب اآلماؿ ا   دَّ  بد لو، اؼبقدـ العسكري الدعم وتَتة وتنامي األسد، ببقاء موسكو سبسك لكن
 يبدو ال حل انتظار من بدال البحر، ركوب إىل دائم استقرار عن باحثُت كثَتين سوريُت دفع ، ما حل ىلإ

 عقودا سورية حاجة عن فضال ، عديدة سنوات األزمة استمرار وتوقع األفق، انسداد إف قريبا. مث سيأيت أنو
 اػبليج دوؿ يف اؼبقيمُت يُتالسور  ببعض حىت دفع اإلعمار، وإعادة األزمة آثار ذباوز من تتمكن حىت

 .وألسرىم ؽبم هنائي استقرار عن حبثا أوروبا، إىل اللجوء طلب إىل العربية
 ومصاغبهم السوريُت ماليُت حبياة الضرر الطويلة اغبرب سنوات أغبقت :القاسية اللجوء ظروؼ. 

 تعليم أو ،االقتصادية أوضاعهم ربسُت فرص وأفقدىم ومدخراهتم، مقدراهتم اللجوء استنزؼ كما
 فيها وتنتشر واجتماعية، اقتصادية، مشكالت تعاين تركيا( عدا الرئيسة )ما اللجوء فدوؿ .أبنائهم

                                                           
، على الرابط األفق، روسيا يف لألزمة حل وال ..أوروبا وصلوا شرعي غَت مهاجر ألف  630 - 1   : اليـو

https://arabic.rt.com/news/795903 :-أوروبا -شرعي-مهاجر-ألف - 
 اؼبرجع نفسو. – 2

https://arabic.rt.com/news/795903
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 ما يف سيما وال مساعداهتا، اؼبتحدة األمم خفضْ  وجاء .فيها اؼبعيشة غالء إىل إضافة البطالة،
 مستقبل ويهددّ  الشديد، للعوز ويعرضهم معاناهتم، ليضاعف التعليم، ودعم بالصحة، يتعلق
 عاـ خالؿ الجئ ألف 800 استقباؿ نيتها أعلنت اليت أؼبانيا ترحيب شكلّ  اؼبقابل، ويف .أبنائهم

 خططهم يف النظر إعادة إىل السوريُت اللجوء طاليب من كثَتين دفع قويا اً  حافز 2015
 .اللجوء القاسية أوضاع من ىربًا أوروبا، إىل الرحاؿ وشد اؼبستقبلية،

 اؼبتحدة، لألمم التابعة الالجئُت لشؤوف العليا اؼبفوضية إلحصائية وفقا :تركيا ضاعأو  اختالؼ 
 اػبارج يف السوريُت الالجئُت إصبايل من % 45 كبو أي سوري، الجئ مليوف 1.8 تركيا ربتض

 اؼباضية، األربع السنوات ويف .ماليُت 4 من أكثر عددىم البال  اؼبتحدة األمم لدى اؼبسجلُت
 اعبغرايف، قرهبا منها عديدة؛ ألسباب السوريُت واؼبهجرّين لالجئُت اؼبفضلة الوجهة اتركي كانت

 لكن .وإليها سورية من التنقل وسهولة العودة، إمكاف وتوفر الداعمة، واغبكومة القوي، واقتصادىا
 األمنية، إجراءاهتا الًتكية اغبكومة شددت إذ اؼباضية، األشهر خالؿ اً  كثَت تغَتت األوضاع
 .اعبنوبية واليتها يف األمنية التهديدات بسبب سورية، من اػبارجُت أماـ حدودىا وأغلقت

 السياسي االستقرار عدـ من مرحلة تركيا ودخوؿ الربؼبانية، االنتخابات نتائج أثارت أخرى، جهة من
 الةالعد حزب إخفاؽ ىؤالء ىبشى إذ بدائل، عن البحث إىل ودفعتهم كثَتين، سوريُت قلق واألمٍت
 واضطراره اً، منفرد اغبكومة تشكيل من سبكنو اؼبقبلة، اؼببكرة االنتخابات يف أغلبية على اغبصوؿ يف والتنمية

 التحالف وإىل ترحيلهم، إىل وتدعو العداء، السوريُت الالجئُت تناصب معارضة ألحزاب تنازالت تقدًن إىل
 "اإلرىاب" . مواجهة يف األسد بشار مع
 اذباه يف رئيسة انطالؽ نقطة السوريُت، اؼبهاجرين إىل بالنسبة الًتكية، السواحل تأضح ذلك، على بناء
 شبكات مالحقة يف األخَتة، اآلونة يف تتواىن، أخذت الًتكية السلطات أف القريبة، خصوصا اليونانية اعبزر

 بتقاعسها أوروبا، عاقبةؼب اً  جديد تركياِّ  توجهاً  يبدو، ما يف األمر، وكأف اؼبهاجرين، مراكب وضبط التهريب،
 دوؿ ربملّ  ظل يف اإلنسانية، اؼبعاناة على اؼبتفرج دبوقف واكتفائها السورية، لألزمة حل عن البحث يف

 .اللجوء أعباء تركيا، خصوصا اعبوار،
، إذ دفعت عمليات القصف اؼبكثفة دبا 2015ىذا باإلضافة إىل التدخل الروسي يف سوريا يف ربيع عاـ 

ألف سوري إىل مغادرة منازؽبم يف األشهر األربعة اؼباضية فقط من نفس السنة. ومن شبة  300ال يقل عن 
 فإف التدخل الروسي يف سوريا قد دفع بالكثَتين إىل التوجو كبو بلداف أكثر مالءمة يف أوروبا.
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 وارتفاع ة،اؼبختلف الدوؿ بُت السوريُت الالجئُت توزع خريطة تشكيل إلعادة ؾبتمعة العوامل ىذه أدت وقد
واحد)بُت أوت  عاـ خالؿ الالجئُت خريطة تطور التايل اعبدوؿ ويوضح .األوروبية الدوؿ إىل اؽبجرة وتَتة

 (.2015و أوت  -2014
 2015عدد الالجئين حتى أوت  2014عدد الالجئين حتى أوت  البلد
 815 1939 تركيا
 1140 1114 لبناف
 608 628.2 األردف
 155.16 441.25 أوروبا
 215 249.5 العراؽ
 138.2 132.4 مصر

 الالجئُت،  لشؤوف اؼبتحدة األمم مفوضية بيانات من مستمدة البيانات ىذه -الجئ  باأللف األرقاـ(
 )مسؤوليها وتصروبات

ىذا ولقد تعددت طرؽ الالجئُت إىل أوروبا، بُت الرب والبحر واعبو، كما اختلفت نقاط انطالقهم فمنهم 
توسط اذباه إيطاليا، ومنهم من شق طريقو إىل منطقة البلقاف عرب تركيا واعبزر اليونانية من عرب البحر اؼب

، وىي األغلبية، ليصلوا إىل اجملر اليت تعد البوابة ؼبنطقة شنغن ومقدونيا وصربيا واليوناف الواقعة يف حبر إهبو
 .1. كما ىو موضح يف اػبريطة رقم 1اؼبفتوحة اغبدود بُت دوؿ االرباد األورويب

 

 
                                                           

  %file:///C:/Users/HP/Desktop/%D9%87%D8%AC : على أبواب أوروبا.. الالجئوف والعبور، اعبزيرة نت، على الرابط -1 

Madde I.  

http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/dee8747e-c383-4e9b-a393-9fa2317f3a08
http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/dee8747e-c383-4e9b-a393-9fa2317f3a08
file:///C:/Users/HP/Desktop/Ù�Ø¬%25
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وصربيا  واليوناف عرب تركيا واعبزر اليونانية الواقعة يف حبر إهبوخريطة توضح طرؽ اؽبجرة غرب البلقاف 
 ومقدونيا واليت تعترب ؿبطة عبور الالجئُت إىل أوروبا.

