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 الصراع بين تركيا وأوروبا للنهوض بواقع الالجئين السوريين
 سورية -دكتوراه في الفقو االجتماعي  -د. إبراىيم عبد اهلل سلقيني

 عالقة البحث بمحاور المؤتمر:
 يدخل البحث يف احملور السابع، وىو دور املؤسسات يف النهوض بواقع الالجئُت السوريُت.

 أىمية البحث:
سًتايجي  رحكة  ةتل ةبَتة ن  الالجئُت لى  يى  الدول سىبًا وإرناباً، ولى  نستببل يبحث التأثَت اال

 اخلكيط  الدشنغكافج  السوري  نستبباًل، ولى  التوازنات العاملج  يف املستببل.
 أىداف البحث:

ن  نسالدة أصحاب البكار الًتة  واملؤسسات يف يوججو حكة  الالجئُت دبا سندم نصىح  العامل اإلسال
 اسًتايجيجاً.

 ىيكل البحث:
يعكض ىذا البحث صكاع يكةجا نع أوروبا يف قبول ولدم قبول الالجئُت السوريُت لى  أراضجها، ن  خالل 

 يصكزنات نسؤولجها، وقكاراهتم، وااليفاقات بُت الدول، ويبدل االيفاقات يبعاً لتغَت البكارات.
 وستتم دراس  البحث ن  خالل العناوي  التالج :

 يصالد ألداد الالجئُت السوريُت لرب الزن . -1
 يسىسل االيفاقات والبكارات والتصكزنات الكمسج  املتعىب  بالالجئُت السوريُت. -2
 يأثَت البكارات وااليفاقات الًتةج  واألوروبج  لى  وضع الالجئُت. -3
 البكارات املبًتح  لىنهوض بواقع الالجئُت وزبدم نصارحهم االسًتايجيج . -4

اهليكة األةرب لىسوري  ةانت إىل أوروبا وإىل الدول احملجط  بسوريا، ويف حُت قانت لبنان واألردن بتسيجل  
ةل السوريُت ةالجئُت، حىت أولئ  الذي  ةانوا يبجهون فجها ن  ست وثالثُت سن ، فإن صكاع البكارات  

 ةان حثجثاً وقوياً بُت أوروبا ويكةجا يف جمال الالجئُت السوريُت.
بل اخلوض يف البكارات الطارئ  بشأن الالجئُت السوريُت فجيب لىجنا أن نعكف قوانُت الالجئُت املعهول وق

 هبا يف يكةجا واالرباد األورويب.
 المبحث األول: قوانين الالجئين المعمول بها في تركيا واالتحاد األوروبي:

 أواًل: قانون الالجئين في االتحاد األوروبي:
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بو بشأن الالجئُت يف االرباد األورويب ىو "ايفاقج  دبى " اليت أُِقَكت بتاريخ البانون املعهول 
م، وقد انضهت إلجها لى  فًتات لدة دول 1/9/1997م، ودخىت حجز التنفجذ بتاريخ 15/6/1990

م أُدخىت يعديالت لى  االيفاقج  مسجت 18/2/2003أوروبج  غَت ألضاء يف االرباد األورويب. ويف 
". مث اقًتحت املفوضج  األوروبج  يعديالت إصالحج  لى  االيفاقج  دخىت حجز 2فاقج  دبى  دبوجبها "اي

"، والدول املوقع  لىجها اطىق لىجها اسم "ننطب  3م، ومسِّجت "ايفاقج  دبى  19/7/2013التنفجذ بتاريخ 
 دبى ".

نل دول االيفاقج  نع الجئ  الدول والبنود اليت يتعىق دبوضوع حبثنا ىو آلج  االستببال األول لالجئُت، ويعا
 غَت األلضاء، وفجها يى  يى  البنود:

يبع نسؤولج  النظك يف طىب الىيوء املبدم ن  أحد الالجئُت )ن  غَت رلايا الدول املنضه  اليفاقج   -1
دبى ( لى  أول دول  لضو يصل حدودىا أو يوجد لى  أراضجها ويؤخذ فجها بصهتو، إال إذا ةان طالب 

ء لديو إقان  يف دول  أخكى لضو أو حاصال لى  يأشَتة لدخوهلا، فتكون ى  املسؤول  ل  النظك يف الىيو 
 طىب جلوئو.

حببها يف إرجاع طالب الىيوء إىل دولتو إذا وجدت  -وفبًا لبوانجنها الوطنج -ربتفظ أي دول  لضو  -3
 م.1951ف لىالجئُت لام أنو ال يستحق ننحو إقان  جلوء، وذل  طبباً ملا يضهنتو ايفاقج  جنج

وفبًا ملعايَت ىذه -إذا طىب أفكاد ن  أسكة واحدة الىيوء إىل دول  واحدة لك  بعضهم سنضع  -16
ملسؤولج  دول  أخكى، فال شنك  يفكيق أفكاد األسكة بُت الدولتُت ويكون الدول  املختص  بىيوئهم  -االيفاقج 

ننهم، فإن يساوى العددان يكون االختصاص لىدول   ى  يى  املسؤول  ل  النظك يف جلوء العدد األةرب
 املسؤول  ل  النظك يف جلوء أةربىم سناً.

حىت وإن مل يك  نسؤول  دبوجب نعايَت ىذه  -الفبكة اإلنسانج  غَت اإللزانج : أي دول  لضو  -17
ع بُت أفكاد رنوز هلا )أي ن  حبها ولجس فكضاً لىجها( أن ذبه -االيفاقجو ل  النظك يف طىب جلوء شخص 

األسكة املوجودي  لى  أراضجها، وبُت بعض أقارهبم ألسباب إنسانج  أو ألسباب ثبافج  أو لسبب ارحهل أو 
نسالدة طفل حديث الوالدة أو لكرب س  الشخص أو ملكض خطَت أو إلاق  شديدة، شكط يوفك صى  

ُت الباصك وأحد أقاربو إذا ةان ىذا البكاب  لند الدول  األصىج ، ورغب  األشخاص املعنجُت، وةذل  اجلهع ب
 يف نصىح  الباصك.
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رنب لى  ةل دول  لضو أن يستيجب لطىب "االسًتجاع" الذي يبدنو دول  لضو أخكى  -18
 .(1)الستعادة طالب جلوء ةانت ى  دول  بصهتو

 16والبند  وأةثك نا يدفع الالجئُت السوريُت لىهيكة ألوروبا أنكان: نستوى اخلدن  اليت يبدنها لالجئُت،
 الذي يسهح بَىمِّ مشل األسك.

