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التغيرات العقدية واالجتماعية لالجئين السوريين
في دول اللجوء ماليزياً أنموذجاً

د .عالء الدين إسماعيل -جامعة السلطان أزلن شاه  -ماليزيا
ملخص البحث:
اللجوء ظاىرة تعرتي كثًن من اجملتمعات قددياً وحديثاً جراء اغبروب أو اجملاعات ،وقد زادت حركة اللجوء
يف السنوات العشر األخًنة مع كثرة اغبروب والنكبات ،ويرتافق مع النزوح الكثًن من اػبسائر ؼبن نزح سواء
يف مالو أو نفسو أو ذويو ،ولكن يف ىذا البحث سنسلط الضوء على جانب آخر من جوانب النزوح
وديكن أن نقول إنو اعبانب اإلجيايب -إذا كان للمآسي بعض اإلجيابيات -وسنستعرض بعض التغًنات الي
أصابت اجملتمع السوري جراء النزوح إىل بلد بعيد عن سوريا مكاناً ومن النواحي االجتماعية وسنستعرض
فيو حالة الفرد السوري الدينية واالجتماعية والتعليمية قبل وبعد الثورة السورية مقررين ما أضافتو حركة
النزوح لفرد النازح وسيكون تسليط الضوء على اعبوانب اإلجيابية أكثر من السلبية كما سيستعرض الباحث
التغًنات الي طرأت على اجملتمع اؼباليزي من ناحية الوعي الديين خاصة بعد االطالع على مأساة السوريٌن
ومعرفة اؼبسبب ؽبا.

الكلمات المفتاحية :اللجوء -ماليزيا -سوريا -االجتماعية -الدينية.
تعريف اللجوء:
لغة :من مصدر الفعل عبأ من عبأ إىل الشيء قال ابن فارس الالم واعبيم واؽبمزة كلمة واحدة وىي عبأ
1
واؼبلجئ اؼبكان يلتجأ إليو يقال :عبأت والتجأت.
2
ويقال أعبأت أمري إىل اهلل أي أسندت ةأعبأه إىل الشيء اضطره وأعبأه :عصمو واؼبلجأ اؼبعقل واؼبالذ
3
ٍ
َّخ ًال لََّولَّْوا إِلَْي ِو َوُى ْم َْجي َم ُحو َن)
قال تعاىل( :لَ ْو َِجي ُدو َن َم ْل َجأً أ َْو َمغَ َارات أ َْو ُمد َ
إصطالحاً :ىو كل إنسان تتعرض حياتو أو سالمتو البدنية أو حريتو للخطر خرقاً ؼببادىء اإلعالن العاؼبي
غبقوق اإلنسان وعندئذ يكون لو اغبق يف طلب اؼبلجأ

4

 1ابن فارس ،معجم مقاييس اللغة ج 5ص.235
 2لسان العرب ج 1ص ،152القاموس احمليط ص.65
 3التوبة .57:
 4القانون الدويل العام ،علي صادق أبو ىيف ص  ، 249حقوق الالجئٌن يف الشريعة اإلسالمية والقانون الدويل ،صالح فرج ،ؾبلة اعبامعة
اإلسالمية العدد  2009 ، 17ص.162
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أنواع اللجوء:
اللجوء اإلنساني :وىو اؽبروب إىل دولة أخرى بسبب اغبروب والنزاعات أو التفرقة العنصرية باختالف
أنواعها .وينتهي ىذا اللجوء بانتهاء السبب الذي بدأ بو.
اللجوء السياسي  :ىو اغبماية الي سبنحها الدولة فوق أراضيها أو فوق مكان تابع لسلطتها لفرد طلب
منها ىذه اغبماية  ،واؽبدف منو ىو إنقاذ حياة أشخاص أو حريتهم يعتربون أنفسهم مهددين يف

بالدىم.5
فكل شخص ىجر موطنو األصلي أو أبعد عنو بوسائل التخويف واإلرىاب أو االضطهاد ألسباب سياسية
أو عنصرية أو مذىبية وعبأ إىل إقليم دولة أخرى طالباً للحماية أو العيش غبرمانو من العودة إىل وطنو
األصلي يسمى الجئاً سياسياً يف مفهوم القانون الدويل.6
وقد عرفو الدكتور ؿبمد الزحيلي بأنو ( :حق االنتقال من بلد إىل بلد ال يعرف جنسيتها ،وذلك ألىداف
7
سياسية ينادي هبا ،ويضطهد من أجلها ،أو يالقي العنت واؼبشقة واؼبضايقة بسببها)

حكم اللجوء في الشريعة اإلسالمية
إن مفهوم األرض يف الق رآن الكرًن ومن حيق لو أن يعيش فيها تنطلق من حقيقة أن األرض ىي ملك هلل
عز وجل ويورثها من يشاء من عباده وأن األرض ىي لنا اليوم ولغًننا غداً بناء على سنة االستخالف الي
8
الص ِ
ِ ِ
الزبُوِر ِمن بَ ْع ِد ِّ
اغبُو َن}
جعلها اهلل يف الدنيا قال تعاىلَ {:ولََق ْد َكتَْب نَا ِيف َّ
ي َّ
الذ ْك ِر أَ َّن ْاأل َْر َ
ض يَِرثُ َها عبَاد َ
ِ
ال موسى لَِقوِم ِو ِ
ض لِلَّ ِو يُوِرثُ َها َم ْن يَ َشاءُ ِم ْن ِعبَ ِادهِ َوالْ َعاقِبَةُ
استَعينُوا بِاللَّو َو ْ
اصِربُوا إِ َّن ْاأل َْر َ
قولو تعاىل{ :قَ َ ُ َ ْ ْ
9
ِ ِ
ٌن}
ل ْل ُمتَّق َ
وروي يف اػبرب أن مسيلمة الكذاب كتب إىل النيب صلى اهلل عليو وسلم كتابًا من مسيلمة رسول اهلل إىل
ؿبمد رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم أما بعد.