 .اؼبوقف األورويب من تدفق الالجئُت السوريُت 
 األورويب االرباد يف األعضاء الدوؿ بُت واسعة تخالفا األوروبية القارة إىل السوريُت الالجئُت تدفق أثار

 دوؿ، عدة أعلنت فقد ؽبم، أخرى دوؿ استقباؿ على التحفظ أو الالجئُت استقباؿ بعضها رفض بسبب
 بُت حصًصا الالجئُت لتوزيع األورويب االرباد خطة ورومانيا وسلوفاكيا وبولندا التشيك رأسها اجملر و وعلى
ب  اؼبعروفة األوروبية الدوؿ من أساسي بشكل نابع الرفض ىذا أف بالذكر اعبدير ومن .االرباد دوؿ

 الدوؿ ىذه أف بينها من الالجئُت كبو الدوؿ ؽبذه السليب للموقف تفسَتات عدة ".وتوجد الشرقية أوروبا"
 ةمباشر  أطراؼ ليست أهنا كما وأفريقيا، األوسط الشرؽ منطقة يف الصراعات الدائرة يف سبب أهنا ترى ال
أعباء  لتتحمل أخالقي مربر يوجد فال مث ومن األورويب، االرباد يف أعضاء كوهنا خبالؼ الصراعات تلك يف

 .1الغربية أوروبا إىل للمهاجرين مصدًرا كوهنا عن فضال الالجئُت، استقباؿ
ىولندي يف استقباؿ الفارين من اغبرب يف سوريا،  -سويدي-فرنسي-ىناؾ تسامح أؼباين اؼبقابل، يف
 االندفاع لكن األوروبية، اجملتمعات يف ودؾبهم اؼبهاجرين احتواء إىل الرامي الثاين االذباه أؼبانيا ىذا تتزعمو 

 يف التحوؿ أسباب حوؿ التساؤالت أثار اؼباضية السنوات خالؿ عليو كاف دبا مقارنة االذباه ىذا يف األؼباين
 .أؼبانيا موقف

 تدعو وديبوغرافية اقتصادية اعتبارات توجد الصدد، ىذا يف تسويقها يتم اليت اػبالقة اؼبربرات وفضال عن 
 خاص، بشكل السياسيوف الالجئوف وبينهم عاـ بشكل الشرعيُت غَت باؼبهاجرين اغبار للًتحيب أؼبانيا

 أخرى بدوؿ مقارنة كبَت، بشكل أؼبانيا يف السكاين النمو معدؿ البفاض يف االعتبارات تلك وتتمثل
 مرة، من أكثر اإلقباب عن األؼباين الشعب إلحجاـ اؼبواليد، أعداد لنقص ذلك ويعود حدة،اؼبت كاؼبملكة

 إىل اغباجة مث ومن العمل األؼبانية قوة يف والعجز السكاف بُت السن كبار نسبة ارتفاع عليو ترتب فبا
د الصناعات وىذا ما أكد عليو رئيس اربا .العمل سوؽ يف والطلب العرض بُت الفجوة لتغطية األجانب

إنو إذا ما سبكنا من إدخاؿ )الالجئُت( سريعًا يف سوؽ العمل، »  : األؼبانية، " أولريش غريللو"، حُت قاؿ
وذلك أف أؼبانيا، خالفًا لغَتىا من الدوؿ األوروبية، ترّحب بذوي «. فسنساعد الالجئُت ونساعد أنفسنا

نقص معدؿ الوالدات )حىت أقل من الياباف( الكفاءات من اؼبهاجرين؛ فهي تعاين كما سبق وذكرنا من 
نقصًا يف « بروغنوس»وشيخوخة الًتكيبة السكانية، وتتمتع دبعّدؿ بطالة منخفض نسبياً. وتتوقع مؤسسة 

                                                           
 http://arabic.rt.com/news/793516 : ، روسيا اليوم، على الرابط"الهجرة السورية" الكبرى ألمانيا ونُذر -1

http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/dee8747e-c383-4e9b-a393-9fa2317f3a08
http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/dee8747e-c383-4e9b-a393-9fa2317f3a08
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ماليُت  3.9، و2020مليوف شخص يف عاـ  1.8العاملُت يف صبيع قطاعات االقتصاد األؼباين يُػق ّدر بػ 
ربصل تبدالت ديبوغرافية. وكاف حاكم البنك اؼبركزي الفرنسي، ، وذلك إذا مل 2040على مشارؼ عاـ 

"كريستياف نوايي"، قد عرّب عن رأي مشابو يف اجتماع ؾبموعة العشرين يف أنقرة، حيث اعترب أف موجة 
يف اؼبدى اؼبباشر، إال أهنا « عامل يؤثر على الثقة واؼبناخ االقتصادي وردبا على اؼباليات العامة»اللجوء 
 .1 »تشكل على األمد اؼبتوسط عامل تعزيز إلمكانيات النمو» يبكن أف
 2013 عاـ خالؿ نسمة مليوف 81,3 من ينخفض سوؼ األؼباف السكاف عدد أف إىل التقديرات وتشَت
 أعمارىم تتجاوز الذين السكاف عدد يرتفع أف يتوقع كما ، 2016 عاـ خالؿ نسمة مليوف 70,8 إىل

 اؼبتوقع من اؼبقابل يف 59% إىل 32% من عاًما 65 -15 بُت أعمارىم تًتاوح دبن مقارنة عاًما  65
 تنافسية االقتصاد يهدد فبا مليوف، 80,1 إىل نسمة مليوف 64,1 من اؼبتحدة اؼبملكة سكاف عدد ارتفاع

 .2وغَتىم السوريُت السياسيُت الالجئُت وتوطُت لقبوؿ اغباجة تزداد مث ومن األوروبية، القارة األؼباين يف
تشهد أؼبانيا موجة تطوع وتربّع ؼبساعدة الالجئُت، بالتوازي مع تظاىرات منددة بتدفق الالجئُت، و 

واعتداءات يتعرض ؽبا األخَتين، على أيدي م ن يوصفوف بالنازيُت اعبدد. وقد أعرب سياسيوف أؼباف عن 
هبذه الوتَتة اؼبتصاعدة قلق متزايد من األعداد القياسية للوافدين، ؿبذرين من أف استمرار تدفق ىؤالء 

 سيؤدي اىل مشاكل سياسية ولوجستية على حد سواء. 
 أوروبا يف السكانية الًتكيبة على كبَتة ـباطر يشكلوف ال أهنم الالجئُت الستقباؿ اؼبؤيدوف يرى اؼبقابل يف
 ألوروبية.ا القارة سكاف إصبايل من  11% تتجاوز ال اؼبهاجرين ألف نسبة األوروبية، اجملتمعات ىوية أو
 خطابها تعارض األوروبيات، شقيقاتها ، فعلى غرارفكاف موقفها متباينا من تدفق الالجئُت فرنسا أما

 وفريقو فالس مانويل حكومتو ورئيس ىوالند فرانسوا االشتراكي رئيسها أكده الذي الرسمي
 فحتوا الذين الحكومي
 استقبال بعضهم رفض الذين طعاتوالمقا البلديات رؤساء وبقية المهاجرين، وجو في األبواب
كانت اػبطابات إذ  ". محتملون إرىابيون" أنهم بحجة على أعقابهم منهم المسلمين رد أو الضيوف

يف البداية توحي برفض الالجئُت وعدـ الًتحيب هبم يف فرنسا، حيث أعلن الرئيس الفرنسي السابق، وزعيم 
ؤيد إنشاء "مراكز احتجاز" لالجئُت يف مشاؿ أفريقيا حزب اعبمهوريُت اليميٍت، نيكوال ساركوزي، أنو ي