ونالحظ أن االيفاقج  ال ينص لى  أي ش ء فجها يتعىق دبستوى اخلدنات املبدن  لالجئُت، واليت زبتىف 
ن  دول  ألخكى يبعًا لبوانجنها احملىج  واملتبدل  بتبدل األحزاب اليت ربكم الدول . مث يكون الصدن  لندنا 

فال رند أرض الفكدوس املولود الذي  -عد أن شارف لى  اهلالك يف طكيبو ب -يصل الالجئ إىل ىدفو 
حكاه لو أصدقاؤه وأقاربو، وذل  لسبب بسجط، وىو أن نستوى اخلدن  املبدن  لالجئُت يغَتت نع ةثاف  

 الالجئُت يف الدول  اهلدف.
ل  غَت جمربة لى  مجعهم يف الذي رنعل الدو  17الذي ينص لى  ملِّ مشل األسك فجدنكه البند  16أنا البند 

 نكان واحد داخل دول  الىيوء.
 ثانياً: قانون الالجئين في تركيا:

ينص قانون "األجانب وارحهاي  الدولج  الًتة " لى  نوضوع الالجئُت يف الباب الثالث ننو، وسأدرج ىنا 
 البنود األساسج  ننو، واليت ربدد الالجئ وشكوط حصولو لى  الىيوء:

: يتم ننح صف  الالجئ والالجئ بشكوط بعد إجكاءات ربديد اهلوي  لىشخص األجنيب 62و 61نادة 
املتواجد خارج البىد الذي زنهل جنسجتو، وال يستطجع االستفادة ن  ارحهاي  اليت يؤننها بىده؛ ألسباٍب 

نعجن  أو حمب  يتعىق خبوفو ن  يعكضو لىظىم بسبب لكقو ودينو وانتهائو وانتسابو إىل جمهول  اجتهالج  
أفكاره السجاسج ، ويكغب يف االستفادة ن  ىذه ارحهاي  بسبب ىذا اخلوف، وةذل  الشخص لدمي 
اجلنسج  الذي يتواجد خارج البىد الذي ةان يعجش فجو سابباً، ويعاين ن  أحداث دماثى ، وال شنكنو العودة 

 إىل ىناك، أو ال يكغب بالعودة بسبب ىذا اخلوف.
شنك  إطالق صف  الالجئ أو الالجئ بشكوط لىجهم، ن  األجانب أو األشخاص : الذي  ال 63املادة 

 لدشن  اجلنسج  والذي  سجواجهون األوضاع التالج  يف حال سبت إلادهتم إىل بىد املنشأ أو بىد اإلقان :
 سُجحكم لىجو بعبوب  اإللدام أو أن ىذا ارحكم سجتم ينفجذه، -أ

 نى  غَت إنسانج  أو خمُِى  بالككان ،سجتعكض لىتعذيب أو لعبوب  أو نعا -ب

                                                           

( اَظز االحفبليت كبيهت في:1) REGULATION (EU) No. 604/2013 OF THE EUROPEAN 
PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 26 June 2013. 
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سجواجُو هتديداً جديًا ضده بسبب حكةات العنف اليت ال سبجز بُت أحد، يف حال  الصكالات املسىح   -ج
 الدولج  أو لى  نستوى البىد،

 وال يستطجع االستفادة ن  محاي  بىد املنشأ أو بىد اإلقان  بسبب ىذه األنور، أو ال يكغب باالستفادة ننها
 بسبب التهديد املذةور، فإنو يتم ننحهم صف  ارحهاي  الثانوي  وذل  بعد إجكاءات ربديد اهلوي .

(: شنك  لكل شخص أجنيب أو لدمي اجلنسج  أن يبدم طىبًا بامسو. ةها شنك  لصاحب 3) 65املادة: 
م املبدن  إىل نفس الطىب أن يبدم طىبًا باسم أفكاد لائىتو الذي  َقِدنوا بصحبتو، والذي  يستند طىباهت

األسباب. يف ىذه ارحال  يتم ارحصول لى  نوافب  نبدئج  ألفكاد العائى  ن  البالغُت، إىل حُت البجام 
 .(2)باملكاجع  أو يبدمي الطىب بامسهم. 

 المبحث الثاني: تصاعد أعداد الالجئين السوريين عبر الزمن:
 أواًل: أعداد الالجئين السوريين في تركيا:

بتاريخ  -وربديدًا يف الدول احملجط  بسوريا  -اخلكيط  التالج  ألداد الالجئُت السوريُت يظهك يف 
م، ويظهك ةجف أن لدد الالجئُت السوريُت يف يكةجا يزيد ل  نصف العدد الكى  11/04/2016

 :(3)لالجئُت يف العامل

                                                           

 YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA ( اَظز لبٌَٕ انحًبيت انذٔنيت كبيالً في: 2)

KANUNU, İÇİŞLERİ BAKANLIĞI-GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYINLARI, 
Yayın No: 7, HAZİRAN 2014, s. 27, 29. 

 .http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php( اَظز انخزيطت في: 3)
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 :(4)ل الىيوء احملجط  بسوريايظهك الكسم البجاين التايل خالص  يصالد ألداد الالجئُت السوريُت يف دو 

                                                           

، حيث اطخخزجج انبيبَبث يٍ http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php( اَظز انخمبريز كبيهت في: 4)

 طًٓب في انزطى انبيبَي انًزفك.انخمبريز ٔأعذث ر

http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php
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 ثانياً: أعداد الالجئين السوريين في أوروبا:

 :(5)م2/2016م إىل 4/2011وفجها يى  لدد الالجئُت يف أوروبا يف الفًتة ن  

                                                           

 .http://data.unhcr.org/syrianrefugees/asylum.php( اَظز انخمبريز كبيهت في: 5)
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 :(6)م2/2016م إىل 6/2014وفجها يى  يصالد لدد الالجئُت يف دول أوروبا يف الفًتة ن  

                                                           

 External Syrian Resettlementandفي حمزيز انًفٕضيت انعهيب نشؤٌٔ انالجئيٍ:  6/2014( اَظز بيبَبث 6)
HAPEurope, UNHCR national focal points and compiled, the Resettlement Service,23/06/2014, 

P1. في انخمزيز:  2/2015. ٔبيبَبثMap Europe Syrian resettlement and other forms of admission 
Feb2015, UNHCR national focal points and compiled by the Resettlement Service, 09/02/2015, 

P1. في انخمزيز:  2/2016. ٔبيبَبثhttp://data.unhcr.org/syrianrefugees/asylum.php. 
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نع نالحظ  أن ىذه األرقام قاصكة لى  الالجئُت املسيىُت رمسجاً؛ وىذا يؤدي خلىل ةبَت يف صح  ودق  
ىذه األرقام. فعى  سبجل املثال يبوم األردن ولبنان بإجبار مججع السوريُت املبجهُت لديها لى  يسيجل 

وضج  العىجا لشؤون الالجئُت، نع أن لدد ةبَت ننهم أنفسهم ةالجئُت لتحصل لى  يعويض لنهم ن  املف
نبجم ىناك ننذ سنوات طويى  قبل ارحكب. ةها أن ألدادًا ةبَتة ن  السوريُت يبجهون يف يكةجا بإقانات 
لهل، ويكفضون التسيجل بصف  الجئ؛ إنا بسبب وضعهم املادي اجلجد، أو بسبب وضعهم االجتهال . 

