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والدكتورة :فريدة بلفراق  -جامعة باتنة – الجزائر
مقدمة

لقد أوقعت الحرب األىلية السورية منذ عام

2011

دمارا لم يسبق لو مثيل في أي بلد من بلدان

المنطقة ،و حسب المحللين السياسيين و المهتمين االقتصاديين ،فإنو قد تم تدمير أكثر من

%90

من

صنّفت المدن السورية في أسفل قائمة المدن من حيث المستوى المعيشي،
االقتصاد السوري بعدما ُ
فضال عن مئات اآلالف من القتلى ،كما أن النزوح أصاب ما يقارب نصف سكان البالد ،في حين أن
أعداد كبيرة تتراوح من بين  5أو  6ماليين سوري تحولت إلى الجئين.
و كما ىو معلوم أن أغلبية المهجريين موزعين بين دول الجوار الثالث ،تركيا 2.1 ،مليون ،لبنان واألردن
بأكثر من  1.2مليون ،أما النزوح إلى أوروبا فتزايد منذ اعالن المستشارة األلمانية انجيال ميركيل عن قرار
الحكومة األلمانية منح اللجوء للسوريين ،موازاة مع تعليق "دبلن" األوروبية المتعلقة باللجوء ،فتنظيمات
دبلن لعام  2013شددت على التعامل مع طالبي اللجوء.
فمنذ نشأة و تطبيق اتفاق شنغن المتعلق بفتح الحدود بين الدول األوروبية المعنية و منذ تطبيق معاىدة
ماسترخت ،تم حصر فرص اللجوء ببلد واحد ،و قد تعرض االتحاد األوروبي النتقادات شديدة من قبل
مفوضية األمم المتحدة لالجئين ،و أن األمر لو خلفيات سياسية و عرقية و أيديولوجية ،إال أن المفوضية
تنظر إلى الوضع بأنو أزمة الجئين ال غير ،دون اعتبارات أخرى ،حيث و حسبها قدم أغلبهم من بلدان
شهدت صراعات و حروب و أزمات ،كالعراق ،أفغنستان وسوريا طبعاً ،التي تُحصي لوحدىا  4ماليين
الجئ موزعين على البلدان الحدودية  ،بل تعدت أعداد ىائلة منهم نحو بلدان أخرى مثل الجزائر.
ومن خالل ىذه المعطيات يمكن دراسة ىذا الموضع بطرح االشكالية التالية:
إذا كان وضع الالجئين السوريين في البلدان األوروبية الزال مثار جدال و حيرة لدى تلك الدول ،فما
ىي أوضاع السوريين النازحين إلى الجزائر؟ وما مدى اندماجهم في المجتمع الجزائري؟ وىل صنفتهم
الدولة الجزائرية في خانة الالجئين أم النازحين أم الضيوف؟ ألسباب سياسية و قانونية  .و عليو ستتناول
ىذه المداخلة النقاط التالية:
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-1مفهوم الالجئ في القانون الدولي.
 تعريف الالجئ. حقوق الالجئ. -2سياسات ادماج الالجئين.
-3أوضاع الالجئين السوريين في الجزائر.
 خاتمةأوال :مفهوم الالجئ في القانون الدولي
لقد كانت مشكلة اللجوء و النزوح القهري من أكثر القضايا اليت واجهت اجملتمع الدويل طوال تارخيو،كون
ىذه الفئات من بُت أكثر رلموعات الناس تعرضا للمعاناة ،سواء كان ذلك نتيجة صراع أو اضطهاد أو غَت
ذلك من أنواع انتهاكات حقوق اإلنسا ن .و صلد أن ادلسؤولية األوىل عن محاية الالجئُت و مساعدهتم تقع على
عاتق الدول ،خاصة بلدان اللجوء اليت يفر إليها الالجئون ،و يتأتى دور ادلفوضية السامية لالجئُت يف حث
الدول و تشجيعها على االلتزام بأحكام اتفاقية عام  1951ودتكُت الدول من تقدمي محاية كافية لالجئُت يف
أراضيها وفقا دلا ىو وارد يف تلك االتفاقية .1واجلدير بالذكر أنو إذا أُرغم ادلدنيُت على ترك موطنهم بسبب
االنتهاكات اجلسيمة للقانون الدويل اإلنساين ،فإهنم يتمتعون باحلماية مبوجب ىذا القانون و جيوز أن تتعلق ىذه
احلماية بالقانون ادلطبق يف النزاعات ادلسلحة الداخلية ،و إذا ّفر السكان ادلدنيون من موطنهم بسبب نزاع
داخلي ،فإهنم يصبحون موضع محاية مشاهبة للحماية ادلنصوص عليها يف حالة نشوب نزاع مسلح دويل 2.كما
حيظر الربوتوكول الثاين التفاقيات جنيف  1949يف مادتو ( )17الًتحيل القهري للمدنيُت ،إذ ال جيوز األمر
ملحة ،و يف ىذه احلالة جيب
بًتحيلهم إال بصفة استثنائية إذا تطلب ذلك دواعي األمن أو أسباب عسكرية ّ
اختاذ االجراءات ادلمكنة الستقبال السكان ادلدنيُت يف ظروف ُمرضية من حيث ادلأوى و األوضاع الصحية
والعالجية و السالمة و التغذية و ىذا ما نصت عليو ادلادة ( )07من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية،
اليت اعتربت الًتحيل القهري للسكان من قبيل اجلرائم ضد اإلنسانية .