                                                           
  : على الرابط2015سبتمرب 7االثنُت  2685العدد مأساة اللجوء يف اغبسابات األوروبية الباردة، جريدة األخبار السورية،   - 1

http://www.al-akhbar.com/node/241561  
2 - Robert Peston, Why Germany needs migrants more than UK,  
http://www.bbc.com/news/business-34172729 
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وصربيا وبلغاريا، على أف يُنظر يف ىذه اؼبراكز يف منح اللجوء السياسي ؼبهاجرين، قبل دخوؽبم ؾباؿ 
بلدًا أوروبياً(، داعيًا إىل "إعادة تأسيس" األخَت. ويف موقف مشابو،  26)ؾباؿ التنقل اغبر بُت « شينغن»

اػبصم األكرب للجمهوريُت يف االنتخابات الرئاسية التمهيدية )اليت سُتجرى عاـ  دعا آالف جوبيو،
ىناؾ رجااًل ونساًء يصلوف »، قائاًل إف «التمييز بُت اؼبهاجرين ألسباب اقتصادية والالجئُت»( إىل 2017

حق )إىل أوروبا( من دوؿ ال يتعرضوف لالضطهاد فيها، )وىم بالتايل( ليسوا مؤىلُت للحصوؿ على 
على فرنسا ربّمل حصتها من البؤس، ولكن ليس البؤس كلو، وإال ستكوف »وأضاؼ جوبيو إف «. اللجوء

      » .سياسية واقتصادية حقيقية ىناؾ ـباطر زالزؿ
ويبدو اؼبزاج الشعيب األورويب غَت بعيد عن موقف اغبكومات والساسة، حيث أظهر استطالع للرأي يف 

%( يرفضوف استقباؿ اؼبهاجرين يف بالدىم. ويف مقابل ذلك، 56سيُت )فرنسا أف أكثر من نصف الفرن
تظاىر اآلالؼ يف باريس " رفضاً لسياسات اؽبجرة القمعية اليت تؤدي اىل موت اآلالؼ، وتأييداً الستقباؿ 

يغَتوا رأيهم، وخرجت األحزاب السياسية عن صمتها، وأظهر استطالع الالجئُت". فبا جعل الفرنسيوف 
% من الفرنسيُت مع استقباؿ الالجئُت، بعدما مل 56، أف أكثر من  رأي، قامت بو قنوات تلفزيونيةثاين لل

دعا اجملر إىل إزالة األسالؾ  لوراف فابيوس %. وكاف وزير اػبارجية46تتجاوز النسبة قبل ذلك بأسبوعُت 
استعداد البالد الستقباؿ  فرانسوا ىوالند الشائكة اليت أقامتها على حدودىا مع صربيا. وأعلن الرئيس

 .1الكوتا األوروبية  الالجئُت يف إطار نظاـ
كشفت ؾبموعة من دوؿ أوروبا الوسطى والشرقية بوضوح عن مواقفها الرافضة لالجئُت، إذ يف اؼبقابل  

كال من التشيك وسلوفاكيا وبولندا   -إىل جانب اجملر-توافقت ؾبموعة "فيسغراد"، وىي ذبمع إقليمي يضم 
قمة يف براغ توافقوا يف ختامها على رفض مبدأ إلزامية  2015سبتمرب 4يـو   ادهتا قد عقدوا،كاف ق

 .28حصص الالجئُت اليت تسعى أؼبانيا وفرنسا إىل إقرارىا ضمن االرباد األورويب وفرضها على أعضائو الػ
الالجئُت، حىت إف وإضافة إىل دوؿ فيسغراد األربع، فإف رومانيا أيضا أبدت رفضها للحصص اؼبقررة من 

الدامبارؾ اليت هبتازىا الالجئوف الراغبوف يف التوجو إىل السويد أعلنت رفضها اؼبشاركة يف نظاـ اغبصص كما 
 لتوزيع األعضاء الدوؿ بُت هنائي التفاؽ يسعى للتوصل. غَت أف ىذا األخَت 1يرغب االرباد األورويب

 زيادة مع تزداد الستقباؽبا التخطط يتم اليت األعداد فأ مالحظة مع األعباء، ربمل يف للمشاركة الالجئُت

                                                           
 : يرة نت ، على الرابط" اػبالفات إىل السطح " ، اعبز الالجئوف وأوروبا.. أزمة القوانُت وجبهة الرفض  -1

http://www.aljazeera.net/knowledgegate%2Fnewscoverage%2F2015 
 اؼبرجع نفسو. –2

http://www.aljazeera.net/home/getpage/fdd68154-5cb7-4edd-a8d0-fc680f0d7696/5a789ee3-ba72-41a8-8b8b-537597619f48
http://www.aljazeera.net/home/getpage/fdd68154-5cb7-4edd-a8d0-fc680f0d7696/5a789ee3-ba72-41a8-8b8b-537597619f48
http://www.aljazeera.net/home/getpage/fdd68154-5cb7-4edd-a8d0-fc680f0d7696/1db250e9-8fe6-4eee-a626-583281013c58
http://www.aljazeera.net/home/getpage/fdd68154-5cb7-4edd-a8d0-fc680f0d7696/1db250e9-8fe6-4eee-a626-583281013c58
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سبتمرب  خالؿ ألف 120 إىل 2015 ماي خالؿ الجئ ألف 40 من العدد ارتفع فقد الالجئُت، تدفق
 التايل الرسم ويعرض .ألف 160 إىل العدد لزيادة خطط حوؿ حاليا يدور اغبديث لكن من نفس السنة،

 .2األعضاء الدوؿ بُت اغبصص توزيع

 
 : وىناؾ بعض اؼبالحظات يبكن االشارة إليها يف ىذا الصدد

 دولة، الستيعاهبا بكل اؼبخطط اغبصص زيادة إىل أوروبا إىل الالجئُت تدفق معدؿ زيادة تؤدي 
 اؼبخطط من وكاف الجي، ألف 287,6 يتجاوز ال 2015 ماي حىت الالجئُت عدد كاف فقد

 سبتمرب حىت ألف 441,2 إىل ارتفع ُتالالجئ عدد لكن فقط، الجئ ألف 40 استيعاب
 الوقت يف ألف 160 إىل مث الجئ، ألف 120 إىل اغبصص ؾبموع زيادة سبت لذا ، 2015

 رصدهتا اليت األرقاـ وفق" أوروبا إىل الجئ ألف 630 كبو صوؿ عن فيو اغبديث يتم الذي
 . "فرويتكس

                                                           
3 - BBC, Migrant crisis: EU's Juncker announces refugee quota plan, 
http://www.bbc.com/news/world-europe-34193568 
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 الجئ ألف 41 بواقع اؼبقًتحة ؿاالستقبا خطة وفق الالجئُت من الكرب النسبة أؼبانيا تستوعب. 
 يف إليها، الوصوؿ يستطيع الجئ أي الستقباؿ استعدادىا األؼبانية اؼبستشارة إلعالف ذلك ويعود
 من أكثر إىل اعباري 2015عاـ  بنهاية إليها الالجئُت عدد يصل بأف حكومتها من توقعات ظل

 اؼبعادية واغبركات لتياراتا من مضادة دعايات ضبالت مَتكل واجهت وقد1.  الجئ ألف 800
 وسائل بعض شاركت كما استيعابو، يبكن الذي للعدد أقصى حد وضع رفضها بسبب لالجئُت
 للخطر "اإلسالمي". األؼباين اجملتمع ىوية بتعريض إياىا متهمة اغبملة ىذه يف اإلعالـ

 ألف 120 إىل ماستقباؽب سيتم الذين الالجئُت أعداد زيادة سبت اؼبقًتحة، اعبديدة اػبطة وفق 
 األوىل اػبطة دبوجب حصتها استيعاب على بعد توافق مل األوروبية الدوؿ بعض أف رغم الجئ
 عليو اؼبوافقة سبت الذي اإلصبايل العدد يتجاوز مل حيث فقط، ألف 40 باستيعاب تقضي اليت
 على عقوبات بفرض األورويب االرباد ىدد العقبة ىذه ذباوز سبيل ويف .الجئ ألف 32 فعال

