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توفير االحتياجات الضرورية من لقمة العيش والمباس والمسكن
د .نجوى الهادي سالم الغويمى  -جامعة المرقب  -الخمس -ليبيا

المقدمة:
مع إستمرار الصراع في سوريا تتفاقم معاناة الالجئين السوريين الذين تجاوز عددىم في
الدول المجاورة أربعة ماليين الجئ ويتوقع أن يتخطى  4.27مميون الجئ بنياية عام
 ،2015وفق تقديرات المفوضية السامية لشؤون الالجئين التابعة لألمم المتحدة التي
أكد رئيسيا أنطونيو غوتيريس في بيان الخميس ( 9تموز) أن ىذا أكبر عدد لالجئين
جراء صراع واحد ،داعياً المجتمع الدولي إلى دعميم ،وتأثرت تركيا باألزمة في سوريا

عم ى الصعيد السياسي واألمني واالقتصادي واالجتماعي .وتشير بعض الدراسات من

خالل البحث الميداني التي استمرت  8أيام عمى إجراء أبحاث في كل من المدن
التالية :ىاتاي ،غازي عنتاب ،شانمي أورفا ،كيميس ،وكذلك في القرى والضواحي
التابعة ليا .كما عقد لقاءات مع كبار المسؤولين بشأن إقامة الالجئين وممثمي
مؤسسات المجتمع المدني وكذلك السوريين والسكان المحميين في المدن التي تعتبر
بمثابة المعبر الذي يمر منو السوريون من أجل النزوح إلى تركيا  ،وتقوم رئاسة إدارة
الطوارئ والكوارث التابعة لمجمس الوزراء التركي بعمل أبحاث بشكل أساسي بخصوص
المشاكل التي تواجو الالجئين السوريين بتركيا وكذلك تتناول احتياجاتيم.
وىناك نحو خمسة عشر مخيماً يمكننا تقسيميا كالتالي 4 :في ىاتاي 3 ،في شانمي

أورفا ،واحدة في كال من أطمة ،ماردين آدي يامان ،قيرمان مراش ،وعثمانية بمجموع

 15مخيم ونحو  6حاويات  2في كيميس ،وواحدة في كال من شانمي أورفاـ ماالطيا
ىاتي وغازي عنتاب .وقد تم احصاء عدد السوريين الذين دخموا إلى مراكز المجوء نحو
 432,796مواطن سوري منيم  222,411عادوا إلى وطنيم.
الدراسات االقتصادية واالجتماعية التركية وبالتّعاون مع مركز البحوث
مؤسسة ّ
أجرت ّ
االستراتيجية في الشرق األوسط دراسةّ حول وضع السورّيين الذين لجأوا إلى األراضي
المخيمات والبالغ عددىم
الدائرة في بالدىم والذين يعيشون خارج
التركية نتيجة الحرب ّ
ّ
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ما يقارب المميوني نازح ،وتطالب بأن تخفف بقية الدول العربية ِ
الحمل عن دول الطوق
(لبنان واألردن والعراق وتركيا) وأن تقدم مزيدا من الدعم بمختمف أشكالو ليذه الدول
ولممنظمات السورية الوطنية العاممة فييا ،وأن عدد الالجئين السوريين فاق عدد
ىجرتيم إسرائيل ،وبقاء ىذه الدول في موقف شبو المتفرج
الالجئين الفمسطينيين الذين ّ
وييدد بالتالي مئات آالف السوريين الذين يضطرون
سيزيد من معاناة الدول المضيفةُ ،
إما إلى اليجرة غير النظامية عبر البحار بما تحممو من مخاطر مخيفة ،أو العودة إلى

ديارىم المدمرة وتعريض حياتيم لمخطر من جديد.
وسمط تقرير جديد لمنظمة العفو الدولية الضوء عمى معاناة الالجئين السوريين في
تركيا  ،أن أكثر من مميون الجئ من إجمالي مميون وستمائة الف تستضيفيم تركيا
يعيشون خارج المخيمات التي تديرىا الحكومة حيث يكافحون من اجل البقاء عمى قيد
لحياة .التقرير اكد ايضا ان تزايد اعداد الالجئين جعل الكثيرين ممن يحاولون عبور

الحدود ضحايا لسوء المعاممة.1
األهمية:

 -1أن المنظمات اإلنسانية المحمية والدولية تحاول التخفيف من معاناة الالجئين
السوريين ،مشيرة الى وجود كوارث إنسانية صحية واقتصادية واجتماعية داخل
سوريا وفي دول الجوار التي تستقبل الالجئين السوريين ،بسبب ضعف الدعم
الذي تقدمو المنظمات اإلنسانية وتزايد أعداد الالجئين.
 -2أن النازحين في تركيا لم يحصموا عمى إمتيازات وحقوق الالجئ في تركيا بسبب
رفض الحكومة منحيم ىذه الصفة واإلصرار عمى تسميتيم بالضيوف.
 -3أن الالجئين يعانون كثي اًر لمحصول عمى لقمة العيش واعالة عائالتيم وانقاذىم من
الجوع ،ووجود بعض المنظمات اإلغاثية اشبو بالمافيات التي تستغل الالجئين.

1

حمرٌرعٍ االزيت انسىرٌت يآسبة انمرٌ  12نهًفىضٍت انسبيٍت ناليى انًخحذة نشؤوٌ انالجئٍٍ.
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األهداف:
 -1حماية الالجئين يتركز في حماية حقوق الالجئين والى توفير األوضاع الكريمة
ليم ،إضافة إلى خمق الظروف المالئمة لكي يتمكن المضطيدون من ممارسة
الحق في المجوء والعثور عمى مالذ في دولة أخرى ،وىذا ما أكد عميو المجتمع
الدولي بقضية الالجئين ،واخذ في التصدي ليا من خالل االتفاقيات الدولية.
والبروتوكوالت الدولية الخاصة بشؤون الالجئين.
 -2تعد االتفاقية التي تم إبراميا عام  1951بشان وضع الالجئين ،والبروتوكول
الخاص بيا الصادر عام  1967ىما األساس الشرعي ،الذي يحدد حتى يومنا ىذا
معايير التعامل مع الالجئين.
 -3يجب عدم النظر إلى موجات اليجرة عمى أنيا ظاىرة تؤثر بشكل سمبي فقط عمى
الدول التي ظيرت بيا بل يجب النظر إلى الجوانب اإليجابية أيضاً التي أضافيا

السوريين في البالد التي نزحوا إلييا .حيث أن العالقة الجيدة التي ستقام بين دول

الجوار في حالة تحقيق االنسجام والتوافق بين الشعبين ستساىم في خمق حالة من
التعاون السياسي واالقتصادي بين كال الطرفين عمى المدى البعيد والتي ستساىم
بدورىا في تقوية العالقات االجتماعية بينيم .ىذا باإلضافة إلى الجوانب اإليجابية
التي أحدثيا السوريين عمى اقتصاد البالد التي نزحوا إلييا مثل قيام رجال األعمال
السوريين بنقل استثماراتيم إلى البالد التي نزحوا إلييا.
مشكمة البحث:
تفاقم معاناة الالجئين السوريين وتوقعات بتزايد أعدادىم  ،وحصول إنتهاكات جسيمة
لحقوق الالجئين في دول الجوار .
والمنظمات اإلغاثية بعضها مافيات تستغل الالجئين السوريين ،ومن إدرنة إلى أوربا
طريق معاناة الالجئين السوريين.

Route Educational and Social Science Journal 1229
Volume 4(1), February 2017

عد ممف الالجئين السوريين واحداً من أكثر الممفات اإلنسانية خطورة في القضية
وي ّ
ُ
السورية ،نظ اًر لألبعاد اإلنسانية واالجتماعية واالقتصادية والتربوية الخطيرة التي ُيخمّفيا

المجوء عمى مجتمع الالجئين وعمى ذوييم من غير الالجئين ،وما يتركو من آثار

مماثمة عمى المجتمعات المضيفة ،فيعطي ىذا االنتياك ُبعداً دولياً واقميماً ،كما تُمثّل
حصمة لبقية االنتياكات ،حيث تُظير بحجميا الكمي غير المسبوق في
قضية المجوء ُم ّ

العصر الحديث مستوى الوحشية التي ُمورست عمى الشعب السوري من قبل النظام،
والتي دفعت ماليين األشخاص لمتخمّي عن بيوتيم والعيش في أماكن ال يصمح بعضيا
لمعيش البشري امام التجاىل من المجتمع الدولي.