 بسبب ارحكب. لكنهم يف احملصى  خارج بالدىم
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ونالحظ ن  خالل البكاءة األولج  لألرقام السابب  أن ألداد الالجئُت إىل أوروبا بدأت باالريفاع يف 
 م، نع لدم اخنفاض األلداد يف الدول احملجط .2015ننتصف العام 

ن رئجس  خدن  االيصاالت واملتحدث  باسم املفوضج  العىجا لألنم املتحدة لشؤو -ويكى نجىجسا فىجهنغ 
 أن يزايد ألداد السوريُت الفاري  إىل أوروبا يًتةز يف ست  أسباب: -الالجئُت

أن ارحكب يف سوريا يبدو أنو ال هناي  هلا، حجث يواصل الناس فكارىم، والالجئون يف الدول اجملاورة  -1
عد مخس بدؤوا يفبدون األنل يف إنكانج  العودة نظكا لتدىور األوضاع داخل سوريا ن  س ء إىل أسوأ ب

 سنوات ن  اندالع ارحكب األىىج .
املعجش  ةالجئ يف الدول اجملاورة غَت جمدي  لدى ةثَت ن  الالجئُت الذي  ال يسهح هلم بالعهل  -2

 وينزلبون إىل ىاوي  الفبك املدقع.
 نج .املعون  الدولج  ملسالدة الالجئُت يف املنطب  ال يكف  نظكا لضخان  حيم املشكى  وطول املدة الزن -3
 األطفال يظىون بدون يعىجم ندة طويى  لبى  الفكص يف الدول اجملاورة، والضطكارىم إللال  األسكة. -4
فكض دول املنطب  املضجف  ألربع  ناليُت الجئ قجودا جديدة بدون دلم دويل نكافئ لتعويض الضغط  -5

 اهلائل لى  البٌت التحتج  لتى  الدول.
سائل اإللالم االجتهالج  الغكبج  لى  أهنا يكحب بالالجئُت، وبالنسب  يصويك أوروبا يف التىفاز وو  -6

لىسوريُت فإن فككة أن يتهكنوا ن  طىب الىيوء يف بىد يبدم هلم األن  وفكص العهل والتعىجم ةانت 
يستحق الكسوم الباىظ  اليت يفكضها املهكبون وخماطك الوصول إىل ىناك، والكثَتون ننهم سنشون أيضا أن 

 .(7)بات ستغىق قكيبا وأن أفضل فكص  لىسفك ى  اآلنالبوا
 المبحث الثالث: المصالح المعتبرة في رعاية مصالح الالجئين:

يغجَت اخلكيط  السكانج  والدشنغكافجا ىو حكب ال زبتىف شجئاً ل  ارحكوب العسككي  واالقتصادي  والسجاسج ، 
جم والصح  نهه ، إىل أنو زنتاج أيضًا إىل ونع حاج  الالجئ لىطعام والشكاب والدفء واألن  والتعى

 شجئجُت أساسجُت:
 االستبكار: وىو نا يوفكه بنسب نتفاوي  ةل الدول اليت سبنح حق الىيوء. -1

                                                           

 و:25/10/2015( طخت أطببة نشيبدة ْجزة انظٕرييٍ إنى أٔرٔبب، ييهيظيب فهيًُغ، انغبرديبٌ، 7)

http://www.theguardian.com/global-development-professionals-network/2015/oct/25/six-
reasons-why-syrians-are-fleeing-to-europe-in-increasing-numbers. 
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أن يكون االستبكار داخل الوط : وذل  حفاظًا لى  حبوق الالجئ السجاسج ، وىذا ال يدخل ربت  -2
 نحو دول الىيوء.صالحجات الدول ن  الناحج  البانونج ، فال سب

وىذا لو ضكر ةبَت لى  نستببل الالجئ السوري ونستببل وطنو، بل ونستببل أنتو أيضاً، ونع أنو ن  
 املسؤولجات األخالقج  لألنم املتحدة، إال أهنا ال هتتم بو لى  اإلطالق.

ال أن ىيكة ةل نسىم سوري ى  ن  سىبجات اهليكة خارج حدود الوط ، فهيكة الطبجب يضك يف اجمل
الصح ، وىيكة السجاس  ربدث أزن  سجاسج  يف العامل اإلسالن ، وىيكة أصحاب الوجاى  والنفوذ الذي  
هلم البدرة لى  حل املشاةل واخلالفات لو سىبجايو االجتهالج ، وىيكة لىهاء الشكيع  يسهم يف انتشار 

 األيدي العانى ؛ لى  يفاوت يف اجلهل وضعف البنج  العان  لىهيتهع، وىيكة الفٍت واملهٍت يسبب ليزاً يف
 ذل  الضكر ويى  السىبجات يبعاً ملدى ةفاءة أولئ ، وألداد املهاجكي  ن  االختصاص نفسو.

 ىذا ن  حجث العهوم، أنا بالتفصجل فهناك لدة سىبجات لىهيكة إىل الغكب، ننها:
قوهتم، وأننا ىكبنا ن  يأةجد الصورة املشوى  ل  املسىهُت: ىيكينا إلجهم يأةجد لصورة ضعفنا و  -1

التخىف يف بالدنا إىل ارحضارة يف بالدىم، ونكافأة هلم لى  نا يصهوننا بو ن  أوصاف، نع أن املسىهُت 
 املهاجكي  إىل الغكب يكس قوي ن  يكوس املدنج  الغكبج .

و حكنان املهاجكي  ن  حبوقهم السجاسج : وجود املسىم يف غَت لاملو اإلسالن  زنكنو ن  حبوق -2
السجاسج ؛ إن لاجاًل أو آجاًل، ويزداد ذل  ارحكنان ةىها ازداد النشاط اإلسالن  لىههاجك. وال ينبغ  
لىهسىم الَفِط  أن سُندع بربيق ارحكي  الظاىكة واملؤقت  يف الغكب، فال أدل لى  ةذهبم ن  قوانُت األدلـ  

ط، ودون دلجل!! فأي  ارحكي  املبنع ؟! السكي ، وقوانُت نكافح  اإلرىاب، وةل ذل  نوجو ضد املسىهُت فب
 وسنكى يف ىذا البحث ةجف أهنم بعد استببال بعض الالجئُت السوريُت بدؤوا يتهىصوا ن  استبباهلم.

االزدواجج  يف الوالء: ال شنك  لىهسىم أن سندع نفسو لندنا رنعل والءه نزدوجاً، فالدي  اإلسالن   -3
ن يكـون والءه السجاس  لألن  اإلسالنج  ، أو لىوط  غَت اإلسالن  ىو قانون ويشكيع مساوي شانل، فإنا أ

الذي يعجش فجو. وأةثك نا أخش  أن يكتب أحفادنا يف التاريخ أننا بتصكزنات الوالء واملواطن  لىغكب 
َش  أَْن ُيِصجبَـَنا َدائِكٌَة ينطبق لىجنا قولو يعاىل: }فـَتَـَكى الَِّذيَ  يف قـُُىوهِبِْم َنَكٌض ُيَسارُِلوَن ِفجِهْم يـَُبوُلوَن خنَْ 
 [.52َُت{ ]املائدة: فـََعَس  الىَُّو َأْن يَْأِتَ بِاْلَفْتِح أَْو أَْنٍك ِنْ  ِلْنِدِه فـَُجْصِبُحوا َلَى  َنا َأَسكُّوا يف أَنـُْفِسِهْم نَاِدنِ 
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سهام يف نجزانج  لدم االلًتاف السجاس  باإلسالم دينًا رمسجاً: وبالتايل فاملسىهون جمربون لى  اإل -4
الكنجس ، وأوالدىم جمربون لى  يعىم لبجدة الدي  الكمس  يف املدارس العان ، ولى  يعىم األخالق غَت 

 .(8)الدينج 
يكسجخ ظكوف االحتالل: اهليكة إىل خارج العامل اإلسالن  ى  استهكار لسجاس  االحتالل؛ لىهنا  -5

يطبق سجاس  االنتباء يف استببال املهاجكي ،  -ساببًا  -ن  ذل ، أم جهىناه. فالدول احملتى  لىعامل اإلسال
فتأخذ نا يكيد ن  العهال  ويكفض نا يكيد، وى  سبى  استخدام نفوذىا يف نستوطناهتا السابب  فنيد أن 
نواطٍت ةل دول  إسالنج  يهاجكون بكثاف  أةرب إىل الدول  احملتى  سابباً، ةهيكة نسىه  املغكب العكيب 

 ىيكة سكان شبو البارة اهلندي  إىل بكيطانجا، وىيكة األيكاك إىل أملانجا، وىكذا...لىيزائك، و 
زيادة وسائل الضغط السجاس : فكثاف  املسىهُت يف الغكب يزيد وسائل ضغط الغكب لى  العامل  -6

وجود اإلسالن  نستبباًل، ةاستببال املعارضُت، والتهديد بطـكد العهال ، وغَتىا ن  وسائل الضغط بسبب 
 املهاجكي  يف قبضتها.