 اإلصبايل احمللي الناتج حسب دولة كل حصة ربديد ومت .الالجئُت استقباؿ ترفض اليت الدوؿ
 .  14بالفعل استقباؽبم مت الذين الالجئُت وعدد البطالة ومعدؿ السكاف وعدد

يبكن القوؿ أف تذبذب اؼبواقف األوروبية يف التعامل مع أزمة الالجئُت أحد أىم األسباب اليت قد ىذا و  
ر على منطقة الشجن يف اؼبستقبل؛ وكانت أبرز مؤشرات تذبذب اؼبواقف األوروبية ىي اػبطوات تؤث

واليت   3األحادية اليت ازبذهتا كل دولة يف سبيل مواجهة األزمة ففي حُت أعادت أؼبانيا العمل باتفاقية دبلن 
جملر بناء جدار عازؿ على كانت قد أوقفت العمل هبا إلتاحة وصوؿ الالجئُت إىل أراضي أؼبانيا، أهنت ا

وقامت كل من النمسا وأؼبانيا واجملر  حدودىا مع كرواتيا بعد جدار فباثل شيدتو بلغاريا. من جهة أخرى
وسلوفينيا والسويد خبطوات أحادية إلعادة فرض الرقابة على اغبدود، وىو األمر الذي قوبل بفزع من قبل 

بالكامل. من جانبها اعًتضت دوؿ  انهيار منطقة الشنغن ءمفوضية االرباد األورويب إذ يعٍت ىذا اإلجرا
التشيك واجملر وسلوفاكيا وبولندا والتفيا ورومانيا على نسب توزيع حصص الالجئُت على دوؿ االرباد، 

 . 15حيث سجلت اجملر أكرب عدد من طلبات اللجوء من بُت دوؿ االرباد األورويب، بعد أؼبانيا
   السوريُت يف أوروبا  ظروؼ وأضاع الالجئُت : ثالثا

                                                           
   : على الرابط  إف، إف ي الالجئُت، س أزمة من أوروبةة دوؿ مواقف عن سريعة حملة - 1
-country-country -crisis-http://arabic.cnn.com/world/2015/09/06/migrant       

14
-  BBC, Migrant crisis: EU's Juncker announces refugee quota plan, Op.cit.  

 : سيناريوىات متشابكة: تأثَتات أزمة الالجئُت واؽبجرة على منطقة الػ"شنجن"، ؿبمود اؼبنياوي، على الرابط -  15
      http://www.fekr-online.com/article/%D8%B3%D9%8A 

http://arabic.cnn.com/world/2015/09/06/migrant-crisis-country%20-country-
http://arabic.cnn.com/world/2015/09/06/migrant-crisis-country%20-country-
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 معاناة الالجئُت السوريُت يف أوروبا 
عندما وباوؿ الالجئ من سوريا أف يباشر عبوؤه الثاين ىربا من االضطهاد أو شقاء اغباؿ يف بلداف اللجوء 
األوؿ، يصطدـ بأسوار قانونية وأمنية شيدهتا الدوؿ األوروبية حوؿ حدودىا ؼبنع اؽباربُت من اؼبذابح من 

بالنسبة إىل السوريُت اؽباربُت « غَت اآلمن»وؿ إليها. تبقى اؽبجرة غَت الشرعية اؼبالذ األخَت، وإف كاف الوص
يف بلد اللجوء، رغم كل األخطار اليت يتعرضوف ؽبا خالؿ الرحلة البحرية. « الذؿ»من اؼبوت يف بالدىم، و

باذباه الدوؿ األوروبية، ازبذت األوىل  وبعدما كانت تعّد كل من بلغاريا وإيطاليا بلدي العبور األساسيُت
قرارا بإغالؽ حدودىا بسياج شائك مع تركيا أماـ الالجئُت السوريُت قاطعة طريق اؽبجرة أمامهم، بعدما 

 . 16ألف شخص 16، إىل أكثر من 2013وصل عدد اؽباربُت إليها عاـ 
ومن بعدىا ليبيا من أكثر الدوؿ اليت وإضافة إىل تركيا اليت ينتقل الالجئوف منها إىل بلغاريا، تعّد مصر 

تشهد ىجرة غَت شرعية للسوريُت باذباه إيطاليا، ومنها إىل بلداف أوروبية أخرى، وعندما يصلوف إىل 
السواحل الليبية يتكدسوف يف مراكب ال تتوفر فيها شروط السالمة للمغامرة برحلة ؿبفوفة باؼبخاطر عرب 

السوريُّت، وىكذا ترد األخبار بُت حُت « مقتلة»لة صقلية، أو مالطا البحر اؼبتوسط باذباه المبيدوزا قبا
وآخر عن غرؽ قارب يف اؼبتوسط كاف وبمل اؼبئات من الالجئُت من سوريا دفعوا مدخراهتم لبزنس هتريب 
مزدىر بغرض أف يصلوا إىل أوروبا. أما من ينجحوف يف الوصوؿ فيتواتر أف وُبجزوا يف معسكرات تشبو 

 . 17دد قد تطوؿ شهورا، ودوف ضماف أف يتم االعًتاؼ هبم يف النهاية كالجئُتالسجوف ؼب
 مظاىر معناة الالجئُت السوريُت يف أوروبا 
  قصة الطفل إيالف وشاحنة اؼبوت 

استيقظ العامل منذ أياـ على الواقع الذي تعيشو بعض البلداف يف الشرؽ األوسط منذ حوايل طبس سنوات. 
لطفل إيالف، وقد لفظتو أمواج البحر على أحد الشواطئ الًتكية حيث انطفأت وعربت الصورة األليمة ل

أعوامو القليلة، عن اؼبصَت اؼبأساوي ؼباليُت الاّلجئُت الذين وجدوا يف مياه البحر وسيلة للهروب إىل بّر 
 .18آمٍن، بعيٍد عن العنف الوحشي الذي وّلدتو اغبرب يف سوريا. ىذه ىي أزمة اغبضارة واإلنسانية

                                                           
16

اؼبركز السوري ألحباث ودراسات قضايا اؽبجرة واللجوء،  رير مشًتؾ بُت، تق"الالجئ السوري ما بُت الفرار من اؼبوت والسقوط على مراكب اؼبوت -  
  -/file:///C:/Users/HP/Desktop : ، على الرابط2014\9\27دمشق، والفيدرالية السورية غبقوؽ االنساف

 اؼبرجع نفسو. -  17
18

، فريد يشهده الشرؽ األوسط يوميًا على أرضو منذ سنوات أزمة الالجئُت السوريُت: ما نشاىده بكل رعب ضمن نشرات األخبار اؼبسائية ىو ما -  
 مرجع سابق. بلحاج،
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 فالطفل غرؽ ووالدتو وأخوه يف البحر بعد انقالب قارب كانوا مع آخرين يسعوف الوصوؿ بو إىل اليوناف،
 بحثا يغادر الجميع فيما وطنو، تراب إلى عاد الذي السوري قصة ىذا الصبي التاريخ لكن، سيحكي

ىذا .الجهل اباتوعص السلطة إرىاب عن بعيداً  للعيش، فرصة وراء وسعياً  للجوء، وطلباً  مأوى، عن
 من ىربا تركيا وإلى سوريا، داخل عدة مرات شنو أب الطفل إيالن قد نزحت عبداهلل عائلة وكانت
 ورماىم فبتلعهم المسيرة، يكملوا ان رفض البحر لكن .أوروبا الى الهجرة تقرر أن قبل العنف أعمال

 . 19أسرهب العالم أبكى مشهد في تركيا غرب جنوب بودروم شاطئ رمال عند جثثاً 
وتعليقًا على صورة الطفل "إيالف،  توالت ردود األفعاؿ الدولية متهمة أوروبا باؼبشاركة يف اجملازر اليت 
يتعرض السوريوف ،وذلك بتضيقها على ىؤالء اؼبضطهدين ، وىذا ما عرب عنو الرئيس  رجب طيب 

