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كثَت التعقيد كثَت ا١تشكبلت كثَت التحديات لذلك أجرب كثَت من   ةكلنا يعلم أف كضع اٟترب ُب سوري             
مبليُت ثبلثة اٞتوار كخاصة تركيا البلد الذم استطاع احتضاف حوإب  دكؿسكاهنا على مغادرهتا طالبُت اللجوء ُب 

 .الجئ سورم
 ة إٔبنتيجة للحاجة ا١تاسٌ  : "البلجئوف السوريوف بُت الواقع كا١تأموؿ"انطلقت فكرة ا١تؤ٘تر العلمي الدكٕب األكؿ        

ا١تعرفية، العلمية التفكَت العميق ككضع اسًتاتيجيات فعالة الستخداـ طاقات ىؤالء البلجئُت السوريُت كخاصة 
المجتمع ي تنمٌ وإنتاج إ٬تابية ال تكتفي بانتقاد الواقع، بل تتجاكز ذلك لتصَت طاقة إعمار تبٍت  كٖتويلها إٔب قٌوة

 .آّتمعات كاألممُب نهضة الالتعليم باعتباره أساس  مقدمتها ٣تاؿالسورم على ٚتيع األصعدة، كعلى 
 :قد ىدؼ ا١تؤ٘تر إٔبكل      

 .معاناهتم، كاالرتقاء بواقعم إٔب ا١تستول ا١تأموؿ بياف حاؿ البلجئُت السوريُت كقضاياىم كتشخيص -
 .استثمار نتائج ىذا ا١تؤ٘تر من قبل ا١تعنيُت بشئوف البلجئُت السوريُت -
 .تعميق األكاصر بُت البلجئُت السوريُت ك٤تيطهم من األتراؾ كغَتىم -
 .مواكبة البلجئُت السوريُت للشعوب ُب شىت ميادين اٟتياة -
كالذم  ،تأدية أدكارىم العلمية كالبحثية كآّتمعيةب قد قاموانؤمن أف رجاؿ العلم  - ٚتعية النهضة العلمية -٨تن

 .كىي ٖتسُت كاقع البلجئُت السوريُت ُب بلداف اللجوء ؛نا ألجلهاو نجاح رسالتنا اليت دع لسيكوف كفيبلن 
ٍب ، كما يقدـ رؤية تطويرية لوضع البلجئُت السوريُت، يسعى ا١تؤ٘تر لتجاكز العقبات اليت تعًتض طريق البلجئُت      

منا بأف رسالة العلم تكاملية بعيدة عن  اعتقادان كإٯتانان  ؛تقدٙب اٟتلوؿ كا١تقًتحات ٤تتكمُت إٔب الباحثُت كتصوراهتم يتمٌ 
 .األخطاء كالزالت

السوريُت ُب تركيا بل ُب كل بلداف العآب، آمل أف يكوف ىذا ا١تؤ٘تر بداية كاعدة ليس فقط من أجل البلجئُت       
 .كليس ُب ٣تاؿ اإلغاثة فحسب، بل ُب كافة آّاالت اليت ترتبط بنهضة السوريُت كاالرتقاء ّٔم

 عن ىنا أف أعرب  ٧تاح ىذا ا١تؤ٘تر، كيشرفٍت أيضان إل ساىم معنامن  لكلتقدير الشكر ك أٝتى آيات الأرفع  كأخَتان:
 .خوهتم السوريُتإلٓب يبخلوا علينا بعلمهم النافع خدمة  الذين من داخل تركيا كخارجها؛ شاركُتلباحثُت كا١تامتنا٘ب ل

 
 رئيس جمعية النهضة العلمية

 األستاذ عامر النمر                                                                                        
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ملا اكن ُخّي املؤمتراث متّر تال هخاجئ مَموسة ػىل ٔبرض اًواكع، واملض خـَني تدٌظمي املؤمتراث                  

وٕادارهتا ًؼَمون ٔبن ٔبنرث اًيخاجئ واًخوظَاث يه جمرد حرب ػىل ورق، حِر ال رؤًة مس خلدََة ٌَمؤمتر، وال 

ول لٔ ادلويل ااًحاحثني، من ُيا اهعَق املؤمتر اًؼَمي ثعحَق حلِلي ًخوظَاثَ، وال اسدامثر ملا ثوظي ٕاًََ هجود 

ظَاؿة وتَورت ( ٌَؼمي ػىل اًالحئون اًسورًون تني اًواكع واملبٔمول: )ثؼاىل حتت غيوان هللا حبمد اهؼلدي اذلو 

ت ، حول مؼاانخَف ٔبحناء اًؼامل مع ثيوع زلافاهتم ومضارهبمخعني املضارنني فَِ من خم رؤًة مضرتنة ٌَحاحثني واخمل 

ا، ودور املؤسساث يف جمال ثفؼَي واسدامثر  اًالحئني ؤبوضاغِم، وحلوكِم اًخؼَميَة واًعحَة واملؼُض َة وؿرُي

ر وحركِة واكع هجود اًحاحثني،  اًالحئني، ويف ُذا اًعدد كدمت اٌَجية اًخحضرًية ٌَمؤمتر رؤٍهتا ٌَمؼيَني ًخعٍو

ر واكع اًالحئني اًسورًني، تعرق  ؤبحصاة اًلرار يك ٌسدمثروا هخاجئ ُذا املؤمتر اًياحج جلك امللاًُس وذكل ًخعٍو

 ػَمَة دكِلة، حرى اًيور ػىل ٔبرض اًواكع، وخترح غن اًس َاق اًخلََدي ؿري اجملدي يف ُذا اًيوع من ألوضعة.

ة اتمة كٌاػة من اهعالكاً  املؤمتر ُذا اهؼلاد خاء            اإلػاليم يف حماور ػدت مهنا احملور  انجضة صامةل ورًؤ

 واًخؼَمي ػام اًسورًني ثضلك اًالحئني تواكع اٍهنوض يف املؤسساث واًعحي والاحامتغي والاكذعادي ودور

 ؿدث ػامل يف املس خلدي، ٕاىل والاهعالق اًراُية، املرحةل تبٔغحاء اٍهنوض ػىل كادر حِي تياء يف ثضلك خاص،

 .مجَؼِا املس خوايث وػىل لكِا املَادٍن يف حمراكثَ ٔبجرز من املؼرفة زلافة

 خالل من ٕاالّ  ُذا ًخبىٔت وال ؤبسس اجلودت، مفاُمي وثحادل ثفؼَي من التد اكن اًرؤًة ُذٍ ػىل وتياء            

 ًِذٍ يح جتس َد ٕاالّ  املؤمتر ُذا وما املَدان، ذكل يف ألظَةل اجلادت اًرظني، وادلراساث اًؼَمي اًححر

 ٔلمهَهتا. واع وادراك احللِلة،

( حبثًا ابٌَـة اًؼرتَة 46( مَخعًا، فاخذارث مهنا )052وكد اس خلدَت اٌَجية اًؼَمَة ٔبنرث من )           

 غرض خالل ( خَسة ػَمَة وػىل مدى ًومني، موّزػة ػىل حماور املؤمتر، ومن46وحدُا، هوكضت لكِا يف )

 املضارنني من واملداخالث ػَهيا، ومالحظاهتم ملداخالث املضارنني والاس امتع ومٌاكض هتا، امللدمة اًححوج

 :الٓثَة ٕاىل اًيخاجئ واًخوظَاث املؤمتر خَط املضارنني، ػىل وزغت اًيت وحتََي الاس خخِاانث

 َضؼة اًسوري اًيت جتري ػىل مرٔبى اًؼاملٌ  صالل ادلماءاًعَة من اجملمتع ادلويل رسػة اًخدخي إلًلاف  -١

 . اًسورًني يف ادلاخي ويف تالد اًض خاث، وذكل ابًلِام تواحداثَ جتاٍ ومسمؼَ
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اتَةحنّمي اًيظام اًسوري وٕاٍران وروس َا  -٢ مسؤوًَة ما جيري يف سوراي من دمار وخراة  ومجَع اًلوى اإلُر

 . وما بٓل ٕاًََ وضع اًضؼة اًسوري من مبٍٓس وحمن

وألخالكِة اًيت ثيط ػَهيا جرشًؼاهتم يب حتمي مسؤوًَاهتم اًلاهوهَة واإلوساهَة وحتاد ألورجية ػىل دول الا -٣

 . وكواهني ألدم املخحدت جتاٍ اًالحئني اًسورًني

جتاٍ اًضؼة اًسوري، وما ثحذهل من هجود  اناجلِود اجلحارت اًيت ثلوم هبا احلىومة واًضؼة اًرتهَ ىمثن ػاًَاً  -٤

الً حامتغي اذلي ٍلكمذؼددت يف اجملال اإلؿايث واًؼَمي واًخؼَميي واًعحي والا  . ػاًَاً  ف ادلو ة اًرتهَة وصؼاها متًو

خوت اًؼرتَة واإلسالمِة فٕاهيا هدغو ٕاىل اسدِؼاة اًؼٌل ة اًسورًة مبا فهيا اًىفاءاث اًؼَمَة من مددٔب الٔ  اهعالكاً  -٥

 .حئني اًسورًنيالاًؼريب وثلامس مواردمه املاًَة مع اً ييف دول جمَس اًخؼاون اخلََج

اًسوري املواظيني من احلعول ػىل حواز اًسفر ٔبو احلعول ػَََ مبحاًؽ خِاًَة فٕاهيا يف ظي مٌع اًيظام  -٦

 . ػرتاف جبوازاث اًسفر اًعادرت غن االئخالف اًسوري املؼارض حاًل ًِذٍ املضلكةهعاًة ألدم املخحدت ابال

ألرس اًسورًة اًيت  مشي مِّ هياصد احلىومة اًرتهَة خاظة ودول اجلوار اًسوري ػامًة اًؼمي ػىل جسَِي ًَ  -٧

 .كِدهتا كواهني فرض ثبٔصرياث ادلخول ٕاٍهيا

 .ًالحئني اًسورًني يف تالد اٌَجوء ؛حامتغَة واحلق يف اًؼميرضورت الاُامتم ابًرػاًة اًعحَة واًخبٔمِياث الا -٨

ورًة ػىل رضورت اسدِؼاة اًىفاءاث اًساًؼياًة تخؼَمي اًسورًني ٔبنرث يف مجَع ادلول وخاظة يف حرهَا؛ و  -٩

ة، اخذالفِا، واًؼمي ػىل ثؼدًي صِاداث الٔ  اكدميَني اًسورًني ومن يف حمكِم ٔبسوًت تخؼدًي اًضِادت اًثاهًو

 . رتثلدمي واثئق مزوّ  ػَََ وفرض ؾرامة ماًَة هحريت ػىل من ًثخت

 ."وضع ضواتط ضامٌة ٌَزواح ابًالحئاث اًسورايث، وحمارتة تؼغ اًظواُر اًضاذت "نزواح اًسرتت -١١

 . اًسورًني اًعَة من احلىومة اًرتهَة ثوفري املدارس املِيَة ٌَعَحة اًراؾحني ابدلراسة من اًالحئني -١١

ُا يف ثبٔمني احذَاخاث اًالحئني اًسورًني، وهعَة من ادلول فذح رىمثن دور مؤسساث اجملمتع املدين دلو  -١٢

 . نيؿازة اًالحئني اًسورًالٕ اجملال ٔبمام مؤسساث اجملمتع املدين 
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اًيت و ىمثن موكف اإلػالم احلر من كضَة اًالحئني اًسورًني، وهدٍن اًخرصفاث اإلػالمِة ؿري املِيَة،  -١٣

ا ٔلؾراض خاظة  . ثعيع ٔبخدارًا ؿري واكؼَة وجسدمثُر

 .ًالحئني اًسورًني ةمناهَاث ًخؼَمي اٌَـة اًرتهَاالٕ ثوفري  ة ٕاىلهدغو احلىومة اًرتهَ -١٤

يف ٔبدايمان، ومرنز ومؤسسة اًوكف ورئُس تدلًة ٔبدايمان،  ،دايمانبٔ  ووايل ،دايمانبٔ خامؼة رئُس وضىر   -١٥

 .ًالحئني اًسورًنيحول اادلويل  اًؼَمي املؤمتر الهؼلاد ُذا اًحرتول يف ٔبدايمان، ٔلهنم خسروا ٕامناهَاهتم

 حرهَا هجودُا اجلارت يف وخاظة منان لك يف املؼيَة اجلِاث ثحذل ٔبن املؤمتر يف واملضارهون اًحاحثون ًبٔمي: ؤبخرياً 

 املبٔمول. املس خوى ٕاىل اًسورًني اًالحئني تواكع الارثلاء ًضمن مبا واًخوظَاث اًيخاجئ ُذٍ يف خاء ما ثيفِذ يف

 

 م.0242 ص حاط/فرباٍر 44 املوافق ُػ4641 ألوىل حٌلدى 41 امخلُس: تخارخي

 
 رئُس املؤمتر                                                                                       

 ادلنخور َلد َلود اكًو                                                                                  

 

 
 
 
 
 
 



 تركيب-م، جبهعة أديبهبى14/5/2016-13 األحببث العلوية احملكوة املشبركة يف املؤمتر العلوي الدويل األول: الالجئوى السوريوى بني الواقع واملأهول

8 
  

 
  البلجئون السوريون ومعاناة الهجرة 
 تركيا -جامعة أنقرة – أحمد إسماعيل حسن علي دكتور/

 
 :مدخل 

يتعرض ٢تا البلجئوف ا١تتجهوف إٔب أكركبا تأٌب أ٫تية ىذا البحث ُب الوقوؼ على الواقع ا١ترير، كا١تعاناة اليت        
الواقع، كالعمل على الفاركف من نَتاف اٟتركب بالشرؽ األكسط كما أنو يهدؼ إٔب طرح اٟتلوؿ ا١تناسبة؛ ١تعاٞتة ىذا 

إهناء ىذه ا١تعاناة. لقد أشارت ٣تلة فورين بوليسي إٔب أف ا١تصَت ا١تأساكم الذم يلقاه أطفاؿ البلجئُت السورين بعرض 
 البحار كعلى الشواطئ مرده لفشل إدارة أكباما ُب كقف آلة القتل اليت لدل بشار األسد.

ضة ١تمارسات النظاـ القاسية ا١تتمثلة ُب قصفهم بالرباميل ا١تتفجرة كأضافت أف إدراة أكباما تركت مبليُت السوريُت عر 
كُب مواصلة حصارىم كٕتويعهم ك٦تارسة اإلرىاب كالعقاب اٞتماعي ضدىم، كأكضحت أف الواقع ا١تأساكم ُب سوريا 

٦تا يزيد من يتمثل ُب استمرار األسد بشن حرب ال تنتهي على ا١تدنيُت ُب ا١تناطق الواقعة ٖتت سيطرة ا١تعارضة، 
 تدفق البلجئُت إٔب أكركبا.

للناشطة الباكستانية مبلال يوسفزام انتقدت فيو ضعف استجابة العآب ألزمة البلجئُت،  كنشرت ٣تلة تاٙب مقاالن      
 كقالت: إهنا تعترب استجابة يرثى ٢تا.