 .(9)وىذا ةىو لدا السىبجات العسككي  واالجتهالج  واالقتصادي  والدينج 
وهلذا السبب نالحظ وجود ينافس قانوين شديد بُت يكةجا وأوروبا يف ىذا اجملال ربديداً. وىذا نا سندرسو 

 يف املبحث التايل.
 يحات المتعلقة بالالجئين السوريين:المبحث الرابع: تسلسل االتفاقات والقرارات والتصر 

 الحمالت اإلعالمية بشأن الالجئين:
ةانت ارحهى  اإللالنج  األةرب ى  املتعىب  بالطفل إيالن الذي انتشكت صوريو وىو نسي  لى  شاطئ 

م. نع أن األطفال قبل إيالن الذي  قُِتىوا داخل سوريا أو الذي  غكقوا يف البحك 2/9/2015يكة  بتاريخ 
 الف، وىذا لجس يبىجاًل ن  قضج  الطفل إيالن ببدر نا إهنا لهىج  استثهار ألىداف سجاسج .باآل

حجث إن املسؤولُت الغكبجُت مججعاً خكجت أصواهتم بتصكزنات لىنج ، ل  إيالن دون اآلالف الذي  سببوه، 
والغكيب  يف -لغكبج  لجظهك الغكب بعد أربع سنوات ن  البتل ةارحهل الوديع، وفجها يى  بعض التصكزنات ا

 فجها يتعىق بالالجئُت السوريُت: -ذات الوقت

                                                           
بيزٔث، -عًبٌ، دار انبيبرق-( األحكبو انظيبطيت نأللهيبث انًظهًت في انفمّ اإلطاليي ، طهيًبٌ يحًذ حٕبٕنيبن، دار انُفبئض8)

 .37و(، صـ1997-ْـ1418) 1ط

ٕائيت في انعصز ( اَظز ْذِ انظهبيبث ٔغيزْب بشكم ٔافي في: انٓجزة ٔأحكبيٓب؛ دراطت شزعيت نٕالع انٓجزة انعش9)

 .290-285و(، صـ 2014-ْـ1435) 1بيزٔث، ط-انحذيث، إبزاْيى طهميُي، دار انُٕادر
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م: انتبد نفوض حبوق اإلنسان باجملىس األورويب نجىس نويزنجكجس سجاس  أوروبا 21/12/2013 -1
يف التعانل نع الالجئُت السوريُت املتدفبُت لىجها فكارا ن  ارحكب الدانج  الدائكة يف بىدىم، ودلا الدول 

لىتوقف ل  إلادة ىؤالء الالجئُت إىل بىغاريا حجث يعانون ن  أوضاع إنسانج  نًتدي . وقدر  األوروبج 
، 2011ألداد السوريُت الذي  وصىوا بطكق قانونج  وغَت قانونج  ألوروبا ننذ اندالع األزن  يف بىدىم لام 

إىل يكةجا.  ألف شخص، إضاف  إىل حنو نىجون الجئ سوري آخكي  وصىوا 100و 50دبا يًتاوح بُت 
وانتدح املفوض يكةجا اليت فتحت حدودىا الستببال حنو نىجون سوري جلؤوا إلجها، والترب أهنا قدنت نثاال 
لسجاس  جلوء ناجح  لرب استبباهلا أللداد ن  الالجئُت السوريُت، يفوق لشكة أضعاف نا استببىتو ةل 

يورو  40إن ارحكون  الًتةج  اليت بدأت بتسديد دول . وقال:  46الدول األلضاء باجملىس األورويب والبالغ  
نعسككا يتوزلون  21شهكيا لكل الجئ سوري، وينفجذ نشكوع يعىجه  ألطفال الالجئُت السوريُت يف 

 .(10)نىجار دوالر نفبات هلؤالء الالجئُت 2.5لىجها، يتكىف 
 -نايايل بجنجتيف نبال لزلجه  حزب اخلضك -م: دلت صحجف  إندبندنت الربيطانج  4/1/2014 -2

دول االرباد األورويب إىل ند يد العون واملسالدة لالجئُت السوريُت الذي  ذبربىم ارحكب اليت يعصف 
 .(11)ببالدىم ننذ قكاب  ثالث سنوات لى  نغادرهتا إىل حجاة التشكد والىيوء يف اخلارج

حدة يف يبكيك صادر لنها: م: قالت املفوضج  العىجا لشؤون الالجئُت التابع  لألنم املت11/7/2014 -3
إن لى  أوروبا أن يفتح أبواهبا ملزيد ن  الالجئُت، إذ إهنا مل يستببل سوى "ألداد ضئجى " ننهم، يف حُت 
وصىت البىدان اجملاورة لسوريا إىل "درج  التشبع". وقالت املتحدث  باسم املفوضج  نىجسا فىجهجنغ: "إننا 

 .(12)  استيابتها لألزن  السوري "ندلو الدول األوروبج  إىل أن يكفع درج

                                                           

 و:21/12/2013( يمببهت خبصت يع انجشيزة َج، خبنذ شًج، بزنيٍ، 10)

http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2013/12/21/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D
9%82%D8%A7%D8%AF-%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-
%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7-
%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87-
%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%8A%D9%86-
%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86. 

(11 ) Letters: We must open our door to Syrian refugees, Natalie Bennett, Green Party Leader, 
London NW1, independent, 4/1/2014: 
http://www.independent.co.uk/voices/letters/letters-we-must-open-our-door-to-syrian-
refugees-9036687.html. 

(12 ) Syrian Refugees in Europe: What Europe Can Do to Ensure Protection and Solidarity, 
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وقد أدرجت ىذه التصكزنات لىتأةجد لى  التبىد الكانل لألحاسجس األخالقج  لدى املسؤولُت األوروبجُت، 
وةجف أن ربكةهم الالحق ةان بعد أربع  ألوام ن  ارحكب، وبعد لام ةانل ن  ىذه التصكزنات!! فهو 

 !!ربكك سجاس ، ولجس ربكك أخالق  لى  اإلطالق
م: قال رئجس الوزراء الًتة  داوود أوغىو: "إن يكةجا طالبت بتوفَت ننطب  آنن  15/10/2014 -4

لالجئُت السوريُت ومل يطالب دبنطب  لازل ... واملنطب  اآلنن  ى  إليواء اهلاربُت ن  البصف ومحايتهم، 
 .(13)ويكون ربت محاي  دولج  ويوفك هلم نا زنتاجونو"

جس الوزراء الربيطاين ديفد ةانَتون يف لشبون  بعد لباء نظَته الربيغايل: "يف م: قال رئ4/9/2015 -5
ضوء حيم األزن  ونعاناة الناس بوسع  أن ألى  الجوم أننا سنفعل املزيد إللادة يوطُت آالف الالجئُت 