 مقربة للمهاجرين، كما وصفها أردوغاف الذي انتقد أوروبا بشدة متهما أياىا بتحويل البحر اؼبتوسط إىل
 "مارغوت السويد خارجية وزيرةبالشريك يف اعبريبة، من جهة أخرى  جعلت صورة الطفل إيالف 

 جثة صورة مشاىدتها لدى وذلك تلفزيوني، حواري برنامج اثناء عينيها من الدموع فالستروم" تذرف
حيث  .الالجئين لمأساة كرست لةاسئ على ترد الوزيرة الشاطئ. وكانت على ممددة السوري ايالن
 جسدت ألنها وقعا، فينا احدثت الصورة ىذه ان اعتقد« التأثر دموع تمسح وىي الوزيرة، قالت

 لقد« وأضافت». رعب بل بالالجئين، مملوءة مراكب االمر يعد لم .وحكاية واسم وجو في المأساة
 ستكافح أنها فالستروم واكدت .جميعا اآلخرين وألجل ألجلو نتحرك ان علينا االقل على فرضت

 يمكننا ال -الالجئين استقبال في السويد لجهد مماثل بجهد اخرى اوروبية دول تقوم ان اجل من
 .20»بمفردنا المسؤولية كامل تحمل

وأما قصة "شاحنة اؼبوت" أو "شاحنة العار" كما وبلو للنمساويُت تسميتها فكانت براد دجاج ) ربمل  
رجال وشباين نساء وأربعة أطفاؿ( ووجدهتا  59جثة ) 71اكية ( تكدست فيها شعار شركة دواجن سلوف

وهبا  2015أوت  27الشرطة النمساوية على جانب طريق عاـ شرقي البالد قرب العاصمة فيانا يـو 
 أنو يجهل كان أنو بلغاريا في محكمة أمام وكاف سائق الشاحنة أكد .وثائق سفر سورية بُت اعبثامُت

 إن الشرطة وقالت الضحايا، جثث تشريح نتائج النمساوية النيابة ن، في حين سلمتمهاجري ينقل
 بعد. منهم أي ىوية تحدد لم لكنها وأفغان، وعراقيين سوريين ىناك

                                                           

 .24، ، ص 2015سبتمرب5، السبت 15181العدد  الطفل إيالف عاد إىل تراب الوطن بعد مشقة، جريدة القبس، -  19
 اؼبرجع نفسو. -  20
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ىل قتلوا اختناقا  -ومنهم سوريوف-وبِغ ض النظر عن األسئلة اؼبطروحة عن كيفية موت ىؤالء الالجئُت 
هنم قتلوا بشكل فبنهج وسرقت أعضاؤىم؟ وغَتىا من األسئلة اليت ال معٌت وىم يف طريقهم ألؼبانيا؟ أـ أ

من االجابة عنها، فقد دفع ىذا اغبادث األوروبيُت للتحرؾ اعبدي ؼبعاعبة أزمة الالجئُت، خاصة وأنو بعد 
ا  الجئ 26يومُت عثرت الشرطة النمساوية على شاحنة ثانية يف بلدة صغَتة قرب اغبدود مع أؼبانيا، تقل 

 . 21أغلبهم من سوريا ، لكنهم ىذه اؼبرة كانوا ؿبظوظُت وأدركوا أحياء
وشكلت صورة جثة الطفل السوري " إيالف شنو"  )ثالث سنوات( فبددا على وجهو بسواحل تركيا 
و"شاحنة اؼبوت" أو "العار" كما يسميها النمساويوف، نقطة التحوؿ اغبقيقي واؼبفصلي يف اؼبوقف 

شارع األورويب على اػبط، وخبالؼ اذباه اليمُت اؼبتطرؼ، خرجت مظاىرات بالعاصمة ودخل ال .األورويب
أوت اؼباضي، تطالب بفتح اغبدود وإنقاذ الضحايا. ورفع اؼبتظاىروف شعارات  23النمساوية فيينا يـو 

 . عديدة منها "ال وجود إلنساف غَت شرعي، لن نقبل باعبريبة بعد اليـو ولن نصمت، أوقفوا اجملزرة"
فهذه ىي أوروبا اليت تتشدؽ بالديبوقراطية وحقوؽ االنساف، كشفت عن نواياىا السيئة اذباه الالجئُت 
السوريُت، ذبلى ذلك يف اؼبعاملة الالإنسانية اليت قامت هبا بعض دوؽبا ذباه ىؤالء اؽباربُت من االضطهاد 

تعاملها ب الرباد األورويب من قمقمهاخالفات دوؿ ا  أخرجت والباحثُت عن مالذ أمن، يف صورة اجملر اليت
الالجئُت إىل أراضيها وصوال إىل تشريع اعتقاؽبم، رفض تشاطره ؾبموعة " فيسغراد" )اجملر  عالعنيف م

والتشيك وسلوفاكيا( ؼببدأ اقتساـ األعباء عرب توزيع إلزامي "للحصص". وىي إشارة ضمنية  بولندا مع
وجاء ذلك على لسان رئيس الوزراء المجري فيكتور أوروبان حين قال  لعشرات آالؼ طاليب اللجوء.

انيا : " إن من يصلون عبر حدود جنوب شرق أوروبا ىم مهاجرون تجذبهم فكرة الحياة في ألم
وليسوا الجئين"، وأضاف: " إذا أرادوا أن يكملوا من المجر فاألمر ليس ألنهم في خطر بل ألنهم 
يريدون شيئًا آخر"، وتابع: إن ىدف المهاجرين ىو ألمانيا والحياة األلمانية وليس السالمة 

لى الدول الجسدية، معتبرا أنو "من دون وجود ضوابط سيشكل الالجئون عبئًا ماليًا غير محتمل ع
 . 22"األوروبية وأن ىذا سيؤثر في دول الرخاء المسيحية في القارة

 التشريعية التعديالت 

                                                           
21

 " ، اعبزيرة نت، مرجع سابق. " اػبالفات إىل السطحالالجئوف وأوروبا.. أزمة القوانُت وجبهة الرفض -  
 

22
 الالجئُت.. ألزمة إضافية يورو مليارات 3 عن تعلن أؼبانيا…الالجئُت أزمة سبب األوسط الشرؽ يف الغرب أوجدىا اليت الفوضى اعتربت سلوفاكيا - 

 atan.sy/archives/19080http://alw : الرابط على مستقلة، سورية يومية الوطن جريدة ،عنهم اؼبسؤولية اإلرىاب ربمِّل وفرنسا

http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/a1343191-ecb2-4308-a22d-cf859842020f
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 من كاف لذا أزمة لالجئُت السوريُت ، مع للتعامل الكايف باغبد مرنة تكن األوروبية مل يبدو أف التشريعات
 يف ازباذىا مت اليت جراءاتاإل ومن .الالجئُت إليها تدفقات من للحد التشريعات تلك مراجعة الضروري

 :الصدد ىذا
 تطؤىا أوروبية دولة أوؿ يف اللجوء بطلب الالجئ يتقدـ دبقتضاه، والذي دبلن، اتفاؽ يف النظر إعادة
 البد إىل باالتفاؽ التمسك يبكن ال أنو أثبتت الراىنة الالجئُت أزمة خالؿ األوروبية اؼبمارسة لكن قدماه،
 بُت االختالؼ نقاط إحدى االتفاؽ ىذا شكل وقد .فيو النظر عادةإل ضرورة ىناؾ أصبحت مث ومن

 كانت الالجئُت طريق يف أوروبية ؿبطة أوؿ تعترب اليت أو الشواطئ على اؼبطلة فالدوؿ األوروبية، الدوؿ
 التسجيل سواء الالجئُت مع بالتعامل اػباصة العباء ربملها عدـ لضماف االتفاؽ ىذا ؼبراجعة قبل من تدعو