 5القاموس السياسي ،ص  1043أبو اػبًن أضبد عطية ،اغبماية القانونية لالجئ يف القانون الدويل ص.82
 6انظر :ؿبمد الغزايل  ،حقوق اإلنسان بٌن تعاليم اإلسالم وإعالن األمم اؼبتحدة  ،الطبعة األوىل  ،مطبعة السعادة ، 1963 ،ص.189
 7ؿبمد الزحيلي ،حقوق اإلنسان يف اإلسالم.
 8األنبياء.105 :
 9األعراف.128 :
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فإن األرض بيين وبينكم نصفان إال أن العرب قوم يظلمون الناس فكتب إليو رسول اهلل صلى اهلل عليو
ِ
وسلم((:من ُؿبَ َّمد رس ِ
ول اهلل إىل مسْيلِم َة ال َك َّذ ِ
اب .أ َّما بَ ْع ُد فَ َّ
ض هلل يُوِرثُها َم ْن يَ َشاءُ ِم ْن ِعبَ ِاد ِه
األر َ
إن ْ
ْ
َُ
َُ َ
10
و ِ ِ ِ
ٌن))
العاقبَةُ ل ْل ُمتَّق َ
َ َ
منحت الشريعة اإلسالمية حق اللجوء لكل طالب لو ومل يقف األمر عند ىذا اغبد بل وفرت لو اغبماية
واألمن وأطلق على ىذا العمل يف اعباىلية (اإلجارة) وتعين اإلجارة :ىو اؼبنع يقال استجار من فالن أي
منعو 11فيقول طالب اللجوء يا فالن أنا يف جوارك فيجيبو اجملًن :قد أجرتك فيصبح اجملار يف ضباية اجملًن
واجملتمع فال ديس بأذى ويكرم كما لو أنو من أبناء اجملًن.
وبعدىا طبق ىذا اغبق وظبي بعدىا بعقد األمان فقد استخدم ىذا اغبق اؼبسلمون عندما دخلوا إىل مكة
12
اؼبكرمة فقد نادى مناد ( من دخل اؼبسجد اغبرام فهو آمن ومن دخل بيت أبا سفيان فهو آمن).. .
وديكن اعتبار اؽبجرة وحالة ابن السبيل 13أيضاً نوعاً من أنواع اللجوء وقد أقرت الشريعة اإلسالمية حبق
اللجوء ولو لبالد الكفر واعتمد القائلون هبذا القول على عدد من األدلة منها
 -1دخول النيب -صلى اهلل عليو وسلم -يف جوار اؼبطعم ابن عدي ،وكان كافراً .
 -2دخول أيب بكر -رضي اهلل عنو -يف جوار ابن الدغنة وكان كافراً .
14

 -3ىجرة الصحابة –رضي اهلل عنهم -إىل اغببشة ودخوؽبم يف جوار النجاشي وكان يومها كافراً
15
قولو تعاىل { :يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة  ،فإياي فاعبدون}
قال سيد قطب يف تفسًن ىذه اآلية ":أنتم عبادي وىذه أرضي وىي واسعة  ،فسيحة تسعكم فما الذي
ديسسكم يف مقامكم الضيق الذي تفتنون فيو عن دينكم  ،وال سبلكون أن تعبدوا اهلل موالكم ؟ غادروا ىذا
الضيق يا عبادي إىل أرضي الواسعة ،ناجٌن بدينكم أحراراً يف عبادتكم فإياي "فاعبدون" وما دامت كلها
16
أرض اهلل فأحب بقعة منها إذاً ىي الي ذبدون فيها السعة لعبادة اهلل وحده دون سواه"
10أبو داود ،)2761( :أضبد  )16032( :واغباكم ج 2ص 155واغبديث حسن.
 11انظر :لسان العرب ج1ص.723
 12صحيح مسلم.)1780( :
 13انظر :القرضاوي ،فقو الزكاة ،ج 1ص.67
 14انظر :مناقشة جعفر رضي اهلل عنو للعمرو رضي اهلل عنو و النجاشي يف مسند اإلمام أضبد حديث رقم  1740قال أضبد شاكر :وإسناده
صحيح ،وصحيح السًنة النبوية ص .101
 15سورة العنكبوت56:
 16يف ظالل القرآن 2749/5
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يقول ابن حزم " :وأما من َّفر إىل أرض اغبرب لظلم خافو  ،ومل حيارب اؼبسلمٌن  ،وال أعاهنم عليهم  ،ومل
17
جيد يف اؼبسلمٌن من جيًنه  ،فهذا ال شيء عليو ألنو مضطر مكره"