الذين يواجهوف شىت أصناؼ كأعربت (مبلال) عن تضامنها مع البلجئُت الذين يعانوف جراء ركوب البحار ك      
ا١تخاطر كىم يفركف من كيبلت اٟتركب اليت تعصف ببلداهنم كيتجهوف إٔب آّهوؿ عرب دكؿ أكركبا، كقالت مبلال: إف 

 البلجئُت ٓب يقًتفوا ذنبان ٬تعلهم يستحقوف ىذه ا١تعاناة القاسية.
كالقانونية.. مؤسف أف نتحرؾ بعد فوات األكاف،  إف ا١توقف العريب مؤسف بكل ا١تعايَت اإلسبلمية كاإلنسانية كالدكلية

تأكلو،  كأف نصل للحلوؿ متأخرين، كقد أتت النَتاف على األخضر كاليابس، كخفت أكارىا بعدما ٓب ٕتد شيئان 
كصارت قطرات ا١تاء اليت ٨تملها ٨تن العرب ال فائدة منها، فلقد احًتؽ كل شيء كٓب يبق سول دخاف يعمي أبصار 

 .ين كصلوا للنجدة متأخرينالعمياف، الذ
 
 
 

                                                           
 Öğr.Gör.Dr. Ank.Üni, İlahiyat Fak Arap Dili ve Belağatı Anabilim Dalı.  drahmm@yahoo.com. 
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 :ىجرة األوطان 
بُت اإلنساف ككطنو عبلقة رحم مقدسة ال تعرؼ االنفصاـ، الوطن كاألـ تعيش داخلك كلو ٓب ترىا كٓب تعش دفئها 

أجناسها متفقة على ىذه ك ختبلؼ عقائدىا كميو٢تا اإف حب الوطن فطرة إنسانية، كٓب تزؿ الشعوب على ، كاقعان 
 .متجاكبة ا١تشاعر مع ىذه الفطرةالفضيلة، 

حُت ىٌم با٢تجرة إٔب  -صلى اهلل عليو كسلم -كأذكر أف الرسوؿ الكرٙب” حب الوطن من اإلٯتاف“جاء ُب األثر قو٢تم 
نك ٠تَت أرض اهلل، كأحب أرض اهلل إٌٕب، كلوال أف قومك أخرجو٘ب ما إكاهلل “ا١تدينة ا١تنورة خاطب مكة يودعها: 

 :إٔب األندلس، أجتزئ منها بيات أمَت الشعراء شوقي كىو على ظهر الباخرة يودع مصر منفيان كٖتضر٘ب أ” خرجت.
يله  مىالى ػا ابٍػنىةى اليىمّْ مػي ٍبػًس؟ػا أبوًؾ ٓتًى  وي ميولىعه ٔتىٍنعو كحى

ـه على بىبلبًًلًو الدٍَّكحي  أحػبلؿه للطٍََّتً ًمٍن كيلّْ ًجٍنػًس؟  أىحرىا
 لًد عٍنوي  نازىعٍتٍت إليًو ُب ا٠تيلًد نػىٍفسيو شيًغٍلتي با٠تي ػػكىطىٍت ل

باء كضيعة تباع كتشًتل أك تستبدؿ، الوطن انتماء كامتداد متصل اٞتذكر باآل ان رض أك دار أأك قطعة  الوطن ليس ترابان 
ينسل ُب عركؽ إنسانيتنا، كمثلما ال يتيسر أـ  (1)غه سٍ كاألجداد كالوجود كالقيم، ارتباط ٛتيمي بالذكريات كا٢توية، نى 

ليس " بديلة لؤلـ اٟتقيقية تعوض الرائحة كالدؼء، ترتبط ا١تواطنة بعبق األرض كنكهة ا١تلح ُب ترأّا، قاؿ ىومَتكس:
 ".ىناؾ شيء ُب الدنيا أعذب من أرض الوطن

 .احلي شيء ُب مكنوناتو يزين لو اٟتياة كا١توتأ فوطن اإلنسا
الوطن علينا اٟتب كالوفاء كصدؽ الوالء، كااللتزاـ بعمق االنتماء، كإذا اقتضى األمر التضحية كالفداء، من من حق  ك

سيادتو ككينونتو، من حق الوطن أف ٨تمل أمانتو ك٨تفظ  ُب حق الوطن علينا أف نكوف أمناء على ترابو ككيانو فبل نفرط 
أٛتق، قد يصل إٔب درجة ا٠تيانة أك الوالء لغَته مهما كانت بتعسف  كرامتو كال نسيء إٔب صورتو كال نشوه ٝتعتو،

 :األسباب كالدكافع؟ يقوؿ السياب
 إ٘ب ألعجب أف ٮتوف ا٠تائنوف؟

 أٮتوف إنساف ببلده؟
 (.2)فكيف ٯتكن أف يكوف؟ ،ف يكوفأإف خاف معٌت 

 .قاؿ عمر رضي اهلل عنو : عىمَّر اهللي البلدافى ْتب األكطاف
 .س الناس بشيء من أقسامهم (أم ما قسمو اهلل ٢تم من األرزاؽ كاٟتظوظ)  أقنع منهم بأكطاهنمكقاؿ ابن الزبَت : لي

 .اقة كإٔب مسقط رأسها مشتاقةكقيل : من عبلمة الرشد أف تكوف النفس لبلدىا توَّ 
                                                           

ِة ، َكَمث  (1) ٌَّ ُكوُن فًِ تْلَخلِ ٌَ تِهِ َسثبٌِل  ٌَ َبثِت لَِتْؽِذ ْجِري فًِ أَْنَسثِج تلنَّ  .  مثدة: َنَسَػ( -معجم تلمعثنً) ٌَ

 .   م2013نٌسثن 10هـ/  1434جمثد تألول  29تألربعثء ، شبكة تلبصرة ،، د. عمرتن تلكبٌسًقٌم تلموتطنة وثوتبتهث( 2)
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 :كقاؿ بعضهم
 ككيػنػػا ألًػػٍفنػاىا كلػػم تىػػكي مىػٍألىػفػػان 

 حسنػػػذم ليس بالػػػؤلف الشيء الػد يػػػكق
 هاػػًطٍب بػم يى ػػٍؤلىفي األرضي اليت لػػما تي ػػػك

 ػنػػػػواءه كال مػػاءه كلػػكػنػها كطػػىػػ
 .كقالت ا٢تند : حرمة بلدؾ عليك كحرمة أبويك

 .( 1)كقالت الفرس : تربة الصيب تغرس ُب القلب حرمة كما تغرس الوالدة ُب الكبد رقة
صلى اهلل  -مركوزان ُب النفوس، فإف الدعوة ا١تباركة اليت جاء ّٔا النيب  ريان كلئن كاف ىذا الشعور ْتب الوطن أمران فط

قد دىعت إليو، كحببت فيو، ىذا ُب عمـو األكطاف كعمـو الناس، فكيف إذا كاف الوطن ىو مكة بلدى  -عليو كسلم
اهلل اٟتراـ، كأحبَّ الببلد إٔب اهلل، ككاف ا١تواطن ىو ٤تمد بن عبد اهلل أرؽ الناس قلبان، كأصفاىم نفسان، كأقرّٔم مودةن ؟! 

، ال يقدـ عليو من مكة قادـ إال سألو عنها، -لى اهلل عليو كسلمص -للنيب  لقد ظل الشعور باٟتنُت إٔب مكة مبلزمان 
 .ىتز قلبو شوقان إليهااك 
 :قاؿ مركل ابن شهاب الزىر  -

رضي اهلل (، فدخل على عائشة -صلى اهلل عليو كسلم -قدـ أصىٍيله الغفارلُّ قبل أف ييضرب اٟتجابي على أزكاج النيب 
. قالت : أقٍم (2)كة؟ قاؿ:عهدهتا قد أخصب جنأّا، كابيضت بطحاؤىا، فقالت لو: يا أصىٍيل، كيف عهدت م)عنها

يا "، فقاؿ: -صلى اهلل عليو كسلم -. فلم يلبث أف دخل عليو النيب -صلى اهلل عليو كسلم -اهلل  حيت يأتيك رسوؿ
ا كاهلل قد أخصب جنأّا، كابيضَّ  "أيصىٍيل، كيىف عهدت مكة؟  إذخرىا، كأسلب  ٍت بطحاؤىا، كأعذؽى قاؿ: عهدهتي

اميها، كأٍمشىر سىٍلميها  .(4)".فقاؿ: حسبك يا أصىٍيل! ال ٖتيٍزًنَّا(3) ٙتي
 .( 5)"يا أصىٍيل ، دع القلوبى تقر "كُب ركاية أنو قاؿ لو : 

                                                           
 .   198: 1/197: ربٌع تألبرتر للزمخشرينظرٌ (1)

، أخصج َجنثج تلقوم: أجنبة، ٌقثل، وتلجمع : تلفنثء، ومث قرج من محلة تلقوم، بثلفتح : أخصبت نثحٌتهث، وتلجَنثجأخصج جنثبهث:أي  (2)

، وتلبطحثء .( 1/102تلصحثح للجوهرى  ، أي نثحٌتٌه )مروت ٌسٌرون جنثَبٌه، وتقول: فالن خصٌج تلجنثج، وجدٌج تلجنثجو

    .   1/134تلنهثٌةتلبدتٌة و،1/356تلصحثح للجوهري مكة: مسٌل وتدٌهث )تنظر: بطح : مسٌل وتسع وفٌه دقثق تلحصى، وبطحثءوتأل

نبت معروؾ : أي صثرت له أفنثن كثلعذوق، وتإلِذخر: "قوله )أعذق إذخرهث( :  122-1/121قثل تبِن تألثٌر فً "أسد تلؽثبة" (3)

 .معروؾ بثلحجثز، لٌس بثلطوٌلنبت ، وتلُثمثم : أي أخوص، وصثر له خوص: ". و"أسلج ُثمثمهثبثلحجثز
 .  ": أي أورق وتخضرّ وقوله "أمشَر َسْلُمهث       
 278بً فً ؼرٌج تلحدٌث ت/ثد تلبِر وأبً موسى . وأخرجه تلخطنقالً عن تبن عب 1/121تلؽثبة"  ، ذكره تبن تألثٌر فً "أسدمرسل (4)

رج : ٌرٌد أنه قد أخرج ُمَشثشه وهو مث ٌخ، وقثلًقثل تلخزتع هكذت، وعنه "وأمش َسلَُمهث" وقثل : )بسنده إلى تبن شهثج تلزهرى
 .  َسلَُمهث "أي أورق وتخضر"  أمشر "نمث هوإ، ووهو ؼلط. كثلمشثش رخصثً  فً أطرتفه نثعمثً 

 .  ( فً ترجمة "أصٌل " ألبً موسى فً تلذٌل 213)1/53عزته تبن حجر فً تإلصثبة  (5)
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فقاؿ  -صلى اهلل عليو كسلم  -، أنو قدـ على النيب )رضي اهلل عنو(كركاه اٟتسن، عن أبىاف بن سعيد بن العاص  -
يَّديكا.كذكر ٨تو حديث أصيل "أبىافي، كيف تركتى أىلى مكة؟  يا "لو:   (. 1)قاؿ: تركتيهم كقد جى
ُب اٟتنُت إٔب مكة، فَتؽ ٟتا٢تم، كيقٌدر  )رضواف اهلل عليهم(يسمع كبلـ أصحابو  -صلى اهلل عليو كسلم -ككاف

 .( 2)عواطفهم، كيدعو ٢تم بأف ٭تبّْب اهلل إليهم ا١تدينة كما حٌبب إليهم مكة
 انالجئٌٕ انظٕرٌٌٕ ٔئْذار حمٕق اإلَظبٌ: *  

كل شخص يوجد نتيجة أحداث كقعت مثل :البلجئ بأنو 1951ؼ اتفاقية األمم ا١تتحدة لشئوف البلجئُت عاـ عرّْ تي 
اٟتركب أك الكوارث أك اضطرابات أك بسبب تعرضو ٠توؼ ما يعرضو لبلضطهاد بسبب عرقو أك دينو أك جنسيتو أك 
انتماءه إٔب فئة اجتماعية معينة أكبسبب آرائو السياسية كال يستطيع ىو أك ال يريد بسبب ذلك ا٠توؼ أف يستظل 

ليها. كحددت إخص ال ٯتتلك جنسية كيوجد خارج بلد إقامتو كال يستطيع أكال العودة ْتماية بلده. أك ىو كل ش
االتفاقية شركطا معينة ١تن يدخل ضمن تعريف البلجئ، كىي اإلقامة أك الوجود الفعلي خارج حدكد بلد ا١تنشأ، 

ومي، كعدـ إمكانية العودة كجود خوؼ حقيقي لو ما يربره من االضطهاد ُب دكلة ا١تنشأ بسبب العرؽ أك االنتماء الق
إٕب الوطن أك انعداـ الرغبة ُب العودة إٔب الوطن لدم الشخص ا١تعٍت كبالتإب ال تنطبق كلمة الجئ علي من ٓب تتوفر 

ّٔدؼ إزالة اٟتدكد ـ  1967فيو ىذه الشركط. كمع تفاقم مشكلة البلجئُت ُب ٥تتلف أ٨تاء العآب جاء بركتوكوؿ 
ُب ٖتديدىا ١تن يستحق طلب اللجوء كمن يقع على كاىل مفوضية  ـ1951 حددهتا اتفاقية الزمنية كاٞتغرافية اليت

دكؿ موقعة  4دكلة موقعة على االتفاقية كالربكتوكوؿ باإلضافة إٔب  141اآلف  ىتالبلجئُت االىتماـ ّٔم، كيوجد ح
 .دكؿ على الربكتوكوؿ فقط 3على االتفاقية فقط ك

نساف منذ البدء برحلة اللجوء حىت الوصوؿ إٔب ا١تخيم انتهاكات جسيمة ٟتقوؽ اإل ٔبإكيتعرض البلجئوف السوريوف 
 .إليو ئوفأك ا١تكاف الذم يلج

كا١تطلوب ىو احًتاـ حقوؽ البلجئُت السوريُت، اليت تتلخص ُب توفَت اٟتماية من اإلعادة القسرية إٔب سورية حيث 
ؽ اإلنساف. كىذا ما يعرؼ ٔتبدأ (عدـ اإلعادة القسرية) سيتعرضوف فيو ٠تطر االضطهاد أك انتهاكات خطَتة ٟتقو 

الذم يعترب األساس الذم بٍت عليو قانوف البلجئُت. كما تتضمن حقوؽ البلجئُت اٟتماية من التمييز، كاٟتق ُب العمل 
 اٟتصوؿ كالسكن كالتعليم، كاٟتماية من العقوبة على دخوؿ بلد بصورة غَت مشركعة، كاٟتق ُب حرية التنقل، كاٟتق ُب

 .على كثائق ىوية ككثائق سفر

البلجئوف السوريوف ُب األغلب، مفجوعوف ىاربوف من القتل كاالعتقاؿ كاإلبادة، ٭تملوف صدماهتم كمشاكلهم 
بالتعليم كالثقافة  ا من الطعاـ كالشراب كا١تأكل كا١تلبس، إٔب األماف كاٟتماية كاالستقرار، كانتهاءن كاحتياجات كثَتة بدءن 

                                                           
ٌَّدوت": أي أصثبهم تلَجود 1/121تلؽثبة،  ذكره تبن تألثٌر فً "أسد (1)  .مجِود" ، وهو تلمطر تلوتسع ، فهووقثل : "قوله: َج

 . http://bayanelislam.net، موقع بٌثن تإلسالم، عبد تلرحمن تلبر ، د.تلهجرة تلنبوٌة درس فً حج تلوطن (2)
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ٔب اٟتماية. إهنم ٭تتاجوف لدعم يومي كبَت، خصوصا ُب كجود اٞترحى إ ة. كاألىم إحساسهم با٠توؼ كاٟتاجةكالًتبي
 .كا١تصابُت، كُب افتقارىم إٔب الظركؼ السليمة للغذاء كالٌصحة

زؿ إف الشركط اٟتياتية للسوريُت ا١تقيمُت با١تخيمات كخارجها سيئة جدا، كما أهنم يعيشوف ٖتت ظركؼ صعبة ُب منا
حضركه معهم من نقود، فبالرغم من أهنم أيستأجركهنا كيتكدس ّٔا أعداد كبَتة منهم. كبالنسبة للذين انفقوا ما 

جر الذم ٭تصلوف عليو قليل للغاية مقارنة ف األأال إساسية، عماؿ تعينهم على توفَت احتياجاهتم األأحصلوا على 
ال بصعوبة قصول. كقد كشفت إجور السائدة ُب السوؽ، كىذا ما يعٍت استغبل٢تم ٦تا ٬تعلهم ال يلبوف احتياجاهتم باأل

دراسةه مشًتكة أجرهتا منظمة العمل الدكلية مع مؤسسة فافو عن أثر تدفق البلجئُت السوريُت على سوؽ العمل 
 كظركؼ عملو أقسى مقارنةن بنظرائهم األردنيُت، كأهنم األرد٘ب أف العماؿ السوريُت على استعدادو لقبوؿ أجورو أدٗب

ينافسوف األردنيُت ُب بعض القطاعات كيؤدكف إٔب زيادة عدد العماؿ ُب القطاع غَت ا١تنظم. كأظهر تقرير مفوضية 
ُب ظل  با١تئة من البلجئُت يعيشوف 55مم ا١تتحدة لشؤكف البلجئُت ا١تعنية بشؤكف البلجئُت السوريُت ُب لبناف أف األ

 .للسيارات أك مستودعات أك ٤تبلت ٕتارية أك ٥تيمات عشوائية (1)ظركؼ غَت آمنة كيتوزعوف بُت مرائب

كقد حاكؿ اآلالؼ منهم الوصوؿ إٔب أكركبا عرب ا١تخاطرة ْتياهتم ُب عبور طرؽ برية أك ْترية بعد أف دفعوا كل ما 
 الوصوؿ. أما الذين ٧تحوا ُب ذلك، فهم يواجهوف عداءن ٯتلكوف من مدخرات للمهربُت. كقد فشل عدد كبَت منهم ُب 

 .ا من ا١تخاكؼ األمنية ُب جو من ا٢تلع ا١تتزايدا كيينظر إليهم كبلجئُت على أهنم يشكلوف جزءن متزايدن 

ا. أك نفسين  اكقد أسفر الصراع ُب سوريا عن معاناة بالغة لؤلكالد كالبنات السوريُت من ٚتيع األعمار، سواء جسدين 
كىناؾ أطفاؿ تعرضوا لئلصابة أك القتل بطلقات القناصة أك الصواريخ أك القذائف أك تساقط اٟتطاـ عليهم. كقد مركا 

 بتجربة الصراع كالدمار كالعنف بصورة مباشرة. 
هاراهتم كٯتكن أف تستمر تلك اآلثار النفسية ا١تًتتبة على مثل تلك التجارب ا١تركعة لفًتة طويلة، ٔتا يضر بقدراهتم كم

 .االجتماعية

كُب كلٍّ من األردف كلبناف، يعمل أطفاؿ صغار تصل أعمارىم إٔب سبع سنوات لساعات طويلة مقابل أجر ضئيل، 
 كُب بعض األحياف ُب ظركؼ يتعرضوف فيها للخطر كاالستغبلؿ.