 .(14)السوريُت"
  األسًتالج  ةانربا: م: قال رئجس الوزراء األسًتايل يوين أبوت يف نؤسبك صحف  يف العاصه6/9/2015 -6

"سنكون لى  استعداد الستببال املزيد ن  الناس ن  ىذه املنطب  املضطكب ، حن  نستعدون لتبدمي املزيد 
ن  املسالدات املالج  لىهفوضج  السانج  لألنم املتحدة لشؤون الالجئُت... وسجكون يكةجزنا لى  استببال 

املضطهدة، الذي  ةانوا يف خمجهات الىيوء لى  حدود  العائالت والنساء واألطفال، خاص  ن  األقىجات
 .(15)العكاق وسوريا"

                                                                                                                                              

UNHCR, 11 July 2014: 
http://www.refworld.org/docid/53b69f574.html ٔاَظز حعهيك انًخحذثت ببطى انًفٕضيت عهى انخمزيز عهى ،

 .http://www.unhcr.org/53bfa7719.htmlانزابط انخبني: 
 و:15/10/2014بال حذٔد، حبٔرِ أحًذ يُصٕر، ( لُبة انجشيزة، بزَبيج 13)

http://www.aljazeera.net/news/arabic/2014/10/15/%D8%A3%D9%88%D8%BA%D9%84%D9%88
-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7-
%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A2%D9%85%D9%86%D8%A9-
%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%B3%D8%AA-
%D8%B9%D8%A7%D8%B2%D9%84%D8%A9-
%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%8A%D9%86-
%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86. 

 و:4/9/2015( ٔكبنت رٔيخزس نألَببء، 14)

http://ara.reuters.com/article/worldNews/idARAKCN0R40ZH20150904. 

 و:6/9/2015( ٔكبنت رٔيخزس نألَببء 15)

http://ara.reuters.com/article/topNews/idARAKCN0R608J20150906:ٔيٕلع َيٕس األطخزاني . 

http://www.news.com.au/national/politics/prime-minister-tony-abbott-says-the-government-
will-increase-the-number-of-refugees-it-accepts-from-syria/news-

http://www.refworld.org/docid/53b69f574.html
http://www.refworld.org/docid/53b69f574.html
http://ara.reuters.com/article/topNews/idARAKCN0R608J20150906
http://ara.reuters.com/article/topNews/idARAKCN0R608J20150906
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ونالحظ ىنا ةجف أن الًتةجز لى  األقىجات دون غَتىا، ويالحظ أيضًا أنو يف الجوم السابق ذةك نوقع 
أسًتايل آخك أن أبوت رفض دلوات ن  داخل حزبو لزيادة لدد الالجئُت السوريُت يف بالده، وقال إنو ل  

ضخ لىضغوط، نشَتا إىل أن أسًتالجا وافبت بالفعل العام املاض  لى  استببال أربع  آالف وأربعهئ  يك 
 .(16)شخص إضايف ن  اهلاربُت ن  ارحكب يف مشال العكاق وسوريا!!

 وةأن حكب التصكزنات الكاذب  ى  نسكحج  لعىهو بصعوب  وصول السوريُت إىل ىناك!!
يجا أهنا لاجزة ل  استببال املزيد ن  الالجئُت، وحذرت م: ألىنت سىطات ةكوا18/9/2015 -7

 .(17)االرباد األورويب ن  أهنا سًتسل أولئ  الذي  يدخىون البالد إىل الدول األوروبج  اجملاورة
يف خطاب ألباه أنام ننتدى اقتصادي -م: ىدد الكئجس الًتة  رجب طجب أردوغان 11/2/2016 -8

رباد األورويب، وندد بالدلوات الدولج  لفتح ارحدود الًتةج  أنام لشكات بفتح حدود بالده نع اال -يف أنبكة
آالف النازحُت السوريُت الذي  ىكبوا ن  استهداف حىب، ورأى أنو ال حلَّ لألزن  السوري  إال بإقان  

، يف إشارة (18)نناطق آنن  وحظك طَتان، وقال أردوغان: "إن ةىه  أغبجاء لجست نكتوب  لى  جبجننا"
اق الغكب السجاس  واستدراجو لًتةجا إىل نأزق، ن  خالل استهكار البصف لى  حىب، ونطالبتو لًتةجا لنف

 باستببال الالجئُت دون ازباذ يدابَت إليباف البصف.
                                                                                                                                              

story/b6a8b07ade0b7b0f278f7fdc9ac2fad2?from=google_rss. 
 و:5/9/2015( يٕلع األطخزانيٌٕ، 16)

http://www.theaustralian.com.au/in-depth/europes-migrant-crisis/tony-abbott-urged-to-
increase-refugee-intake/news-story/5e75463e03161527277a943d0e368360. 

 و:19/9/2015( ٔكبنت انصحبفت األٔرٔبيت ببنعزبيت، 17)

http://europressarabia.com/index.php?aa=news&id22=2668&iraq=%DF%D1%E6%C7%CA%ED%
C7%20%CA%DA%E1%E4%20%DA%CC%D2%E5%C7%20%DA%E4%20%C7%D3%CA%DE
%C8%C7%E1%20%C7%E1%E3%D2%ED%CF%20%E3%E4%20%C7%E1%E1%C7%CC%C6%
ED%E4%20%E6%C7%E4%E5%C7%20%D3%CA%D1%D3%E1%E5%E3%20%E1%E1%CF%E6
%E1%20%C7%E1%C7%E6%D1%E6%C8%ED%C9%20%C7%E1%E3%CC%C7%E6%D1%C9#
.Vx5qYTArLIU. 

 ( يٕلع انجشيزة َج، عٍ األطٕشيخذ بزص:18)

http://www.aljazeera.net/news/international/2016/2/11/%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D
8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%87%D8%AF%D8%AF-
%D8%A8%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-
%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-
%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-
%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-
%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%8A%D9%86. 
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: -لى  ىانش نؤسبك األن  يف نجونجخ-م: نبل نكتب رئجس الوزراء الفكنس  قولو 13/2/2016 -9
تببال ثالثُت ألف الجئ، وحن  نستعدون لذل  ولسنا نستعدي  "إن فكنسا ألكبت ل  استعدادىا الس

 .(19)الستببال املزيد"
م: لبب حمادثات يف فججنا نع وزراء يسع دول يبع لى  طول طكيق غكب البالد ن  24/2/2016 -10

الجئُت الجونان إىل مشال أوروبا قالت وزيكة الداخىج  النهساوي  يوىانا نجكل لجتنك: "لىجنا أن خنفض يدفق ال
 .(20)اآلن، ىذه نسأل  ربدد بباء االرباد األورويب"

 القرارات من طرف واحد المتعلقة بالالجئين السوريين:
 نكى فجها يى  يسىسل البكارات املتعىب  بالالجئُت السوريُت:

م: ةانت يكةجا قبل ىذا التاريخ يعانل السوريُت ةضجوف، وةانت إقانتهم ربت 16/12/2013 -1
بإذن وزاري" صادرة ل  األننجات، وبعد ىذا التاريخ أدرجت يكةجا السوريُت يف ِلَداد  نسه  "إقان 

الالجئُت، وىو ياريخ االيفاق بجنها وبُت االرباد األورويب، نع أن قانون ارحهاي  الدولج  الًتة  ساري 
 .(21)م11/4/2013املفعول ن  ياريخ 