أوضاع الالجئين السوريين في ماليزيا

ال يعرف على وجو التحديد عدد الالجئٌن السوريٌن يف ماليزيا 18يف حٌن أن عدد اعبالية السورية يف ماليزيا
قبل اغبرب مل يكن يتجاوز العشرات نصفهم أو أقل طالب يف جامعات ماليزيا ،فماليزيا مل تكن معروفة
للسوريٌن قبل الثورة السورية ،لكن دفعت اغبرب يف سوريا والقصف اؼبمنهج الذي تقوم بو القوات اؼبوالية
لألسد إىل نزوح ماليٌن السوريٌن إىل البلدان اجملاورة -كما ذكرنا سابقاً -لكن إغالق اغبدود أمام

السوريٌن يف لبنان واألردن والعراق وفرض تأشًنات على السوريٌن يف البلدان األخرى فرض على الالجئٌن
إجياد مأوى آمن آخر فاختار بعضهم اللجوء إىل دول أوروبا والبعض فضل اللجوء إىل ماليزيا لعدة
اعتبارات أمهها:
العامل الديني :فكثًن من األسر وزباف على أبنائها من الضياع يف دول الغرب ووجدت يف ماليزيا البديل
اؼبناسب فهي دولة إسالمية تتمتع بسمعة جيدة يف ؾبال اغبرية الدينية وهبا الكثًن من اعبامعات اإلسالمية
والذي يأيت إىل ماليزيا يتشكل لديو انطباع أويل من أن فبلكة ماليزيا دولة متقدمة يف ؾبال اغبريات الدينية
ويف إيالء الدين اإلسالمي عناية خاصة ففي كل حي ذبد مسجداً أو أكثر ويف كل مدينة توجد مدرسة

دينية أو أكثر بل إن اغبكومة اؼباليزية تشرتط على أصحاب اؼبتاجر الكربى واألبنية الربجية أن خيصصوا
مكاناً للصالة يف تلك األماكن كل ذلك كان يف اغبقيقة عامل جذب ليس فقط لالجئٌن السوريٌن بل
لكثًن من ضبلة اعبنسيات األوروبية فكثًن منهم يفضل االستقرار يف ماليزيا بعد أن كرب أبناؤه وصعب معها
ضبايتهم من إغراءات الغرب اؼبتعددة.
العامل االقتصادي :يأمل بعض السوريٌن ببدء حياة جديدة بعدما دمرت القوات اغبكومية بيتو ومصدر

رزقو وماليزيا كبلد منفتح اقتصادياً جالب لالستثمارات فيو العديد من التسهيالت ألصحاب رؤوس
األموال جعل من ىذا البلد مكاناً مفضالً للعديد من الباحثٌن عن االستقرار وخباصة يف وجود نظام (
ماليزيا بيي الثاين) الذي يتيح للمستفمرين اغبصول على إقامة سبتد لعشر سنوات.

 17يف احمللى ( )125/12
 18ويقدر البعض عددىم بٌن ثالثٌن ألفاً إىل طبسٌن ألفاً.
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العامل االجتماعي :حيث يعرف عن شعوب اؼباليو بأهنا شعوب مساؼبة وؿببة لغًنىا من األعراق

اإلسالمية فال تظهر أمراض العنصرية والتعصب العرقي الذي قد تشتهر بو بعض الدول فبا يشكل عبئاً
نفسياً على الالجيء زائداً عن معاناتو ومأساتو ،ومن ىنا فضل كثًن من السوريٌن اإلقامة يف ماليزيا.
التسهيالت الحدودية :فماليزيا ما زالت ضمن الدول القليلة الي ال تطلب من السوريٌن تأشًنة دخول بل

تتيح للسوري اغبصول على إقامة ؼبدة تسعٌن يوماُ وىي قابلة للتمديد ؼبدة تتجازو الشهرين يف بعض
اغباالت وىذه اؼبيزة بالذات جعلت الكثًنين فبن تقطعت هبم السبل يغامروا بالقدوم إىل ماليزيا بعد إغالق
اؼبنافذ أمامهم.
لكن باؼبقابل عندما يصل الالجئ السوري إىل ماليزيا يصطدم بواقع مرير ال يساعده على اؼبدى البعيد
فمملكة ماليزيا مل توقع كغًنىا من الدول على اتفاقية جنيف لالجئٌن 19فهي غًن ملزمة بأي شكل من
األشكال حبماية الالجئٌن أو توفًن السكن والتعليم والعمل اؼبناسب ؽبم.
فعند ان تهاء األشهر الثالثة الي سبنحها اغبكومة لالجئ تبدأ فصول اؼبعاناة بالنسبة لو وألسرتو وخباصة إذا
كان صاحب أسرة وأبناء يف اؼبدارس فيلجىء السوري يف الغالب غلى مكتب األمم اؼبتحدة وأقصى ما
ديكن أن يعملو اؼبكتب لو ىو ربديد موعد إلجراء مقابلة وقد يكون اؼبوعد بعد سنة أو أكثر والبطاقة الي
سبنحها األمم اؼبتحدة ال ربمي الالجئ يف أكثر األحيان واؼبكتب يعرتف بذلك تقول ليا سعيد –مديرة
اؼبعهد اؼباليزي للدراسات االجتماعية" 20إن أقصى ما ديكن أن نقدمو لالجئ من الناحية القانونية ىو أن
يتم إخراجو من اغبجز لدى السلطات إذا تعرض لالعتقال لعدم حصولو على الوثائق اؼبطلوبة".أن ما يقدم
لالجئٌن السوريٌن يف ماليزيا ىو أقل فبا حيتاجون بكثًن ،حيث يقتصر األمر على تقدًن بعض اؼبعونات
الغذائية واػبدمات الصحية األولية ،وبعض برامج الرتفيو والتعارف" ،لكننا ال نستطيع توفًن أي نوع من
اغبماية ؽبم سواء أمام السلطات أو لدى أرباب العمل"21
وتتحمل العبئ األكرب اعبمعيات اػبًنية اؼباليزية الي رباول تأمٌن ما تستطيع للسرويٌن وغًنىم من اؼبهجرين
لكنها ال تستطيع سد أغلب احتياجات الالجئٌن.