 -تعريف الالجئ

تشكل اتفاقية عام  1951ادلتعلقة بوضع الالجئُت و الربتوكول التابع ذلا و الصادر عام  ،1967العنصر ادلركزي
يف النظام الدويل احلايل حلماية الالجئُت ،حيث قامت حوايل  144دولة ( من رلموع الدول األعضاء يف األمم
1

محمد انطراَوخ  ،آنٍبد انحمبٌخ اندَنٍخ نالجئٍه َ مصدالٍتٍب ( د.د). -2مرجع وفضً.
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ادلتحدة و البالغ عددىا  ) 192إما بالتصديق على أحد الصكُت أو عليهما معا ،و قد جتاوز عدد التصديقات
لالتفاقية اليت بدأ نفاذىا عام  1954ما حصلت عليو أية معاىدة أخرى بشأن الالجئُت ،كما حتتفظ االتفاقية
2

بدورىا ادلركزي يف أنشطة احلماية ادلنوطة مبفوضية األمم ادلتحدة لشئون الالجئُت.
و تنطبق صفة الجئ مبوجب الفقرة األوىل من ادلادة ( )1من اتفاقية  ،1951أوال على أي شخص سبق اعتباره
الجئا مبوجب ترتيبات دولية سابقة ،و تقدم الفقرة الثانية من ادلادة ( )1عند قراءهتا يف سياق بروتكول  1967و
بدون احلد الزمٍت ،تعريفا عاما لالجئُت ،حبيث يشمل أي إنسان يكون خارج بلد منشئو و ليست لديو القدرة
على العودة إىل ذلك البلد ،أو التمتع حبمايتو ،و ذلك بسبب خوف مربر من االضطهاد على أساس العرق أو
الدين أو اجلنسية أو االنتماء إىل رلموعة معينة ،أو الرأي السياسي ،و جيوز أيضا أن يكون األشخاص عدديو
3
اجلنسية الجئُت هبذا ادلعٌت...
ففكرة اللجوء تتجسد باألساس يف من يفر من بلده األم عرب احلدود الدولية ألسباب متعددة بدءا من التغَتات
السياسية و االجتماعية إىل اخلوف من االضطهاد يف ظل عدم االستقرار و انعدام األمن.
فهناك ادلاليُت من الالجئُت العابرين للحدود بسبب ظروف صعبة ،شلا يؤكد أن ادلشكلة ال زالت قائمة ،و أن
واقع النزاعات يُرغم على النزوح خارج البالد حبثا عن األمان،و عليو يتعُت على ادلنظمات الدولية أن تضطلع

بدورىا يف ىذا اجملال لتأمُت احلماية للنازحُت يف ظل أزماهتم و ما يواجهونو من تعقيدات ،إذ قد ال جيدون أرضا
4
تقبلهم
 حقوق الالجئينال دتيز القوانُت يف ىذا االطار بُت ادلهاجر غَت القانوين الذي جاء ألسباب اقتصادية أو اجتماعية ،والالجئ
الذي جاء ألسباب سياسية ،حبيث إن كليهما يوضع يف خانة ادلهاجر غَت القانوين بالنسبة لدول أوروبا خاصة
وكل دول العامل عامة ،ىذه القوانُت و معها شرائح واسعة من رلتمعات بلدان االستقبال تعترب أن الالجئ
السياسي ىو فقط ذلك ادلعارض السياسي الذي يتمتع بوعي سياسي وعلى آراء غَت مقبولة يف بلده األصيل و
ليس كذلك األشخاص البسطاء الذين ّفروا من ويالت احلرب و االرىاب و عدم االستقرار السياسي ،و

اتفاقية  1951ادلتعلقة بوضع الالجئُت و الربوتوكول التابع ذلا ،جاي س،جودين جيل-2 Copyright c united nations ،
2010,www.un org/law/avl
l -3نمرجع وفضً.
 -4حمبٌخ انمدوٍٍه َ األعٍبن انمدوٍخ فً انىزاعبد انمضهحخ غٍر اندَنٍخ،رلٍخ عُاشرٌخ ،رصبنخ دكتُراي ،جبمعخ عٍه شمش ،انمبٌرح ،2002
ص.222.222
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ضمنهم عائالت بأكملها و عجزة و نساء و أطفال قاصرين غَت مصحوبُت من قِبل ذويهم ،لذا يتم تصنيف كل
5
ىؤالء كالجئُت ألسباب إنسانية رغم أن السبب لنزوحهم ىو سبب سياسي باألساس.
وال يتوافق ىذا التصنيف مع اتفاقية  1951لالجئُت ،و اليت ال دتيز بُت الجئ سياسي و الجئ ألسباب إنسانية،
ألن كليهما واحد حسبها ،و باإلضافة إىل ىذه االتفاقية و الصكوك االقليمية ،دتت معاىدات أخرى توفر
احلماية لطائفة من احلقوق اإلنسانية لالجئُت و طاليب اللجوء ،فضال عن ما ورد يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق
6
االقتصادية و االجتماعية و الثقافية .
وقد وفر قانون االحتاد األورويب احلماية لألشخاص الذين ال تشملهم اتفاقية األمم ادلتحدة لالجئُت من قبيل
الذين يفرون من أتون العنف العشوائي يف حاالت النزاع ادلسلح ،أو من التعذيب و غربه من ضروب اساءة
ادلعاملة أو من عقوبة اإلعدام ،و مع مرور الزمن أصبح مبدأ عدم االعادة القسرية مبدأ عريف يف القانون الدويل،
مبعٌت أنو التزام ينطبق على مجيع البلدان بغض النظر عما إذا كانت تلك البلدان دوال أطرافا يف االتفاقيات احملددة
7
اليت نصت على حظر االعادة القسرية.
وقد جتلت حتديات واجهت قضية اللجوء و مدى مصداقيتها و خاصة ما تشهده األلفية الثالثة من متغَتات
عديدة ،حيث صلد أن االلتزام السياسي الذي أظهره اجملتمع الدويل يف التصدي للجوء و النزوح القسري يف بعض
البلدان كان غائبا يف بلدان أخرى ،إذ الكثَت من بلدان العامل ،أصبحت تتخذ بعض التدابَت التقييدية على ضلو
متزايد لردع الالجئُت ،و ىناك من الدول قامت بالتنسيق فيما بينها لغايات احلد من قدوم الالجئُت ،دون مراعاة
األسباب الدافعة للجوء ،حىت أدت تلك السياسات إىل وصم الالجئُت بأهنم أناس حياولون التحايل على