د يشكلوف غالبية األطفاؿ كرغم أف بعض الفتيات يعملن، بصورة خاصة ُب األعماؿ الزراعية كا١تنزلية، إال أف األكال 
ا ٞتميع حاالت عمل األطفاؿ. كُب بعض العائبلت، ال يستطيع اآلباء العاملُت. كتيعد الضركرة ا١تالية األساس ٘تامن 

إ٬تاد عمل، كال يكسبوف ما يكفي لدعم عائبلهتم، أك يكونوف غَت قادرين على العمل لعوائق جسدية أك قانونية أك 

                                                           
ٌَّثرتت وضع سٌثرته فً تلمرأج (1)  .  )معجم تلمعثنً، مثدة: رأج ( تسم مكثن من رأََج : مكثن إٌوتء تلس
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لى عاتق األطفاؿ العاملُت. فالبعض يتعرض إلساءة ا١تعاملة ُب ٤تل العمل أك للقياـ ثقافية. كيقع عبء ىائل ع
 .بأنشطة غَت مشركعة أك يقعوف ُب مشكبلت تتعارض مع القانوف

مليوف طفل داخل سوريا  4. 2كْتسب بيانات ا١تفوضية السامية لؤلمم ا١تتحدة لشؤكف البلجئُت، ىناؾ أكثر من 
ا ال ٭تصلوف على التعليم ُب ا١تنفى. كُب لبناف، يفوؽ البلجئُت، فإف نصف األطفاؿ تقريبن خارج ا١تدارس. كمن بُت 

ُب ا١تئة فقط  20عدد البلجئُت الذين ىم ُب سن ا١تدرسة القدرة االستيعابية للمدارس الرٝتية كافة ُب الببلد، كىناؾ 
صفوؼ البلجئُت الذين يعيشوف خارج ا١تخيمات من األطفاؿ السوريُت يرتادكف ا١تدارس. كٯتكن رؤية أرقاـ مشأّة ُب 

 (. 1)ُب تركيا كاألردف
 :الجوار ودول سوريا في السوريين البلجئين توزيع *

 

 

                                                           
 تلمختاثر تإلساالمً، موقع تلشبكة تلدولٌة )تإلنتر نت(  ،حسٌن عبد تلمطلج تألسرج، وإهدتر حقوق تالنسثن مؤسثة تلالجبٌن تلسورٌٌن (1)

http://islamselect.net-  . 
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سنوات، تسببت حىت اآلف بتشريد أكثر من  4قالت منظمة دكلية إف اٟترب ُب سوريا، ا١تستمرة منذ ما يزيد على 
 .مليوف سورم، داخل الببلد كخارجها 11

ا١تفوضية العليا لؤلمم ا١تتحدة لشؤكف البلجئُت ُب إحصائية ٢تا، نشرهتا ككالة فرانس برس، أف عدد  كأكضحت
 .مبليُت الجئ، الغالبية العظمى منهم ُب تركيا 4البلجئُت السوريُت ُب دكؿ اٞتوار ارتفع إٔب أكثر من 

 .مليوف الجئ 7.2اٟترب، أما ُب الداخل السورم، فقد بلغ عدد ا١تشردين من قراىم كمدهنم جراء 

ككفقان ألرقاـ ا١تفوضية العليا لشؤكف البلجئُت، فقد اقًتب عدد البلجئُت السوريُت ُب تركيا من مليو٘ب الجئ، حيث 
 .الجئ 1938999بلغ عددىم حاليان 

 629245الجئان، ُب حُت بلغ عددىم ُب األردف  1113941أما ُب لبناف، فقد بلغ عدد البلجئُت السوريُت 
 .الجئان  249463جئان، أما ُب العراؽ فقد كصل عدد البلجئُت السوريُت إٔب ال

الجئان، ُب حُت  132375ككشفت األرقاـ الصادرة عن ا١تفوضية أف عدد السوريُت الذين توجهوا إٔب مصر بلغ 
 .( 1) الجئان سوريان إٔب باقي دكؿ مشاؿ إفريقيا 24055توجو 

 

 : تتهرب أخرىدول تستقبل الجئين و * 
 .تسلط األزمة السورية الضوء على اختبلؼ سياسة الدكؿ حياؿ البلجئُت، كمنحهم حق اللجوء من عدمو

 ؟عامان  20كيف ٗتتلف دكؿ العآب ُب تعاملها مع أسوأ أزمة الجئُت منذ اإلبادة اٞتماعية ُب ركاندا قبل أكثر من 

 .تىذه إجابة سريعة يقدمها خرباء حاكلوا فرز البلداف ضمن ٣تموعا

 .دول الجوار.. مبليين البلجئين

 :كُب ما يلي تفصيل للمجموعة األكٔب، أم اليت تستضيف الجئُت سوريُت بأعداد ىائلة

 . مليوف 1.9 حوإبتركيا:

 .يأكم ىذا البلد ما يقرب من نصف البلجئُت السوريُت، كيضم أعدادا أكثر ٦تا ٯتكنو التعامل معها

 . ُب ٥تيمات، كتبقى ا١تقصد األكؿ لبلجئُت نظرا للحدكد ا١تشًتكة بُت البلدينبا١تئة من البلجئُت 14كتأكم تركيا 

 .مليوف 1.1لبناف: 

با١تئة عدد سكاف  25مليوف الجئ سورم، ما رفع بنسبة  1.1يعترب تدٌفق السوريُت كبَتا جدا ُب لبناف مع تسجيل 
 .مليوف شخص 4.4الببلد البالغ عددىم 

لؤلمم ا١تتحدة لشؤكف البلجئُت أنطونيو غوتَتيس العاـ ا١تاضي، يقوؿ "كطأة تدفق كُب تصريح للمفوض السامي 
 ".مليوف الجئ ضخمة على أم بلد. أما ُب حالة لبناف، كىو دكلة صغَتة تعا٘ب من صعوبات داخلية، فالتأثَت مذىل

                                                           
 .   http://www.skynewsarabia.com،  2015سبتمبر،  4، أبوظبً، تلشبكة تلدولٌة )تإلنتر نت( سكثي نٌوزعربٌة( موقع 1)
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 .ألفا 629األردف: 

 .لفلسطينيُتيوفر األردف ملجأ لعدد كبَت من البلجئُت السوريُت كالعراقيُت كا

 .با١تئة من الوافدين السوريُت ُب ا١تخيمات 20كيعيش حوإب 

على موارد األردف، ما ٯتكن أف "يكوف لو تأثَت سليب على الرأم العاـ األرد٘ب ٕتاه البلجئُت"  كيشكل الوافدكف ضغطان 
 .حسب األمم ا١تتحدة

 .ألفان  249العراؽ: 

السخرية إف ٓب يكن إٔب العبث، نظرا لتدىور األكضاع األمنية ُب ظل قد ٖتيل فكرة اللجوء السورم ُب العراؽ إٔب 
 .الصراع الطائفي كاعتداءات تنظيم الدكلة اإلسبلمية داعش، ما اضطر عراقيُت أنفسهم للجوء

لكن، ليس من ا١تستغرب أف معظم البلجئُت السوريُت استقركا ُب ا١تناطق الشمالية ُب العراؽ مثل أربيل، كدىوؾ 
 .من األكراد كبَتان   األقرب إٔب اٟتدكد السورية كتضم عددان  كنينول،

 .لوزارة ا٠تارجية األمَتكية با١تئة من البلجئُت السوريُت ُب العراؽ ُب ٥تيمات، كفقان  38كيعيش حوإب 

 .ألفان  132مصر: 

 .ُب مصر.. ال يعيش أم الجئ ُب ٥تيمات

أغٌت الرجاؿ ُب الشرؽ األكسط، شراء جزيرة لبلجئُت. كقاؿ ُب الواقع، عرض ا١تلياردير ا١تصرم ٧تيب ساكيرس، أحد 
 .إنو يود شراء جزيرة من اليوناف أك إيطاليا، ليطلق على اٞتزيرة ا١تقًتحة اسم: األمل

 .أوروبا.. مئات آالف الطلبات

ا٠ترباء ضمن ىذه بلداف تزداد طلبات ٞتوء السوريُت؟ ككيف تتعامل اٟتكومات إزاء ذلك؟ سؤاؿ ٬تيب عليو الُب أم 
 .آّموعة من الدكؿ

 .ألفان  99أ١تانيا: 

 .للسوريُت كحدىم 98.700تتوقع أ١تانيا ارتفاع أعداد طلبات اللجوء اليت تسجل حاليا 

ألف طلب ٞتوء ىذا العاـ، كٯتكن للبلد  800كقاؿ نائب ا١تستشارة األ١تانية سيغمار غابرياؿ إنو ٯتكن الوصوؿ إٔب 
 .نويا ألعواـ عدةألف الجئ س 500أخذ 

 .ألفان  65السويد: 

 .انضمت السويد إٔب أ١تانيا ُب "إظهار مستول عاؿ" من ا١تسؤكلية ٕتاه أزمة البلجئُت

كتوافق رئيس الوزراء السويدم ستيفاف لوفُت مع ا١تستشارة األ١تانية أنغيبل مَتكل ُب مؤ٘تر صحاُب على حث الدكؿ 
 .بلجئُتإل٬تاد حل على نطاؽ أكركبا الستضافة ال

، من جانبو، إف لكل شخص اٟتق ُب طلب اللجوء  .كقاؿ كزير ا٠تارجية السويدم مارغو كالسًتـك
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 6700فرنسا: 

عدد طلبات اللجوء منخفض نسبيا. لكن فرنسا ستزيد العدد بعدما أعلن الرئيس الفرنسي فرانسوا ىوالند استعداد 
 .لى مدل العامُت ا١تقبلُتألف الجئ ع 24ببلده ٖتمل مزيد من ا١تسؤكلية كاستضافة 

 .بريطانيا: سبعة آالؼ

 20ُب طلبات اللجوء، بعدما أعلنت استقباؿ ما يصل إٔب  ملحوظان  من احملتمل أف تشهد ا١تملكة ا١تتحدة نشاطان 
 .ألف الجئ سورم على مدل السنوات ا٠تمس ا١تقبلة

 11.300الد٪تارؾ: 

 .من طلبات اللجوء السورية، سعت الد٪تارؾ للحد من كصوؿ ا١تزيد من ا١تهاجرين كبَتة نسبيان   رغم تلقيها أعددان 

كسارعت الدكلة إٔب كضع إعبلنات مدفوعة الثمن باللغة العربية ُب أربع صحف لبنانية لئلعبلف عن تشديد القيود، 
 .فيةمثل ٗتفيض ا١تنافع االجتماعية، ُب ٤تاكلة لكبح ٚتاح البلجئُت دخوؿ الدكلة االسكندنا

 18.800آّر: 

يفضل الكثَت من ا١تهاجرين تقدٙب طلبات ٞتوء ُب دكؿ مثل أ١تانيا كالسويد كالنمسا، كاستمرار رحلتهم عرب آّر إٔب 
 .مشاؿ أكركبا كغرّٔا

كٖتاكؿ اٟتكومة آّرية كقف تدفق ا١تهاجرين، كأقامت سياجا من األسبلؾ الشائكة على طوؿ اٟتدكد مع صربيا 
 .العبور١تنعهم من 

ك٘توز/يوليو  2011كشهدت دكؿ أكركبية أخرل استقباؿ طلبات ٞتوء من السوريُت، ُب فًتات بُت نيساف/ أبريل 
 .، ىي إسبانيا، ىولندا، النمسا، سويسرا، بلغاريا، إيطاليا، كاليوناف2015

 .أمَتكا.. عدة آالؼ

كٖتليبلت حوؿ كاقع اللجوء فيها، كمًتتبات ذلك ٣تموعة ثالثة تضم الواليات ا١تتحدة ككندا، أعطى ا٠ترباء أرقاما 
 .على الدكلة

 1.500الواليات ا١تتحدة: 

سورم ٞتأكا إٔب الواليات ا١تتحدة، كالغالبية العظمى منهم منذ كانوف  1500قاؿ مسؤكؿ ُب كزارة ا٠تارجية إف حوإب 
 .2016الثا٘ب/يناير ا١تاضي، لكن الببلد تتطلع لزيادة ىذا العدد ُب 

 574األمم ا١تتحدة إف الواليات ا١تتحدة قدمت أكرب حصة من ا١تساعدات لبلجئُت السوريُت، بأكثر من  كقالت
 .با١تئة من إٚتإب ا١تساعدات ا١تتربع ّٔا 31مليوف دكالر، أك ما يعادؿ 

 .آالؼ 10كندا: 
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 10مة بقبوؿ ، ككعدت اٟتكو 2014سوريا حق اللجوء منذ كانوف الثا٘ب/يناير  2.370منحت كندا أكثر من 
 .آالؼ الجئ سورم على مدل ثبلث سنوات

 .الجئا سوريا إٔب كندا، كفقا لصحيفة ٤تلية 1074كمنذ ذلك التعهد، كصل 

 ا٠تليج.. صفر الجئُت؟

ال تزاؿ مسألة استقباؿ دكؿ ا٠تليج لبلجئُت موضوع جدؿ احتد مؤخرا إثر انتشار صورة ٞتثة طفل سورم على 
 .يقل عائلتو إٔب أكركبا الشاطئ بعدما غرؽ مركب كاف

كتقوؿ اإلحصاءات إف عدد البلجئُت ُب دكؿ ا٠تليج، كٖتديدا ُب السعودية، كاإلمارات العربية ا١تتحدة، كالكويت 
 .كقطر كالبحرين: صفر

كاعترب نائب مدير منظمة "ىيومن رايتس ككتش" ١تنطقة الشرؽ األكسط كمشاؿ أفريقيا، ندٙب حورم، أف "تقاعس تلك 
 ".ا٠تليجية الغنية ُب األزمة السورية ٥تز البلداف

مليوف  500ُب ا١تقابل، تقوؿ دكؿ ا٠تليج إهنا منحت مبليُت من الدكالرات ١تساعدة البلجئُت، تصل إٔب أكثر من 
 .دكالر خبلؿ عامُت كنصف العاـ

 .العيش ىناؾ كتضيف ىذه الدكؿ أيضا أف السوريُت دخلوا أراضي ا٠تليج من خبلؿ تأشَتات دخوؿ كاستمركا ُب

كُب تعليق على ذلك، قاؿ اإلعبلمي السعودم داكد الشرياف إف "السعودية تضم أكرب عدد لبلجئُت السوريُت على 
 ".مستول العآب

كأضاؼ ُب مقاؿ لو ُب صحيفة "اٟتياة" ٖتت عنواف "رسالة إٔب ركبرت فيسك"، "إذا كاف بعض الدكؿ األكركبية 
السعودية استقبلت منذ بدء األزمة السورية أكثر من مليوف الجئ سورم، كىذا الرقم يتحدث عن بضعة آالؼ، فإف 

 ".ال يشمل عدد ا١تقيمُت السوريُت قبل األزمة، كما قدمت الرياض تسهيبلت كبَتة للمواطنُت السوريُت
 

 دول غنية أخرى، ماذا تقدم؟*

مهاجر إضاُب من الفارين من اٟترب ُب الشرؽ  ألف 12سًتإب تو٘ب آبوت إف ببلده تستقبل قاؿ رئيس الوزراء األ
 .األكسط

كمن ا١تمكن أف يتضاعف عدد األشخاص ا١تسموح باستقبا٢تم ُب أسًتاليا من خبلؿ برنا٣تها للجوء اإلنسا٘ب، الذم 
 .سنويان  13.750٭تدد بػ 

سنغافورة ككوريا اٞتنوبية،ٓب ركسيا كالياباف ك  أخرل ذات دخل مرتفع، كٖتديدان  إف دكالن  :كقالت منظمة العفو الدكلية
 .( 1)تقدـ أم إمكانيات إلعادة توطُت السوريُت

                                                           
   .http://www.radiosawa.com -  2016-04-21 -،تلشبكة تلدولٌة )تإلنتر نت(، شبكة تلشرق تألوسط لإلرسثل (1)
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 * مخاطر الحدود البرية والبحرية وكيفية التغلب عليها:

 
 .تعرض حياة البلجئُت إٔب ا٠تطر كا١توت بسبب اعتماد االٖتاد األكركيب على السياجات كحرس اٟتدكدت

منظمة العفو الدكلية، جوف دا٢توزين، إف "زيادة السياجات على طوؿ  قاؿ مدير برنامج أكركبا كآسيا الوسطى ُب
حدكد أكركبا ٓب ينجح سول ُب ترسيخ انتهاكات حقوؽ اإلنساف كزيادة كتَتة التحديات ا١ترتبطة بإدارة أزمة تدفق 

 ".البلجئُت بطريقة إنسانية كمنظمة
إف "االٖتاد األكركيب كالبلداف األعضاء ا١توجودة ُب ا٠تطوط األمامية ٟتدكده ينبغي عليو  :كأضاؼ جوف دا٢توزين قائبلن 

أف يفكر كبشكل عاجل ُب كيفية تأمُت كصوؿ البلجئُت كا١تهاجرين إٔب حدكده الربية ا٠تارجية كإٔب بلداف االنطبلؽ 
 كالعبور بطريقة آمنة كقانونية. 