  اإلقانات؛ إقان  املستثهك، واإلقان  السجاحج ، وإقان  والذي دبوجبو أصبح السوري خمَت بُت ثالث  أنواع ن
الىيوء اإلنساين. والذي يههنا ىو النوع الثالث، والذي دبوجبو يستطجع الالجئ ارحصول لى  يصكيح 
بالعهل يصدر ل  دائكة اهليكة اليت مّت إحداثها لتتوىل إصدار ىذه اإلقانات، واليت ستكون نكيبط  إلكًتونّجاً 

ىونات البصه  األورويّبّ )ايفاقج  دبى (، وبالتايل يتعُّت لى  الاّلجئ السورّي البباء يف يكةجا فبط نع بن  نع
)طبعا نع حّبو يف العودة إىل بالده إن رغب(، ويف حال جلوئو بالطكق غَت الشكلّج  ألوروبا، فستتّم إلاديو 

ًا إنسانّجاً. وىذا دفع ةثَتًا ن  املوسكي  لًتةجا بوصفها أسبغت لىجو محايتها البانونّج  لندنا ننحتو جلوء
السورّيُت لتيّنب ىذا النوع ن  اإلقانات، والسع  لىتحّصل لى  اإلقانات السجاحّج  ربّسباً لتبّدل الظكوف 

                                                           

 و:13/2/2016( ٔكبنت األَببء انفزَظيت، 19)

http://en.rfi.fr/france/20160213-france-not-favourable-germany-s-refugee-proposal-says-french-
pm. 

 و:24/2/2016( انُيٕيٕرن حبيًش، 20)

http://www.nytimes.com/2016/02/25/world/europe/refugees-migrants-austria-greece.html?_r=0. 

( اَظز لبٌَٕ انحًبيت انذٔنيت انخزكي في انجزيذة انزطًيت:  21) YABANCILAR VE ULUSLARARASI 
KORUMA KANUNU, Resmî Gazete, Sayı: 28615, PERŞEMBE, 11 Nisan 2013, Kanun No. 
6458, Kabul Tarihi: 4/4/2013. 
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واضطكارىم لىسع  وراء الىيوء يف دول أوروبـّّج ؛ ألن اإلقانات السجاحّج  ال يكيبط إصدارىا ببن  نعىونات 
 .(22)، وبالتايل ال يوجد نا يُثبت إقانتهم يف يكةجا بصف  الجئ، وال شنك  إلادهتم إىل يكةجاالبصه  األورويّبّ 

 22م: ايفق وزراء داخىج  االرباد األورويب ودول ننطب  الشنغ  لى  قبول استضاف  21/7/2015 -2
ون نعظههم الجئُت سجتم اختجارىم ن  خمجهات الىيوء خارج دول االرباد األورويب، وسجك 504ألفا و

ن  السوريُت. وأقك الوزراء الئح  بتوزيع الالجئُت لى  دول االرباد مججعا، حجث ةان نصجب النكويج 
الجئ، ووزع الباقون لى  باق  دول  2200الجئا، وبكيطانجا  2375الجئ، يىجها فكنسا  3500

 االرباد، بجنها ألىنت اجملك لدم استعدادىا لببول أي الجئ.
الجئا نوجودي  لى  األراض  األوروبج  يف ةل ن  إيطالجا  356ألفا و 32داخىج  يوزيع ةها أقك وزراء ال

والجونان لى  ببج  دول االرباد األورويب وننطب  الشنغ ، حجث يعهدت أملانجا باستببال لشكة آالف 
 .(23)الجئا 752ومخسهئ  الجئ، ةها يعهدت فكنسا باستببال ست  آالف و

ر سابق لى  الضي  اإللالنج  اليت قام هبا الغكب لى  قضج  الطفل إيالن ونالحظ ةجف أن ىذا البكا
 م.2/9/2015بتاريخ 

 80م: صكح وزيك الداخىج  الفنىندي بجًتي أوربو قائاًل: "لبد أدخىت ارحكون  أةثك ن  6/3/2016 -3
نىندا، ولتحديد إجكاء لتشديد قوانُت الىيوء. واهلدف ىو ةبح التدفق غَت املنضبط لطاليب الىيوء إىل ف

بصورة أدق الذي  ىم حباج  حبجبج  لىحهاي ، وإلدناج أولئ  الذي  ننحوا حق الىيوء بكفاءة لالج ، 
ل التغجَتات يف التشكيعات البادن ، يشديد وةذل  لضبط يكىف  الىيوء واالندناج الباىظ . وسوف يشه

نعايَت مجع مشل األسكة، وىذا يعٍت أن أي شخص يكغب يف جىب أفكاد أسكيو إىل فنىندا رنب أن زنصل 
لى  نا يكف  ن  الدخل لدلم مججع أفكاد العائى . ةها مت يعديل نعايَت ارحهاي  الدولج  حبجث ل  يكون 

دولج  ألسباب إنسانج . ةذل  سوف يتم يسكيع نسار استئناف قكار ن  املهك  ارحصول لى  ارحهاي  ال
رفض طىب الىيوء. سوف يوفك فنىندا لطاليب الىيوء خدنات االستببال األساسج  فبط. وةذل  حن  

 .(24)بصدد دراس  إنكانج  نظام لىضهان االجتهال  نستبل لطاليب الىيوء الذي  حصىوا لى  قكار إرنايب"
                                                           

ٔرٔبي ٔانًخزحببث انمبََٕيت عهى إلبيبث انظٕرييٍ في حزكيب، غشٔاٌ لزَفم، يٕلع حزن بزص، ( االحفبق انخزكي األ22)

 .http://www.turkpress.co/node/1991و. عهى انزابط: 21/9/2014

 و:21/7/2015( فٕكض األٔرٔبيت، 23)

http://www.voxeurop.eu/en/content/news-brief/4959403-eu-countries-fall-short-refugees-
targets. 

 ( في يمببهٓب أجزاْب يعّ جٕرج حٕراَي في يٕلع انجشيزة َج:24)

http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2016/3/6/%D9%81%D9%86%D9%84%D9%
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ى  التحالف ارحاةم يف أملانجا خالل قه  لبدىا يف بكلُت يوافبو لى  قوانُت م: أل15/4/2016 -4
وإجكاءات ةربى يتعىق دبىف إدناج الالجئُت ونكافح  اإلرىاب، ويتضه  التدابَت زبصجص ارحكون  
نكان اإلقان  لطاليب الىيوء املعًتف هبم لى  ىذا النحو، ن  أجل يوزيعهم بشكل أفضل يف أرجاء البالد 

نب إقانتهم يف ذبهعات خاص ، ةها يتضه  قسها خمصصا لتشغجل الالجئُت. ويؤةد نصوص التدابَت وذب
أن "األشخاص املعنجُت سجتعكضون لعواقب يف حال خمالفتهم لىتعىجهات"، ةها أهنا ل  سبنح حق اإلقان  

 .(25)ج الدائه  لالجئُت الذي  ال يبذلون جهدا ةافجا لالندناج، وخصوصا يعىم الىغ  األملان
ونع أن ىذه البوانُت لان  يف ةل الالجئُت، إال أن الشكزن  األساسج  ن  الالجئُت املتواجدي  حالجًا يف 

 أملانجا ى  سوري ، فهم املستهدفون حبجب  ن  البكار.
م 2015ونالحظ ىنا ةجف أن املشالك اإلنسانج  الطارئ  اليت أصابت الدول األوروبج  يف آواخك لام 