القانون 8.و قد أدى ال تدفق الكبَت لالجئُت يف ادلدة األخَتة عرب بلدان كثَتة إىل االرتباك يف التعامل مع الوضع
القائم وفقا دلا تتطلبو احلماية الدولية لالجئُت ،فضال عن الًتدد يف االلتزام بالتعاون مع مفوضية األمم ادلتحدة
حبث الدول على التعاون مع ادلفوضية ،رغم أن طبيعة التزام الدول
لشؤون الالجئُت حسبما أقرتو اجلمعية العامة ّ
ليست واضحة دائما 9،كما ىو الشأن بالنسبة اللتزام الدول بقواعد القانون الدويل يف كافة اجملاالت.
وعلى صعيد ادلمارسة ،تعودت الدول أن تشرك ادلفوضية يف عملية اختاذ قراراهتا ادلتعلقة بالالجئُت ،وتقوم ىذه
األخَتة بتقدمي التوجيو بصورة منتظمة بشأن ادلسائل ادلتعلقة بتفسَت النصوص ،إذ جيري التعويل على ُكتيبها
ادلتعلق باإلجراءات و ادلعايَت لتحديد وضع الالجئُت و الذي صدر يف عام  ،1979بناء على طلب الدول
5

انرثٍع انعرثً َ انٍجرح غٍر انمبوُوٍخ فً انجحر األثٍض انمتُصط ،عجد انُاحد أكمٍر ،انمضتمجم انعرثً ،عدد ،2022،444ص.226
مرجع وفضً ،ص .447
 وظرح عبمخ عهى حمُق انالجئٍه ،شرٌف انضٍد عهً ،انمكتت االلهٍمً نهشرق األَصط َ شمبل افرٌمٍب ،مىظمخ انعفُ اندَنٍخ.8
آنٍبد انحمبٌخ اندَنٍخ نالجئٍه َ مصدالٍتٍب ،محمد انطراَوخ ،مرجع صبثك.9
-انمرجع انضبثك ،جبي س ،جُدٌََه جٍم.
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األعضاء يف اللجنة التنفيذية للمفوضية ،وذلك بوصفو مرجعا موثوقا و إن مل يكن ُمل ِزما ،و نالحظ حاليا تزايد
10
االشارة إىل مبادئ توجيهية أكثر حداثة يف اطار إجراءات حتديد وضع الالجئُت.
ثانيا :سياسات إدماج الالجئين.

انعقد مؤدتر بباريس دلنظمة التعاون االقتصادي و التنمية بتاريخ /29يناير ،2016/بشأن ادماج ادلستفيدين من
احلماية الدولية ،و قد دعا األمُت العام للمنظمة و ادلفوض السامي لشؤون الالجئُت ،احلكومات إىل مضاعفة
11
اجلهود دلساعدة الالجئُت على االندماج و االسهام يف اجملتمعات و االقتصاديات األوروبية.
ففي عام َ ،2015عرب أكثر من مليون شخص البحر األبيض ادلتوسط ،حبثا عن احلماية الدولية يف أوروبا و
شددت منظمة التعاون و ادلفوضية ال على الواجب األخالقي فحسب ،بل كذلك على احلافز االقتصادي
الواضح دلساعدة ماليُت الالجئُت ،الذين يعيشون يف بلدان منظمة التعاون االقتصادي ،بتطوير ادلهارات اليت
12

حيتاجوهنا للعمل بشكل ُمثمر و آمن يف وظائف الغد.
ادلشًتك بباريس ":ال يُعد الالجئون
و قال األمُت العام دلنظمة التعاون االقتصادي " :أصليل غوريا" يف ادلؤدتر
َ
مشكلة ،بل ُديكنهم و جيب أن يكونوا جزءا من احلل للعديد من التحديات اليت تواجهها رلتمعاتنا ،فهم حيملون
ماسة
األمل حبياة أفضل ،و مستقبل أفضل ألطفاذلم و أطفالنا ،و لكن لتحقيق ىذه االمكانات ،ىناك حاجة ّ

إىل استثمارات كبَتة لتوفَت الدعم الفوري و مساعدة الالجئُت على االستقرار و التكيّف و تطوير مهاراهتم ،إهنا
مهمة صعبة و ُم ِكلفة على األمد القصَت ،و ذات مردود كبَت على اجلميع ،على ادلتوسط و الطويل" .أما ادلفوض
السامي "،فيليب دو غراندي" ،فقال" :اإلدماج عملية ديناميكية ذات اجتاىُت ،تتطلب من األفراد و اجملتمع بذل
جهود كبَتة ،و لكن يلعب الالجئون دورا كامال يف احلياة االجتماعية و االقتصادية و الثقافية للبلد الذي
يستضيفهم ،و حيتاجون إىل ادلساواة يف احلقوق و الفرص ،و تلعب الدول دورا مهما يف ىذه العملية لضمان أن
يؤدي الالجئون دورا اجيابيا و فعاال يف عملية االدماج ،ال سيما من حيث اخلدمات ادلقدمة ذلم ،و من حيث
ُ
13
ضمان تلقيهم الًتحيب يف اجملتمعات اليت تستضيفهم".
نالحظ أن ىناك دعوة حثيثة لتحسُت أوضاع الالجئُت و التكفل هبم من قِبل ادلشاركُت يف ذلك ادلؤدتر ،و لكن
واقع األحداث يوضح أن عمليات اإلدماج ليست بالسهولة مبا كان ،نظرا لعوامل متعددة خاصة بالالجئُت و
بالدول ادلضيفة يف حد ذاهتا ،و بالتايل تصعب عمليات اندماج و إدماج األعداد الكثيفة من الفارين من ظروف
10