المبحث االول :أحوال الالجئيين السوريين فى دول الجوار تركيا– األردن– لبنان–
العراق
المطمب األول :المشاكل والصعوبات التي يعانيها الالجئون السوريون فى

دول الجوار.

الفرع االول :أهم المشاكل والصعوبات التى يعانيها الالجئون
السوريون فى تركيا من حيث توفير الطعام والممبس والمسكن والعمل

وعدم اتقان المغة التركية.

أن أكثر من  1.6مميون سوري عبروا الحدود التركية ىربا من الحرب التي تجتاح
بالدىم منذ العام  ،2011لكن  220ألفا منيم فقط وجدوا ممجأ ليم في  22مخيما
تديرىا الحكومة التركية.
في حين أن  1.38مميون يشكمون  %85من الالجئين تُركوا يواجيون مصيرىم
بأنفسيم في عدد من المدن التركية ،وقدرت المنظمة عدد السوريين الموجودين في
إسطنبول فقط بنحو  330ألفاً

أحوال الالجئين السوريين الذين لم يقبموا العيش داخل المخيمات ،وانتشروا في المدن

التركية وحصموا عمى فرص عمل ،وفرت ليم لقمة العيش والسكن والمأوى.
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ودفعت الحاجة لممال والسعي لتوفير العيش الكريم بعض الالجئات السوريات إلى
العمل في مشاغل الحياكة ،التي توفر لين مصروفا يكفي حاجاتين األساسية بالكاد،
ويتشاركن السكن مع أخريات في بيوت شبابية وتعاني مشاغل الحياكة التي توظف
الالجئات السوريات ف ى تركيا من صعوبات التسويق التي تواجو المنتجات ،إضافة إلى
اإلجراءات اإلدارية الخاصة بالحصول عمى الرخصة الضريبية وغيرىا ،إضافة إلى
الحصول عمى الحد األدنى من األجور.
وعدم اتقانيم لمغة التركية يقف عائقا أمام حصوليم عمى فرص عمل أفضل ،رغم أن
البعض اآلخر نجح في إتقان المغة وساعدىم ذلك في دخول السوق بشكل أسيل ،ورغم
وجود بعض المعوقات فإن بعض رجال األعمال السوريين نجحوا في نقل أعماليم إلى
تركيا ونجحوا في تسويق منتجاتيم في السوق المحمية ،ووفروا فرص عمل كثيرة
لالجئين السوريين ،مع األخذ في االعتبار حاجتيم لمموظفين األتراك حتى يسيل ذلك
من عممية دخوليم السوق التركي.
وأن بطاقات تعريف الالجئين السوريين التي أصدرتيا الحكومة التركية ستساعد في
حصوليم عمى الرعاية الصحية الالزمة ،إضافة إلى إذن العمل الذي يسيل الحصول
عمى مينة شريفة تجعل الالجئ السوري رافدا لالقتصاد التركي ال خصماً عميو.
ٍ
ٍ
ٍ
ظروف
الجئ سوري يقيم غالبيتيم في
مميون و 600ألف
وتستضيف تركيا أكثر من
ٍ
كثير منيم دخول سوق العمل التركي ،عمماً
صعبة في معظم كبرى مدن البالد ويحاول ٌ
أن معدالت البطالة في تركيا ذات التعداد السكاني البالغ  76مميون نسمة يبمغ نحو
ّ
ٍ
إلحصاءات رسمية.
 %10من أعداد السكان القادرين عمى العمل فعمياً وفقاً
الر لمحصول عمى سر ٍ
فعمى الفرد الالجئ العازب أن يدفع ما بين  100و 170دو ٍ
ير
ٍ
فتضطر إلى دفع
في
ُّ
غرفة مع  3أشخاص ،أما العائمة التي تستأجر منزالً مستقالً

 450دوال اًر عمى األقل فضالً عن فواتير الكيرباء والتدفئة والمياه ،تكاليف معيشة
قدر بحوالي  500دو ٍ
الر
عائمة مؤلّفة من  5أفرٍاد بصورٍة كريمة في اسطنبول فتُ ّ
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ٍ
كمصروف منزلي ،ويمكن لمسوري أن يعيش بمستوى مقبول بـ 1500دو ٍ
الر شيرياً وىذا
ٍ
ٍ
مكونة من  5أفراد.
لعائمة
وكذلك عدم إتقانك لمغة التركية تش ّكل عائقاً امام الحصول عمى مينة أفضل براتب

أفضل ،فيذا الموضوع ُيشكل لالجئيين عائقا كبي ار بالنسبة لمعمل وعندما تمتمك المغة
التركية يكون بمقدورك الحصول عمى فرصة عمل أحسن أو براتب أحسن حتى بأمور
الحياة بتفاصيميا كميا في المصحة في المشفى في السوق فالمغة أكثر من ضرورية،

اال ان استطاع بعض السوريين أن يتعمموا المغة التركية بفترٍة قصيرة جداً وأن يتقنوىا
لدرجة أنك ال تميزىم عن األتراك ،مما أتاح ليم فرصةً كبيرة لدخول السوق التركي.

ويقول مسؤول فى رعاية شؤون السوريين فى تركيا :إن أكثر من مميون و 600ألف

سوري المسجمون رسمياً ىنا في تركيا ،بعض منيم استطاعوا أن يتعمموا المغة أن

يتعايشوا مع األتراكو أن يدخموا إلى السوق التركية وسوق العمل.

أن قضية اإلخوان السوريين في تركيا تحتاج إلى عالج ليس فقط من ِقَبل
ال شك ّ
الحكومة التركية بل من ِقَبل مؤسسات العمل المدني السورية وغير السورية ،ألنيا ىي
كارثة العصر ألنيا ىي مشكمة العصر 4 ،سنوات تقريباً ما زال الالجئين السوريين
يتوافدون إلى تركيا ،كمما حدثت مشكمة في سوريا كمما قصف النظام المدن السورية

وخاصةً مدينة حمب ليس ليم ممجأ إال أن يأتوا إلى تركيا يعني فقط في الحادثة األخيرة
التي حصمت في عين العرب كوباني إذا تذكر يعني خالل أيام حوالي  200ألف

إنسان لجأ إلى تركيا ،ىذه تحتاج إلى إمكانات دولة تحتاج إلى األمم المتحدة أن تضع
يدىا بشكل جاد عمى ىذه القضية ،الحكومة التركية اآلن بالتعاون مع مؤسسات العمل
المدني التركية تحاول أن يكون ىناك حاضنة شعبية تركية بجانب الخدمات التي
تقدميا الحكومة التركية الحتواء األخوة السوريين المنتشرين من اسطنبول إلى مرسين
بل إلى ري از إلى موش إلى أقصى شرق تركيا.
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أوالً :بالنسبة لممخيمات ىذه أسيل حالة اآلن حوالي  220ألف سوري اآلن موجود
قدم من ِقَبل الحكومة التركية أول
داخل المخيمات ىناك  22مخيم ،ىذه الخدمات تُ ّ
قدم
قدم ليم أيضاً الخدمات الصحية وىذه ميمة جداً وأيضاً تُ ّ
شيء احتياجاتيم اليومية تُ ّ
ليم الخدمات التعميمية ،ىذه قانوني ًا حسب األمم المتحدة ىي الحماية التركية لالجئين

السوريين فمذلك أطمقوا عمييم صفة الضيف ،لذلك اآلن الشعار المرفوع ىنا في تركيا

أن األتراك يقولون أنتم المياجرون ونتمنى أن نكون
وىذا الشعار ييمنا بشكل كبير جداً ّ
نحن األنصار.
طور وضع الالجئين
ً
ثانيا :بعد ما تركيا وقّعت اتفاقية مع االتحاد األوروبي وأرادت أن تُ ّ
أن ىناك يبدأ اآلن مفاوضات مع
ليس فقط السوريين كل الالجئين إلى تركيا بحيث ّ
االتحاد األوروبي لمسماح لألتراك بدخول االتحاد األوروبي بدون الحصول عمى تأشيرة،
ىذا حمم األتراك اآلن من االتحاد األوروبي يعني يريدون أن يحققوا ىذا الحمم ،ولكن
أيضاً لو إيجابيات ولو سمبيات ،اإليجابيات كثيرة بالنسبة لألتراك وبالنسبة لنا :النقطة