م، وةأن ىدفها يفكيغ األراض  احملكرة ن  الببج  الباقج  ن  الفئات 2016دايات لام يكاجعت يف ب
الصاندة ن  الشعب ربت البنابل، فىها باء نشكولها بالفشل ن  خالل يدفق ألداد ةبَتة ن  الالجئُت 
ُت إلجها ن  نناطق األسد يكاجعت ل  ىذا الككم الطارئ، وبدأت بازباذ قكارات ربد ن  دخول الالجئ

 إلجها ةها ىو ظاىك يف البكارات األخَتة.
م، 18/2/2016لتظهك يى  السجاسات واضح  يف يبكيك املكصد األورونتوسط  رحبوق اإلنسان بتاريخ 

والذي وصف يى  السجاسات بكدة أوروبج  آخذة يف التصالد إزاء التعانل نع طاليب الىيوء، وشدد لى  
ذباه ىذا املىف، نستعكضا اإلجكاءات املتشددة اليت ازبذهتا دول إهناء حال  التخبط بُت ألضاء االرباد 

لديدة، وذةك ننها قكارات نصادرة نبتنجات طاليب الىيوء الشخصج  ويأخَت مل مشل لائالهتم يف أملانجا 
نكةز إيواء يف  43والدينهارك، ونشك النهسا لىينود لى  حدودىا ملنع دخول الالجئُت، وحكق املتطكفُت لـ 

د، وبناء اجملك ألسالك شائك  لى  حدودىا ويشكيع بكملاهنا لبانون بفتح النار لى  الالجئُت، وبناء السوي
سىوفجنا جلدار لى  طول حدودىا نع ةكوايجا، ونج  فنىندا لطكد ثىث  طاليب الىيوء لديها، وقجام إحدى 

                                                                                                                                              

86%D8%AF%D8%A7-%D8%AA%D8%AA%D8%B4%D8%AF%D8%AF-
%D8%A8%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84-
%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%8A%D9%86-
%D9%88%D8%AA%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-
%D8%AF%D9%85%D8%AC%D9%87%D9%85. 

 و:15/4/2016( يٕلع إيفبَجيهكبل فٕكض، 25)

http://evangelicalfocus.com/europe/1540/Germany_to_adopt_integration_law_for_refugees. 



 

Route Educational and Social Science Journal  

Volume 4(1), February 2017 

518 

 

محك يف ننطب  نجدلسربه، دما الشكةات الربيطانج  بتهججز أناة  سك  الالجئُت بطالء األبواب بالىون األ
 .(26)سهل لى  املتشددي  التعكف لى  أناة  وجودىم وااللتداء لىجهم

 االتفاقات بين تركيا وأوروبا بشأن الالجئين السوريين:
م، حجث وقع يف 16/12/2013بذور االيفاق بُت يكةجا واالرباد األورويب بشأن الالجئُت بدأت بتاريخ 

ة  داوود أوغىو نع نفوض  الشؤون الداخىج  يف االرباد األورويب سجسجىجا نامل سًتوم أنبكة وزيك اخلارجج  الًت 
لى  حمضك التفاىم املتعىق دبباحثات إلغاء التأشَتة بُت يكةجا واالرباد األورويب، ولى  ايفاقج  إلادة قبول 

 .(27)ًتةج يكةجا لىههاجكي  غَت الشكلجُت الذي  حاولوا دخول بىدان االرباد لرب األراض  ال
م: ايفاق اجلهع  يف بكوةسل: وفجها يى  18/3/2016مث مت التوقجع الكمس  لى  االيفاقج  النهائج  بتاريخ 

 أىم بنود االيفاق:
إلادة مججع الالجئُت اجلدد الذي  يصىون ن  يكةجا إىل اجلزر الجونانج  التبارا ن  العشكي  نارس/آذار  -1

 كحالت اخلطَتة لرب حبك إرن  والبضاء لى  لهل املهكبُت.اجلاري إىل يكةجا، هبدف وضع حد لى
وستخضع طىبات الىيوء لىدراس  يف اجلزر الجونانج ، أنا الذي  ال يبدنون طىب جلوء أو يتم التثبت ن  أن 

 طىبهم ال يستند إىل أساس أو ال شنك  قبولو، فستتم إلادهتم إىل يكةجا.
ةجا والجونان دبسالدة املفوضج  العىجا لالجئُت واالرباد األورويب، دبا وسجتم ازباذ التدابَت الضكوري  ن  قبل يك 

يف ذل  وجود لناصك أيكاك يف اجلزر الجونانج ، ولناصك يونانجُت يف يكةجا، ةها سجتكفل االرباد األورويب 
 بنفبات إلادة الالجئُت.

  إىل يكةجا سجتم استببال نبدأ "واحد نبابل واحد": فف  نبابل ةل سوري يعاد ن  اجلزر الجونانج -2
سوري آخك ن  يكةجا إىل االرباد األورويب، ويعط  األولوي  لىذي  مل زناولوا الوصول بصورة "غَت شكلج " إىل 

 ىناك.
ألف الجئ، ويف حال االقًتاب ن  ىذا السبف ستتم نكاجع  اآللج ، أنا يف  72ومت ربديد سبف قدره 

 حال زبطجو فسجتم وقفها.

                                                           

(26 ) EUNAVFOR MED Op SOPHIA - Six Monthly Report, Operation Commander Op 
SOPHIA (EEAS), 17/2/2016. 

 .http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1259_en.htmو: 16/12/2013( يٕلع انًجهض األٔرٔبي، 27)
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َتات الدخول: سجتم يسكيع العهل لى  خارط  الطكيق لىسهاح بإلفاء نواطٍت يكةجا ن  ربكيك يأش -3
، لى  أن يستويف يكةجا املعايَت 2016يأشَتات الدخول إىل أوروبا يف نهى  أقصاىا هناي  يونجو/حزيكان 

 .72الـ
ارات يورو ن  أجل نسالدة نالج : سجتم يسكيع يسديد املسالدة األوروبج  لًتةجا البالغ  ثالث  نىج -4

ناليُت. وحُت يصبح ىذه املوارد لى   2.7ربسُت ظكوف نعجش  الالجئُت الذي  يبدر لددىم بنحو 
 .2018وش  النفاد سجبدم االرباد األورويب سبويال إضافجا دماثال حبىول هناي  لام 

)املسائل املالج (  33 االنضهام إىل االرباد األورويب: وافق االرباد األورويب ويكةجا لى  فتح الفصل -5
 خالل الكئاس  اهلولندي  لالرباد اليت ينته  بنهاي  يونجو/حزيكان.

وسجتواصل العهل التحضَتي لتسكيع فتح فصول جديدة "دون إرحاق الضكر دبواقف دول ألضاء"، وذل  
 .(28)يف إشارة إىل قربص اليت رباول لكقى  انضهام يكةجا إىل االرباد األورويب

بت املفوضج  العىجا لشؤون الالجئُت لى  ىذا االيفاق بأنو دبثاب  هتكب ن  أوروبا ن  ن  جهتها لى
نسؤولجاهتا ذباه الالجئُت، فبالت: " لىهت املفوضج  السانج  لألنم املتحدة لشؤون الالجئُت بااليفاق 

ولون شق طكيبهم الذي لبد الجوم بُت االرباد األورويب ويكةجا بشأن وضع الالجئُت واملهاجكي  الذي  زنا
لىوصول إىل أوروبا. وحن  نعًتف بارحاج  املشًتة  لىدول إلرناد حىول ُندارة بشكل نناسب هلذا الوضع. 
ويف الواقع، قدنت املفوضج  يف لدة نناسبات يف األشهك األخَتة يوصجاهتا اخلاص  إىل أوروبا يف ىذا 
                                                           

 ( اَظز بُٕد االحفبق في يٕلع ٔكبنت األَبضٕل:28)

http://aa.com.tr/ar/%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A
%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-
%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-
%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86%D8%A7%D9%86-
%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-
%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-
%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%8A%D9%86-/539888. 