 ".ادة التوطُت، كٓب مشل العائبلت، كإصدار التأشَتات ألسباب إنسانيةٯتكن ٖتقيق ىذا عن طريق زيادة فرص إع
 :الحصيلة الثقيلة لسياجات قلعة أوروبا*  

كيلومًتا من السياجات على طوؿ اٟتدكد ا٠تارجية   235أنشأت الدكؿ األعضاء ُب االٖتاد األكركيب أكثر من 
 :مليوف يورك، ٔتا ُب ذلك 175لبلٖتاد، ككلفت أكثر من 
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 .الصربية-كيلومًتا على طوؿ اٟتدكد آّرية  175ياج بطوؿ س -

  130البلغارية على أف ييضاؼ إليو ُب ا١تستقبل سياج بطوؿ -كيلومًتا على طوؿ اٟتدكد الًتكية  30سياج بطوؿ  - 
 .كليومًتا

 .كيلومًتا على طوؿ حدكد مدينيت سبتة كمليلية مع ا١تغرب  18.7سياجاف بطوؿ  -  

 .اليونانية-كيلومًتا ُب منطقة إفركس على طوؿ اٟتدكد الًتكية  10.5سياج بطوؿ  - 
كٓب تنجح ىذه السياجات ُب صرؼ الناس عن آّئ إٔب االٖتاد األكركيب، كإ٪تا دفعتهم إٔب سلوؾ طرؽ برية أخرل أك 

د عن طريق البحر ُب طرؽ ْترية أكثر خطورة. كقالت مفوضية البلجئُت التابعة لؤلمم ا١تتحدة إف من كصلوا إٔب االٖتا
كصلوا عن طريق الرب كالبحر معا  280000مقارنة بػػ  792883بلغ ـ  2015شهر نوفمرب/تشرين الثا٘ب ُب عاـ 

حسب ككالة فركنتكس ا١تكلفة بإدارة حدكد االٖتاد األكركيب. ككصل إٔب اليوناف ىذه السنة عن ـ  2014طيلة عاـ 
القادمُت اٞتدد أتوا من البلداف العشرة ا١تصدرة لبلجئُت على  % من93شخصا علما بأف  647581طريق البحر 

 .الصعيد العا١تي، حسب مفوضية البلجئُت التابعة لؤلمم ا١تتحدة

شخص  3500حياهتم ىذه السنة ُب ْتر إ٬تو، كما مات  شخصان  512نوفمرب/تشرين الثا٘ب، فقد  10كحىت تاريخ 
 .خبلؿ ٤تاكلتهم عبور البحر األبيض ا١تتوسط

 :صد البلجئين وانتهاكات أخرى عند الحدود *

قاؿ أشخاص حاكلوا عبور اٟتدكد مع اليوناف كبلغاريا كإسبانيا ١تنظمة العفو الدكلية إف حرس اٟتدكد صدكىم بدكف 
أف يسمحوا ٢تم بإ٘تاـ إجراءات اللجوء أك منحهم فرصة استئناؼ قرارات إعادهتم من حيث أتوا، ُب ٥تالفة صر٭تة 

 .الدكٕب. كغالبا ما تتميز عمليات صد البلجئُت كا١تهاجرين بالعنف كتػيعىرّْض حياهتم للخطرللقانوف 

عاما عملية الصد اليت تعرض ٢تا ُب أبريل/نيساف من طرؼ حرس اٟتدكد  31ككصف الجئ سورم يبلغ من العمر 
 :اليونانية ٟتملو على العودة إٔب تركيا

ثو على ركبنا. لقد كاف الظبلـ قد حل با١تكاف ُب الساعة الثامنة كالنصف نقلونا إٔب ضفة النهر كطلبوا منا أف ٧ت"
مساء. كاف ىناؾ أشخاص آخركف تقرر إعادهتم إٔب تركيا. أحد أفراد الشرطة ضربٍت على ظهرم...ٍب ضربٍت على 

كأال نتحرؾ. رجلي كرأسي بعصا خشبية كاف ٭تملها ُب يده. نقلونا بالقرب من النهر كطلبوا منا أف نكوف ىادئُت 
عزلو٘ب عن آّموعة كأخذكا ُب ضريب بأياديهم كركلي بأرجلهم كأنا طريح األرض. أمسكو٘ب من شعرم كدفعو٘ب بإتاه 

 ".النهر

كأظهرت ْتوث أجرهتا منظمة العفو الدكلية أف عمليات الصد على حدكد اليوناف كتركيا أصبحت ركتينية، كما أف 
 .ركيا تظل ٦تارسة مستمرةعمليات الصد على حدكد بلغاريا كت
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، تبنت إسبانيا تشريعا جديدا يهدؼ إٔب تقنُت عمليات صد ا١تهاجرين كالبلجئُت اليت يقـو 2015كُب مارس/آذار 
ّٔا اٟترس ا١تد٘ب اإلسبا٘ب ُب مدينيت سبتة كمليلية ك٫تا مدينتاف إسبانيتاف ٖتاذياف ا١تغرب ١تنعهم من الدخوؿ إٔب 

وؿ ا١تاضي، أنشأت آّر مناطق عازلة على حدكدىا مع صربيا إلعادة طاليب اللجوء من حيث إسبانيا. كُب سبتمرب/أيل
 .أتوا بعدما سرعت إجراءات اللجوء اليت شابتها ضمانات مشكوؾ فيها

 كقاؿ جوف دا٢توزين إنو "حيثما توجد السياجات، تقع انتهاكات حقوؽ اإلنساف. 
انونية ٦تارسة أساسية ُب اٟتدكد ا٠تارجية لبلٖتاد األكركيب ا١توجودة ُب لقد أصبحت عمليات صد طاليب اللجوء غَت الق

 ".ا١تمرات الرئيسية اليت يسلكها ا١تهاجركف، كال أحد يبذؿ أم جهد ١تنعهم من ا١تخاطرة ْتياهتم
األكؿ  كأضاؼ جوف دا٢توزين أف "تقنُت الدخوؿ إٔب االٖتاد األكركيب شيء، كمنع البلجئُت شيء آخر ٘تاما. اإلجراء

 ".معقوؿ كشرعي بينما اإلجراء الثا٘ب غَت إنسا٘ب كغَت قانو٘ب ك٬تب أف يتوقف

ٞتأ االٖتاد األكركيب كالدكؿ األعضاء فيو كبشكل متزايد، ُب ٤تاكلة أخرل ١تنع ا١تهاجرين من الوصوؿ إٔب األراضي 
 .األكركبية، إٔب بلداف كسيطة لتقـو بدكر حارس بوابات االٖتاد األكركيب

 

 ":حراس بوابات" االتحاد األوروبي* 

تتواطأ قوات األمن ا١تغربية مع نظَتهتا اإلسبانية ُب إساءة معاملة البلجئُت ُب ٤تاكلتها ١تنعهم من تسلق السياج الذم 
يفصل سبتة كمليلية عن أراضي ا١تغرب. كال تزاؿ اإلصبلحات اليت أقرىا ا١تغرب بشأف طلبات اللجوء تنتظر الدخوؿ 

 .لتنفيذإٔب حيز ا

كقاؿ جوف دا٢توزين إف "االٖتاد األكركيب ال ٬تب أف يطلب من الدكؿ اليت ال ٯتكن أكال ٖتًـت حقوؽ اإلنساف ا٠تاصة 
بالبلجئُت كا١تهاجرين مساعدتو ُب القياـ بالعمل القذر نيابة عنو. ٬تب أف ٖتظى الدكؿ آّاكرة لو با١تساعدة ُب إنشاء 

اؿ. كال ٬تب أف ييعهد إليها ْتماية حدكد االٖتاد األكركيب ُب ٕتاىل كاستخفاؼ أنظمة ٞتوء كإقامة مراكز استقب
 ".ْتقوؽ البلجئُت كا١تهاجرين

 :لبنان في ضبط الحدودلاالتحاد األوروبي يضاعف دعمو * 
كركبا الشرقية، باتت أهنا ُب صدد تعزيز ضبطها ٟتدكدىا اٞتنوبية، كخصوصا تلك احملاذية لدكؿ أعبلف النمسا إمع 

 ٔبإانيا أ١تكثر من عبلمة استفهاـ حوؿ تداعيات ىذه ا٠تطوة على موقف برلُت، تزامنا مع الدفع الذم تسعى أتطرح 
كثر من أكركبية، للحد من ا٢تجرة كاالنتقاؿ غَت الشرعي للمهاجرين. ككقت تدفىق ألا –عطائو للمفاكضات الًتكية إ

لف قتيل، حىت أ 260كثر من أاٞتوار خبلؿ العاـ الفائت، ىربا من حرب حصدت كركبا ك أمليوف سورم ُب إتاه 
كركيب، كُب كركيب منصبا على تعزيز ضبط اٟتدكد كا١تعابر الشرعية كغَت الشرعية لدكؿ اٞتوار األف، بات االىتماـ األاآل

 .وريُت كالفلسطينيُتكثر من مليوف الجئ كمهاجر غَت شرعي، غالبيتهم من السأمقدمها لبناف، الذم ٭تتضن 
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كركيب بزيادة قدرات "مشركع اإلدارة ا١تتكاملة للحدكد ُب لبناف" كالذم ينفذ على ىذه ا٠تلفية، أتى قرار االٖتاد األ
ف ىذا القرار يتزامن كاٟترب ا١تتواصلة اليت ٗتوضها القول ا١تسلحة أمنية كالرٝتية اللبنانية، علما جهزة األبالتعاكف مع األ

 -عن النزاع اللبنا٘ب على اٟتدكد الشرقية كالشمالية ضد االرىاب، كالسيما تنظيمي "النصرة" كداعش"، فضبلن اللبنانية 
 .سرائيلي ا١تستمر حياؿ الًتسيم جنوبان اإل

ف ُب جديد ا١ترحلة الثانية، برامج لضبط أكمع مواصلة الًتكيز على عمليات رفع مستول أفواج اٟتدكد الربية، يبدك  -
، مع مبلغ ناىز ـ2012طلقت ُب تشرين األكؿ أكٔب من ا١تشركع كانت ف ا١ترحلة األأاٟتدكد البحرية كا١ترافئ. كمعلـو 

 .وركيمبليُت  5

انية الربية كضبطها، كركبيوف بالدعم الذم قدمتو اٟتكومة ا٢تولندية إلدارة ا٢تجرة غَت النظامية عرب اٟتدكد اللبنيذٌكر األ
حرزه ضباط األفواج أ من خبلؿ ٘تويل بعض نشاطات ا١تشركع. كىم يتحدثوف، ُب ىذا االطار، عن "تقدـ ملحوظ"

ٔب إضافة إاٟتدكدية الربية التابعة للجيش كعناصرىا، عكسو التطور ُب عمليات رصد األفراد من ذكم النية اٞترمية 
غَت شرعي. ككاف زار لبناف كفد من ككاالت إدارة اٟتدكد التابعة للحكومة  ٔب لبناف من سوريا ُب شكلإالعابرين 

مر الذم ٝتح برصد الوثائق ا١تزكرة، كسٌهل منية على أمن الوثائق، األألجهزة اا٢تولندية، بغية تدريب ضباط اٞتيش كاأل
 .(1)استخداـ تقنيات تشخيص ا١تخاطر ُب رصد ا١تهاجرين

 : األوروبيتوصيات موجهة إلى االتحاد * 
ستطيع االٖتاد األكركيب ك٬تب عليو أف ينفذ سلسلة من اإلجراءات القابلة للتنفيذ كالواقعية ّٔدؼ معاٞتة أزمة ي -

 .البلجئُت العا١تية، كضماف ٛتاية مئات اآلالؼ من األشخاص الذين كصلوا إٔب الرب األكركيب

بالنسبة إٔب االٖتاد األكركيب، لكنها تظل بعيدة كل  ىائبلن  قاؿ جوف دا٢توزين إف "أزمة البلجئُت العا١تية ٘تثل ٖتديان 
 على االٖتاد.  كجوديان  ن أف ٘تثل خطران عالبعد 

ينبغي على االٖتاد أف يتعامل مع أزمة البلجئُت كا١تهاجرين باستلهاـ القيم اليت ينادم ّٔا كليس بالتصرؼ ٖتت  -
 ".تأثَت ا٠توؼ كإقامة السياجات

 :الدولية االتحاد األوروبي والدول األعضاء فيو إلى ما يلي تدعو منظمة العفو* 
فتح طرؽ آمنة كقانونية ٔتا ُب ذلك زيادة فرص إعادة التوطُت، كٓب مشل العائبلت، ك إصدار تأشَتات كأذكنات  -

 .قبوؿ أشخاص ألسباب إنسانية

 .وء ُب اٟتدكد الربية ا٠تارجية لبلٖتادضماف كصوؿ البلجئُت إٔب األراضي األكركبية، كمراكز البت ُب طلبات اللج - 

                                                           

   .http://newspaper.annahar.com  - 25958العدد  - 83السنة  - 2016نيساف أبريل/  21جريدة النهار، ( 1)
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إهناء عمليات الصد كاألشكاؿ األخرل من انتهاكات حقوؽ اإلنساف عند اٟتدكد، كالسيما من خبلؿ التحقيق  -  
الفعاؿ ُب ا١تزاعم ا١تتعلقة باإلساءة إليهم على الصعيد الوطٍت، كبدء ا١تفوضية األكركبية إجراءات رصد حاالت خرؽ 

 .االٖتاد األكركيبقانوف 

زيادة عدد مراكز االستقباؿ بشكل كبَت، كتقدٙب مساعدة إنسانية على ا١تدل القصَت إٔب البلداف الواقعة ُب  -  
 .ا٠تطوط األمامية للجوء كا٢تجرة

 .( 1)تسريع كتَتة مشركع إعادة توطُت طاليب اللجوء كزيادة حجمو -  
 * التوصيات العامة: 

ٚتع. أكسط فقط. بل ىى مشكلة تستدعي تدخل العآب فمشكلة البلجئُت ليست مشكلة سوريا كالشرؽ األ كأخَتان 
ٚتع. إٔب ا٢تجرة تعد مشكلة تواجو العآب إنسانية اليت يتعرض ٢تا السوريوف بسبب اضطرارىم ف ا١تأساة اإلإحيث 

من كاستقرار ا١تنطقة كالنظاـ العا١تي. كُب ألي ا عمرحلة تشكل خطرن  ٔبإ نسانية كصلتفا٢تجرة اٞتماعية كا١تأساة اإل
نو إزمة، حيث ٕب تفاقم األإزمة السورية يكمن ُب دعم دكؿ اٞتوار فقط سيؤدم ف حل األأف التفكَت بإىذا اإلطار ف

ٕب دكؿ إزمة السورية. ك٬تب تقدٙب الدعم ٬تاد حل لؤلإ ف يقوموا بدكرىم ُبأ يضان أعضاء النظاـ الدكٕب أ ى٬تب عل
 .زمة السوريةثرت بشكل كبَت نتيجة نشوب األأاٞتوار اليت ت

  ٬تسد ىدفُت: كأف أم سياسة للتعامل مع البلجئُت كال تنوم د٣تهم البد أف تراعي تشريعان 
اٟتد من التفاعبلت الصراعية ُب آّتمع بُت البلجئُت كا١تواطنُت كىذا لن يتحقق إال بضماف الكرامة الشخصية  :األكؿ