مرجع وفضً.11
 -unhcr/j. matesمؤتمر ثبرٌش ،لصض أخجبرٌخ،2022/2/22 ،12
مرجع وفضً.13
-مؤتمر ثبرٌش ،مرجع صبثك.
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بلداهنم ادلتأزمة و اخلطَتة ،و من ىنا تُطرح فكرة االعادة القسرية لالجئُت إىل بلداهنم خالفا لالتفاقيات و
األعراف الدولية.
باإلضافة إىل احلماية األساسية اليت يوفرىا مبدأ عدم اإلعادة القسرية عند احلدود ،تنص اتفاقية  1951على
احلماية من العقوبات اليت يستتبعها دخول البلد بصورة غَت قانونية ( ادلادة  )31و من الطرد ،إال على أساس
أسباب شديدة اخلطورة ( م  ،) 32و تسعى ادلادة الثامنة إىل إعفاء الالجئُت من أحكام التدابَت االستثنائية اليت
قد يكون ذلا تأثَت عليهم جملرد انتمائهم إىل جنسية معينة ،يف حُت تصون ادلادة التاسعة حق الدول يف اختاذ
تدابَت مؤقتة ،على أساس األمن الوطٍت ضد شخص معُت ،لذلك ال جيوز إال يف انتظار أن حتدد الدولة الطرف،
14
ما إذا كان ذلك الشخص الجئا حقا ،و ما إذا كانت مواصلة تلك التدابَت ضرورية دلصلحة األمن الوطٍت.
كما وافقت الدول على توفَت تسهيالت معينة لالجئُت ،مبا يف ذلك ادلساعدة اإلدارية ( م )25و أوراق اذلوية (
م ،)27ووثائق السفر( م  )28و منح ترخيص لنقل ادلمتلكات (م  )30و تيسَت احلصول على اجلنسية (م  ،)34و
بالنظر إىل اذلدف ادلتمثل يف اجياد حل االستيعاب و االدماج ،فإن مفهوم وضع الالجئ يف االتفاقية يُتيح بالتايل
نقطة انطالق للنظر يف معيار ادلعاملة ادلناسب لالجئ يف أقاليم الدول األطراف ،و ىذه ىي النقطة اليت تركز فيها
االتفاقية على مسائل ،مثل الضمان االجتماعي و الواجبات الغذائية و الوصول إىل العمالة و ادلهن احلرة ،وىي
اليت ينكشف فيها ادلصدر األورويب أساسا لالتفاقية ،يف ىذا اجملال ،أي رلال ادلواد اليت تتناول احلقوق
االجتماعية و االقتصادية ،الذي مازال يوجد فيو أكرب عدد من التحفظات ،وال سيما من طرف البلدان
15
النامية.
و يف احلقيقة دتر فئات كثَتة من الالجئُت يف وقتنا احلاضر بأصعب أيام حياهتا دلا تتعرض لو من أزمات ،أوذلا
حالة االضطهاد و احلروب يف بلداهنا ،و ثانيها حالة النزوح القسري و ما يتخللو من ارىاق نفسي و جسدي و
مساسا بالكرامة اإلنسانية ادلالحقة ذلم عرب حدود البلدان اليت يفرون عربىا أو إليها ،إذ ديثل السوريون أىم ىذه
الفئات ادلشتتة و أكربىا ع ددا من ادلهاجرين بُت الدول ،بل القارات اليت يتعرضون فيها يف بعض ادلناطق إىل
أقسى ادلعامالت ،بالزج هبم إىل حياة التشرد و ادلعاناة ،و حيدث ذلك خاصة يف الدول اليت تعيش مشاكل
التنمية و األزمات و عدم االستقرار ،فضال عن وجود بلدان أوروبية شلن يرفضون تواجد ىؤالء الالجئُت على
أراضيهم.

14

اتفبلٍخ  ،2222مرجع صبثك.15
-مرجع وفضً.
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وقد كان مرور السوريون من تركيا عرب حبر اجيو و اجلزر اليونانية إىل البلقان و شرق أوروبا ديثل قرابة  8000الجئ
كل يوم حسبما قُدم من احصاءات،إذ يعربون شرق أوروبا قاصدين غرهبا و مشاذلا ،سعيا إلقامة آمنة واعدة،
16

لكنها قوبلت باضطراب سلوك الدول األوروبية و تباينها الصارخ.
و الدليل على ذلك ما حيصل لدول االحتاد األورويب من زعزعة و اضطراب ،بسبب عدم التوافق يف ادلواقف إزاء
ىذه ادلشكلة ،و بادلقابل ىناك من الدول َمن حتاول استيعاب ذلك التدفق النازح إليها مبا لديها من إمكانات و
قدرة احتواء بكل رحابة صدر و ما ديليو الضمَت اإلنساين ،و األعراف الدولية.

ثالثا :أوضاع الالجئين السوريين في الجزائر.