التغيرات االجتماعية التي طرأت على الالجئ السوري

 19وىذه االتفاقية جرت سنة (1951م) ووقعت عليها  130دولة يف العامل
 20وىو مركز حكومي ينظم العالقة مع مكتب شؤون الالجئٌن التابع لألمم اؼبتحدة.
 21موقع اعبزيرة نت بتاريخ .2013/7/6
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ظبي السفر سفراً ألنو يسفر عن أخالق الرجال وىي حقيقة يلسمها كل من اضطرتو الظروف ؼبغادرة
الوطن ،وقد أفرزت حركة اللجوء من قبل السوريٌن إىل ماليزيا ثالثة أنواع من السوريٌن:
النوع األول :االنتهازي والنفعي :وىذا النوع من األشخاص اضطرتو اؽبجرة للتعايش مع واقع ـبتلف عما

كان يعيش فيو وبعضهم كان ميسور اغبال واألكثر كان متوسط اغبال مثل غالب السوريٌن فاستغل ىؤالء
حجم اؼبأساة وتعاطف اؼبسلمٌن مع السوريٌن يف كل مكان فأصبح عمل ىؤالء التكسب والتسول باسم
الالجئٌن ولألسف أكثر ىؤالء يستطيع العمل واالستغناء عن سؤال الناس وقد راينا بعضاً من ىذه النماذج

الي ترفض العمل حبجة أن الرواتب قليلة وال جيد حرجاً من التسجيل بعدد من اعبمعيات ليعيش حياةً
مرفهةً أفضل فبا كان يعيشها قبل الثورة.
ووصل األمر ببعضهم إىل اعتبار مساعدة اعبمعيات ؽبم ىو فرض عٌن بل وتأمٌن أفضل سكن وأىنأ عيش
ؽبم فبا حدى بكثًن من اعبمعيات اػبًنية إىل تقليل تعاطفها مع القادمٌن بعد أن رأت مناذج كثًنةً من
ىؤالء النفعيٌن.
النوع الثاني :السارق :وىذا النوع من األشخاص لألسف كثر مع حركة اللجوء وزيادة احتياجات
الالجئٌن فحاول ىؤالء ربسٌن مستوى معيشتهم بشىت الطرق اؼبشروعة وغًن اؼبشروعة فأنشأ بعضهم
مشاريع ومه ية وأسس البعض اآلخر شركات لإليقاع بالوافدين وامتدت ىذه األمور لتصل غلى شىت مناحي
اغبياة ومل يسلم من ىؤالء حىت اعبمعيات اػبًنية فأسس بعضهم صبعيات خًنية أو انتسب إىل صبعية
معروفة وأخذ جيمع التربعات حبجة أهنا ستكون بأيدي أمية لكن لألسف كثًناً من تلك التربعات مل تصل
إىل أصحاهبا وازاد ىذا األمر – لألسف -فبا جعل اغبكومة اؼباليزية تصدر بعض القوانٌن اؼبنظمة للعمل
اػبًني وسبنع غًن اؼباليزي من إنشاء صبعيات خًنية وزبضع تلك اعبمعيات لرقابة من قبل الدولة فبا خفف
من حاالت النصب الكثًنة ولكن كثًناً من اؼباليزيٌن وغًن اؼباليزيٌن تأقروا هبذا األمر فقد قلت التربعات
وتوجس الناس خيفة من القائمٌن على ىذا العمل.

النوع الثالث :العصامي والمبادر :وقد وجد من بٌن الالجئٌن عدد غًن قليل من العصاميٌن واؼبتعاونٌن
واؼببادرين بل وكثًن فبن دخلوا إىل ماليزيا ال ديلكون شيئاً اسسوا عمالً خاصاً جبهود فردية وبعد كد وتعب
أصبح من الناجحٌن يف ماليزيا وىناك أمثلة كثًنة على ىذا الصنف من الناس لكن كثًناً من ىؤالء مل يقف
نفعهم على أنفسهم فقط فقد حاول جزء منهم ان يؤسس صبعيات تساعد السوريٌن على ألواء الغربة
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وكرباهتا وأكثر اؼببادرين كانوا من فئة الشباب فقد وتأسست على سبيل اؼبثال رابطة اعبالية السورية يف
ماليزيا 22ومركز شام الطيب الذي يعىن باغبالة الصحية لالجئ السوري.
كما أسس عدد من الشبان السوريٌن واؼباليزيٌن صبعية سًنيا كًن اػبًنية الي تعىن جبمع التربعات للداخل
السوري كما تعىن بتعريف اؼباليزيٌن بالشأن السوري عموماً وقد أرسلت اعبمعية عدداً من القوافل اإلغاثية
إىل اؼبخيمات يف تركيا وحلب وإدلب وإىل غًنىا من مناطق اللجوء السوري.23
كما أسس بعض رجال األعمال صبعية ( اؼبشاريع الصغًنة واؼبتناىية الصغر) حيث تقوم فكرة اعبمعية على
دعم أي مشروع صغًن لالجئ السوري ويكون ذلك بعد دراسة اؼبشروع وجدواه االقتصادية من قبل
متخصصٌن سوريٌن مث تقدير مبلغ الدعم الالزم للمشروع واإلشراف اؼبايل عليو حىت يصبح جاىزاً وقد
تبنت اعبمعية عدداً من اؼبشروعات الصغًنة قبح بعضها وتعثر البعض اآلخر.
وقد الحظ كاتب البحث أن األفكار الي تطرح جزء منها أفكار طموحة وقسم آخر منها غًن صاحل
للتطبيق لكن ما يصلح منها أكثره يصطدم باؼبعوقات اؼبادية للمشروع فتوأد أغلب تلك اؼبشاريع يف مهدىا
ويقدر لبعضها االستمرار.