ىو إعطاء البلجئ غَت  :كالثا٘ب. لشرعيُت من خبلؿ منحهم اٟتقوؽ الكاملة لبلجئ حىت ٮترج من الببلد لبلجئُت ا
 .الشرعي اٟتقوؽ األساسية اليت ال هتدر آدميتو كإنساف

الذم ٬تب مراعاتو ىو أف اختيار الدكؿ ا١تضيفة لسياسة الدمج احمللي لبلجئُت لو شركطو القانونية  :أما األمر الثا٘ب
قتصادية كاالجتماعية كالثقافية ٔتعٍت توفَت كافة الفرص اليت تتيح اٟتياة الكرٯتة لبلجئُت ُب سياؽ اقتصادم يسمح كاال

٢تم باالعتماد علي أنفسهم كإطار قانو٘ب متكامل كإطار ثقاُب يقبل التنوع، كما يتمثل بعض من ىذه الشركط ُب تبٍت 
كفعاؿ كعادؿ للتعاكف بُت الدكؿ ا١تضيفة كدكؿ الشماؿ ٘تهيدا  اٟتكومة ا١تضيفة ٢تذه السياسة كجود إطار كفء

 .٢تجرهتم إٕب البلد الثالث كفقا ٠تطط ا١تفوضية
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 المصادر والمراجع
 

 http://www.skynewsarabia.com موقع سكام نيوز عربية، أبوظيب، -

، د ت.ابن األثَتُب معرفة الصحابة،  أسد الغابة -  ، دار ابن حـز

 بَتكت. –، ابن كسَت، دار ابن كثَت، دمشق النهايةالبداية ك  - -

 .دار العلم للمبليُت ،أٛتد عبد الغفور عطار، ٖتقيق: إٝتاعيل بن ٛتاد اٞتوىرم -الصحاح للجوىرل - -

.  الشبكةالدكلية(اإلنًتنت) ،موقع بياف اإلسبلـا٢تجرة النبوية درس ُب حب الوطن، د. عبد الرٛتن الرب،  - -
.http://bayanelislam.net 

.   25958العدد  - 83السنة  - 2016الدكلية(اإلنًتنت)نيساف  الشبكةجريدة النهار،  -
http://newspaper.annahar.com 

، ٖتقيق: عبد األمَت مهنا، ط. أكٔب، مؤسسة األعلى للمطبوعات، للز٥تشرم -كنصوص األخبارربيع األبرار  -  -
 ـ.1992 -ىػ 1412

، 2016 -04-21 -شبكة الشرؽ األكسط لئلرساؿ، الشبكةالدكلية(اإلنًتنت)، -
http://www.radiosawa.com 

 10ىػ/  1434ٚتاد األكؿ  29األربعاء ، شبكة البصرة ،، د. عمراف الكبيسيقيم ا١تواطنة كثوابتها  -
 .   ـ2013نيساف

الشبكة العنكبوتية،  ،حسُت عبد ا١تطلب األسرج، كإىدار حقوؽ االنساف مأساة البلجئُت السوريُت - -
.http://islamselect.net  ا١تختار اإلسبلميموقع. 

 (اإلنًتنت).نسخة إلكًتكنية على الشبكة الدكلية  -معجم ا١تعا٘ب - -

 .www.amnesty.org، منظمة العفو الدكلية -
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 مف لقمة العيش والمباس والمسكفالضرورية  حتياجاتتوفير اال

 ليبيا -الخمس -جامعة المرقب  -سالـ الغويمى  يد. نجوى الياد
 :المقدمة

معاناة البلجئيف السكرييف الذيف تجاكز عددىـ في الدكؿ مع إستمرار الصراع في سكريا تتفاقـ 
، كفؽ 2015مميكف الجئ بنياية عاـ  4.27المجاكرة أربعة مبلييف الجئ كيتكقع أف يتخطى 

تقديرات المفكضية السامية لشؤكف البلجئيف التابعة لؤلمـ المتحدة التي أكد رئيسيا أنطكنيك 
أكبر عدد لبلجئيف جراء صراع كاحد، داعيان  تمكز( أف ىذا 9غكتيريس في بياف الخميس )
كتأثرت تركيا باألزمة في سكريا عمى الصعيد السياسي كاألمني  ،المجتمع الدكلي إلى دعميـ

 8كاالقتصادم كاالجتماعي. كتشير بعض  الدراسات  مف خبلؿ البحث الميداني التي استمرت 
غازم عنتاب، شانمي أكرفا، كيميس،  أياـ عمى إجراء أبحاث في كؿ مف المدف التالية: ىاتام،

ككذلؾ في القرل كالضكاحي التابعة ليا. كما عقد لقاءات مع كبار المسؤكليف بشأف إقامة 
البلجئيف كممثمي مؤسسات المجتمع المدني ككذلؾ السكرييف كالسكاف المحمييف في المدف التي 

تقـك رئاسة إدارة وى تركيا ، تعتبر بمثابة المعبر الذم يمر منو السكريكف مف أجؿ النزكح إل
الطكارئ كالككارث التابعة لمجمس الكزراء التركي بعمؿ أبحاث بشكؿ أساسي بخصكص 

 المشاكؿ التي تكاجو البلجئيف السكرييف بتركيا ككذلؾ تتناكؿ احتياجاتيـ.
ي شانمي أكرفا، ف 3في ىاتام،  4كىناؾ نحك خمسة عشر مخيمان يمكننا تقسيميا كالتالي: 

مخيـ كنحك  15دم ياماف، قيرماف مراش، كعثمانية بمجمكع آطمة، مارديف أكاحدة في كبل مف 
في كيميس، ككاحدة في كبل مف شانمي أكرفاػ ماالطيا ىاتي كغازم عنتاب. كقد تـ  2حاكيات  6

 مكاطف سكرم منيـ 432,796احصاء عدد السكرييف الذيف دخمكا إلى مراكز المجكء نحك 
 عادكا إلى كطنيـ. 222,411

كبالٌتعاكف مع مركز البحكث  أجرت مؤٌسسة الٌدراسات االقتصادية كاالجتماعية التركية
دراسٌة حكؿ كضع السكرٌييف الذيف لجأكا إلى األراضي التركية  االستراتيجية في الشرؽ األكسط

لغ عددىـ ما يقارب نتيجة الحرب الٌدائرة في ببلدىـ كالذيف يعيشكف خارج المخٌيمات كالبا
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كتطالب بأف تخفؼ بقية الدكؿ العربية الًحمؿ عف دكؿ الطكؽ )لبناف كاألردف  ،المميكني نازح
كالعراؽ  كتركيا( كأف تقدـ مزيدا مف الدعـ بمختمؼ أشكالو ليذه الدكؿ كلممنظمات السكرية 

سطينييف الذيف ىٌجرتيـ الكطنية العاممة فييا، كأف عدد البلجئيف السكرييف فاؽ عدد البلجئيف الفم
إسرائيؿ، كبقاء ىذه الدكؿ في مكقؼ شبو المتفرج سيزيد مف معاناة الدكؿ المضيفة، كيييدد 
بالتالي مئات آالؼ السكرييف الذيف يضطركف إما إلى اليجرة غير النظامية عبر البحار بما 

 طر مف جديد.تحممو مف مخاطر مخيفة، أك العكدة إلى ديارىـ المدمرة كتعريض حياتيـ لمخ
، أف  تركياكسمط تقرير جديد لمنظمة العفك الدكلية الضكء عمى معاناة البلجئيف السكرييف في 

خارج  أكثر مف مميكف الجئ مف إجمالي مميكف كستمائة الؼ تستضيفيـ تركيا يعيشكف
المخيمات التي تديرىا الحككمة حيث يكافحكف مف اجؿ البقاء عمى قيد لحياة. التقرير اكد ايضا 

 .1اف تزايد اعداد البلجئيف جعؿ الكثيريف ممف يحاكلكف عبكر الحدكد ضحايا لسكء المعاممة
 :ىميةاأل
البلجئيف السكرييف، أف المنظمات اإلنسانية المحمية كالدكلية تحاكؿ التخفيؼ مف معاناة  -1

جتماعية داخؿ سكريا كفي دكؿ  قتصادية كا  مشيرة الى كجكد ككارث إنسانية صحية كا 
الجكار التي تستقبؿ البلجئيف السكرييف، بسبب ضعؼ الدعـ الذم تقدمو المنظمات 

 .إلنسانية كتزايد أعداد البلجئيفا
ئ في تركيا بسبب رفض أف النازحيف في تركيا لـ يحصمكا عمى إمتيازات كحقكؽ البلج -2

 .الحككمة منحيـ ىذه الصفة كاإلصرار عمى تسميتيـ بالضيكؼ
نقاذىـ مف الجكع، أ -3 عالة عائبلتيـ كا  ف البلجئيف يعانكف كثيران لمحصكؿ عمى لقمة العيش كا 

   .ككجكد بعض المنظمات اإلغاثية اشبو بالمافيات  التي تستغؿ البلجئيف
 ىداؼ: األ   

حماية البلجئيف يتركز في حماية حقكؽ البلجئيف كالى تكفير األكضاع الكريمة ليـ، إضافة  -1
إلى خمؽ الظركؼ المبلئمة لكي يتمكف المضطيدكف مف ممارسة الحؽ في المجكء كالعثكر 

                                                           
1
 .نتلالجبٌ لشإون تلمتحدة لالمم تلسثمٌة للمفوضٌة  21 تلقرن مآسثة تلسورٌة تالزمة تقرٌرعن  

http://arabic.euronews.com/tag/turkey/
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عمى مبلذ في دكلة أخرل، كىذا ما أكد عميو المجتمع الدكلي بقضية البلجئيف، كاخذ في 
 .االتفاقيات الدكلية. كالبركتكككالت الدكلية الخاصة بشؤكف البلجئيف التصدم ليا مف خبلؿ

بشاف كضع البلجئيف، كالبركتكككؿ الخاص بيا  1951تعد االتفاقية التي تـ إبراميا عاـ  -2
ىما األساس الشرعي، الذم يحدد حتى يكمنا ىذا معايير التعامؿ مع  1967الصادر عاـ 

 .البلجئيف
اليجرة عمى أنيا ظاىرة تؤثر بشكؿ سمبي فقط عمى الدكؿ  يجب عدـ النظر إلى مكجات -3

التي ظيرت بيا بؿ يجب النظر إلى الجكانب اإليجابية أيضان التي أضافيا السكرييف في 
الببلد التي نزحكا إلييا. حيث أف العبلقة الجيدة التي ستقاـ بيف دكؿ الجكار في حالة تحقيؽ 

ي خمؽ حالة مف التعاكف السياسي كاالقتصادم االنسجاـ كالتكافؽ بيف الشعبيف ستساىـ ف
بيف كبل الطرفيف عمى المدل البعيد كالتي ستساىـ بدكرىا في تقكية العبلقات االجتماعية 
بينيـ. ىذا باإلضافة إلى الجكانب اإليجابية التي أحدثيا السكرييف عمى اقتصاد الببلد التي 

 .استثماراتيـ إلى الببلد التي نزحكا إلييا نزحكا إلييا مثؿ قياـ رجاؿ األعماؿ السكرييف بنقؿ
 :مشكمة البحث

كحصكؿ إنتياكات جسيمة لحقكؽ تفاقـ معاناة البلجئيف السكرييف كتكقعات بتزايد أعدادىـ ،  
 البلجئيف في دكؿ الجكار .

مف إدرنة إلى أكربا طريؽ ، ك بعضيا مافيات تستغؿ البلجئيف السكرييف المنظمات اإلغاثيةك 
 .معاناة البلجئيف السكرييف

قضية السكرية، كييعٌد ممؼ البلجئيف السكرييف كاحدان مف أكثر الممفات اإلنسانية خطكرة في ال
نظران لؤلبعاد اإلنسانية كاالجتماعية كاالقتصادية كالتربكية الخطيرة التي ييخٌمفيا المجكء عمى 
مجتمع البلجئيف كعمى ذكييـ مف غير البلجئيف، كما يتركو مف آثار مماثمة عمى المجتمعات 

قميمان  لمجكء ميحٌصمة لبقية كما تيمٌثؿ قضية ا ،المضيفة، فيعطي ىذا االنتياؾ بيعدان دكليان كا 
االنتياكات، حيث تيظير بحجميا الكمي غير المسبكؽ في العصر الحديث مستكل الكحشية 
التي ميكرست عمى الشعب السكرم مف قبؿ النظاـ، كالتي دفعت مبلييف األشخاص لمتخٌمي عف 

 . يدكلال بيكتيـ كالعيش في أماكف ال يصمح بعضيا لمعيش البشرم اماـ  التجاىؿ  مف المجتمع

http://arabic.euronews.com/2015/09/18/migrants-have-gathered-close-to-the-turkish-town-of-erdine-hoping-to-cross-into/
http://arabic.euronews.com/2015/09/18/migrants-have-gathered-close-to-the-turkish-town-of-erdine-hoping-to-cross-into/
http://arabic.euronews.com/2015/09/18/migrants-have-gathered-close-to-the-turkish-town-of-erdine-hoping-to-cross-into/
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 العراؽ  –لبناف –األردف –ف السورييف  فى دوؿ الجوار تركياأحواؿ البلجئيي :المبحث االوؿ
 .البلجئوف السوريوف فى دوؿ الجواريعانييا  يالمطمب األوؿ: المشاكؿ والصعوبات الت

أىـ المشاكؿ والصعوبات التى يعانييا البلجئوف السوريوف فى  :الفرع االوؿ
لعمؿ وعدـ اتقاف المغة الطعاـ والممبس والمسكف وا تركيا مف حيث توفير

 .التركية
مميكف سكرم عبركا الحدكد التركية ىربا مف الحرب التي تجتاح ببلدىـ منذ  1.6أف أكثر مف 

  .مخيما تديرىا الحككمة التركية 22ألفا منيـ فقط كجدكا ممجأ ليـ في  220، لكف 2011العاـ 
% مف البلجئيف تيرككا يكاجيكف مصيرىـ بأنفسيـ في 85مميكف يشكمكف  1.38في حيف أف 

 330عدد مف المدف التركية، كقدرت المنظمة عدد السكرييف المكجكديف في إسطنبكؿ فقط بنحك 
 ألفان 

أحكاؿ البلجئيف السكرييف الذيف لـ يقبمكا العيش داخؿ المخيمات، كانتشركا في المدف التركية 
  .العيش كالسكف كالمأكل كحصمكا عمى فرص عمؿ، كفرت ليـ لقمة

كدفعت الحاجة لمماؿ كالسعي لتكفير العيش الكريـ بعض البلجئات السكريات إلى العمؿ في 
مشاغؿ الحياكة، التي تكفر ليف مصركفا يكفي حاجاتيف األساسية بالكاد، كيتشاركف السكف مع 

مف  فى تركيا مشاغؿ الحياكة التي تكظؼ البلجئات السكريات يكتعان أخريات في بيكت شبابية
صعكبات التسكيؽ التي تكاجو المنتجات، إضافة إلى اإلجراءات اإلدارية الخاصة بالحصكؿ 

 .عمى الرخصة الضريبية كغيرىا، إضافة إلى الحصكؿ عمى الحد األدنى مف األجكر
مى فرص عمؿ أفضؿ، رغـ أف البعض كعدـ اتقانيـ لمغة التركية يقؼ عائقا أماـ حصكليـ ع

اآلخر نجح في إتقاف المغة كساعدىـ ذلؾ في دخكؿ السكؽ بشكؿ أسيؿ، كرغـ كجكد بعض 
المعكقات فإف بعض رجاؿ األعماؿ السكرييف نجحكا في نقؿ أعماليـ إلى تركيا كنجحكا في 

، مع األخذ في تسكيؽ منتجاتيـ في السكؽ المحمية، ككفركا فرص عمؿ كثيرة لبلجئيف السكرييف
 .االعتبار حاجتيـ لممكظفيف األتراؾ حتى يسيؿ ذلؾ مف عممية دخكليـ السكؽ التركي
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كأف بطاقات تعريؼ البلجئيف السكرييف التي أصدرتيا الحككمة التركية ستساعد في حصكليـ 
عمى الرعاية الصحية البلزمة، إضافة إلى إذف العمؿ الذم يسيؿ الحصكؿ عمى مينة شريفة 

 .عميو البلجئ السكرم رافدا لبلقتصاد التركي ال خصمان تجعؿ 
ألؼ الجئو سكرم يقيـ غالبيتيـ في ظركؼو صعبةو في  600كتستضيؼ تركيا أكثر مف مميكفو ك

معظـ كبرل مدف الببلد كيحاكؿ كثيره منيـ دخكؿ سكؽ العمؿ التركي، عممان أٌف معدالت البطالة 
% مف أعداد السكاف 10مميكف نسمة يبمغ نحك  76في تركيا ذات التعداد السكاني البالغ 

 القادريف عمى العمؿ فعميان كفقان إلحصاءاتو رسمية.  
دكالرو لمحصكؿ عمى سريرو في غرفةو  170ك 100فعمى الفرد البلجئ العازب أف يدفع ما بيف 

ى األقؿ دكالران عم 450أشخاص، أما العائمة التي تستأجر منزالن مستقبلن فتضطرُّ إلى دفع  3مع 
أفرادو بصكرةو  5فضبلن عف فكاتير الكيرباء كالتدفئة كالمياه، تكاليؼ معيشة عائمة مؤٌلفة مف 

دكالرو كمصركؼو منزلي، كيمكف لمسكرم أف يعيش  500كريمة في اسطنبكؿ فتيقٌدر بحكالي 
 أفراد. 5دكالرو شيريان كىذا لعائمةو مككنةو مف  1500بمستكل مقبكؿ بػ

، ضؿعمى مينة أفضؿ براتب أف الحصكؿؾ لمغة التركية تشٌكؿ عائقان اماـ  عدـ إتقانوكذلؾ 
فيذا المكضكع ييشكؿ لبلجئييف  عائقا كبيرا بالنسبة لمعمؿ كعندما تمتمؾ المغة التركية  يككف 

عمى فرصة عمؿ أحسف أك براتب أحسف حتى بأمكر الحياة بتفاصيميا كميا  بمقدكرؾ الحصكؿ
السكؽ فالمغة أكثر مف ضركرية، اال اف استطاع بعض السكرييف  في المصحة في المشفى في

أف يتعممكا المغة التركية بفترةو قصيرة جدان كأف يتقنكىا لدرجة أنؾ ال تميزىـ عف األتراؾ، مما 
 أتاح ليـ فرصةن كبيرة لدخكؿ السكؽ التركي.  