بأن ىناك مجموعة من السوريين يتجاوز عددىم مميون
األولى /ألول مرة يتم االعتراف ّ
و 600ألف إنسان بحاجة إلى رعاية كالجئ في تركيا وان كان ضيوف ،النقطة
الثانية  /والميمة أيضاً تأمين الخدمات الصحية والخدمات التعميمية والخدمات الالزمة
وأىميا ىو إذن العمل الذي يحمم كل سوري موجود عمى األراضي التركية أن ُيمارس
ألن المجتمع السوري ال يمكن أن يبقى عالة عمى مجتمع آخر.
العمل الحر الشريفّ ،

إذاً ىذا ىو واقع حال السوريين في تركيا منيم من استطاع أن يشق طريقو وأن يؤمن
عيش كر ٍ
ٍ
يمة لو وألسرتو ومنيم ما زال ُيحاول ذلك.2
لقمة
التركى أظيرت دراسة مشتركة أعدىا اتحاد جمعيات أصحاب األعمال )(TİSK
مركز أبحاث السياسات واليجرة في جامعة ىاجيتيبو  (HÜGO) .أن عدد الالجئين
السوريين في تركيا قد يتجاوز  3ماليين الجئ في المستقبل القريب.
2

حمرٌر يُظًت انعفى انذونٍت انصبدر عٍ االيى انًخحذة 1222/22/12و.
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وذكرت الدراسة أن ظروف العمل لالجئين السوريين قد تتدىور أكثر إذا لم تتخذ
إجراءات ممموسة ودائمة بشأن أكثر من  300ألف عامل سوري يعممون دون تسجيل
وبالتالي دون ضمان اجتماعي.
استمرت الدراسة  5أشير ،وشممت  18والية تركية ،وقام بيا فريق يضم  12باحثًا.
وأظيرت الدراسة أن عدد الالجئين السوريين الموجودين في تركيا يقدر بحوالي 2,2

شخصا ،وأن أكثر من  50بالمئة من السوريين الذين غادروا بالدىم ىم باقون
مميون
ً
في تركيا بشكل دائم.
شخصا في
وتوقعت الدراسة أن يصل عدد الالجئين السوريين في تركيا إلى  3ماليين
ً
المستقبل القريب ،مع تزايد احتماالت التئام شمل األسر التي انفصمت عن بعضيا
بفعل الحرب ،ويعيش حوالى 10بالمئة فقط من ىؤالء الالجئين في المخيمات ،الشريحة
التي تعد األفقر والتي تعيش ظروفًا أصعب حسب الدراسة ،في حين يتوزع بقية
الالجئين في الواليات التركية ،وخاصة الجنوبية منيا.
وتظهر أرقام الدراسة :أن  150ألف طفل عمى األقل ولدوا لالجئين السوريين في
تركيا ،وأن من ضمن الالجئين  700 - 600ألف في سن التدريس اإللزامي-15 ،
 20بالمئة منيم فقط يكممون تعميميم.
وتقول الدراسة" :إن تحديد مياراتيم المينية ،وتقديم التعميم ليم بالمغة التركية والتدريب
الميني ينبغي أن يكون األساس لدمجيم في المجتمع التركي .ويجب تحديد اإلطار
القانون ي لتشغيميم وأنواع األعمال التي سيشتغمون بيا ،وتحتاج الحكومة التركية لمعمل
مع المجتمع المدني لتحقيق ذلك".
وترى الدراسة :أن ىناك حاجة ماسة إلى اتخاذ إجراءات فورية وسمسة لدمج ىذه
الشريحة من السكان ،التي تجاوز تعدادىا عدد كل الالجئين الذين تدفقوا إلى تركيا منذ
تأسيسيا عام  ،1923والذي يقارب مميوني شخص .وتقول" :إن قضية الالجئين
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السوريين في تركيا تجاوزت الحد الذي يمكن من خاللو التعامل معيا بإجراءات طارئة
من خالل سياسات اإلغاثة".
تيديدا يكتنف الوضع االقتصادي واالجتماعي في تركيا ما لم
وأشارت الدراسة :إلى أن
ً
يتم الت عامل مع مسألة الالجئين وفق خطة مكثفة .وتصل نسبة البطالة في تركيا إلى
 10,1بالمئة ،التي ىي أكثر من معظم الدول النامية والصناعية الرئيسية ،في حين
تجاوزت نسبة البطالة في الواليات الجنوبية التركية التي تضم نحو  1,3مميون الجئ
سوري معدليا في البالد منذ عام .2011
وبمغت نسبة الالجئين السوريين في واليات غازي عنتاب ( 1,9مميون نسمة) ،وىاتاي
( 1,8مميون نسمة) ،وشانمي أورفة ( 1,5مميون نسمة) الجنوبية عمى الترتيب 16,4
بالمئة ،و 16,4بالمئة و 28,7بالمئة بحمول عام  .2013في حين بمغت النسبة في
واليات أصغر مثل كيميس  85,9بالمئة.
وذكرت الدراسة أن تكمفة استضافة الالجئين عمى الحكومة التركية بمغت  7,6مميار
مقدما من الحكومة التركية.
دوالر ،كان  95بالمئة منيا ً
واقترحت الدراسة :أن تتم إعادة ىيكمة و ازرة األسرة والسياسات االجتماعية إلى "و ازرة
المرأة والعائمة" و"و ازرة السياسات والتماسك االجتماعي" .بافتراض أن تضطمع الو ازرة

وفق االسم الثاني بميمة معالجة وضع الالجئين.
مستقبميا لوضع الالجئين السوريين كقوة عاممة ،وتقول إن حوالي
توقعا
ً
وتقدم الدراسة ً
 35ألف الجئ سوري ىم خريجو جامعات ،وان نسبة المؤىمين لمعمل في حرفة معينة
جدا .كما تقدر أن  300ألف عامل سوري ىم غير مسجمين وال يممكون ضمان
ضئيمة ً
رسميا لمعمل منذ عام
يحا
ً
اجتماعي ،في حين أن  3,686فقط قد أعطوا تصر ً

2011م.3

3

حمرٌر يركس درا سبث وابحبد اححبد جًعٍبث اصحبة االعًبل انخركى  ،ويركسابحبد انسٍبسبث وانهجرة فى جبيعت هبجٍخٍبه.
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وفي الوقت الذي تعاني فيو تركيا من آثار ركود عالمي ،انعكست عمى النمو
االقتصادي واالستقرار السياسي عمى المستويين المحمي والعالمي في عام  ،2015فإن
الرأي العام التركي اقترب نحو السمبية تجاه عمل الالجئين السوريين ،فقد أشارت
الدراسة إلى استطالع لمرأي يظير أن  48من المشاركين يرون وجوب عدم إعطاء
تصاريح عمل لالجئين السوريين ،في حين رأى  28بالمئة أن تصاريح العمل المؤقتة

يمكن أن تعطى لالجئين السوريين في مجاالت عمل محددة.4

ورأى  13بالمئة من المستطمعة آراؤىم أن تصاريح العمل المؤقتة يمكن إعطاؤىا في
كل المجاالت ،وأكد  6بالمئة فقط قبوليم إعطاء تصاريح عمل لمسوريين دون شروط
أو حدود .في حين أظيرت إحصائيات سابقة أن األتراك يعتقدون بأغمبية  85بالمئة
أن الالجئ ين السوريين ينبغي أن ال يمنحوا الجنسية التركية ،في حين تعامل مجتمع
األعمال التركي ببراغماتية أكثر تجاه إعطاء الجنسية فأيد  40بالمئة منو ذلك) .
ومع اشتداد حدة الصراع – وما من نياية تموح في األفق – ومع انكماش موارد
ك فيو
الحكومة التركية والمجتمع ،تُطرح أسئمة حول حدود الضيافة في تركيا .مما ال ش ّ
أن استمرار تدىور الوضع داخل سوريا يضغط بشكل كبير عمى تركيا بشأن قدرتيا
ّ
عمى إدارة وضع الالجئين داخل أراضييا وعمى ضمان استمرار تدفق المساعدات

اإلنسانية إلى سوريا.
تواجو تركيا حالياً تحديات رئيسة خمسة حول االستجابة لألزمة السورية:
 .1الحفاظ عمى استجابة تركية ألعداد الالجئين المتزايدة.
 .2حشد التضامن الدولي لدعم الجيود التركية.
فعال.
 .3تنفيذ "سياسة تسميم المساعدات عمى الحدود" التي ابتكرتيا تركيا بشكل ّ
 .4معالجة القضايا األمنية الناتجة عن العنف في سوريا وعن وتزايد عدد
الالجئين السوريين في تركيا.
4

حمرٌر يعهذ "بروكُجس" ويُظًت االبحبد االسخراحٍجٍت انذونٍت فى حركٍب َ ،ىفًبر  1222و .
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 .5االعتراف بأن ال يمكن لمعمل اإلنساني أن يحل محل العمل السياسي لحل
األزمة األوسع نطاقاً.5

الفرع الثاني :أهم المشاكل والصعوبات التى يعانيها الالجئون السوريون
باألردن.