التغيرات التعليمية التي طرأت على الالجئين السوريين في ماليزيا
عملت اغبكومة السورية منذ أربعٌن عاماً على ذبهيل الشعب السوري وجعلت التخصصات العلمية ىي
ؾبرد حلم بالنسبة للطالب السوري فبا خلق جيالً تصل األمية يف بعض اإلحصائيات فيو إىل .24%31
واؼبطلع على حال السوريٌن تعليمياً يف ظل حكم البعث جيد أن أكثر القطاعات تأثراً بشكل سليب ىو
قطاع التعليم فالبعثات اػبارجية تقلصت إىل حدىا األدىن وىي مقتصرة على أبناء اؼبسؤولٌن يف اغبكومة
والدراسات العليا بقسميها اؼباجستًن والدكتوراه ىي اؼبتضرر األكرب من التضييق على التعليم ففي اعبامعات
السورية اؼباجستًن والدكتوراه كانت مقتصرة على عدد معٌن من األقسام فعلى سبيل اؼبثال مل يكن يف
جامعة دمشق ماجستًن ودكتوراه يف اإلعالم واعبعرافيا واؽبندسة وغًنىا من األقسام العلمية واألدبية فكان
ضبلة الدكتوراه من السوريٌن أقل بكثًن من أشقائهم العرب فنفقة اؼباجسيرت والدكتوراه تفوق قدرة أكثر
 22ؽبم صفحة على فيسبوك باسم رابطة اعبالية السورية دباليزيا The Syrian Society in Malaysia
.Madde I
23انظر :أنشطة اعبمعية من خالل موقعهم باللغة اؼبااليوية www.syriacare.org.my
 24موقع عكس السًن اإلخباري بتاريخ  3سبوز  2012وقد نقل التقرير عن اؼبكتب اؼبركزي لإلحصاء وىو يعطي إحصائيات عن السكان
بعد سن  15سنة .فيما أوصلتها بعض اإلحصائيات اؼبتفائلة إىل  %16انظر :الصفحة الرظبية لوزارة التخطيط ،وىي التشرة الي أصدرهتا
لعام .2010
وأظن أن األمية أكثر من ذلك بكثًن وخباصة اآلن يف احملافظات البعيدة الي تصل نسبة األمية فيها إىل أكثر من .%60
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األسر السورية ومل يكن يف ماليزيا أكثر من ( )176طالب سوري يف شىت اجملاالت  %20منهم فقط
طالب دراسات عليا وىذا ما أثر سلباً على عدد أساتذة اعبامعات السوريٌن العاملٌن يف اعبامعات اؼباليزية
فلم يكن يف ماليزيا سوى ثالثة ؿباضرين.25
وبعد أن بدأت رحلة اللجوء بدأ الكثًن من اغباصلٌن على الثانوية العامة بالدراسة يف جامعات ماليزيا وال
سيما وقد أجرت بعض اعبامعات تسهيالت كثًنة للسوريٌن 26فبا أتاح الفرصة لكثًن من السوريٌن أن
يكملوا دراستهم يف اعبامعات اؼباليزية فازداد عدد الطالب السوريٌن بشكل الفت فبعد أن كان عدد
الطالب يف ماليزيا قرابة ( )176طالباً 27أصبح بتجاوز اؼبئات فعلى سبيل اؼبثال اعبامعة اإلسالمية العاؼبية
كان عدد الطالب السوريٌن فيها ال يتجاوز عشرة طالب أصبحت أعدادىم باؼبئات وكذا يف جامعة
اؼباليا كما أصبح عدد طالب اؼباجستًن والدكتوراه يف ماليزيا باؼبئات ويعمل باعبامعات اؼباليزية قرابة طبسة