 رفض يتم ؼبن الًتحيل عمليات نفقات حىت أو اللجوء طلبات يف البت غبُت اإليواء أو البصمات خذأ أو
 لالرباد اػبارجية اغبدود عن بعيدة دوؿ وىي وفرنسا كأؼبانيا أخرى دوؿ كانت اؼبقابل يف .طلباهتم
 دبوجب التزاماهتا من للتنصل إيطاليا أو كاليوناف لدوؿ الفرصة إعطاء لعدـ باالتفاؽ، تتمسك األورويب
 على اؼبمارسات خالؿ من وإمبا رظبيا تعديلها يتم مل االتفاقية أف أيًضا اعبدير بالذكر ومن . 23االتفاؽ
 .الواقع أرض
 الذين السوريُت الالجئُت جبميع ترحيبها األؼبانية السلطات إعالف رغم: األؼباين واؽبجرة اللجوء قانوف تعديل
 تدفقات من للحد واؽبجرة للجوء اؼبنظمة القواعد لتعديل األؼبانية كومةاغب عبأت أراضيها، إىل يصلوف
 يف البت وتسريع فيها، والتشدد اللجوء وشروط لقواعد الصاـر التطبيق خالؿ من إليها، واللجوء اؽبجرة
 اآلمنة للدوؿ جديد تصنيف واعتماد اؼبرفوضة، الطلبات لذوي الفوري اللجوء والًتحل طلبات
 مراكز يف اؼبالية على العينية اؼبساعدات وتقدًن أؼبانيا، يف اللجوء بطلبات التقدـ مواطنيها على صعًبا ليكوف

 . 24فقط واحد شهر ؼبدة مسبقة مالية دبعونة الالجئ وبتفظ أف على االستقباؿ،
 من اؼبزيد لتدفق سبب إليها اللجوء حوافز أف الدوؿ بعض أدركت :الدنماركية التشريعات تعديل
 ىذا ويف .إليها اؽبجرة عن لإلحجاـ لدفعهم الالجئوف عليها وبصل اليت اؼبزايا تقليل يف فشرعت رين،اؼبهاج
 وأف الدمباركية، اللغة إتقاف ذلك يف الراغب على ليكوف اعبنسية، منح شروط الدمبارؾ شددت اإلطار
 تلك كانت أف عدب إقامتو، من سنوات طبس آخر خالؿ أشهر وستة سنوات 4 ؼبدة ماليا مكتفيا يكوف

                                                           
 ، 431 العدد ،العربي المستقبل واؼبستجّدات، ؿبمد مطلوع، واالسًتاتيجيات الكربى اإلشكاليات :اؽبجرة وقضايا األورويب االرباد  :راجع للمزيد -  23

 .40 -23ص ص  2015جانفي 
24

، 2015 /12 /8الدوحة،  د شوقي، منتدى العالقات العربية والدولية،قراءة من مدخل االقتصاد السياسي الدويل، أضب -أزمة الالجئُت إىل أوربا -  
 .21ص
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 واإلجابة العامة بالشؤوف يتعلق الختبار اؼبتقدموف ىبضع أف على أشهر، 6 و العامُت تتجاوز ال اؼبدة
 بتخفيض الدمبارؾ قامت كما ، 73% النسبة كانت أف بعد األسئلة، من  80% على صحيح بشكل
 ا.إليه بالقدـو فيرغبو  الذين الالجئُت عدد من للحد اللجوء لطاليب سبنحها اليت اؼبزايا
 السياسيُت الالجئُت أزمة مع للتعاطي األورويب االرباد دوؿ تبنتها اليت التشريعية للتعديالت مباذج ىذه تعترب

 .النهج نفس على سارت أخرى الشرعيُت، لكن دوال غَت واؼبهاجرين
 إساءات على حدود أوربا 
 سعياً  اإلجراءات من ؾبموعة أوروبا حدود على ةالواقع األعضاء يف االرباد األورويب و الدوؿ بعض و ض ع ت
 بُت اإلجراءات ىذه . وتًتاوح نظامي دبا فيهم الالجئُت غَت كبو على غبدودىا العابرين أعداد لتقليل
 العنف استخداـ مثل وغَت الرظبية اغبدود امتداد على إضافية شرطة قوات ونشر األسوار إقامة مثل الرظبية
 يف اإلساءات تلك لوقوع اؼبؤكدة كثرة الرباىُت من وبالرغم .اجملاورة للبلداف النتقاؿا على الوافدين وإجبار
 خطوات سوى األوروبية اؼبفوضية تتخذ مل األقل، على اؼباضية سنوات الثالث مدار على متنوعة مناطق
 لالجئُت السامي اؼبتحدة األمم مفوض دعوات ومع .األورويب االرباد يف األعضاء الدوؿ ؼبساءلة زىيدة

 اؼبمارسات ىذه زالت ما موزينيكس، نيلز أوروبا جمللس اإلنساف حقوؽ ومفوض اإلنساف حقوؽ وصباعات
 .واألورويب الدويل للقانوف انتهاكاً  ىوادة دوف مستمرة
 اليت الدولة غبدود اجملاورة للبلداف اؼبهاجرين أو لالجئُت النظامية غَت اإلعادة والطرد الصد عمليات تتضمن

 على من الدولية اغبماية طاليب رفض أو الفردي الفحص أشكاؿ من شكل أي إجراء دوف لدخوؽبا وفيسع
 تنتهك بل غَت اؼبباشر  أو اؼبباشر القسري الًتحيل يف التسبب احتمالية عند األمر يتوقف وال .اغبدود

 لغَت اعبماعية الًتحيل لعمليات اإلنساف غبقوؽ األوروبية االتفاقية حظر أيضاً  ىذه والطرد الصد عمليات
 قوارب أفَّ  إىل 2012 أكتوبر منذ واؼبهاجروف الالجئوف رواىا اليت القصص تشَت ثابت، وبشكل .اؼبواطنُت
 بالعودة تأمرىم مث اليوناف إىل تركيا من رحلتهم أثناء يف وتوقفها قوارهبم تعًتض كانت يونانيُت ضباطاً  ربمل
 رجاؿ يد على والسرقة للضرب تعرضهم بعضهم وذكر .الًتكية ميةاإلقلي اؼبياه إىل ذاهتا القوارب على

 يف قباحهم بعد اليونانية األراضي مغادرة على آخروف أجرب حُت يف تلك االعًتاض عمليات أثناء ملثمُت
 الشرطة إعادة عن روايات وتواترت .فيها وتركوا الًتكية اإلقليمية اؼبياه إىل قسراً  وأعيدوا إليها الوصوؿ

 قوارب يف سابقاً  النهر عربوىم بعد إفروس هنر عرب تركيا إىل قسراً  الربية اليونانية للحدود للوافدين انيةاليون
 ذات مزاعم بتوثيقو اليوناف يف لالجئُت السامية اؼبتحدة األمم مفوضية مكتب أفاد ، 2014 ويف .صغَتة

 قدمت نفسها، الفًتة ويف . 2014 و 2013عامي  يف وطرد صد عملية 152 كبو بوقوع مصداقية
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 تتلق ومل الصدد هبذا اليونانية السلطات إىل خطية شكاوى تسع لالجئُت السامية اؼبتحدة األمم مفوضية
 البحر يف والطرد الصد عمليات حوؿ التقارير وتوقفت .واالدعاءات اؼبزاعم ىذه إنكار غَت واحدة إجابة
 ضد اؼبقدمة التقارير استمرت ُتح جويلية يف هرش أواخر منذ ؾبدداً  عادت ولكنها 2015 يف أشهر لعدة
 25  2015 عاـ طواؿ الربية اغبدود على العمليات ىذه مثل
 وطرد صد عمليات ُوثق ت 2013 وأكتوبر سبتمرب يف للحدود العابرين عدد ارتفاع أعقاب يف بلغاريا ويف
 تعرضهم تركيا إىل سراً ق أعيدوا من بعض وادعى .تركيا مع حدودىا على البلغارية السلطات يد على