كشفت دراسة بحثية حول أوضاع الالجئيين السوريين باألردن التل قام بيا مجموعة من
الباحثين وخمصوا إلى اآلتي:
 -1تعد المممكة األردنية الياشمية من أكثر الدول في العالم في استقبال موجات من
النازحين والالجئين  ،حيث استقبمت الالجئين والنازحين من فمسطين والعراق وسوريا
وغيرىم.
 -2إن تدفق المجوء إلى األردن استنزف الموارد المحمية المحدودة  ،وأدى إلى الضغط
عمى البنية التحتية والخدمات.
 -3تعد محافظة المفرق ومحافظة اربد من أكثر المحافظات تضر ار من المجوء
السوري ،حيث االزدحام في المراكز الصحية ،وكثرة الطمب عمى المياه ،وازدحام
الطالب في المدارس في الفترتين الصباحية والمسائية ،وغيرىا.
 -4ارتفاع أجور المساكن بشكل كبير جدا ،مما أدى إلى عدم إمكان األردنيين
وخاصة المقبمين عمى الزواج من دفع تكاليف أجور السكن.
 -5قمة المنح والمساعدات المقدمة لمحكومة األردنية والتي تدفع مباشرة إلى الالجئين
مع قيامو بالعبء الكبير في اإلنفاق عمى الالجئين.
 -6وتشير االستبانة إلى أن أكثر الالجئين قد ىربوا من المدن الكبيرة وخاصة درعا
وحمص ،خوفا من القتل ،أو التيديد بالقتل ،وأن  %76تقريبا منيم يرغبون بالرجوع
الى بالدىم بعد انتياء الحرب.

5

تقرير عه معهد عثمبن بهبدر دوشر ،فيتىريب فيدرتشي ،إنيسابيج فيرش ،سمب كبرسب وإيهف أوزمىك شبميكم "بروكىجس"
ومىظمت األبحبث االستراتيجيت اندونيت في تركيب وىفمبر  2114و بعىىان حدود انضيبفت ".
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 -7يشكل المجوء عبئا إضافيا عمى الموازنة األردنية مع وجود الضائقة المالية ،
وتضخم المديونية ،وما يترتب عمييا من فوائد سنوية ،عمما بأن الدراسة بينت بأن
المنظمات المانحة ال تقدم لالجئين أكثر من  %19من الدعم.
وتوصي الدراسة بتقديم المساعدات من الدول المانحة إلى الحكومة األردنية لمقيام
بالميام التي يتطمبيا المجوء ،وخاصة أن األردن يمر بضائقة مالية ،وعجز في
الموازنة ،وتراكم في المديونية ،عمما بأن التقديرات األولية من و ازرة التخطيط والتعاون
الدولي تقول بحاجة االردن الى  4,5مميار دوالر لمواجية تدفق الالجئين السوريين

حتى عام 2016م.6

وأظهرت دراسة أعدتها المفوضية السامية لشؤون الالجئين ،بالتعاون مع منظمة
اإلغاثة وال تنمية الدولية ان السوريين في األردن يعيشون ظروفا سيئة بشكل متزايد

وضع ال يختمف عن ما
وأن ثمثي الالجئين يعيشون تحت خط الفقر الوطني ،في
ٍ
يعيشو السوريون في باقي بمدان المجوء كالعراق أو لبنان.

وقال المفوض السامي لألمم المتحدة لشؤون الالجئين ،أنطونيو غوتيرس ،خالل
عمان اليوم األربعاء والتي حممت عنوان "العيش في
اإلعالن عن الدراسة الجديدة في ّ
الظل" ،إن وجوده في األردن جاء لمتعبير عن تضامنو مع الالجئين السوريين خاصة
وان تأثير العاصفة الثمجية التي ضربت األردن مؤخ ار ما زال ممموسا ويشكل ضغطا
كبي اًر عمى ظروفيم المعيشية السيئة أصال ،حسب تعبيره ،وأضاف غوتيرس أن ىناك
أعدادا كبيرة من الالجئين السوريين يعيشون اآلن في فقر مدقع بسبب حجم األزمة وقمة
الدعم الدولي ،مؤكدا أن المسنين واألسر التي ترأسيا نساء ىم الفئات األكثر تضر ار
جراء شح المساعدات ،وطالب غوتيرس المجتمع الدولي بزيادة الدعم المقدم لألردن
ليكون قاد ار عمى تحمل األعباء المتزايدة جراء استضافتو لالجئين السوريين من خالل
دعم قطاعات التعميم والصحة والطاقة والصرف الصحي والكيرباء.
6

 د .احًذ سًٍراٌ  ،د  .يفهح سًٍراٌ  ،بحذ يمذو نهًؤحًر انذونى نكهٍت انشرٌعت وكهٍت انمبَىٌ جبيعت ال انبٍج حىل (االغبرتاالَسبٍَت بٍٍ االسالو وانمبَىٌ انذونى والع وحطهعبث ) االردٌ 1222/6 /21-21و
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واحتوت الدراسة عمى بيانات تم جمعيا خالل عام  2014من خالل زيارات منزلية
لحوالي 150ألف الجئ سوري يعيشون خارج المخيمات في األردن ،حيث أظيرت
نتائج الدراسة أن أكثر من نصف المنازل التي تمت زيارتيا من قبل الباحثين كانت
تعاني من عدم وجود وسائل التدفئة ،بينما افتقر ربع المنازل لمكيرباء وأكثر من %20

منيا لم يكن فييا مرحاض.7

كما أظيرت الدراسة أن واحدا من كل ستة الجئين يعيشون فق ار مدقعا ،حيث يعيش
الفرد الواحد بأقل من  40دوال اًر في الشير ،ويشكل إيجار السكن أكثر من نصف إنفاق

العائالت السورية ،األمر الذي أجبر عددا كبي ار من الالجئين عمى مشاركة السكن مع

أسر أخرى لمتقميل من اإلنفاق.
وأكدت الدراسة أن الدخل واإلنفاق بالنسبة لغالبية األسر الالجئة ىو اآلن ما دون
المستوى المطموب لتمبية معظم احتياجاتيا األساسية ،مما يجعميا تعتمد بشكل متزايد
عمى المساعدات اإلنسانية.
كما أشارت الدراسة إلى أن أي تخفيض يحدث في مستويات الدعم الحالي سيكون لو
عواقب فورية عمى الالجئين السوريين في األردن أو خارجو  ،يذكر أن عدد الالجئين
السوريين المسجمين في األردن يقدر بأكثر من  620ألف شخص ،يعيش  %84منيم

خارج المخيمات الرئيسية في البالد.8

الفرع الثالث :أهم المشاكل والصعوبات التى يعانيها الالجئون السوريون

بمبنان والعراق

كما أنو ال يتواجد مخيم رسمي بمبنان نتيجة السياسة ىناك .ويتم إدارة المخيمات في
األردن من خالل الدعم المقدم من قبل المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون
الالجئين ودول التعاون .كما تقوم حكومة إقميم كردستان العراق بإدارة المخيمات عن
7

8

دراست عٍ يعبَبة الجئً سىرٌب ببالردٌ اعذحهب انًفىضٍت انسبيٍت نشؤوٌ انالجئٍٍ ببنخعبوٌ يع يُظًت االغبرت وانخًٍُت انذونٍت
بعُىاٌ "انعٍش فى انظم"1222و .
خبنذ انىزًَ "،برايج حمذٌى انخذيبث " دراست يٍذا ٍَت حصذر عٍ انًجهس اإللخصبدي واإلجخًبعً األردًَ.1221 ،
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طريق الدعم المقدم من المفوضية ومؤسسات المجتمع المدنى وتتعرض لبنان واألردن
إلى خطر تدفق موجات ىجرة جديدة إلييا .وتمييم تركيا ومن بعدىا العراق ،وفي تركيا
تقوم بتقديم خدمات عمى أعمى مستوى لالجئين السوريين .بينما في مخيمي دوميز
والزعتري المتواجدين بالعراق واألردن فالخدمات بيما رديئة لمغاية مقارنة مع المخيمات
التركية .إال أنو في العراق استطاعت إرضاء الالجئين وذلك ألنيا سمحت ليم بالعمل
خارج المخيم عمى عكس األردن التي ال تسمح بذلك بتاتاً.