عشر ؿباضراً يف شىت التخصصات كما يعمل يف قطاع التعليم عدد ال بأس بو من اؼبدرسٌن السوريٌن ففي
مدرسة البصًنة الدولية على سبيل اؼبثال يعمل  7مدرسٌن سوريٌن ويف اؼبدرسة السعودية يعمل  7مدرسٌن
سوريٌن بعد أن كان عدد اؼبدرسٌن صفر قبل الثورة.
ومع التزايد اؼبلحوظ بعدد الالجئٌن السوريٌن أسس عدد من األكادميٌن السوريٌن مؤسسة علم (ؽبيئة
السورية للرتبية والتعليم) يقول اؼبؤسسون للفرع  " :ونظراً لتزايد عدد السوريٌن يف ماليزيا يوماً بعد يوم،
تقوم اؽبيئة بوضع خطة عاجلة ؼبساعدة ودعم الطالب السوري يف ماليزيا يف كافة مراحلو الدراسية بدءاً من
الصفوف التمهيدية األوىل وصوالً إىل اؼبراحل اعبامعية والدراسات العليا ،و تشمل اػبطة مشاريعاً هتدف

غبل اؼبشكلة اؼبتعلقة بتوقف الدراسة عند الكثًن من الطالب السوريٌن ،األطفال منهم والدراسات اؼبتوسطة
واعبامعيٌن ،وتسعى ىذه اؼبشاريع لتحقق الرؤى اؼبرجوة لبناء جيل متعلم مثقف يبين ويعمر ما اهندم يف
وطنو ،وكذلك ونشر الثقافة واؼبعرفة لكافة أبناء اعبالية السورية
وقد قدمت اؽبيئة عدداً من اػبدمات للسوريٌن يف ماليزيا منها
 -1توفًن منح دراسية للطالب يف عدد من اعبامعات اؼباليزية .
 -2عقد اتفاقيات تعاون مع اؼبؤسسات التعليمية يف ماليزيا لوضع حلول عاجلة للطالب السوريٌن
وتقدًن الدعم اؼبادي واللوجسي ؽبم ؼبتابعة اؼبسًنة التعليمية وفقاُ لإلمكانيات واػبطة اؼبقررة .

 25وىؤالء الثالثة كانوا من اؼببعدين يف أحداث 1982م.
 26كما فعلت اعبامعة اإلسالمية العاؼبية حيث أعلنت عن زبفيض لكافة الطالب السوريٌن وتسهيالت يف الدفع أيضاً.
 27ىذا العدد أفادين بو رئيس ارباد طلبة سوريا األستاذ ؿبمد أبو زيد مرفقاً بقائمة باألظباء والتفاصيل الكاملة حول الطالب.
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 -3إنشاء مدرسة خاصة للسوريٌن تقوم إضافة إىل ىدفها التعليمي بتوفًن فرص عمل لبعض السوريٌن
من خالؽبا .
 -4عقد اتفاقيات تعاون مع اؽبيئات اػبًنية لفتح صناديق تربعات لدعم مشاريع اؽبيئة .
 -5ورؤى مستقبلية قريبة للتعاون مع اؼبؤسسات التعليمية يف باقي اؼبناطق يف شرق آسيا.28
كما تأسست يف فرتة سابقة مدرسة (العائلة السورية) يف ماليزيا يف مدينة شاه علم على يد بعض
السوريٌن 29لكن مل تستمر اؼبدرسة أكثر من عام واحد وبعدىا أغلقت لعدد من األسباب أمهها قلة الدعم
اؼبادي وعدم االستعانة باؼبتخصصٌن السوريٌن يف سلك التعليم.

التغيرات الدينية التي طرأت على الالجئين السوريين
إن الشعب السوري ىو مثل كثًن من الشعوب اإلسالمية مسلم بالفطرة ال حيب التطرف والتعصب وبعد
أن بدأت الثورة السورية الي جرى فيها فرز قسري للمواطنٌن جراء اإلجراءات التعسفية من قبل القوات
اؼبوالية لألسد واصطفاف فئات بعينها ضد الشعب السوري وخياراتو ظهرت لدينا مشكلة حقيقية رغم أهنا
كانت موجودة قبل الثورة لكنها مل تكن هبذا الوضوح فبعد استعانة مليشيات األسد بشيعة لبنان وغًنان
والعراق وبعد اكبياز طائفة الرئيس لو بات الشعب يتوجس خيفة من طوائف كان يعتربىا يف يوم من األيام
من النسيج االجتماعي لسوريا وظهرت عبارات مل نكن نسمعها بٌن السوريٌن من قبل.
وعندما عبئ السوريون إىل ما ليزيا واحتك الشعب السوري بالشعب اؼباليزي ورأى التنوع العرقي والديين
اؼبوجود يف ماليزيا 30تغًنت نظرة الشعب السوري إىل غًنه من الشعوب واألعراق األخرى.
كما أن الالجئ السوري من خالل احتكاكو الشعب اؼباليزي ازداد اعتزازه بنفسو وبعاداتو وتقاليده فمن
اؼبالحظ يف ماليزيا أن ذبد اؼبسلم اؼباليزي يهتم بالشعائر الدينية اىتماماً كبًناً فيلبس يف يوم اعبمعة لباساً
خاصاً ويف العيدين لو لباسو التقليدي وىو لألسف ما افتقده اؼبسلم يف سوريا ففي العقود األخًنة كانت
صالة اعبمعة لدى الكثًنين ؾبرد طقس اعتاد عليو ليس لو ميزة على سائر األيام فيأيت اؼبصلي إىل اؼبسجد
بلباس النوم يف كثًن من اغباالت ولكن اغبال تغًن يف ماليزيا فبتنا نرى الالجئ ىنا يلبس لباساً خاصاً ليوم

 28انظر :اؼبوقع الرظبي للهيئة السورية للتعليم (علم) www.syreducom.org
https://www.facebook.com/syrian.f.m 29
 30ماليزيا تتكون من شعب اؼبااليو والصينيٌن واؽبنود وبعض األعراق األخرى.
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اعبمعة ويلبس اللباس التقليدي للشعب السوري يف العيدين وذبد ىذا واضحاً بعد صالة العيد يف اعبامعة
اإلسالمية العاؼبية وغًنىا من األماكن الي جيتمع فيها السوريون.