إن ما ديكن مالحظتو يف قضية جلوء السوريُت يف اجلزائر ىو وجود اشكالية يف التعامل مع ىذا ادللف من طرف
السلطات و فوضى و غموض يف من النازحُت أنفسهم،لعدة أسباب منها وجود جلوء سلتلط وتدفق كبَت من

الالجئُت ،إذ يصعب التكفل هبذه األعداد اذلائلة من األفارقة و السوريُت يف وقت واحد.
وينبغي االشارة إىل عدم وجود قانون وطٍت للجوء فضال عن غياب ىيئة دلعاجلة طلبات اللجوء يف اجلزائر ،شلا
دفع ادلفوضية إىل القيام بتحديد صفة الالج ئُت ،حيث ال يتمتع الالجئون و طالبو اللجوء حبق احلصول على
عمل رمسي أي وظيفي ،األمر الذي حيد من دتكنهم من االعتماد على أنفسهم ،فضال عن كوهنم عرضة
لالعتقال و االحتجاز ،كما أهنم ال حيصلون على بعض احلقوق األساسية ،و قد أدت التطورات احلاصلة يف
ادلنطقة على نطاق واسع ،و تدابَت االعًتاض األكثر تشددا و سياسات اللجوء األشد صرامة ادلعتمدة يف بلدان
عديدة يف االحتاد األورويب إىل زيادة طاليب اللجوء يف اجلزائر ،وخاصة من اجلمهورية العربية السورية.
وقد وضعت وزارة الشؤون اخلارجية حدا للجدل القائم حول وضعية الرعايا السوريُت الفارين إىل اجلزائر من
جحيم احلرب يف بالدىم ،بإعالهنا عدم منحهم حق اللجوء و اخضاعهم ألحكام القانون ادلتعلق بشروط
الدخول و اإلقامة يف اجلزائر و التنقل هبا ،الصادر يف /25جوان،2008 /كما أوضحت وزارة اخلارجية على لسان
ناطقها الرمسي يف تصريح لو ،أنو ليس بإمكان اجلزائر منح حق اللجوء لقرابة  13ألف مواطن سوري التحقوا
باجلزائر مؤخرا بسبب أزمة بالدىم،مشَتا إىل خضوعهم يف ىذه احلالة لالتفاقيات الثنائية بُت اجلزائر و سوريا،
اليت ال تعفي رعايا البلدين من الفيزا ،على أن ال تتعدى مدة اإلقامة ثالثة أشهر دون انقطاع ،و بالتايل فالرعايا
السوريون سيكونون رلربين على مغادرة الًتاب اجلزائري بعد ثالثة أشهر ابتداء من تاريخ رليئهم إليها ،و ىذا ال
يُلغي حقهم يف العودة شريطة االلتزام بالقانون ادلذكور و احًتام االتفاقيات الثنائية تلك ،و أضاف الناطق
الرمسي  ،أنو بسبب احلالة االستثنائية اليت دير هبا الشعب السوري ،ديكن دتديد فًتة إقامة السوريُت يف اجلزائر ،غَت
16

-انتغرٌجخ،كمبل خهف انطٌُمَ ،رلخ عمم ،انمضتمجم انعرثً.204 ،2022،

Route Educational and Social Science Journal 76
Volume 4(1), February 2017

أن ذات ادلسئول أوضح عن رفض الدولة اجلزائرية بقاء ادلواطنُت السوريُت يف األماكن العمومية لتعارض ذلك مع
17
القانون اجلزائري الذي دينع التجمهر يف الساحات و األماكن العامة.
و قدكشفت ادلفوضية السامية لألمم ادلتحدة لشؤون الالجئُت اليت يوجد مقرىا جبنيف ،أن اجلزائر األخَتة عربيا
من حيث ادلساعدات ادلخصصة لالجئُت لعام  ، 2014 – 2013رغم تضررىا الكبَت من نزوح األفارقة و
السوريُت،و قد أوردت نشرة صادرة عن ادلفوضية أهنا سجلت ارتفاعا واضحا يف عدد الالجئُت القاصدين للًتاب
اجلزائري ،خاصة من جانب ادلواطنُت السوريُت و األفارقة ،مؤكدا ارتفاع أفواج الالجئُت يف منطقة مشال افريقيا،
صاحبة ارتفاع يف الدعم ادلادي ادلخصص للدول ادلستقبلة.
ُ
و قد أكدت ادلفوضية أن ذلك الدعم انتقل من  47مليون دوالر وجو عام  2010لدول ادلنطقة السبعة (ادلغرب،
مصر ،اجلزائر ،تونس ،موريتانيا ،ليبيا و مايل) إىل  171.3مليون دوالر عام  ،2012ليتوقف عام  2014عند رقم
 158.5مليون دوالر ،و أوضح ادلصدر ذاتو أن مربر ىذا االرتفاع يأيت استجابة لألزمات ادلتعددة اليت تواجو
الالجئُت ،و اليت اشتدت مع اندالع األحداث يف فًتة (الشتاء العريب ) مشددة على أن األزمة السورية جعلت
عددا كبَتا من الالجئُت يتدفقون على الشمال االفريقي مبا فيها اجلزائر.
كما كشفت ادلنظمة األشلية ادلعروفة  ،HCRأن اجلزائر تلقت عام  2013دعما ماليا قُدر حبوايل  28مليون دوالر
فقط من الدعم االمجايل البالغ  167مليون دوالر 18.و قد يكون ىذا التقصَت الدويل من األسباب اليت وقفت
حائال دون ادلراعاة و التكفل الالزمُت بالنازحُت ضلو اجلزائر ،من السلطات اجلزائرية نظرا لتفاقم األوضاع
وانفالت األمر أمام اذلجرة ادلختلطة اليت تشهدىا اجلزائر و بأعداد كبَتة لألفارقة والسوريُت يف ادلرحلة نفسها.
لقد توافد العديد من السوريُت على اجلزائر بطريقة عادية ،ففي حدود ادلعلومات ادلتوفرة من مصادر
مقربة من السلطات اجلزائرية كان دخوذلم بطريقة عادية وقانونية ،حيث مت دخول أغلبيتهم عرب ادلطارات اجلزائرية،
والقلة القليلة دخلت عرب ادلوانئ اجلزائرية ومراكز احلدود الشرقية ،حاملُت تأشَتة الدخول ُمسلَمة ذلم من السفارة
اجلزائرية يف بلدىم ،وىم هبذه الصفة يف حكم الزوار ،وقد توزعوا على أغلب ادلدن اجلزائرية ومل يعرف عددىم يف
بداية األمر.
وعندما اقًتبنا من السلطات اجلزائرية شلثلة يف وزارة التضامن الوطٍت وقضايا ادلرأة أحالتنا إىل اذلالل األمحر
اجلزائ ري ،وعند اتصالنا برئيسة اذلالل األمحر اجلزائري سألناىا عن الرقم احلقيقي لالجئُت السوريُت يف ضوء