األورويب  االرباد بلداف إىل اليوناف من الالجئُت قدماً  انتقاؿ ومع .النقالة وىواتفهم أمواؽبم وسرقة للضرب
 يوغوسالفيا صبهورية( مقدونيا من وطرد صد عمليات أيضاً  اإلنساف حقوؽ صباعات و ثق ت األخرى،
أوت  يف جويلية وكذلك ويف .السابقة اليوغوسالفية دونيامق صبهورية إىل صربيا ومن اليوناف إىل )السابقة
، 2015أوت  ويف .اليوناف مع حدودىا مؤقتاً  السابقة اليوغوسالفية مقدونيا صبهورية أغلقت ،2015
 صوت قنابل بإطالؽ تشتيتهم السلطات وحاولت فرد آالؼ ثالثة يُناىز ؼبا للحدود الوافدين عدد ارتفع
 كثَتٍ  إصابة إىل أدى ما الصغار األطفاؿ من العديد بينهم من وكاف عليهم مياتبك للدموع اؼبسيل والغاز
 ،2015سبتمرب  ويف .باؽبراوات الالجئُت على بنعف ينقضوف وىم أيضاً  واعبيش الشرطة وصُّوِّرت .منهم

 اجملر أغلقت أف بعد واؼبهاجرين الالجئُت مع اؽبنغارية الشرطة اشتبكت حُت فباثلة مشاىد تكررت
 . 26صربيا مع دودىاح

 تقيم االستجابة األوروبية ألزمة الالجئُت السوريُت : رابعاً 
،  فآماؿ ىؤالء اؼبضطهدين والفارين من حرب مل تبقي ال  يبدو اؼبعاناة ىي قدر الالجئُت السورين احملتـو

مل يكوف  على أخضر وال على يابس، والبحثُت عن مالذ أمن يف أوروبا قد تبخرت باصطدامهم بواقع أليم
مل يضعوه مسبقا يف حسباهنم، ذبلى يف صد أوروبا الباب يف وجوىهم، وذلك من خالؿ بل يتوقعوه 

 اؼبعامالت الالإنسانية اليت قامت هبا بعض الدوؿ األوروبية اذباىهم يف صورة اجملر .
جئُت السوريُت، بل إهنا وعليو فإف أوروبا اليت تتغٌت بالديبقراطية وحقوؽ اإلنساف ،مل تقم بواجبها اذباه الال

تقاعست وقصرت يف تطبيق القانوف الدويل والذي سانبت يف وضعو بنفسها، ومن شبة أعطت صورة غَت 
رئيسة عبنة  الئقة عن تلك القيم اليت تتشدؽ هبا . وىذا باعًتاؼ األوربيُت أنفسهم  إذ جاء على لساف 

، يف تصريح للجزيرة نت قائلة " لقد كانت استجابة حقوؽ اإلنساف بالربؼباف األورويب، "إيلينا فالنسيانو"

                                                           
25

  .21، ص 2016، جانفي ، 51وجهة الوصوؿ إىل أوروبا، دنكاف برين، نشرة اؽبجرة القسرية -إساءات على حدود أوروبا -  
26

 .22المرجع نفسه، ص  -  
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أوروبا لألزمة مشينة، لقد فشلنا سباما يف دعم من ىم يف أمس اغباجة غبمايتنا. فبدؿ أف قبد الطرؽ 
القانونية اآلمنة لوصوؿ الالجئُت إىل البلد الذي اختاروا اللجوء إليو نًتكهم فريسة للمجرمُت واؼبهربُت". 

رب أزمة إنسانية نواجهها يف أوروبا منذ طبسُت عاما، ولدينا القدرة على التعامل معها وتضيف "ىذه ىي أك
، علينا أف نعمل معاً   .27"ولكن ذلك حباجة إىل إرادة سياسية وال يبكن تضييع أي يـو

إذف فاالستجابة األوروبية ألزمة الالجئُت السورين كانت مشينة على حد قوؿ رئيسة عبنة حقوؽ اإلنساف 
 ؼباذا تعارض أوروبا استقباؿ الالجئُت؟ : ؼباف األورويب، "إيلينا فالنسيانو" ، وىذا ما هبعلنا نتساءؿبالرب 

فإجابة على ىذا السؤاؿ تدفعنا للبحث عن األسباب اغبقيقية تقف وراء رفض أوربا لالجئُت السوريُت، 
 :       28واليت يبكن تلخيصها فيما يلي

و مستقرًا ال حروب فيو، وفيو احًتاـ لإلنساف وحرية التعبَت قد ال تتحقق صحيح أف االرباد األورويب يبد 
يف سورية وال غَتىا من الدوؿ العربية على األقل يف القرف اغبايل، وقد تكوف فيو فرص عمل أو حىت 

  مساعدة سخية ؼبن تقبل أوراؽ اعتماده كالجئ.
 اؼبشكلة االقتصادية يف االرباد األورويب 

األورويب من مشكالت مالية واقتصادية، منها عدـ استقرار منطقة اليورو )عملة االرباد يعاين االرباد 
األورويب(، ومواجهة بعض الدوؿ األعضاء مشكالت اقتصادية صبة مثل اليوناف والربتغاؿ وأيرلندا وإسبانيا 

 جانب العبء وإيطاليا، يف حُت تتحمل أؼبانيا العبء األكرب يف مساندة االرباد وعملتو اليورو، إىل
االقتصادي الذي جلبو ضم بعض دوؿ أوروبا الشرقية، باإلضافة إىل تصاعد اؼبنافسة االقتصادية مع الياباف 

 % يف دوؿ االرباد.11.5والصُت والواليات اؼبتحدة، فضالً عن ارتفاع نسبة البطالة إىل 
 تصاعد دور اليمين في أوروبا 

، 751مقعداً من  214اضية أف تسعة أحزاب يبينية متطرفة فازت بػيكفي يف انتخابات الربؼباف األورويب اؼب
باإلضافة إىل تزايد شعبية ىذه األحزاب يف الدوؿ اليت تنشط فيها مثل أؼبانيا وفرنسا واليوناف، ويكفي أف 
 اليمُت اؼبتطرؼ وبكم يف الدمبارؾ، كما أسفرت االنتخابات الربؼبانية يف النمسا اليت جرت يف جواف اؼباضي

%، مقابل تراجع حزب الشعب احملافظ واغبزب االشًتاكي 27عن فوز حزب اغبرية اليميٍت اؼبتشدد بنسبة 
 الديبقراطي بسبب تشديد اليمُت يف ملف الالجئُت يف النمسا.

                                                           

 ." ، اعبزيرة نت، مرجع سابق ـ أورويب حوؿ حصص الالجئُتانقساالالجئوف وأوروبا.. أزمة القوانُت وجبهة الرفض"  -  27
 file:///C:/Users/HP/Desktopاألسباب اغبقيقية وراء رفض أوروبا ألزمة الالجئُت السوريُت، ظبَت حسن، على الرابط :  -  28
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ومعروؼ أف ىذا اليمُت بصفة عامة من أشد الرافضُت الستقباؿ الالجئُت يف أوروبا وخاصة اؼبسلمُت 
أتباعو لالجئُت كما حدث يف أؼبانيا مؤخرًا مع تصاعد أزمة الالجئُت على اغبدود  منهم؛ ولذلك يتعرض

اؼبقدونية، مث على اغبدود اجملرية عندما ىاجم أعضاء اليمُت اؼبتطرؼ مراكز الالجئُت وأحرقوا اؼبساجد يف 
 بعض اؼبدف األؼبانية.