 -1مثل قيام رجال األعمال السوريين بنقل استثماراتيم إلى البالد التي نزحوا إلييا.
التي ستقام بين دول الجوار في حالة تحقيق االنسجام والتوافق بين الشعبين
ستساىم في خمق حالة من التعاون السياسي واالقتصادي بين كال الطرفين عمى
المدى البعيد والتي ستساىم بدورىا في تقوية العالقات االجتماعية بينيم .ىذا
باإلضافة إلى الجوانب اإليجابية التي أحدثيا السوريين عمى اقتصاد البالد التي
نزحوا إلييا.
 - 2موجات ىجرة جديدة :يمعب عامل الجغرافيا دو اًر ميماً في تحديد واختيار الدولة

التي يتم اليجرة إلييا .فبينما يتدفق أعداد كبيرة من اليجرات النازحة من

المناطق الشمالية والشرقية بسوريا والمتجو إلى تركيا والعراق ،نجد أن جزًء كبي اًر
من اليجرات المتدفقة عمى األردن ولبنان قد نزحت من المناطق الجنوبية
والغربية .بالتالي فالعامل األمني في تمك الجغرافيا ىو الذي سيحدد اتجاىات

موجات اليجرة الجديدة.9

 -3العالقات القائمة بين السكان المحميين والالجئين :بالرغم من وجود ردة فعل
غاضبة لألىالي المحميين تجاه الالجئين في كل دولة من الدول األربع إال أننا
يمكننا القول بعدم وجود احتمالية تحول ىذا الغضب إلى منازعات اجتماعية.
بالتالي وبغض النظر عن بعض االستثناءات فإن اليوية المذىبية والعرقية لعبت
9

 -حمرٌر انًفىضٍت انسبيٍت نشؤوٌ انالجئٍٍٍ بباليى انًخحذة 1222و .
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دو اًر ميماً في تحديد مسار تمك اليجرات .وبالرغم من ىذا فإن العوامل
االقتصادية أثرت بشكل أكبر من عوامل وحدة اليوية.

 -4العالقات القائمة بين السكان المحميين والالجئين :بالرغم من وجود ردة فعل
غاضبة لألىالي المحميين تجاه الالجئين في كل دولة من الدول األربع إال أننا
يمكننا القول بعدم وجود احتمالية تحول ىذا الغضب إلى منازعات اجتماعية.
بالتالي وبغض النظر عن بعض االستثناءات فإن اليوية المذىبية والعرقية لعبت
دو اًر ميماً في تحديد مسار تمك اليجرات .وبالرغم من ىذا فإن العوامل
االقتصادية أثرت بشكل أكبر من عوامل وحدة اليوية.10

 -5الالجئون السوريون المقيمون خارج المخيمات :يحاول السوريون مداومة حياتيم
تحت ظل الكثير من الظروف الصعبة .حيث إن عممية االنسجام مع األىالي
المحميين كانت بمثابة مشكمة في األربع دول .وتمعب وحدة المغة والثقافة دو اًر

ميماً في عممية االنسجام تمك .

 -6االنقسامات المذىبية والعرقية :تأتي لبنان في مقدمة الدول التي تعيش حالة من
االنقسامات المذىبية والعرقية .فالمبنانيون قمقون بشأن بقاء الالجئين السوريين
الشيعة بيا لمدة طويمة وما يترتب عميو من آثار ستؤدي إلى تغيير البنية
الديموغرافية .ولم تعاش مثل ىذه المشكمة في األردن والعراق بسبب الوحدة
العرقية والمذىبية القائمة بين الالجئين والسكان المحميين .أما بالنسبة لتركيا فال
تظير مشكمة االنقسامات المذىبية والعرقية سوى في مدينة ىاتاي.
 -7.الرغبة في اليجرة إلى دولة ثالثة :تعتبر تركيا ولبنان من أكثر الدول المحتمل أن
تجري بيا ىجرات إلى دول ثالثة .فحتى لو تميزت المخيمات بيا بالكثير من
اإلمكانيات التي تم اعدادىا عمى أعمى مستوى إال أن ظروف من يعيشون خارج

10

"كخبة انخكٍف يع األزيت " ٌصذر عٍ يركس انذراسبث اإلسخراحٍجٍت ألزيت انالجئٍٍٍ انسىرٌٍٍ ببألردٌ 1222و.
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المخيمات صعبة لمغاية .وفي لبنان أعرب الكثير من الالجئين عن رغبتيم في
الذىاب إلى دولة ثالثة ..
 -8االتجاه والميل إلى التطرف الذي ظير بين السوريين :إن ىذه الظاىرة تمثل خط اًر
كبي اًر عمى الدول األربع.11

ويمكننا القول :بأن مخيم الزعتري باألردن من أكثر األماكن التي برزت بيا ىذه

الظاىرة بكل وضوح وذلك ألسباب عدة منيا كبر المخيم ،عدم االلتزام بالقواعد ،عدم
توفر األمن مما جعل منو مكاناً لالستثمار والذي أدى فيما بعد إلى خمق حالة من
التطرف بين المواطنين .كما أن الشعب المبناني قد اتخذ موقفاً واضحاً تجاه الحكومة

والمعارضة السورية .ولقد أثر ىذا الوضع عمى الالجئين السوريين ىناك بشكل كبير.

وعند إضا فة الظروف الصعبة التي يعاني منيا السوريين ىناك نجد أن كل الظروف
ميدت لخمق حالة من التطرف التي مال التي مال إلييا السوريين.
إن الوضع ليس بالجيد من ناحية أىداف األكراد بخصوص تكوين دولة كردية فيدرالية
تضم شمال سوريا ،كما أنو من المحتمل أن تتأثر العالقات بين تركيا واقميم شمال
العراق عمى المدى البعيد بسبب المخيمات التي تم انشاؤىا في اإلقميم الكردي في
العراق كما حدث بالفعل في مخيم "مخمور" .كما أن صعوبة أحوال المعيشة في
المخيمات أدى إلى خمق مناخ مالئم لمفساد واالستغالل .وكذلك الالجئون المتواجدون
بالمخيمات وخارج المخيمات يشكمون خط اًر واضحاً عمى استقرار العراق والدول
المجاورة.12

المبحث الثاني :المشاكل والصعوبات التى يعانيها الالجئون السوريون فى دول
أوروبا .
المطمب األول :أهم المشاكل التي يعانيها الالجئون السوريون فى دول أوروبا

اليونان – مقدونيا –المجر -النمسا –ألمانيا.
11

حمرٌر انًفىضٍت انسبيٍت نشؤوٌ انالجئٍٍٍ بباليى انًخحذة 1222و .
12
حمرٌر عٍ إدارة انشرق انىسط وشًبل افرٌمٍب  ،وانًُسك اإللهًٍى نالجئٍٍٍ انسىرٌٍٍ وانعراق فى انًفىضٍت انسبيٍت ناليى انًخحذة
نشؤوٌ انالجئٍٍٍ .

Route Educational and Social Science Journal 1242
Volume 4(1), February 2017

الفرع االول :أهم المشاكل والصعوبات التي يعانيها الالجئون
السوريون في اليونان.

يعيش مئات منيم في خيام بحديقة وسط أثينا ،بينما يقدم ليم متطوعون ما يستطيعون
من معونات.وتدخل إلى اليونان يوميا أعداد كبيرة من الالجئين السوري الفارين من
الحرب في بالدىم ويصمون إلى أثينا ،بعد عبورىم الجزر اليونانية ،وقبل توجييم شماال
باتجاه دول البمقان ثم إلى وسط وشمال أوروبا ،ويجد الجئون سوريون مأوى مؤقتا ليم
في شقق سكنية يستأجرونيا ،بينما يقيم آخرون في الساحات العامة والطرقات ،ويقع
كثيرون منيم ضحايا استغالل الميربين والمحتالين .وبينما تنطمق مبادرات من جمعيات
إنسانية وجاليات عربية ومتطوعين إلغاثة الالجئين من الطرفين ،تبدو الحكومة
اليونانية غارقة في ىموميا االقتصادية والسياسية ،فال خطة لدييا لمساعدتيم.
وتزداد أعداد الالجئين يوميا بما يفوق بكثير حجم إمكانيات وجيود الجمعيات اإلنسانية
والمتطوعين ،ويتضح ذلك أكثر في جزر بحر إيجة القريبة من تركيا ،حيث يتعاطف
أىميا مع معيم.
وتقوم جمعيات من بينيا جمعية البيت السوري في اليونان بتقديم مساعدات لالجئين
السوريين ،في وقت يؤكد فيو ناشطون سوريون أن مساعداتيم تبدو كنقطة في محيط
حاجات أعداد الالجئين الكبيرة التي تصل يومي ًا.