-17انجزائر ترفض مىح حك انهجُء نهضُرٌٍه ،مُلع كم شًء عه انجزائر ،ة.ن
-18مفُضٍخ انالجئٍه تدعم انجزائر ة 22مهٍُن دَالر فمط ،نؤي.ي،جرٌدح انحٍبح 40 ،صجتمجر .2024
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التضارب يف عددىم ،وطلبنا منها إزالة الغموض عن العدد احلقيقي ،ذلك أن البعض يقول ب 12ألف ،والبعض
اآلخر يقول ب 25ألف ،غَت أن ادلسئولة فاجأتنا بعدم معرفتها العدد احلقيقي ،وقالت لنا  :ليس لدينا أي رقم،
وأن مشكل الالجئُت السوريُت ليس مطروحا باحلدة ادلطروحة لدى الدول األوربية ودول اجلوار السوري ،وأسهبت
يف تربير جهلها للعدد احلقيقي للسوريُت يف اجلزائر ،قائلة ":أن السوريُت يف اجلزائر حيظون بًتحيب العائالت
اجلزائرية بالعائالت السورية" مث استطردت أننا فتحنا سليم يف سيدي فرج للعائالت اليت مل جتد مأوى ،وحيظى
أبناؤىم بالدراسة يف ادلدارس اجلزائرية .
وىكذا ،مل تقل لنا ادلسئولة عن وضعهم القانوين ،ىل ىم الجؤون ،ىل ىم نازحون؟ ىل ىم مقيمون؟ ىل
ىم عابرون؟ أم أهنم عائدون؟
لقد كا نت إجابة رئيسة اذلالل األمحر اجلزائري مثَتة حقا للدىشة ،وخاصة عندما يتعلق األمر بعدد الالجئُت
السوريُت يف اجلزائر ،وأمام ىذا الواقع اضطررنا إىل اللجوء إىل بعض ادلصادر اإلعالمية ادلقربة من السلطات
اجلزائرية ،ونقصد بذلك الصحف ادلوالية ألشخاص نافذة يف السلطة ،فقيل لنا أن عدد الالجئُت السوريُت بلغ
 12ألف الجئ ،والبعض اآلخر قدر عددىم ب 25ألف الجئ ،غَت أن وضعهم القانوين غَت واضح دتاما.
أما وزيرة التضامن وقضايا األسرة وادلرأة ،فقد كشفت على ىامش زيارة العمل اليت قادهتا إىل مدينة تلمسان،
بكل
أ ّن اجلزائر استقبلت  24ألف الجئ سوري منذ توتّر األوضاع بسوريا ،مشَتة إىل أ ّن السلطات العليا تعمل ّ
ما بوسعها من أجل تسهيل اندماج العائالت السورية اليت فضلت اللّجوء إىل الًتاب اجلزائري وذلك من خالل
لكل مواطن سوري الجئ باجلزائر ،وأ ّن
تسهيل دتدرس األطفال السوريُت ،باإلضافة إىل أ ّن سوق العمل مفتوح ّ

احلرة أو التجارة .
قوانُت العمل اجلزائرية تتيح الفرصة للسوريُت مبمارسات العمل بشكل طبيعي سواء يف األعمال ّ
ويف تطابق أقوال رئيسة اذلالل األمحر اجلزائري ،ووزيرة التضامن وقضايا األسرة وادلرأة ،مع ىذه ادلصادر
الصحفية حول التكفل بالالجئُت ال سوريُت ،يؤكد القائد العام للكشافة اجلزائرية يف تصريح لـ ''النهار'' وىي
صحيفة يومية مقربة جدا للسلطة ،أنو مت ختصيص عدد من الشاليهات للسوريُت يف منطقة سيدي فرج،

وتك ّفلت السلطات اجلزائرية بكل العائالت السورية اليت كانت يف ساحة بور سعيد ،أين مت نقلهم إىل واحدة من
ادلناطق اجلميلة يف العاصمة بالقرب من شاطئ البحر ،أين خصص ذلم  200سرير ،وحسب ذات ادلصدر فقد
مت التكفل بكل أمورىم يف الوقت الذي مت إخضاع عدد منهم للمتابعة الطبية والفحص لالطمئنان على وضعيتهم
الصحية ،غَت أن السلطات فوجئت مبغادرهتم لتلك الشاليهات يف اليوم ادلوايل ،إذ مل يبق يف ادلركز ادلخصص ذلم
بسيدي فرح سوى عائلة واحدة ،وقال ذات ادلتحدث لـ ''النهار'' أنو تفاجئ بطلب منسق الالّجئُت ألسوريُت
توفَت شقق يف عمارات لكل العائالت.
Route Educational and Social Science Journal 78
Volume 4(1), February 2017