التغيرات الدينية واالجتماعية التي طرأت على المواطن الماليزي جراء احتكاكو بالالجئين

السوريين.

من اؼبعروف أن الشعب اؼبااليو شعب مسامل ليس لديو معرفة كبًنة بأوضاع العامل اإلسالمي سوى ما
يتعلق بالقضية الفلسطينية ،أما األوضاع السياسية والدينية واالقتصادية فإنو غائب عنها لبعد الشرق
األوسط عن ماليزيا من ناحية ،ولصعوبة التواصل بٌن الشعب اؼباليزي وباقي الشعوب اإلسالمية من ناحية
أخرى ،فعائق اللغة كان دينع كثًناً من اؼبعلومات الصحيحة عن تلك الدول.
و إن سياسة الناي بالنفس واغبياد الي اتبعتها اغبكومات اؼباليزية اؼبتعاقبة أفرزت شح يف اؼبعلومات عن
دول الشرق األوسط وأوضاعها.
وعندما دخل االحتالل األمريكي إىل بغداد ،وأعقبو عبوء ماليٌن العراقيٌن جراء االحتالل ،وعمليات
التطهًن الديين الذي كانت تقوم بو اؼبليشيات الطائفية اؼبدعومة من إيران ،عبأ قسم ال بأس بو من العراقيٌن
إىل ماليزيا ،لكن عدم دخول إيران يف اغبرب بشكل مباشر وتوجيو اللوم الدائم إىل االحتالل األمريكي
خلق ضبابية بفهم اؼبوقف اإليراين حول األوضاع يف العراق وحول اؼبتسبب بعمليات التهجًن ،وفبا زاد
االلتباس لعب اإلدارة األمريكية مع اغبكومة اإليرانية على وتر ما يسمى ( الدولة اإلسالمية يف العراق
والشام) وتصوير اغبرب الدموية الي كانت تقوم هبا اؼبيليشيات على أهنا حرب على اإلرىاب.
مث أتت أخبار الثورة السورية وأعقب ذلك حركة عبوء غًن مسبوقة من السوريٌن إىل ماليزيا ،قدرت بعشرات
اآلالف وكان بطبيعة اغبال الغالبية العظمى منهم من اؼبعارضٌن ؼبليشيات األسد ،فأخذ اؼباليزيون يسمعون
للمرة األوىل عن ميليشيات عراقية تقتل السنة ،وعن اػبطاب الطائفي اغباقد الذي اعرتى كل ظهور
إعالمي غبسن نصر اهلل زعيم حزب إيران يف لبنان ،وبدأ اؼباليزيون يسمعون عن ؿباوالت إيران الدائمة
لزعزعة اؼبنطقة ،مث أتت األخبار من اليمن والعراق الي تؤكد صدق األخبار حول ؿباوالت إيران للتغول يف
اؼبنطقة.
وبدأ الشعب اؼباليزي يستفسر عن االختالفات العقدية بٌن أىل السنة واعبماعة وبٌن الشيعة ،وضبل كثًن
من الدعاة اؼبتنورين لواء الدفاع عن أىل السنة وتبيٌن اػبالف بٌن أىل السنة وبٌن غًنىم وقد دفع بعض
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الدعاة حياهتم شبناً ؽبذا اؼبوقف ،31وبعد أن أحست اغبكومة اؼباليزية خبطر الشيعة على استقرار الدولة
ونسيجها االجتماعي أصدرت قانون حظر نشر التعاليم االثين عشرية يف ماليزيا يف شهر آب 2013
وكان يف اغبقيقة تأكيداً لقرار سابق من اغبكومة اؼباليزية حبظر التشيو لكن القرار مل يكن معموالً بو "قال
وزير الدولة اؼباليزي للشؤون اإلسالمية صبيل خًن حبروم  :إن قرار ماليزيا يوم اعبمعة اؼباضية بتشديد قرارىا
األسبق الذي ازبذتو عام  1996حبظر نشر تعاليم الشيعة أالثين عشرية يف اجملتمع اؼباليزي ،نابع من
أساس دستوري وال عالقة لو حبقوق اإلنسان وحرية التعبًن عن الرأي مثلما تدعي بعض األوساط يف
البالد .وقال يف تعليقو على قيام بعض منظمات اجملتمع اؼبدين اؼباليزية ،بإطالق ضبلة منددة باػبطوة الرظبية
اؼباليزية األحدث يف ىذا الصدد ،واصفة إياىا بأهنا تعد على حقوق اإلنسان ،قائال":أن استخدام مصطلح
حقوق اإلنسان يف توصيف معارضة بعض ىذه األوساط ،ليس مناسبا وال يعد ذي صلة باألساس".
وشدد الوزير قائال ":أن دستور ماليزيا يصف البالد بأهنا دولة إسالمية تستمد عقيدهتا من السنة واعبماعة "
وبالتايل والكالم للسيد الوزير ،يعد أمر تشديد االلتزام دبواد الدستور من حق الدولة إضافة إىل حق اجملتمع
على الدولة ،بغية إيقاف اؼبد الشيعي من التسلل للمجتمع اؼباليزي ،والتسبب بتضليل وتشويش منهج
اإلسالم والدعوة لو يف ىذه البالد طبقا للوزير الذي أضاف":ان قانون الشريعة اؼبطبق يف ماليزيا والذي
يستمد تعاليمو من مذىب أىل السنة واعبماعة ،يأيت مكمال بصيغتو التنفيذية لقرارنا حبظر التشيع "واختتم
الوزير اؼباليزي تعليقو بالقول ":ببساطة كبن ننطلق من رؤية مبسطة لألمر ،كبن كبظر وقبتث أية تعاليم او
موجهات عقدية تعيق طريق اؼبنهج الذي اختارتو البالد لنف سها ،آخذين بنظر االعتبار النهايات غًن الطيبة
الذي حلت بأمن واستقرار دول يف الشرق األوسط بسبب النزاع واالحتقان الذي أثاره نشر التشيع لديها
والي ال نريدىا ان تكون مصًنا لبلدنا اآلمن اؼبستقر".32
"ويف تعليقو على األمر قال األمًن عبد اهلل بن سلطان شاه ويل عهد والية باىانج اؼباليزية ورئيس ؾبلس
الشورى اإلسالمي فيها ،بان الوالية تسعى حاليا إلصدار فتوى شرعية ربرم فيها التحول من مذىب أىل
السنة واعبماعة إىل التشيع باعتباره اكبراف وارتداد على الطريق القوًن ،بغية وقف األنشطة السرية اؼبدفوعة
الثمن الي تغذيها أوساط كامنة تنشر التشيع يف ثنايا اجملتمع اؼباليزي اؼبسلم بشكل سري  .وأضاف
مستشهدا خبطوة فباثلة أقدمت عليها والية كداح الي أصدرت فتوى من ىذا القبيل األسبوع اؼباضي،
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وأذنت لسلطات إنفاذ القانون الشرعي لديها بالتصدي حبزم ألنشطة التشيع يف أركان الوالية .وناشد ظبو
األمًن عبد اهلل ،باقي واليات البالد الن ربذو حذو خطوات الواليتٌن اؼبذكورتٌن".33
وقد جاء تنبو اغبكومة اؼباليزية ػبطر اؼبال السياسي الذي تنفقو اغبكومة اإليرانية بعد أن رأى كثًن من
السياسيٌن ما حل بسوريا من خراب بعد تدخل القوات اإليرانية لصاحل قوات األسد وجرائمهم الي
ارتكبوىا باسم اؼبذىب الشيعي كما أن بعض السشياسيٌن اؼبعارضٌن للحكومة اؼباليزية ربولوا فجأة إىل
اؼبذىب الشيعي وأخذ ىؤالء يهددون النسيج االجتماعي للشعب اؼبااليو بنشر مذىب ـبالف ؼبا ىو سائد
يف ماليزيا.
واؼبطلع على حال ماليزيا يعلم خطر أي دعوة لشرذمة اؼبسلمٌن وتفتيت وحدهتم وخباصة عرب استخدام
اػبالف اؼبذىيب يف بلد فيو أعراق كثًنة ومذاىب ـبتلفة.
النتائج والتوصيات