ويتعرض الالجئون ألخطار كثيرة مثل الغرق واألمراض واجتياز الحدود ،كما

يتعرضون الستغالل وخداع وتيديد شبكات التيريب إن ىم اعترضوا عمى شروطيا أو
قرروا التراجع في أي من مراحل بحثيم عن بر أمان.
وتستغل شبكات التيريب أيضا حاجة الالجئين إلى السكن والتنقل ،فيعمد
أفرادىا الستئجار شقق سكنية يؤجرونيا لالجئين بأسعار مرتفعة .كما يعمد سائقو
سيارات أجرة لنقميم بأسعار خيالية.

Route Educational and Social Science Journal 1243
Volume 4(1), February 2017

 -2الفرع الثاني :أهم المشاكل والصعوبات التي يعانيها الالجئون السوريون في
ألمانيا في محافظة بافاريا أو بايرن باأللمانية.

تعقيدا كما ىو الوضع في باقي البالد مع التدفق اليائل
 -5يزداد وضع الالجئين
ً
لطالبي المجوء السياسي من سوريا والعراق .ما يجعل عممية إيوائيم صعبة خاصة
في ظل العجز الذي أصبحت تسجمو مراكز اإليواء.
وعندما تطأ أقدام الالجئين السوريين أرض ألمانيا ،يعتقد بعضيم منيم أن المعاناة
إنتيت وستبدأ مرحمة جديدة من حياتو مميئة بالمفاجآت السارة والتعويض عما خسره
سواء من جراء الحرب في بالده أو من جراء المعاناة التي عاشيا في بمدان الجوار
ريثما تمكن من تأمين لجوء رسمي من طريق األمم المتحدة أو الوصول سالماً عبر

«قوارب الموت".

الصدمات تبدأ بعد أيام قميمة من الوصول ،ربما أوليا ىو أن مراكز اإلستقبال مزدحمة
بالالجئين الذين ينتظرون قبول أوراقيم ،والذين دخموا ألمانيا بطريقة غير شرعية ،عمماً
أن الوضع مختمف إلى حد ما بالنسبة لمقادمين عن طريق األمم المتحدة ثم يدخل

طالب المجوء بدوامة المراسالت الورقية والرسائل التي يتمقاىا في شكل دائم،
والمنصوصة غالباً من دون ترجمة إلى العربية .وتنجمي الصورة تدريجاً ،إذ يكفي مبمغ

من المال لبعض التنقالت والطعام .وقت طويل يمضيو الالجئ في اإلنتظار ،وغالبية
مراكز اإلحتضان تعاني من مشكمة االنترنت ،فيو إما غير متوافر أو عمى الالجئ
دفع مبمغ مالي ليس بقميل لمحصول عل ىذه الخدمة .زيارة الطبيب وشرح ما يشعر بو

المريض ووصف حالتو قصة أخرى نظ اًر لعدم تكمّمو األلمانية ،ومن ثم اإلنتظار ليأتي

دوره لدخول أحد معاىد المغة التي تشيد طفرة إستثنائية في عدد الطالب ،ناىيك عن

صعوبة تعمّم المغة والحصول عمى فرصة عمل ،ما يعني أن الالجئ سيعيش وقت ًا
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تسد أكثر من
طويالً معتمداً عمى المساعدات المالية
المقدمة من الحكومة ،التي ال ّ
ّ
الحاجات.13
الفرع الثالث :أحوال الالجئين السوريين في النمسا.
تعتبر مساعدات النمسا لالجئين من األفضل أوروبيا ،حيث أن قيمة المساعدات التى
تقدميا النمسا لالجئ تكفيو لعيش حياه كريمة ،وعندما نتحدث عن مساعدات النمسا
لالجئين عمى أرضيا ،يجب أن الننسى المعاممة الجيدة إلى حد ما ،عكس دول
أوروبية أخرى فى الجوار.
أثناء دراسة طمب المجوء فى النمسا ،تمنح النمسا الالجئ غطاء ومعجون وتُعطى
لالجئ فرش ات أسنان وماشابو ،ثم تقوم النمسا بفحص الالجئ طبيا ،وفى ىذا الوقت
يسكن فى الكامب أو مساكن مخصصة لالجئين ،وتقوم النمسا بإعطائو مصروفا
شيريا يبدأ من  200إلى  300يورو شيرياً يدبر بو حياتو ،ىذا أثناء دراسة ومعالجة

طمب المجوء ،بعد قبول الشخص كالجئ فى النمسا ترتفع قيمة المساعدات لتبدأ من
 800إلى  950يورو لمشخص ىذا إذا كان الشخص وحده وعمى الشخص أن يدبر
حياتو بأكمميا بيذا المبمغ كإيجار المنزل واألكل واحتياجات الحياه األخرى ،أما التعميم
والصحة والتنقل فيو بالمجان ،وأيضاً التنقل في وسائل المواصالت بالمجان ويتم من

خالل منح الالجئ بطاقة يركب بيا المواصالت العامة مجاناً ،وأيضاً يتم منح الالجئ
رصيد لمياتف يتم شحنو بقيمة  10إلى  15يورو شيرياً واذا انتيى الرصيد عمى
الشخص أن يشحنو من جيبو ،أما اذا كان الشخص معو عائمتو تكون المساعدات

كالتالي يتم منح الزوج مبمغ يبدأ من  800إلى  950يورو والزوجة مبمغ يبدأ من 600
إلى  750يورو أما األطفال فيتم منحيم مبمغ يبدأ من  160إلى  190يورو
والمساعدات تزيد وتقل بحسب عمر الطفل واحتياجاتو ،مع بعض اإلمتيازات التى

13

حمرٌر انشرق انعربى نهذراسبث انحضبرٌت واالسخراحٍجٍت  ،حمرٌر االيى انًخحذة عٍ انالجئٍٍٍ .1222
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ذكرناىا فى األعمى ،أما بخصوص إيجار المنزل فيو يختمف من مكان إلى مكان آخر
مثال فى بعض األماكن يكون اإليجار  500إلى  750يورو.
من وجية نظرى مساعدات النمسا لالجئين عمى أرضيا جيدة جدا والمساعدات التى
يحصل عمييا الشخص أو األسرة فى النمسا تكفى ألن يعيش الشخص أو األسرة حياه
كريمة ،وعمى كل شخص أن ال يعتمد عمى المساعدات وحدىا وأن يحاول اإلنخراط فى
سوق العمل حتى يحسن من وضعو ،وأيضاً حتى ال يتأثر وضعو عند التقدم بطمب

الحصول عمى الجنسية النمساوية ،والتى من شروطيا أن يكون الشخص عضو فاعل

فى المجتمع النمساوي.14

 -6الفرع الرابع :معاناة الالجئين السوريين في بالد المجر.
يعاني الالجئون السوريون المذين وصموا إلى “المجر” خالل ىجرتيم إلى أوربا من
المعاممة الالإنسانية من السمطات المجرية ،حيث تقوم باحتجازىم في مراكز استقبال
تشبو السجون ،وال يسمح ليم بالخروج أو الحصول عمى حاجاتيم األساسية ،وفقا لما
نقمو موقع الجزيرة نت.
وذكر الموقع “الجزيرة اليوم" ،أن الحكومة المجرية تمنع دخول الالجئين إلييا ،وعند
دخوليم بأي طريقة يمنعون من الخروج منيا رغم رغبتيم في مغادرة البالد ،كما كتبت
السمطات المجرية لوحات بالمغة العربية تحذر الالجئين من مغبة المغادرة في وضع
يشبو االحتجاز.
وأضاف الموقع “إن الالجئين داخل مراكز االستقبال وصفوا التعامل معيم من قبل
السمطات بأنو “سيئ” ،و”يتم عمى أساس أنيم متيمون باجتياز الحدود وبالدخول إلى
البالد بطريقة غير شرعية”.