ويف نفس ادلوضوع فقد أكدت رئيسة اذلالل األمحر اجلزائري يف تصريح ذلا :أن األطفال الالجئُت
السوريُت باجلزائر متمدرسون بصفة عادية ،وأوضحت يف تصريح ذلا نقلتو وكالة األنباء اجلزائرية على ىامش توزيع
ادلستلزمات ادلدرسية على أطفال الالجئُت السوريُت القاطنُت مع عائالهتم مبركز سيدي فرج مبناسبة الدخول
ادلدرسي  2015 / 2016أن "كل أطفال الالجئُت السوريُت متمدرسون بصفة عادية يف اجلزائر" ،وتدخل ىذه
ادلبادرة يف إطار "عملية التضامن العادية التلقائية من الشعب اجلزائري جتاه شقيقو الشعب السوري" ،حسب
رئيسة اذلالل األمحر اجلزائري اليت أكدت أنو "ال بد أن تشعر ىذه العائالت اليت تركت عائالهتا يف سوريا بوجود
عائالت أخرى حتتضنها يف بلدىا الثاين".
من خالل ىذه التصرحيات يتبُت أن السلطات اجلزائرية مل تتكفل إال ب  160الجئ سوري كانوا قد
اختذوا من ساحة بور سعيد يف قلب العاصمة مأوى ذلم ،يف انتظار التفاتة السلطات إليهم وأن ال 25ألف
سوري الباقية ىائمة على وجهها يف ادل دن والقرى اجلزائرية ،فمنهم من يعمل عند اخلواص ،ومنهم من امتهن
يتسول ،ومنهم من ينتظر ما جيود بو الشعب اجلزائري عليو من إطعام ومأوى لوقت
تاجر متجول ،ومنهم من ّ
قصَت.
وما جتدر اإلشارة إليو يف ىذا الشأن ىو الغياب ادللحوظ للسورين من شوارع العاصمة منذ بداية شهر أفريل
احلايل ،حيث اختفوا عن األنظار بعد أن كانوا قبل التاريخ ادلذكور تعج هبم الشوارع وادلدن الكربى و الساحات
العمومية وادلساجد مبختلف الواليات اجلزائرية ،بعد أن كانوا قد اكتسحوا غالبية الساحات العمومية وادلساجد
واألسواق ،األمر الذي يدفع إىل التساؤل حول مصَتىم ،ووضعهم القانوين ىل ىم الجئون ،أم أهنم نازحون؟ أم
ىم مقيمون؟ أو عابرون؟ أم أهنم عائدون؟

 ىل ىم الجئون؟

السلطات اجلزائرية تنظر إىل الطريقة اليت دخل هبا السوريون اجلزائر ،فهي ترى أن وضعهم ال ينطبق مع وضع
وطبيعة الالجئ ،فالسوريون دخلوا اجلزائر بتأشَتة صادرة من السفارة اجلزائرية بسورية ،دخلوا هبا بشكل طبيعي
وقانوين ،فمنهم من أجر شقق راقية ،ومنهم من أجر يف فنادق متواضعة،و من مت إيوائو من طرف اجلزائريُت
احملسنُت بصفة مؤقتة ومنهم من غادر.
غَت أن احلقيقة غَت ذلك دتاما ،فرغم دخول السوريُت اجلزائر بتأشَتة ،فإهنم يف احلقيقة ىربوا من جحيم
احلرب الذي دمر سوريا ،وينطبق عليهم صفة الالجئ طبقا ألحكام القانون الدويل وخاصة الفقرة األوىل من
ادلادة ( )1من اتفاقية  ، 1951حيث يشمل صفة الالجئ أي إنسان يكون خارج بلد منشئو و ليست لديو
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القدرة على العودة إىل ذلك البلد ،حيث جيد نفسو مرغما على النزوح خارج البالد خوفا من االضطهاد يف
ظل عدم االستقرار و انعدام األمن حبثا عن األمان ،وىذا ىو وضع السورين احلقيقي يف اجلزائر.
فالسوريون يف اجلزائر وصل هبم األمر إىل أهنم يتحملون كل ادلصاعب يف الغذاء و ادلأوى ،ىم فقط
يتمنون أن تسمح ذلم اجلزائر بالبقاء بعد انقضاء اآلجال القانونية لبقائهم يف اجلزائر ،وأن ال تطلب منهم قوات
األمن مغادرة البالد لكون صالحية التأشَتة قد انتهت ،وىذا اذلاجس ىو ما دفع العديد من السوريُت إىل تدبر
النقود من أجل شراء تذكرة سفر إىل أي بلد حىت يتمكن فيما بعد من البقاء ثالثة شهور أخرى ،وىذا يف نظرنا
إجحاف يف حق السوريُت من عدم دتكينهم من ادلكوث يف اجلزائر دون قيود ،وىي احلاالت اليت يعاين منها
الكثَت من السوريُت ادلهددين بالًتحيل جراء إقامتهم غَت القانونية.