اف ينتمي إىل اليمُت ويعارض بوضوح وال عجب أف يكوف موقف اجملر صادماً، ورئيس وزرائها فيكتور أوري
داخل أروقة االرباد األورويب أي مشاريع غبل مشكالت اؽبجرة، حيث قاؿ أثناء مناقشة اقًتاح يف ىذا 
الصدد يف التاسع من جواف اؼباضي: على اجملر واالرباد األورويب إهباد العوامل اؼبناسبة للتصدي لقضية 

قًتاح اؼبوجود على طاولة اؼبفوضية األوروبية، بلغة بسيطة، سخيف اؽبجرة االقتصادية، أنا مقتنع بأف اال
 وؾبنوف.
 سلوفاكيا والمجر يوضحان السبب الحقيقي 

فسرت تصروبات مسؤول ُْت أوروبيػَُّْت حقيقة رفض االرباد األورويب الستقباؿ الالجئُت السوريُت، فقد قاؿ 
: ال نريد مساجد يف سلوفاكيا، 2015أوت  19 اؼبتحدث باسم وزارة الداخلية السلوفاكية إيفاف نيتك يف

كبن سنقبل الالجئُت اؼبسيحيُت. ويف اليـو التايل، أكد ذلك بطريقة دبلوماسية يف تصروبات نقلتها معظم 
وسائل اإلعالـ العاؼبية: إف سلوفاكيا فيها أقلية قليلة جدًا من اؼبسلمُت، ولبشى أال يكوف لدينا العدد 

جئُت اؼبسلمُت سيجعل حياهتم صعبة يف سلوفاكيا، إف سلوفاكيا دولة مسيحية الكايف من اؼبساجد لال
 يبكنها مساعدة الالجئُت اؼبسيحيُت فقط لذلك سنقبل عدداً منهم.

وقاؿ رئيس وزراء اجملر فيكتور أورباف يـو الثالث من سبتمرب: إف تدفق الالجئُت على أوروبا يهدد بتقويض 
اؿ بصحيفة "فرانكفورتر أعبماينو تسايتونج" األؼبانية: إف العديد من اعبذور اؼبسيحية، وأضاؼ يف مق

الشعوب األوروبية زبتلف يف الرأي مع معظم اغبكومات بشأف أزمة الالجئُت. وأضاؼ أورباف: أعتقد أف 
ؼبًتتبة لدينا اغبق يف أف نقرر أننا ال نريد عددًا كبَتًا من اؼبسلمُت يف بالدنا، مضيفاً: كبن ال كبب النتائج ا

 على ذلك، وأف التجارب التارىبية اليت خاضتها اجملر عزلت البالد عن اآلخرين.
وإذا علمنا أف الالجئُت اؼبسلمُت الذين تدفقوا على أوروبا على مدى العقود اؼباضية سانبوا يف زيادة أعداد 

لسكانية األوروبية اليت زبشى من اؼبسلمُت فيها؛ وبالتايل زيادة مراكزىم اإلسالمية واؼبساجد وتغيَت الًتكيبة ا
الطاعوف األبيض )البفاض أعداد اؼبواليد(. ىذا وكاف قد حذر مركز بيو لألحباث أف عدد اؼبسلمُت يف 

 ـ.2050مليوناً يف سنة  71إىل كبو  2010مليوناً يف سنة  43أوروبا بفضل الالجئُت سَتتفع من 
 : خاسبة وتوضيحات
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سوريُت بوضوح عن اغبقد الدفُت الذي ربملو أوروبا إذباه اإلسالـ إذف لقد كشفت أزمة الالجئُت ال
واؼبسلمُت، فهي تدعي وتتغٌت بكوهنا واحة الديبقراطية وروضة حقوؽ اإلنساف، لكن الصورة اؼبشينة اليت 
قدمتها عن نفسها يف تعاملها مع ىؤالء الالجئُت اؼبضطهدين والباحثُت عن مالذ أمن، تؤكد على سياستها 

مة على ازدواجية اؼبعاير يف تعاملها مع الالجئُت ويف تطبيقها لقوانُت اللجوء. فأوروبا تنظر ؽبؤالء القائ
الالجئُت على أهنم هتديدا ألمنها، إىل درجة أهنا سارعت لربط التفجَتات األخَتة اليت تعرت ؽبا العاصمتُت 

إين كنت على صواب يف تعاملي مع  : األوروبيتُت باريس وبروكسل بأزمة الالجئُت، وكأهنا تقوؿ للعامل
   وىذه ىي نتائج ما كنت تلومونٍت فيو . الالجئُت السوريُت

 : من جهة أخرى وال بد من توضيح بعض النقاط
 التمييز يف اغبقوؽ . إف اللجوء معضلة قانونية وإنسانية مصطنعة ليس ؽبا عرؽ أو جنس أو دين

إف قضية الالجئُت من سورية، قضية . َت مقبوؿوالضمانات بُت الالجئُت على أي أساس مداف وغ
انسانية أوال وسياسية ثانيا ألهنا نتيجة صراع سياسي دموي وعنفي. الالجئوف رحالة بُت الدوؿ يف 
حبث حثيث عن منفى وبفظ ؽبم كرامتهم اإلنسانية. فإف كانت الدوؿ واغبكومات األوروبية تنسق 

ىذا التنسيق غائب عن اؼبنظمات األىلية والنشطاء الذي فيما بينها أمنيا يف مراقبة اغبدود، فإف 
 يقدموف الدعم للسوريُت يف بلداف اللجوء األوروبية باستثناء أؼبانيا.

  إف الدوؿ اؼبضيفة معنية بشكل مباشر بضرورة احًتاـ االتفاقية الدولية اػباصة حبماية
ُت وعديبي اعبنسية الالجئُت، اليت اعتمدهتا األمم اؼبتحدة للمفوضُت، بشأف الالجئ

ولذلك فهذه الدوؿ .منو 33و 31، وال سيما اؼبادتُت 1951 خالؿ مؤسبرىا يف جويلية
مطالبة دبزيد من اجملهودات لتأمُت اغبماية والرعاية الالزمتُت لالجئُت السوريُت، احًتاما 

تسوية وضعية  لتعهداهتا القانونية واإلنسانية، إزاء اؼبنتظم الدويل، وتفعيال اللتزاماهتا بشأف
 .اؼبهاجرين

  أف مسؤولية الالجئُت السوريُت تقع على األمم اؼبتحدة، واؼبفوضية السامية لألمم اؼبتحدة
لشؤوف الالجئُت من أجل التدخل غبماية الالجئُت يف أي دولة من دوؿ العامل اليت يلجأ 

غَت شرعية   إف معاقبة الالجئُت بسبب دخوؽبم البالد بصورةو إليها اؼبهجروف من سوريا،
  كما حصل يف بعض الدوؿ األوروبية، يتعارض مع نص وروح القانوف الدويل السيما

( من اتفاقية الالجئُت اليت تنص على عدـ معاقبة الالجئ بسبب دخولو 31اؼبادة )
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البالد بصورة غَت شرعية، إذا كاف دخولو قد جاء مباشرة من مكاف يتعرض فيو للخطر 
 .يف سوريا والتهديد، كما ىو اغباؿ

 بأف االدعاء للمهاجرين اؼبناوئة القوى بعض رباوؿ أوروبا، إىل الالجئُت أزمة تطورات خضم يف 
 يبحثوف أهنم دبعٌت سياسيُت، الجئُت وليسوا اقتصاديوف مهاجروف ىم األوروبية للقارة القادمُت

 ىذه لكن السوريوف، الالجئوف بينهم ومن صراعات، مناطق من يهربوا ومل أفضل حياة عن
 اإلقليمية القوى بُت للصراعات ساحة أصبحت اؼبثاؿ سبيل على فسوريا واىية االدعاءات
 من الدوؿ الفواعل دوف وبُت بل ثانية، جهة من وبعضها الدولية القوى وبُت جهة، من وبعضها

 .ثالثة جهة
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