14

يىلع انحكىيت االححبدٌت نههجرة عهى االَخرَج حىل "يعهىيبث عٍ انهجىء وانهجرة" .
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في حين فرضت السمطات المجرية عمى الالجئين تقديم بصماتيم ،وىذا مما سبب
إزعاجا ليم ألنيم يعتبرون أن المجر ىي مجرد ممر ليم وليس نياية المطاف

لرحمتيم.15

وتتفاقم معاناة الالجئين السوريين يومي ًا وتتفاقم معيا م اررة الطريق وعراقيل

الحدود ،السيما في المجر ،التي وصفوىا بالمقبرة ،فجميع المياجرين الذين يصمون
صربيا الستكمال رحمتيم إلى دول أوروبا يخشون البصمة التي تفرضيا المجر عمى
المياجرين ،وطالب الالجئون في صربيا الذين ينتظرون عبور الحدود إلى المجر،
المجتمع الدولي بالضغط عمى المجر لتسييل عبورىم إلى بقية دول أوروبا .كما وصف
آخرون تعامل السمطات المجرية والشرطة مع المياجرين بغير اإلنساني ،مؤكدين أنيم
يريدون فقط العبور وال يريدون البقاء في المجر.
وتبني المجر جدا اًر يصل إلى نحو  ٤أمتار مواز لجدار األسالك الشائكة الذي شيدتو
أخي اًر عمى طول حدودىا مع صربيا.

وفي ىذا السياق ،اعتبر رئيس الحزب الديمقراطي المعارض في المجر أن ىذا اإلجراء
غير إنساني .وقال لـ"العربية" خالل زيارتو لمحدود المجرية الصربية إن عمى العمى

الحكومة تسييل عبور المياجرين ،ألنيم بحاجة إلى مكان آمن ،فيم ليسوا مجرمين،
عمى حد قولو واعتقمت المجر مئات العائالت التي ىربت من مركز إليواء الالجئين
قرب الحدود ،فيما أجبرت آخرين عمى إجراء البصمة ،وىو ما أثار غضب الالجئين

الذين يحاولون عبور الحدود بأي وسيمة حتى وان لجأوا لمميربين.16
النتائج:

 -1الضغوط التي يواجييا البمدان نتيجة استمرار األزمة السورية وتدفق مزيد من
الالجئين عبرىما يوميا باتجاه أوروبا ،فتركيا التي يقيم فييا نحو مميوني الجئ
سوري ،تحولت أيضا إلى بمد عبور لالجئين القادمين من افغانستان ومن اليمن
15
16

مىقع انهيئت انسىريت نالعالو مقبل بعىىان " معبوبة انالجئييه انسىرييه فى بالد انمجر".
"انحدث " تقرير حىل معبوبة انالجئييه انسىرييه فى انمجر قىبة انعربيت.
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والعراق ومن شمالي أفريقيا ،بينما ترزح اليونان-المحطةُ األوروبية األولى في رحمة
المجوء تحت ضغط أزمة اقتصادية عميقة.

 -2دعوة القادة االوروبيون إلى إيجاد حل فعال لقضية الالجئين عبر التنسيق مع
تركيا ،وأضافوا أنو في حال نجاح البمدين تركيا واليونان في التوصل لحمول تتعمق
بالالجئين فسيشكل ذلك ركيزة لتعاون مستقبمي كبير بينيما.
 -3ال يزال الحصول عمى المجوء يشكل تحدياً؛ ويعود ذلك جزئياً إلى النقص في
المكاتب اإلقميمية لمجوء والتي تعالج الطمبات والى النقص في موظفييا .وقد يكون

الشخص الذي يريد طمب المجوء وال يتم ّكن من التسجيل أو يعجز عن التسجيل

سريعاً عرضةً لخطر اإلعادة وربما اإلعادة القسرية -أي أنو ُيعاد إلى بمد تكون فيو
حياتو أو حريتو في خطر وعمى الرغم من الجيود التي تبذليا السمطات لمعالجة.
 -4نذرة أماكن األقامة المتوفرة لطالبي المجوء وتبقى الخدمات غير كافية وبش ّكل ذلك

بشكل خاص مصدر قمق بالنسبة لمضعفاء من األطفال غير المصحوبين

تنص القوانين الوطنية عمى
والمفصولين عن ذوييم والنساء العازبات .في حين ّ
ضرورة إيالء األىمية واألولوية لتحديد ىذه الفئات ومساعدتيا وحمايتيا ،يصعب
تطبيق ذلك عمى أرض الواقع .فالمنظمات غير الحكومية التي تدير مراكز
المخصصة الستقبال طالبي المجوء واألطفال غير المصحوبين،
االستقبال القائمة و
ّ
تعاني من نقص في التمويل وثمة خطر حقيقي يتيدد توفير الخدمات.
إن المفوضية تشعر أيضاً بالقمق إزاء األخبار عن الممارسات الحدودية التي قد
ّ -5
تعرض الالجئين والمياجرين لخطر أكبر" :نواصل توثيق قصص اإلعادة غير
ّ
النظامية (الطرد) عند الحدود البرية والبحرية اليونانية ونتج عن تدابير الرقابة

المشددة المطبقة منذ العام  2010انخفاض في أعداد األشخاص الذين يحاولون
ّ
الدخول عبر الحدود اليونانية – التركية البرية بينما ارتفعت أعداد األشخاص الذين
يدخمون اليونان عن طريق البحر.
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 -6عممياً ،ال تتوفر إمكانيات الدمج والدعم لالجئين .فالكثيرون من الالجئين ُييمشون
أو ُيستبعدون في ظل غياب أي تدابير دمج ممموسة ،باإلضافة إلى ذلك يواجو
حرم منو
بمم شمل األسر الذي ُيعتبر حقّاً ُي َ
الالجئون صعوبات ممحوظةً تتعمّق ّ

أولئك الذين يحصمون عمى حماية ثانوية و يصعب العثور عمى أماكن اإلقامة
محددة لمسكن الجماعي أو أي شكل من أشكال
بصورة خاصة ،وال تتوفر مرافق ّ
الدعم البديمة ،وعالوةً عمى ذلك ،لم توضع أي استراتيجية وطنية مستيدفة لتعزيز

توفير فرص العمل لالجئين ونتيجةً لذلك يواجو الكثيرون منيم العوز والفقر

والحرمان.

 -7يعيق العداء لألجانب والعنف العنصري -يعيق العداء لألجانب والعنف العنصري
ضد المياجرين والالجئين توفيرالحماية وتحقيق الدمج .وعمى سبيل
الممارس
ّ
سجمت شبكة تسجيل العنف العنصري ،وىي شبكة تجمع ما بين منظمات
المثالّ ،
المجتمع المدني التي تدعميا المفوضية 65 ،حادثةً في األشير التسعة األولى من

العام .2014وقد شممت ىذه الحوادث اعتداءات جسدية في األماكن العامة ضد
المياجرين والالجئين بسبب لون بشرتيم وعرقيم أو دينيم.
المقترحات:
 -1ال يمكن حل مشكمة الالجئين دون التوصل لحل سياسي لألزمة ،ومن الضروري
تشكيل لجنة تعاون ثنائية إليجاد الحل ليذه المشكمة عبر فيم مصدرىا ،بإنشاء
مجموعة من المكاتب في مراكز اإليواء ،واقرار نظام التكفيل بحيث يتم السماح
لبعض األسر واألفراد بإيواء بعض الالجئين ضمن شروط.
-2عمى المفوضية العميا لشؤون الالجئيين االستعداد لمواصمة عمميا مع السمطات
تشجيع المؤسسات
والتركية وااللمانية و اليونانية من أجل مواجية ىذه التحديات و ّ
والدول األعضاء في االتحاد األوروبي عمى االستمرار بتقديم الدعم إلى الدول
المستظيفة لالجئيين السوريين ،وبتحديد مرجعية واحدة لشؤون الالجئين وىي الييئة
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الخيرية لإلغاثة والتنمية والتعاون العربي اإلسالمي ،ودورىا التعامل مع الجيات
الخيرية المحمية واألجنبية الراغبة بتقديم التبرعات.
 -3الحاجة الممحة لمعالجة األسباب الجذرية لمنزوح القسري في العالم .و االستجابة
الشاممة ألوضاع الالجئين إلى الدبموماسية واإلرادة السياسية والعمل المكثّف لمنع

وايجاد حل لمصراعات التي تجبر األشخاص عمى التنقل ،وبالتالي إن زيادة
االستثمار في منع الصراع وحمو فضالً عن إيجاد الحمول الدائمة يجب أن يش ّكل

جزءاً ال يتج أز من نيج أوروبي شامل لمعالجة النزوح القسري.