 ىل ىم مقيمون أم عابرون؟

ال ديكن بأي حال من األحوال اعتبار السوريُت يف اجلزائر بأهنم مقيمُت ،فهم بأنفسهم يصرحون
برغبتهم يف العودة إىل بلدىم مبجرد انتهاء احلرب ،وتفيد ادلصادر اإلعالمية ادلقربة من السلطة أن غالبية الالجئُت
السوريُت الذين دخلوىا منذ األزمة قد غادروا اجلزائر ،إذ أكد آخر تقرير رمسي وصل احلكومة حسب صحيفة
الشروق ادلقربة من السلطة ،مغادرة  11623الجئ سوري من أصل  12ألف سوري الجئ يف وقت سابق ،فيما
حتصي إدارات ادلراكز اليت خصصها اذلالل األمحر ،بالتنسيق مع وزارة التضامن الوطٍت  377مقيم بطريقة قانونية
و ىؤالء استقروا يف اجلزائر منذ أعوام خلت ،أي قبل أحداث احلرب يف بلدىم.
لذلك ديكن القول أهنم عابرون ،فالتقارير الرمسية حسب صحيفة الشروق تفيد أن (الالجئون السوريون يف
اجلزائر ،الذين وصل عددىم  12ألف سوري  ،قد رحلوا من اجلزائر يف اجتاه عدد من الدول األوروبية منها فرنسا
وبريطانيا ،و أدلانيا و غَتىا ،بعد أن توفرت ذلم الظروف ،بسبب ما تعيشو دمشق وباقي زلافظات سوريا من
ظروف أمنية ،وسورية جتعل طلب اللجوء السياسي يف أي دولة من الدول اليت تفاخر باحًتامها حلقوق اإلنسان
شلكنا ومرحبا بو ،ويبدو من خالل ادلؤشرات اليت تضمنها التقرير أن السوريُت الالجئُت مل جيدوا ضالتهم يف
اجلزائر ،خاصة وأن السلطات حتركت يف اجتاه ختصيص سليمات إليوائهم ،كما رخصت باستقبال أبنائهم يف
ادلدارس اجلزائرية ،وأسقطت عنهم بعض الشروط منها شرط تقدمي الوثائق ،ذلك ألن غالبية ىؤالء ال حيملون
وثائق رمسية.
اإلنزال السوري يف اجلزائر ،كان قد أثار رلموعة من ادلشاكل منها مشكل انتشارىم يف الساحات العمومية
وادلساجد للتسول ،األمر الذي جعل احلكومة تتحرك عرب رلموعة من اإلجراءات العملية الكفيلة بتقليص تدفق
السوريُت على اجلزائر ،من بُت اإلجراءات تقليص الشركة الوطنية للخطوط اجلوية اجلزائرية ،عدد رحالهتا من
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ثالث رحالت إىل اثنتُت أو أقل يف األسبوع الواحد ،مع إلزام السوريُت الراغبُت يف زيارة اجلزائر باستظهار تذكرة
سفر ذىاب وإياب ،مع ضرورة احلصول على وثيقة إيواء.
موازاة لذلك عملت اجلزائر على البحث يف سبل للتكفل بالسوريُت وإيوائهم ،لقطع الطريق على أطراف أخرى
قد تتدخل لالستثمار يف وضعيتهم ،من خالل عمليات تضامنية خارج األطر القانونية حتت غطاء مجع التربعات
لدواع إنسانية.
كما أن مغادرة السوريُت يبدو أهنا خضعت كذلك لروح االتفاقية الثنائية اليت جتمع اجلزائر وسوريا ،وادلتعلقة بتنقل
األشخاص،رغم أهنا تسقط التأشَتة على السوريُت القادمُت إىل اجلزائر ،إال أهنا واضحة يف شطرىا ادلتعلّق مبدة
اإلقامة ،وىو الشطر الذي يفرض على كل سوري دخل اجلزائر مغادرهتا بعد ثالثة أشهر إال يف احلاالت ادلتعلقة
باإلقامة من أجل الدراسة أو العمل أو أحد األسباب الذي أعطاه حق اإلقامة الظرفية ،باإلضافة إىل صعوبة
إيواء الالجئُت اليت تعترب عملية مكلّفة جدا بالنسبة ألية دولة مستقبِلة ألسباب أمنية أو اقتصادية و قد تكون
سياسية.

خاتمة

البد من االقرار بوجود مشاكل تواجو الدول ادلستقبلة لالجئُت و خاصة السوريُت منهم ،ألن اخلمسة أو الستة

ماليُت الذين تركوا ُرلربين وطنهم و ديارىم من جراء آلة ادلوت و الدمار اليت حتصد أرواحهم شتت أواصرىم و
دفعتهم ضلو اذلجرة القسرية يبحثون من خالذلا عن مواطن األمن و األمل ،فكل العامل يرون فيو مالذىم،
فينتشرون عرب البلدان يف رحلة قاسية و مؤدلة تتخللها مرارة االبعاد عن الوطن واألىل ضلو اجملهول ،فيقع اقحام
لكثَت من الدول يف قضية التكفل بالالجئُت ،حينما جتد سلطاهتا أهنا أمام أمر واقع البد التصدي لو بالتكفل
هبؤالء البشر مراعاة دلبادئ اإلنسانية و خضوعا للقوانُت واألعراف الدولية .و وضع النازحُت السوريُت يف اجلزائر
ال خيتلف كثَتا عن أوضاعهم يف كثَت من البلدان وخاصة الفقَتة منها و اليت تعاين أزمات داخلية و سوء
التنمية،شلا يشكل صعوبات أمام تلك الدول و ادلنظمات ادلتخصصة يف اجملال احلقوقي و اإلنساين.
ودلعاجلة ىذه التحديات ينبغي على اجملتمع الدويل أن يدرك أن ملتمسي اللجوء والنازحُت ،دفعتهم أخطار
وأسباب خارجة عن إرادهتم للبحث عن مكان آمن ،و أن الدول معنية بتطبيق االلتزامات ادلفروضة على عاتقها
مب وجب االتفاقيات الدولية ،األمر الذي يقتضي التعامل مع قضية الالجئُت بأبعدىا اإلنسانية بعيدا عن ادلتغَتات
السياسية ،سيما و أن أرقام الالجئُت وصلت يف الفًتة األخَتة إىل مستويات جد عالية وال ديكن التغاضي عنها
أو االستهانة هبا ،كما جيب التعامل معها جبدية وحزم وتضحية أيضاً.
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