 يخخصزاً في يٕلع انجشيزة:ٔاَظزِ 

http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2016/3/19/%D8%A8%D9%86%D9%88%D8
%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-
%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-
%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-
%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%8A%D9%86. 
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، ال زبدم نصاحل 2016جوم ن  لام واملستهكة حىت ال 2015الشأن. والفوض  اليت سادت يف لام 
 .(29)األشخاص الفاري  ن  ارحكب والذي  زنتاجون إىل األنان، وال حىت نصاحل أوروبا"

 اخلالص :
إن الصكاع بُت يكةجا وأوروبا لى  قضج  الالجئُت السوريُت يأخذ ننحجان نتعاةسان سباناً، فأوروبا ال يتخذ 

ال ذباه األسد، وال ذباه شكيكتو دالش الىتان يبونان خبط  أي إجكاء إليباف حكة  النزوح ن  سوريا؛ 
 دمنهي  لتهيَت املدنجُت ل  طكيق محالت الكلب اليت ينتهياهنا.

وىذا يصب يف النهاي  بشكل نباشك يف نصىح  األسد وحكبو الدشنغكافج  اليت يؤن  لو انتصارًا اسًتايجيجاً 
 يف املنطب .

طب  آنن  لىهدنجُت داخل ارحدود السوري  لىحفاظ لى  حبوقهم يف بجنها يسع  يكةجا جاىدة إلنشاء نن
 املواطن  وارحفاظ لى  ىوي  وطنهم ن  العبث الدشنغكايف.

وقد وقعت يكةجا ايفاقجتان نع االرباد األورويب إللادة الالجئُت السوريُت إلجها، لك  دول االرباد األورويب 
   لى  حدا، وأحجاناً بشكل مجال .يتهكب ن  التنفجذ؛ أحجاناً بشكل فكدي ةل دول

وسنتصك رئجس الوزراء الًتة  داوود أوغىو ذل  بوصف الغكب "بالنفاق" ذباه األزن  السوري ؛ فبجنها يطالب 
يكةجا بفتح ارحدود أنام الالجئُت ال يطالب روسجا بوقف البصف. وقال: "سنسهح بدخول السوريُت 

ى  إقان  خمجم جديد هبدف استببال سوريُت لى  األراض  الكاغبُت يف اجمل ء، لك  األولوي  لدينا 
السوري "، ووصف ىيوم النظام بأنو يطهَت ننهي  غايتو إبباء نؤيدي النظام فبط، نعتربًا أن حبوق 
االنسان وشكل  جنجف يداس باألقدام. وقال أوغىو: "إن بعض األطكاف دبا فجها جمىس األن  الدويل مل 

 .(30)يف سوريا" ربّكك ساةًنا رحل األزن 
وقال يالتشُت أقدوغان نائب رئجس الوزراء الًتة  يف الجوم التايل يف نؤسبك صحف  لبده أقدوغان لند 
اجلانب الًتة  ملعرب باب السالن  ارحدودي نع سوريا: "يف الوقت اليت يُكةت فجو يكةجا وحجدة يف نواجه  
                                                           

 و:18/3/2016( انًفٕضيت انعهيب نشؤٌٔ انالجئٍ، بيبٌ صحفي، 29)

http://www.unhcr-arabic.org/56f12c736.html. 
 و:11/2/2016( يٕلع انجشيزة َج، بخبريخ 30)

http://www.aljazeera.net/news/arabic/2016/2/11/%D9%85%D8%A6%D8%A9-
%D8%A3%D9%84%D9%81-%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%AD-%D9%85%D9%86-
%D8%AD%D9%84%D8%A8-%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-
%D8%AA%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8-
%D8%A8%D9%80-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82. 
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يدلو يكةجا لفتح أبواهبا الستببال الالجئُت... لذا  أزن  الالجئُت، فإن دواًل مل يساىم بش ء يف حل األزن 
فإن النازحُت الذي  احتشدوا نؤخكًا لى  ارحدود جكى يوزيعهم لى  خمجهات أقانتها يكةجا أو ساذنت يف 
إقانتها يف اجلانب السوري... أن بعض األطكاف يسع  أحجانا إىل افتعال نوج  نزوح ة  يضع يكةجا يف 

يستهدف املنظهات اإلرىابج ، إدنا يطال املدنجُت واملدارس واملشايف، نتعهدة خىق نأزق... فالغارات ال 
حكةات نزوح ة  يبب  يكةجا يف وضع حكج... فإذا استهكت الغارات واجملازر، فإن ذل  ينذر دبوجات نزوح 

 .(31)جديدة، وإن إيبافها يكه  يف دفع نظام األسد وروسجا لى  وقف ىيهاهتها"
 ع:المصادر والمراج

االيفاق الًتة  األورويب واملًتيبات البانونج  لى  إقانات السوريُت يف يكةجا، غزوان قكنفل، نوقع يكك بكس،  -1
 م.21/9/2014

-لهان، دار البجارق-األحكام السجاسج  لألقىجات املسىه  يف الفبو اإلسالن  ، سىجهان حمهد يوبولجاك، دار النفائس -2
 م(.1997-ىـ1418) 1بَتوت، ط

 1بَتوت، ط-اهليكة وأحكانها؛ دراس  شكلج  لواقع اهليكة العشوائج  يف العصك ارحديث، إبكاىجم سىبجٍت، دار النوادر -3
 م(.2014-ىـ1435)

4- EUNAVFOR MED Op SOPHIA - Six Monthly Report, Operation 
Commander Op SOPHIA (EEAS), 17/2/2016. 

5- External Syrian Resettlementand HAPEurope, UNHCR national focal 
points and compiled, the Resettlement Service,23/06/2014. 

6- Letters: We must open our door to Syrian refugees, Natalie Bennett, 
Green Party Leader, London NW1, independent, 4/1/2014. 

                                                           

 و:12/2/2016عشث يبضي، بخبريخ ( ٔكبنت األَبضٕل، كهض، 31)

http://aa.com.tr/ar/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7/%D9%86%D8%A7%D8%A6
%D8%A8-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%AF-
%D8%A3%D9%88%D8%BA%D9%84%D9%88-
%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%85%D9%83%D9%86-
%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%AF-
%D8%A5%D8%B9%D8%B7%D8%A7%D8%A1%D9%86%D8%A7-
%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7-%D9%81%D9%8A-
%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-/520212. 
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7- Map Europe Syrian resettlement and other forms of admission Feb2015, 
UNHCR national focal points and compiled by the Resettlement Service, 
09/02/2015. 

8- Syrian Refugees in Europe: What Europe Can Do to Ensure Protection 
and Solidarity, UNHCR, 11 July 2014. 

9- REGULATION (EU) No. 604/2013 OF THE EUROPEAN 
PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 26 June 2013. 

10- YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU, 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI-GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
YAYINLARI, Yayın No: 7, HAZİRAN 2014. 

11- YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU, 
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