 -4معالجة األسباب الجذرية ألزمة الالجئين زيادة التمويل لتقديم المساعدة اإلنسانية
إلى الالجئين والدعم االقتصادي لمبمدان المضيفة ال سيما المجاورة لسوريا والعراق
وأفغانستان واريتريا والصومال.
وتشجع الدول األعضاء عمى توسيع ىذه السبل القانونية
 -5فتح قنوات قانونية لميجرة
ّ
لالجئين من خالل تعزيز إعادة التوطين وجمع شمل العائمة والتأشيرات اإلنسانية
ومشاريع أخرى .ومع المزيد من البدائل القانونية لموصول إلى بر األمان في
سيضطر عدد أقل من األشخاص المحتاجين إلى الحماية الدولية إلى
أوروبا،
ّ
المجوء إلى الميربين والقيام برحالت غير منتظمة خطيرة.
-6دعوة المفوضية إلى اتخاذ تدابير صارمة لمكافحة االتجار بالبشر والميربين،
والتشديد عمى أىمية تحقيق االتساق بين إحتياجات إدارة الحدود والقانون الوطني
وقانون االتحاد األوروبي والقانون الدولي ،بما في ذلك ضمان الحق في طمب
المجوء.
 -7دعم المفوضية الدول التي تنفذ سياسات العودة الفعالة لألشخاص الذين ال يممكون
مطمب حماية صالح والذين ال يستطيعون االستفادة من الوسائل القانونية البديمة
إلضفاء الصفة القانونية عمى إقامتيم" .يجب مساعدة ىؤالء األسخاص لمعودة إلى
وطنيم األم.
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 -8أن تتم إعادة ىيكمة و ازرة األسرة والسياسات االجتماعية إلى "و ازرة المرأة والعائمة"
و"و ازرة السياسات والتماسك" ،بافتراض أن تضطمع الو ازرة وفق االسم الثاني بميمة
معالجة المشاكل االجتماعية لالجئيين.
واقترحت المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين عدداً من التدابير

لتحقيق هدف أوسع في مساعدة أوروبا عمى التعاون في حل وضع يمكن إدارته،

وتشمل التدابير:

 دعم أوروبي قوي إلنشاء المرافق في اليونان فو اًر وتوسيع المرافق الموجودة في

إيطاليا مع قدرة قوية عمى استقبال األشخاص الوافدين عن طريق البحر

ومساعدتيم وتسجيميم وفحصيم ،ومن دون قدرة االستقبال المناسبة ال يمكن
لبرنامج النقل أن يعمل بشكل فعال بما أن التحركات مستمرة .وقد تظير
الحاجة أيضاً إلى مرافق مشابية إما في صربيا أو في دول أخرى أعضاء في
االتحاد األوروبي والتي يعبر األشخاص منيا.

 البدء فو اًر بعممية نقل  40,000شخص من اليونان وايطاليا .ويجب أن 

وتتوسع ىذه العممية بفضل التعيدات الطوعية اإلضافية المقدمة من دول
االتحاد األوروبي مقابل المقترحات الجديدة لممفوضية األوروبية لـ120,000
موقع إضافي .وتعتقد المفوضية أن ىذه األرقام سترتفع في المستقبل لذا تحتاج

إلى المراجعة تعزيز اآلليات لعودة األشخاص الذين ال يحتاجون إلى الحماية
الدولية بمساعدة وكالة االتحاد األوروبي إلدارة الحدود الخارجية ) فرونتكس)
ومنظمة اليجرة الدولية.
 في موازاة ذلك ،ىناك حاجة ممحة إلى اتخاذ اإلجراءات الستقرار الوضع في 
البمدان المجاورة ألوروبا من خالل توفير التمويل اإلنساني اإلضافي وتقديم
الدعم الييكمي إلى البمدان المستضيفة لعدد كبير من الالجئين .وحثت
المفوضية أيضاً عمى الزيادة الكبيرة والسريعة في الفرص القانونية لتمكين
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الالجئين من الوصول إلى االتحاد األوروبي بما في ذلك تعزيز إعادة التوطين
والقبول اإلنساني ولم شمل العائمة وتأشيرات الدخول اإلنسانية ولمطالب.
 الحالة الطارئة التي تواجييا أوروبا حالياً والتي شيدت عمى وصول 477,906
وافد جديد عن طريق البحر ىذا العام ىي أساساً أزمة الجئين.

 والغالبية العظمى من الذين يصمون إلى اليونان والذين يتابعون مسيرتيم ،تأتي
من مناطق الصراع كسوريا وأفغانستان والعراق وال يمكن معالجة حالة الطوارئ
ىذه إال من خالل نيج شامل مع عمل كافة الدول األعضاء في االتحاد
األوروبي معاً بطريقة ّبناءة.

صرح أنطونيو غوتيريس ،المفوض السامي لألمم المتحدة لشؤون الالجئين في بيان
وقد ّ
صادر اليوم قائالً" :تؤدي أزمة اإلرادة السياسية ىذه إلى جانب االفتقار إلى الوحدة
األوروبية إلى حالة فوضى في اإلدارة ".

وأضاف قائالً" :" :وفي عام  1956عندما فر  200,000ىنغاري إلى النمسا

ويوغوسالفيا ،لم يتم استقبال األشخاص بالطريقة المناسبة فقط بل أيضاً تم إنشاء

برنامج نقل إلى موقع آخر وتم نقل  140,000شخص إلى بمدان أخرى .وما كان

ممكناً في ذلك الوقت يجب أن يكون ممكناً حالياً.

وتشدد المفوضية عمى قناعتيا العميقة بأن االستجابة األوروبية الموحدة في حالة

الطوارئ ىي وحدىا قادرة عمى المعالجة وصرح غوتيريس قائالً" :أن أوروبا لم تعد

قادرة عمى االستمرار مع ىذا النيج المج أز الذي يضعف الجيود المبذولة إلعادة بناء

المسؤولية والتضامن والثقة بين البمدان وىو يخمق حالة من الفوضى واليأس بين آالف
الالجئين من النساء والرجال واألطفال" ،مضيفاً أنو بعد الكثير من مبادرات الحكومات

والمواطنين في جميع أنحاء أوروبا لمترحيب بالالجئين ،يجب أن يتحول ذلك حالياً إلى
استجابة أوروبية قوية ومشتركة.
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وكثّفت المفوضية عممياتيا في اليونان وجميورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة وصربيا

وكرواتيا لمعمل مع الحكومات ىناك عمى تمبية االحتياجات اإلنسانية األساسية

قدمنا خبراتنا ومساعدتنا إلنشاء وادارة
لألشخاص الوافدين أو العابرين من البمد .وقد ّ
مرافق االستقبال والتسجيل ولوضع برنامج النقل إلى موقع آخر عمى حسب قوليم.
الخاتمة
 .1يعتبر العامل االقتصادي ىو السبب الرئيس في ظيور الطبقة الفقيرة ،بالتالي
اضطرت الحكومات والمنظمات العالمية ومنظمات المجتمع المدني إلى تقديم
المساعدات إلى األىالي المحميين الفقراء مثمما تفعل مع السوريين.
 .2من خالل السؤال الذي تم توجييو إلى السوريين في األربع دول والذي يستفسر
عن رغبتيم في العودة إلى سوريا مرة أخرى أم ال ،أجاب الجميع :بنعم .أما
السؤال الثاني عن الموعد ،فكان عندما يتحقق االستقرار ويتحسن االقتصاد .أما
عن موعد انتياء الحرب وتحقق االستق ارر فاإلجابات كانت تدل عمى عدم
تفاؤليم بالمستقبل .وبالتالي عمى الدول المستضيفة أن تعد نفسيا ألنيا
ستستضيف الالجئين لمدة طويمة .بل واالستعداد ليجرات جماعية جديدة.
 .3تقوم المخيمات بتحسين شورطيا وامكانياتيا من أجل تقديم خدمات أفضل
لالجئين السوريين .وعمى كال من األردن والعراق القيام بتحسين شروط
المخيمات المتواجدة داخميا .ولبنان أصبح من الممح إنشاء مخيمات جديدة.
 .4يجب إعداد دراسات وأبحاث تيدف إلى تسييل عممية التأقمم واالنسجام لالجئين
السوريين مع األىالي المحميين.
 .5وأخي اًر يجب عدم النظر إلى موجات اليجرة عمى أنيا ظاىرة تؤثر بشكل سمبي

فقط عمى الدول التي ظيرت بيا بل يجب النظر إلى الجوانب اإليجابية أيضاً
التي أضافيا السوريين في البالد التي نزحوا إلييا.
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