ألؼ سكرم  600كمف مميكف  ف أكثرإ :ويقوؿ مسؤوؿ فى رعاية شؤوف السورييف فى تركيا
 المسجمكف رسميان ىنا في تركيا، بعض منيـ استطاعكا أف يتعممكا المغة أف يتعايشكا مع األتراكك

 .  العمؿ كسكؽ التركية السكؽإلى  يدخمكاأف 
ال شؾ أٌف قضية اإلخكاف السكرييف في تركيا تحتاج إلى عبلج ليس فقط مف ًقبىؿ الحككمة 

مؿ المدني السكرية كغير السكرية، ألنيا ىي كارثة العصر التركية بؿ مف ًقبىؿ مؤسسات الع
سنكات تقريبان ما زاؿ البلجئيف السكرييف يتكافدكف إلى تركيا، كمما  4ألنيا ىي مشكمة العصر، 
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حدثت مشكمة في سكريا كمما قصؼ النظاـ المدف السكرية كخاصةن مدينة حمب ليس ليـ ممجأ 
الحادثة األخيرة التي حصمت في عيف العرب ككباني إذا إال أف يأتكا إلى تركيا يعني فقط في 

ألؼ إنساف لجأ إلى تركيا، ىذه تحتاج إلى إمكانات دكلة  200تذكر يعني خبلؿ أياـ حكالي 
تحتاج إلى األمـ المتحدة أف تضع يدىا بشكؿ جاد عمى ىذه القضية، الحككمة التركية اآلف 

اكؿ أف يككف ىناؾ حاضنة شعبية تركية بجانب بالتعاكف مع مؤسسات العمؿ المدني التركية تح
الخدمات التي تقدميا الحككمة التركية الحتكاء األخكة السكرييف المنتشريف مف اسطنبكؿ إلى 

 مرسيف بؿ إلى ريزا إلى مكش إلى أقصى شرؽ تركيا.
ألؼ سكرم اآلف مكجكد داخؿ  220بالنسبة لممخيمات ىذه أسيؿ حالة اآلف حكالي  :أوالً 

مخيـ، ىذه الخدمات تيقٌدـ مف ًقبىؿ الحككمة التركية أكؿ شيء احتياجاتيـ  22ات ىناؾ المخيم
اليكمية تيقٌدـ ليـ أيضان الخدمات الصحية كىذه ميمة جدان كأيضان تيقٌدـ ليـ الخدمات التعميمية، 

ـ صفة ىذه قانكنيان حسب األمـ المتحدة ىي الحماية التركية لبلجئيف السكرييف فمذلؾ أطمقكا عميي
الضيؼ، لذلؾ اآلف الشعار المرفكع ىنا في تركيا كىذا الشعار ييمنا بشكؿ كبير جدان أٌف األتراؾ 

 يقكلكف أنتـ المياجركف كنتمنى أف نككف نحف األنصار.
بعد ما تركيا كٌقعت اتفاقية مع االتحاد األكركبي كأرادت أف تيطٌكر كضع البلجئيف ليس  :اثانيً 

ئيف إلى تركيا بحيث أٌف ىناؾ يبدأ اآلف مفاكضات مع االتحاد األكركبي فقط السكرييف كؿ البلج
لمسماح لؤلتراؾ بدخكؿ االتحاد األكركبي بدكف الحصكؿ عمى تأشيرة، ىذا حمـ األتراؾ اآلف مف 
االتحاد األكركبي يعني يريدكف أف يحققكا ىذا الحمـ، كلكف أيضان لو إيجابيات كلو سمبيات، 

ألكؿ مرة يتـ االعتراؼ بأٌف ىناؾ / النقطة األولىلنسبة لؤلتراؾ كبالنسبة لنا: اإليجابيات كثيرة با
ألؼ إنساف بحاجة إلى رعاية كبلجئ في  600مجمكعة مف السكرييف يتجاكز عددىـ مميكف ك

ف كاف ضيكؼ،  / كالميمة أيضان تأميف الخدمات الصحية كالخدمات  الثانية النقطةتركيا كا 
التعميمية كالخدمات البلزمة كأىميا ىك إذف العمؿ الذم يحمـ كؿ سكرم مكجكد عمى األراضي 
التركية أف ييمارس العمؿ الحر الشريؼ، ألٌف المجتمع السكرم ال يمكف أف يبقى عالة عمى 
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تركيا منيـ مف استطاع أف يشؽ طريقو كأف مجتمع آخر. إذان ىذا ىك كاقع حاؿ السكرييف في 
 .1يؤمف لقمة عيشو كريمةو لو كألسرتو كمنيـ ما زاؿ ييحاكؿ ذلؾ

مركز أبحاث  (TİSK) التركى أظيرت دراسة مشتركة أعدىا اتحاد جمعيات أصحاب األعماؿ 
أف عدد البلجئيف السكرييف في تركيا قد  (HÜGO) السياسات كاليجرة في جامعة ىاجيتيبو .

 .مبلييف الجئ في المستقبؿ القريب 3يتجاكز 
كذكرت الدراسة أف ظركؼ العمؿ لبلجئيف السكرييف قد تتدىكر أكثر إذا لـ تتخذ إجراءات 

ألؼ عامؿ سكرم يعممكف دكف تسجيؿ كبالتالي دكف  300مممكسة كدائمة بشأف أكثر مف 
 ضماف اجتماعي.
باحثنا. كأظيرت  12قاـ بيا فريؽ يضـ كالية تركية، ك  18أشير، كشممت  5استمرت الدراسة 

ا، كأف  2,2الدراسة أف عدد البلجئيف السكرييف المكجكديف في تركيا يقدر بحكالي  مميكف شخصن
 بالمئة مف السكرييف الذيف غادركا ببلدىـ ىـ باقكف في تركيا بشكؿ دائـ. 50أكثر مف 

ا في المستقبؿ  3كتكقعت الدراسة أف يصؿ عدد البلجئيف السكرييف في تركيا إلى  مبلييف شخصن
القريب، مع تزايد احتماالت التئاـ شمؿ األسر التي انفصمت عف بعضيا بفعؿ الحرب، كيعيش 

بالمئة فقط مف ىؤالء البلجئيف في المخيمات، الشريحة التي تعد األفقر كالتي تعيش 10حكالى 
ت التركية، كخاصة ظركفنا أصعب حسب الدراسة، في حيف يتكزع بقية البلجئيف في الكاليا

 الجنكبية منيا.
ألؼ طفؿ عمى األقؿ كلدكا لبلجئيف السكرييف في تركيا، كأف  150أف  :وتظير أرقاـ الدراسة
بالمئة منيـ فقط  20-15ألؼ في سف التدريس اإللزامي،  700 - 600مف ضمف البلجئيف 

 يكممكف تعميميـ.
التعميـ ليـ بالمغة التركية كالتدريب الميني  "إف تحديد مياراتيـ المينية، كتقديـوتقوؿ الدراسة: 

كيجب تحديد اإلطار القانكني لتشغيميـ  .ينبغي أف يككف األساس لدمجيـ في المجتمع التركي
كأنكاع األعماؿ التي سيشتغمكف بيا، كتحتاج الحككمة التركية لمعمؿ مع المجتمع المدني لتحقيؽ 

 ."ذلؾ
                                                           

1
 .م20/11/2014  تلمتحدة تالمم عن تلصثدر تلدولٌة تلعفو منظمة تقرٌر  
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اتخاذ إجراءات فكرية كسمسة لدمج ىذه الشريحة مف  : أف ىناؾ حاجة ماسة إلىوترى الدراسة
، 1923السكاف، التي تجاكز تعدادىا عدد كؿ البلجئيف الذيف تدفقكا إلى تركيا منذ تأسيسيا عاـ 

كالذم يقارب مميكني شخص. كتقكؿ: "إف قضية البلجئيف السكرييف في تركيا تجاكزت الحد 
 ."ارئة مف خبلؿ سياسات اإلغاثةالذم يمكف مف خبللو التعامؿ معيا بإجراءات ط

: إلى أف تيديدنا يكتنؼ الكضع االقتصادم كاالجتماعي في تركيا ما لـ يتـ أشارت الدراسةو 
بالمئة،  10,1التعامؿ مع مسألة البلجئيف كفؽ خطة مكثفة. كتصؿ نسبة البطالة في تركيا إلى 

حيف تجاكزت نسبة البطالة في التي ىي أكثر مف معظـ الدكؿ النامية كالصناعية الرئيسية، في 
مميكف الجئ سكرم معدليا في الببلد منذ عاـ  1,3الكاليات الجنكبية التركية التي تضـ نحك 

2011. 
 1,8، كىاتام )(مميكف نسمة 1,9كبمغت نسبة البلجئيف السكرييف في كاليات غازم عنتاب )

 16,4بالمئة، ك 16,4الترتيب مميكف نسمة( الجنكبية عمى  1,5مميكف نسمة(، كشانمي أكرفة )
. في حيف بمغت النسبة في كاليات أصغر مثؿ كيميس 2013بالمئة بحمكؿ عاـ  28,7بالمئة ك
 بالمئة. 85,9

مميار دكالر، كاف  7,6ف تكمفة استضافة البلجئيف عمى الحككمة التركية بمغت وذكرت الدراسة أ
 بالمئة منيا مقدمنا مف الحككمة التركية. 95

أف تتـ إعادة ىيكمة كزارة األسرة كالسياسات االجتماعية إلى "كزارة المرأة  :الدراسةواقترحت 
. بافتراض أف تضطمع الكزارة كفؽ االسـ الثاني "كالعائمة" ك"كزارة السياسات كالتماسؾ االجتماعي

 .بميمة معالجة كضع البلجئيف
ألؼ  35عاممة، كتقكؿ إف حكالي مستقبمينا لكضع البلجئيف السكرييف كقكة وتقدـ الدراسة توقًعا 

ف نسبة المؤىميف لمعمؿ في حرفة معينة ضئيمة جدنا. كما  الجئ سكرم ىـ خريجك جامعات، كا 
ألؼ عامؿ سكرم ىـ غير مسجميف كال يممككف ضماف اجتماعي، في حيف أف  300تقدر أف 
ا رسمينا لمعمؿ منذ عاـ  3,686  .1ـ2011فقط قد أعطكا تصريحن

                                                           
1
 .هثجٌتٌبه جثمعة فى وتلهجرة تلسٌثسثت ومركزتبحثث ، تلتركى تالعمثل تصحثج جمعٌثت تتحثد وتبحثث درتسثت مركز تقرٌر  
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تعاني فيو تركيا مف آثار رككد عالمي، انعكست عمى النمك االقتصادم كفي الكقت الذم 
، فإف الرأم العاـ التركي 2015كاالستقرار السياسي عمى المستكييف المحمي كالعالمي في عاـ 

اقترب نحك السمبية تجاه عمؿ البلجئيف السكرييف، فقد أشارت الدراسة إلى استطبلع لمرأم يظير 
كف كجكب عدـ إعطاء تصاريح عمؿ لبلجئيف السكرييف، في حيف رأل مف المشاركيف ير  48أف 
بالمئة أف تصاريح العمؿ المؤقتة يمكف أف تعطى لبلجئيف السكرييف في مجاالت عمؿ  28

 .1محددة
بالمئة مف المستطمعة آراؤىـ أف تصاريح العمؿ المؤقتة يمكف إعطاؤىا في كؿ  13كرأل 

إعطاء تصاريح عمؿ لمسكرييف دكف شركط أك حدكد. في  بالمئة فقط قبكليـ 6المجاالت، كأكد 
بالمئة أف البلجئيف السكرييف  85حيف أظيرت إحصائيات سابقة أف األتراؾ يعتقدكف بأغمبية 

ينبغي أف ال يمنحكا الجنسية التركية، في حيف تعامؿ مجتمع األعماؿ التركي ببراغماتية أكثر 
 ( . لؾبالمئة منو ذ 40تجاه إعطاء الجنسية فأيد 
كمع انكماش مكارد الحككمة التركية  –كما مف نياية تمكح في األفؽ  –كمع اشتداد حدة الصراع 

كالمجتمع، تيطرح أسئمة حكؿ حدكد الضيافة في تركيا. مما ال شٌؾ فيو أٌف استمرار تدىكر 
الكضع داخؿ سكريا يضغط بشكؿ كبير عمى تركيا بشأف قدرتيا عمى إدارة كضع البلجئيف 

 .أراضييا كعمى ضماف استمرار تدفؽ المساعدات اإلنسانية إلى سكريا داخؿ
 ة خمسة حكؿ االستجابة لؤلزمة السكرية: تكاجو تركيا حاليان تحديات رئيس

  .الحفاظ عمى استجابة تركية ألعداد البلجئيف المتزايدة .1
 .حشد التضامف الدكلي لدعـ الجيكد التركية .2
  ؿ.الحدكد" التي ابتكرتيا تركيا بشكؿ فٌعا تنفيذ "سياسة تسميـ المساعدات عمى .3
معالجة القضايا األمنية الناتجة عف العنؼ في سكريا كعف كتزايد عدد البلجئيف  .4

 .السكرييف في تركيا

                                                           
1
 . م 2014 نوفمبر ، تركٌث فى تلدولٌة تالسترتتٌجٌة تالبحثث ومنظمة" بروكنجز" معهد تقرٌر  
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لسياسي لحؿ األزمة االعتراؼ بأف ال يمكف لمعمؿ اإلنساني أف يحؿ محؿ العمؿ ا .5
 .1األكسع نطاقان 

 .ردفنييا البلجئوف السوريوف باأل ت التى يعاأىـ المشاكؿ والصعوبا ي:الفرع الثان
 مف عةمجمك  بيا قاـ ؿالت دفر باأل السكرييف البلجئييف كضاعأ حكؿ بحثية دراسة كشفت

 :يتاآل إلى كخمصكا الباحثيف
 النازحيف مف مكجات استقباؿ في العالـ في الدكؿ أكثر مف الياشمية األردنية المممكة تعد -1

 كغيرىـ. كسكريا كالعراؽ فمسطيف مف كالنازحيف البلجئيف استقبمت حيث ، كالبلجئيف
 عمى الضغط إلى كأدل ، المحدكدة المحمية المكارد استنزؼ األردف إلى المجكء تدفؽ إف -2

 كالخدمات. التحتية البنية
 حيث ،السكرم المجكء مف تضررا المحافظات أكثر مف اربد كمحافظة المفرؽ محافظة تعد -3

 في المدارس في الطبلب كازدحاـ المياه، عمى الطمب ككثرة الصحية، المراكز في االزدحاـ
  كغيرىا. كالمسائية، الصباحية الفترتيف

 المقبميف كخاصة األردنييف إمكاف عدـ إلى أدل مما جدا، كبير بشكؿ المساكف أجكر ارتفاع -4
 السكف. أجكر تكاليؼ دفع مف الزكاج عمى
 قيامو مع البلجئيف إلى مباشرة تدفع كالتي األردنية لمحككمة المقدمة كالمساعدات منحال قمة -5

 البلجئيف. عمى اإلنفاؽ في الكبير بالعبء
 كحمص، درعا كخاصة الكبيرة المدف مف ىربكا قد البلجئيف أكثر أف إلى االستبانة كتشير -6