 -1اللجوء ىو مأساة إنسانية فيها الكثًن من اؼبساوئ قد يتعرض ؽبذه احملنة أي شعب من الشعوب
ولكن اإلنسان العاقل ىو من جيد من قلب احملنة منحة ينفض عنو غبار تلك احملنة.
 -2وجدت الدراسة أن كثًناُ من الشعوب تتكاتف يف بالد الغربة وخباصة يف ظل وجود مأساة كمأساة

الشعب السوري.
 -3قد يكتشف اإلنسان خالل رحلة اللجوء الشاقة ذاتو ومهارات مل تكن باغبسبان فضغط ترك األوطان
دون معٌن حيتم على اإلنسان استخدام كل الطرق للعيش وقد جيرب فيها اإلنسان الالجئ ما ال جيرؤ
على ذبربتو حال األمن والرخاء.
 -4يف رحلة اللجوء يتعلم الفرد من عادات البالد الي عبأ إليها ويتقمص يف بعض األحيان طريقة عيشها
وخباصة إذا كان ذلك الشعب يتمتع حبضارة.
 -5قد يستفيد اجملتمع الذي عبأت إليو الشعوب اؼبنكوبة فيحتك بأفراد تلك الشعوب وتتفتح عيومو على
حقائق كثًناً ما غابت عنو وقد تتغًن عنده قناعات كان يعتربىا من اؼبسلمات كحالة اجملتمع اؼباليزي
الذي ازبذت حكومتو إجراءات بعد اؼبأساة السورية تضمن جملتمعو التحصٌن ضد اؼبآسي الي حاقت
بالشعب السوري والسعيد من اتعظ بغًنه.
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 -6إن من أكرب اؼبشاكل الي تعوق اعبمعيات اػبًنية ىي قلة الدعم اؼبادي ؽبذه اعبمعيات واقتصار
الدعم على األفراد وىذا حيرم يف كثًن من األحيان الالجئ من االستفادة من اعبمعية كما دينع
القائمٌن على اعبمعيات من أداء واجبهم نظراً لقلة ذات اليد.
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