 بعد ببلدىـ الى بالرجكع يرغبكف منيـ تقريبا %76 كأف بالقتؿ، التيديد أك القتؿ، مف خكفا
 الحرب. انتياء

 كتضخـ ، المالية الضائقة كجكد مع األردنية المكازنة عمى إضافيا عبئا المجكء يشكؿ -7
 ال المانحة المنظمات بأف بينت الدراسة بأف عمما سنكية، فكائد مف عمييا يترتب كما المديكنية،

 الدعـ. مف %19 مف أكثر لبلجئيف تقدـ

                                                           
 ومنظمة" بروكنجز" شثمٌكل أوزمنك وإٌلؾ كثرسث سمث فٌرس، إلٌزتبٌث فٌدرتشً، فٌتورٌث دنشر، بهثدر عثمثن معهد عن تقرٌر  1

  ." تلضٌثفة حدود بعنوتن م 2014 نوفمبر تركٌث فً تلدولٌة تالسترتتٌجٌة تألبحثث
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 التي بالمياـ لمقياـ األردنية الحككمة إلى المانحة الدكؿ مف المساعدات بتقديـ لدراسةا وتوصي
 في كتراكـ المكازنة، في كعجز مالية، بضائقة يمر األردف أف كخاصة المجكء، يتطمبيا

 االردف بحاجة تقكؿ الدكلي كالتعاكف التخطيط كزارة مف األكلية التقديرات بأف عمما المديكنية،
 .1ـ2016 عاـ حتى السكرييف البلجئيف تدفؽ لمكاجية دكالر مميار 4,5 الى

وأظيرت دراسة أعدتيا المفوضية السامية لشؤوف البلجئيف، بالتعاوف مع منظمة اإلغاثة 
ؿ متزايد كأف ثمثي والتنمية الدولية  اف السورييف في األردف يعيشوف ظروفا سيئة بشؾ

في كضعو ال يختمؼ عف ما يعيشو السكريكف في البلجئيف يعيشكف تحت خط الفقر الكطني، 
 .باقي بمداف المجكء كالعراؽ أك لبناف

، خبلؿ اإلعبلف عف أنطونيو غوتيرسكقاؿ المفكض السامي لؤلمـ المتحدة لشؤكف البلجئيف، 
الدراسة الجديدة في عٌماف اليـك األربعاء كالتي حممت عنكاف "العيش في الظؿ"، إف كجكده في 

ف تأثير العاصفة الثمجية التي األردف جاء ل متعبير عف تضامنو مع البلجئيف السكرييف خاصة كا 
ضربت األردف مؤخرا ما زاؿ مممكسا كيشكؿ ضغطا كبيران عمى ظركفيـ المعيشية السيئة أصبل، 
حسب تعبيره، كأضاؼ غكتيرس أف ىناؾ أعدادا كبيرة مف البلجئيف السكرييف يعيشكف اآلف في 

األزمة كقمة الدعـ الدكلي، مؤكدا أف المسنيف كاألسر التي ترأسيا نساء  فقر مدقع بسبب حجـ
ىـ الفئات األكثر تضررا جراء شح المساعدات، كطالب غكتيرس المجتمع الدكلي بزيادة الدعـ 
المقدـ لؤلردف ليككف قادرا عمى تحمؿ األعباء المتزايدة جراء استضافتو لبلجئيف السكرييف مف 

 .لتعميـ كالصحة كالطاقة كالصرؼ الصحي كالكيرباءخبلؿ دعـ  قطاعات ا
 150مف خبلؿ زيارات منزلية لحكالي 2014كاحتكت الدراسة عمى بيانات تـ جمعيا خبلؿ عاـ 

ألؼ الجئ سكرم يعيشكف خارج المخيمات في األردف، حيث أظيرت نتائج الدراسة أف أكثر مف 
ت تعاني مف عدـ كجكد كسائؿ التدفئة، نصؼ المنازؿ التي تمت زيارتيا مف قبؿ الباحثيف كان

 .2% منيا لـ يكف فييا مرحاض20بينما افتقر ربع المنازؿ لمكيرباء كأكثر مف 

                                                           
1
 تالسالم بٌن تالنسثنٌة تالؼثثة) حول تلبٌت تل جثمعة تلقثنون وكلٌة تلشرٌعة لكلٌة تلدولى للمإتمر مقدم بحث ، سمٌرتن مفلح.  د ، سمٌرتن تحمد. د  -  

 م6/2014/ 18-17  تالردن(  وتطلعثت وتقع تلدولى وتلقثنون
2
 فى تلعٌش" بعنوتن تلدولٌة وتلتنمٌة تالؼثثة منظمة مع بثلتعثون تلالجبٌن لشإون تلسثمٌة تلمفوضٌة تعدتهث بثالردن سورٌث الجبً معثنثة عن درتسة  

 . م2014"تلظل
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كما أظيرت الدراسة أف كاحدا مف كؿ ستة الجئيف يعيشكف فقرا مدقعا، حيث يعيش الفرد الكاحد 
العائبلت السكرية، دكالران في الشير، كيشكؿ إيجار السكف أكثر مف نصؼ إنفاؽ  40بأقؿ مف 

األمر الذم أجبر عددا كبيرا مف البلجئيف عمى مشاركة السكف مع أسر أخرل لمتقميؿ مف 
 .اإلنفاؽ

كأكدت الدراسة أف الدخؿ كاإلنفاؽ بالنسبة لغالبية األسر البلجئة ىك اآلف ما دكف المستكل 
زايد عمى المساعدات المطمكب لتمبية معظـ احتياجاتيا األساسية، مما يجعميا تعتمد بشكؿ مت

 .اإلنسانية
كما أشارت الدراسة إلى أف أم تخفيض يحدث في مستكيات الدعـ الحالي سيككف لو عكاقب 
فكرية عمى البلجئيف السكرييف في األردف أك خارجو ، يذكر أف عدد البلجئيف السكرييف 

يمات % منيـ خارج المخ84ألؼ شخص، يعيش  620المسجميف في األردف يقدر بأكثر مف 
 .1الرئيسية في الببلد

البلجئوف السوريوف بمبناف  التى يعانييا ىـ المشاكؿ والصعوبات: أالفرع الثالث
  والعراؽ

كما أنو ال يتكاجد مخيـ رسمي بمبناف نتيجة السياسة ىناؾ. كيتـ إدارة المخيمات في األردف مف 
لشؤكف البلجئيف كدكؿ التعاكف. خبلؿ الدعـ المقدـ مف قبؿ المفكضية السامية لؤلمـ المتحدة 

 كما تقـك حككمة إقميـ كردستاف العراؽ بإدارة المخيمات عف طريؽ الدعـ المقدـ مف المفكضية
كتتعرض لبناف كاألردف إلى خطر تدفؽ مكجات ىجرة جديدة إلييا.  المدنى المجتمع كمؤسسات

ى أعمى مستكل لبلجئيف كتمييـ تركيا كمف بعدىا العراؽ، كفي تركيا تقـك بتقديـ خدمات عم
فالخدمات بيما رديئة  بالعراؽ واألردفالسكرييف. بينما في مخيمي دكميز كالزعترم المتكاجديف 

لمغاية مقارنة مع المخيمات التركية. إال أنو في العراؽ استطاعت إرضاء البلجئيف كذلؾ ألنيا 
 بتاتان.سمحت ليـ بالعمؿ خارج المخيـ عمى عكس األردف التي ال تسمح بذلؾ 

مثؿ قياـ رجاؿ األعماؿ السكرييف بنقؿ استثماراتيـ إلى الببلد التي نزحكا إلييا. التي ستقاـ  -1
بيف دكؿ الجكار في حالة تحقيؽ االنسجاـ كالتكافؽ بيف الشعبيف ستساىـ في خمؽ حالة 

                                                           
1
 .2012  ،تألردنً وتإلجتمثعً تإلقتصثدي تلمجلس عن تصدر مٌدتنٌة درتسة"  تلخدمثت تقدٌم برتمج" ،تلوزنً خثلد  
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مف التعاكف السياسي كاالقتصادم بيف كبل الطرفيف عمى المدل البعيد كالتي ستساىـ 
رىا في تقكية العبلقات االجتماعية بينيـ. ىذا باإلضافة إلى الجكانب اإليجابية التي بدك 

 أحدثيا السكرييف عمى اقتصاد الببلد التي نزحكا إلييا.
مكجات ىجرة جديدة: يمعب عامؿ الجغرافيا دكران ميمان في تحديد كاختيار الدكلة التي يتـ   2 -

اليجرة إلييا. فبينما يتدفؽ أعداد كبيرة مف اليجرات النازحة مف المناطؽ الشمالية 
كالشرقية بسكريا كالمتجو إلى تركيا كالعراؽ، نجد أف جزءن كبيران مف اليجرات المتدفقة عمى 

لبناف قد نزحت مف المناطؽ الجنكبية كالغربية. بالتالي فالعامؿ األمني في تمؾ األردف ك 
 .1الجغرافيا ىك الذم سيحدد اتجاىات مكجات اليجرة الجديدة

بالرغـ مف كجكد ردة فعؿ غاضبة  :العبلقات القائمة بيف السكاف المحمييف كالبلجئيف -3
دكؿ األربع إال أننا يمكننا القكؿ بعدـ لؤلىالي المحمييف تجاه البلجئيف في كؿ دكلة مف ال

كجكد احتمالية تحكؿ ىذا الغضب إلى منازعات اجتماعية. بالتالي كبغض النظر عف 
بعض االستثناءات فإف اليكية المذىبية كالعرقية لعبت دكران ميمان في تحديد مسار تمؾ 

عكامؿ كحدة اليجرات. كبالرغـ مف ىذا فإف العكامؿ االقتصادية أثرت بشكؿ أكبر مف 
 .اليكية

بالرغـ مف كجكد ردة فعؿ غاضبة  :العبلقات القائمة بيف السكاف المحمييف كالبلجئيف  -4
لؤلىالي المحمييف تجاه البلجئيف في كؿ دكلة مف الدكؿ األربع إال أننا يمكننا القكؿ بعدـ 
ف كجكد احتمالية تحكؿ ىذا الغضب إلى منازعات اجتماعية. بالتالي كبغض النظر ع

بعض االستثناءات فإف اليكية المذىبية كالعرقية لعبت دكران ميمان في تحديد مسار تمؾ 
اليجرات. كبالرغـ مف ىذا فإف العكامؿ االقتصادية أثرت بشكؿ أكبر مف عكامؿ كحدة 

 .2اليكية
البلجئكف السكريكف المقيمكف خارج المخيمات: يحاكؿ السكريكف مداكمة حياتيـ تحت ظؿ  -5

الكثير مف الظركؼ الصعبة. حيث إف عممية االنسجاـ مع األىالي المحمييف كانت 

                                                           
1
 . م2014 تلمتحدة بثالمم تلالجبٌٌن لشإون تلسثمٌة تلمفوضٌة تقرٌر - 
2
 .م2014 بثألردن تلسورٌٌن تلالجبٌٌن ألزمة تإلسترتتٌجٌة تلدرتسثت مركز  عن ٌصدر"  تألزمة مع تلتكٌؾ كتثج"  
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بمثابة مشكمة في األربع دكؿ. كتمعب كحدة المغة كالثقافة دكران ميمان في عممية االنسجاـ 
 .تمؾ 

المذىبية كالعرقية: تأتي لبناف في مقدمة الدكؿ التي تعيش حالة مف االنقسامات  االنقسامات -6
المذىبية كالعرقية. فالمبنانيكف قمقكف بشأف بقاء البلجئيف السكرييف الشيعة بيا لمدة طكيمة 
كما يترتب عميو مف آثار ستؤدم إلى تغيير البنية الديمكغرافية. كلـ تعاش مثؿ ىذه 

كالعراؽ بسبب الكحدة  العرقية كالمذىبية القائمة بيف البلجئيف  المشكمة في األردف
كالسكاف المحمييف. أما بالنسبة لتركيا فبل تظير مشكمة االنقسامات المذىبية كالعرقية 

 .سكل في مدينة ىاتام
الرغبة في اليجرة إلى دكلة ثالثة: تعتبر تركيا كلبناف مف أكثر الدكؿ المحتمؿ أف تجرم  -7 .

ات إلى دكؿ ثالثة. فحتى لك تميزت المخيمات بيا بالكثير مف اإلمكانيات التي بيا ىجر 
تـ اعدادىا عمى أعمى مستكل إال أف ظركؼ مف يعيشكف خارج المخيمات صعبة لمغاية. 

 .كفي لبناف أعرب الكثير مف البلجئيف عف رغبتيـ في الذىاب إلى دكلة ثالثة .
بيف السكرييف: إف ىذه الظاىرة تمثؿ خطران كبيران  االتجاه كالميؿ إلى التطرؼ الذم ظير -8

 .1عمى الدكؿ األربع
بأف مخيـ الزعترم باألردف مف أكثر األماكف التي برزت بيا ىذه الظاىرة بكؿ  :ويمكننا القوؿ 

كضكح كذلؾ ألسباب عدة منيا كبر المخيـ، عدـ االلتزاـ بالقكاعد، عدـ تكفر األمف مما جعؿ 
ار كالذم أدل فيما بعد إلى خمؽ حالة مف التطرؼ بيف المكاطنيف. كما أف منو مكانان لبلستثم

الشعب المبناني قد اتخذ مكقفان كاضحان تجاه الحككمة كالمعارضة السكرية. كلقد أثر ىذا الكضع 
عمى البلجئيف السكرييف ىناؾ بشكؿ كبير. كعند إضافة الظركؼ الصعبة التي يعاني منيا 

التي ماؿ إلييا ؿ الظركؼ ميدت لخمؽ حالة مف التطرؼ التي ماؿ السكرييف ىناؾ نجد أف ك
 ف.السكريي

إف الكضع ليس بالجيد مف ناحية أىداؼ األكراد بخصكص تككيف دكلة كردية فيدرالية تضـ 
قميـ شماؿ العراؽ عمى المدل  شماؿ سكريا، كما أنو مف المحتمؿ أف تتأثر العبلقات بيف تركيا كا 

                                                           
1
 . م2014 تلمتحدة بثالمم تلالجبٌٌن لشإون تلسثمٌة تلمفوضٌة تقرٌر  
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التي تـ انشاؤىا في اإلقميـ الكردم في العراؽ كما حدث بالفعؿ في البعيد بسبب المخيمات 
مخيـ "مخمكر". كما أف صعكبة أحكاؿ المعيشة في المخيمات أدل إلى خمؽ مناخ مبلئـ لمفساد 
كاالستغبلؿ. ككذلؾ البلجئكف المتكاجدكف بالمخيمات كخارج المخيمات يشكمكف خطران كاضحان 

 .1مجاكرةعمى استقرار العراؽ كالدكؿ ال
 : المشاكؿ والصعوبات  التى يعانييا البلجئوف السوريوف فى دوؿ أوروبا  .يالمبحث الثان

وروبا اليوناف أانييا البلجئوف السوريوف فى دوؿ يع يىـ المشاكؿ التأالمطمب األوؿ: 
 لمانيا. أ–النمسا  -المجر–مقدونيا  –

 ييعانييا البلجئوف السوريوف ف يأىـ المشاكؿ والصعوبات الت :الفرع االوؿ
 .اليوناف

بحديقة كسط أثينا، بينما يقدـ ليـ متطكعكف ما يستطيعكف مف  في خياـ يعيش مئات منيـ
معكنات.كتدخؿ إلى اليكناف يكميا أعداد كبيرة مف البلجئيف السكرم الفاريف مف الحرب في 
ببلدىـ كيصمكف إلى أثينا، بعد عبكرىـ الجزر اليكنانية، كقبؿ تكجييـ شماال باتجاه دكؿ البمقاف 

ى كسط كشماؿ أكركبا، كيجد الجئكف سكريكف مأكل مؤقتا ليـ في شقؽ سكنية ثـ إل
في الساحات العامة كالطرقات، كيقع كثيركف منيـ ضحايا  يستأجركنيا، بينما يقيـ آخركف

استغبلؿ الميربيف كالمحتاليف. كبينما تنطمؽ مبادرات مف جمعيات إنسانية كجاليات عربية 
الطرفيف، تبدك الحككمة اليكنانية غارقة في ىمكميا االقتصادية  إلغاثة البلجئيف مف كمتطكعيف

 كالسياسية، فبل خطة لدييا لمساعدتيـ. 
كتزداد أعداد البلجئيف يكميا بما يفكؽ بكثير حجـ إمكانيات كجيكد الجمعيات اإلنسانية 

مع جزر بحر إيجة القريبة مف تركيا، حيث يتعاطؼ أىميا  كالمتطكعيف، كيتضح ذلؾ أكثر في
 معيـ.

كتقكـ جمعيات مف بينيا جمعية البيت السكرم في اليكناف بتقديـ مساعدات لبلجئيف السكرييف، 
في كقت يؤكد فيو ناشطكف سكريكف أف مساعداتيـ تبدك كنقطة في محيط حاجات أعداد 

 .البلجئيف الكبيرة التي تصؿ يكميان 
                                                           

1
 تلالجبٌٌن لشإون تلمتحدة لالمم تلسثمٌة تلمفوضٌة فى وتلعرتق تلسورٌٌن لالجبٌٌن تإلقلٌمى وتلمنسق ، تفرٌقٌث وشمثل تلوسط تلشرق إدترة عن تقرٌر  

. 
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ز الحدكد، كما يتعرضكف كيتعرض البلجئكف ألخطار كثيرة مثؿ الغرؽ كاألمراض كاجتيا
إف ىـ اعترضكا عمى شركطيا أك قرركا التراجع في  الستغبلؿ كخداع كتيديد شبكات التيريب

 بحثيـ عف بر أماف. أم مف مراحؿ
الستئجار شقؽ  كتستغؿ شبكات التيريب أيضا حاجة البلجئيف إلى السكف كالتنقؿ، فيعمد أفرادىا

 .كما يعمد سائقك سيارات أجرة لنقميـ بأسعار خيالية لبلجئيف بأسعار مرتفعة. سكنية يؤجركنيا
ألمانيا  ييعانييا البلجئوف السوريوف ف يأىـ المشاكؿ والصعوبات الت :يالثانالفرع 

 في محافظة بافاريا أو بايرف باأللمانية.
كما ىك الكضع في باقي الببلد مع التدفؽ اليائؿ لطالبي المجكء  ايزداد كضع البلجئيف تعقيدن  

السياسي مف سكريا كالعراؽ. ما يجعؿ عممية إيكائيـ صعبة خاصة في ظؿ العجز الذم 
 أصبحت تسجمو مراكز اإليكاء.

كعندما تطأ أقداـ البلجئيف السكرييف أرض ألمانيا، يعتقد بعضيـ منيـ أف المعاناة إنتيت  
مة جديدة مف حياتو مميئة بالمفاجآت السارة كالتعكيض عما خسره سكاء مف جراء كستبدأ مرح

الحرب في ببلده أك مف جراء المعاناة التي عاشيا في بمداف الجكار ريثما تمكف مف تأميف لجكء 
 ."قكارب المكت»رسمي مف طريؽ األمـ المتحدة أك الكصكؿ سالمان عبر 

صكؿ، ربما أكليا ىك أف مراكز اإلستقباؿ مزدحمة الصدمات تبدأ بعد أياـ قميمة مف الك 
عممان أف ، بالبلجئيف الذيف ينتظركف قبكؿ أكراقيـ، كالذيف دخمكا ألمانيا بطريقة غير شرعية

الكضع مختمؼ إلى حد ما بالنسبة لمقادميف عف طريؽ األمـ المتحدة ثـ يدخؿ طالب المجكء 
ىا في شكؿ دائـ، كالمنصكصة غالبان مف دكف بدكامة المراسبلت الكرقية كالرسائؿ التي يتمقا

ترجمة إلى العربية. كتنجمي الصكرة تدريجان، إذ يكفي مبمغ مف الماؿ لبعض التنقبلت كالطعاـ. 
كقت طكيؿ يمضيو البلجئ في اإلنتظار، كغالبية مراكز اإلحتضاف تعاني مف مشكمة االنترنت، 

ليس بقميؿ لمحصكؿ عؿ ىذه الخدمة. زيارة  فيك إما غير متكافر أك عمى البلجئ دفع مبمغ مالي
الطبيب كشرح ما يشعر بو المريض ككصؼ حالتو قصة أخرل  نظران لعدـ تكٌممو األلمانية، 
كمف ثـ اإلنتظار ليأتي دكره لدخكؿ أحد معاىد المغة التي تشيد طفرة إستثنائية في عدد 

ما يعني أف البلجئ  الطبلب، ناىيؾ عف صعكبة تعٌمـ المغة كالحصكؿ عمى فرصة عمؿ،
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سيعيش كقتان طكيبلن معتمدان عمى المساعدات المالية المقٌدمة مف الحككمة، التي ال تسٌد أكثر مف 
 .1الحاجات

 .النمسا يؿ البلجئيف السورييف فحواأالفرع الثالث: 
، حيث أف قيمة المساعدات التى تقدميا مف األفضؿ أكركبيا لنمسا لبلجئيفتعتبر مساعدات ا

ساعدات النمسا لبلجئيف عمى النمسا لبلجئ تكفيو لعيش حياه كريمة ،كعندما نتحدث عف م
 ، عكس دكؿ أكركبية أخرل فى الجكار.ة إلى حد ما، يجب أف الننسى المعاممة الجيدأرضيا

كتيعطى لبلجئ  ، تمنح النمسا البلجئ غطاء كمعجكفثناء دراسة طمب المجكء فى النمساأ
ى الكامب الكقت يسكف ف ىذا ، كفىثـ تقـك النمسا بفحص البلجئ طبيا، فرشات أسناف كماشابو

 300إلى  200بإعطائو مصركفا شيريا يبدأ مف  ، كتقـك النمساأك مساكف مخصصة لبلجئيف
بلجئ قبكؿ الشخص ك أثناء دراسة كمعالجة طمب المجكء، بعد يدبر بو حياتو ،ىذا يكرك شيريان 

إذا كاف  يكرك لمشخص ىذا 950إلى  800لتبدأ مف  المساعدات النمسا ترتفع قيمة فى
كإيجار المنزؿ  كعمى الشخص أف يدبر حياتو بأكمميا بيذا المبمغ الشخص كحده

 يالتنقؿ ف ، كأيضان كالتنقؿ فيك بالمجاف ، أما التعميـ كالصحةكاحتياجات الحياه األخرل كاألكؿ
يركب بيا المكاصبلت العامة ة مف خبلؿ منح البلجئ بطاق كسائؿ المكاصبلت بالمجاف كيتـ

 يكرك شيريان  15إلى  10بقيمة  منح البلجئ رصيد لمياتؼ يتـ شحنو يتـ ، كأيضان مجانان 
ذا عو عائمتو تككف م ، أما اذا كاف الشخصجيبو انتيى الرصيد عمى الشخص أف يشحنو مف كا 

مبمغ يبدأ مف  يكرك كالزكجة 950إلى  800يتـ منح الزكج مبمغ يبدأ مف  يالمساعدات كالتال
يكرك كالمساعدات  190إلى  160منحيـ مبمغ يبدأ مف  األطفاؿ فيتـ يكرك أما 750إلى  600

، متيازات التى ذكرناىا فى األعمى، مع بعض اإلعمر الطفؿ كاحتياجاتو بحسب تزيد كتقؿ
ف األماك بخصكص إيجار المنزؿ فيك يختمؼ مف مكاف إلى مكاف آخر مثبل فى بعض أما

 . يكرك 750إلى  500يجار يككف اإل
كالمساعدات التى يحصؿ  مف كجية نظرل مساعدات النمسا لبلجئيف عمى أرضيا جيدة جدا

، كعمى كؿ يعيش الشخص أك األسرة حياه كريمةالنمسا تكفى ألف  عمييا الشخص أك األسرة فى
                                                           

1
 .2015 تلالجبٌٌن عن تلمتحدة تالمم تقرٌر ، وتالسترتتٌجٌة تلحضثرٌة للدرتسثت تلعربى تلشرق تقرٌر  
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سف ط فى سكؽ العمؿ حتى يحيعتمد عمى المساعدات كحدىا كأف يحاكؿ اإلنخرا شخص أف ال
، مب الحصكؿ عمى الجنسية النمساكيةحتى ال يتأثر كضعو عند التقدـ بط ، كأيضان مف كضعو

 .1مفاعؿ فى المجتمع النمساك  شخص عضككالتى مف شركطيا أف يككف ال
  معاناة البلجئيف السورييف في ببلد المجر.:  الفرع الرابع

ىجرتيـ إلى أكربا مف المعاممة خبلؿ ” المجر“يعاني البلجئكف السكريكف المذيف كصمكا إلى 
البلإنسانية مف السمطات المجرية، حيث تقكـ باحتجازىـ في مراكز استقباؿ تشبو السجكف، كال 

 .يسمح ليـ بالخركج أك الحصكؿ عمى حاجاتيـ األساسية، كفقا لما نقمو مكقع الجزيرة نت
جئيف إلييا، كعند دخكليـ بأم ، أف الحككمة المجرية تمنع دخكؿ البل"اليـك الجزيرة“كذكر المكقع 

طريقة يمنعكف مف الخركج منيا رغـ رغبتيـ في مغادرة الببلد، كما كتبت السمطات 
 .لكحات بالمغة العربية تحذر البلجئيف مف مغبة المغادرة في كضع يشبو االحتجاز المجرية 

ؿ السمطات إف البلجئيف داخؿ مراكز االستقباؿ كصفكا التعامؿ معيـ مف قب“كأضاؼ المكقع 
يتـ عمى أساس أنيـ متيمكف باجتياز الحدكد كبالدخكؿ إلى الببلد بطريقة غير ”، ك”سيئ“بأنو 

 .”شرعية
في حيف فرضت السمطات المجرية عمى البلجئيف تقديـ بصماتيـ، كىذا مما سبب إزعاجا ليـ 

 .2ألنيـ يعتبركف أف المجر ىي مجرد ممر ليـ كليس نياية المطاؼ لرحمتيـ
قـ معاناة البلجئيف السكرييف يكميان كتتفاقـ معيا مرارة الطريؽ كعراقيؿ الحدكد، كتتفا 

السيما في المجر، التي كصفكىا بالمقبرة، فجميع المياجريف الذيف يصمكف صربيا الستكماؿ 
رحمتيـ إلى دكؿ أكركبا يخشكف البصمة التي تفرضيا المجر عمى المياجريف، كطالب البلجئكف 

ينتظركف عبكر الحدكد إلى المجر، المجتمع الدكلي بالضغط عمى المجر  في صربيا الذيف
لتسييؿ عبكرىـ إلى بقية دكؿ أكركبا. كما كصؼ آخركف تعامؿ السمطات المجرية كالشرطة مع 

 .المياجريف بغير اإلنساني، مؤكديف أنيـ يريدكف فقط العبكر كال يريدكف البقاء في المجر

                                                           
1
 " .وتلهجرة تللجوء عن معلومثت" حول تالنترنت على للهجرة تالتحثدٌة تلحكومة موقع  
 تلمجر". بالد فى تلسورٌٌن تلالجبٌٌن معثنثة"  بعنوتن مقثل لالعالم تلسورٌة تلهٌبة موقع  2
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أمتار مكاز لجدار األسبلؾ الشائكة الذم شيدتو أخيران  ْنحك كتبني المجر جداران يصؿ إلى 
 .عمى طكؿ حدكدىا مع صربيا

كفي ىذا السياؽ، اعتبر رئيس الحزب الديمقراطي المعارض في المجر أف ىذا اإلجراء غير 
إنساني. كقاؿ لػ"العربية" خبلؿ زيارتو لمحدكد المجرية الصربية إف عمى العمى الحككمة تسييؿ 

مياجريف، ألنيـ بحاجة إلى مكاف آمف، فيـ ليسكا مجرميف، عمى حد قكلو كاعتقمت عبكر ال
المجر مئات العائبلت التي ىربت مف مركز إليكاء البلجئيف قرب الحدكد، فيما أجبرت آخريف 
عمى إجراء البصمة، كىك ما أثار غضب البلجئيف الذيف يحاكلكف عبكر الحدكد بأم كسيمة 

ف لجأكا لمميربي  .1فحتى كا 
 :  النتائج

الضغكط التي يكاجييا البمداف نتيجة استمرار األزمة السكرية كتدفؽ مزيد مف البلجئيف  -1
عبرىما يكميا باتجاه أكركبا، فتركيا التي يقيـ فييا نحك مميكني الجئ سكرم، تحكلت أيضا 

، بينما قياأفريكمف اليمف كالعراؽ كمف شمالي  مف افغانستافلبلجئيف القادميف إلى بمد عبكر 
 المحطةي األكركبية األكلى في رحمة المجكء تحت ضغط أزمة اقتصادية عميقة.-ترزح اليكناف

إلى إيجاد حؿ فعاؿ لقضية البلجئيف عبر التنسيؽ مع تركيا،  ة القادة االكركبيكفدعك  -2
في التكصؿ لحمكؿ تتعمؽ بالبلجئيف  تركيا كاليكناف كأضافكا أنو في حاؿ نجاح البمديف

 فسيشكؿ ذلؾ ركيزة لتعاكف مستقبمي كبير بينيما. 
ال يزاؿ الحصكؿ عمى المجكء يشكؿ تحديان؛ كيعكد ذلؾ جزئيان إلى النقص في المكاتب  -3

لى النقص في مكظفييا. كقد يككف الشخص الذم  اإلقميمية لمجكء كالتي تعالج الطمبات كا 
 يتمٌكف مف التسجيؿ أك يعجز عف التسجيؿ سريعان عرضةن لخطر يريد طمب المجكء كال

أم أنو ييعاد إلى بمد تككف فيو حياتو أك حريتو في خطر  -اإلعادة كربما اإلعادة القسرية
 . يكد التي تبذليا السمطات لمعالجةكعمى الرغـ مف الج

فية كبشٌكؿ ذلؾ بشكؿ نذرة أماكف األقامة المتكفرة لطالبي المجكء كتبقى الخدمات غير كا -4
األطفاؿ غير المصحكبيف كالمفصكليف عف ذكييـ  مف خاص مصدر قمؽ بالنسبة لمضعفاء

                                                           
 تلعربٌة. قنثة تلمجر فى تلسورٌٌن تلالجبٌٌن معثنثة حول تقرٌر"    تلحدث"  1

http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/f9ca4ef4-7d3c-4101-a016-68646ee22a67
http://www.aljazeera.net/home/getpage/37c0a303-0881-4323-898f-4d28bb5b7cd8/0d6890c3-ef58-41af-90f0-28f5e26fce1f
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في حيف تنٌص القكانيف الكطنية عمى ضركرة إيبلء األىمية كاألكلكية  كالنساء العازبات.
فالمنظمات  يصعب تطبيؽ ذلؾ عمى أرض الكاقع. لتحديد ىذه الفئات كمساعدتيا كحمايتيا،

ر الحككمية التي تدير مراكز االستقباؿ القائمة كالمخٌصصة الستقباؿ طالبي المجكء غي
كاألطفاؿ غير المصحكبيف، تعاني مف نقص في التمكيؿ كثمة خطر حقيقي يتيدد تكفير 

 الخدمات. 
إٌف المفكضية تشعر أيضان بالقمؽ إزاء األخبار عف الممارسات الحدكدية التي قد تعٌرض  -5

لمياجريف لخطر أكبر: "نكاصؿ تكثيؽ قصص اإلعادة غير النظامية )الطرد( البلجئيف كا
عند الحدكد البرية كالبحرية اليكنانية كنتج عف تدابير الرقابة المشٌددة المطبقة منذ العاـ 

التركية –انخفاض في أعداد األشخاص الذيف يحاكلكف الدخكؿ عبر الحدكد اليكنانية  2010
 .رذيف يدخمكف اليكناف عف طريؽ البحاد األشخاص الالبرية بينما ارتفعت أعد

عمميان، ال تتكفر إمكانيات الدمج كالدعـ لبلجئيف. فالكثيركف مف البلجئيف يييمشكف أك  -6
ييستبعدكف في ظؿ غياب أم تدابير دمج مممكسة، باإلضافة إلى ذلؾ يكاجو البلجئكف 

ـ منو أكلئؾ الذيف يحصمكف صعكبات ممحكظةن تتعٌمؽ بمـٌ شمؿ األسر الذم ييعتبر ح ٌقان ييحرى
عمى حماية ثانكية ك يصعب العثكر عمى أماكف اإلقامة بصكرة خاصة، كال تتكفر مرافؽ 
محٌددة لمسكف الجماعي أك أم شكؿ مف أشكاؿ الدعـ البديمة، كعبلكةن عمى ذلؾ، لـ تكضع 

ةن لذلؾ يكاجو أم استراتيجية كطنية مستيدفة لتعزيز تكفير فرص العمؿ لبلجئيف كنتيج
 .كالفقر كالحرماف الكثيركف منيـ العكز

يعيؽ العداء لؤلجانب كالعنؼ العنصرم الممارس  -يعيؽ العداء لؤلجانب كالعنؼ العنصرم -7
ضٌد المياجريف كالبلجئيف تكفيرالحماية كتحقيؽ الدمج. كعمى سبيؿ المثاؿ، سٌجمت شبكة 

نظمات المجتمع المدني التي تدعميا تسجيؿ العنؼ العنصرم، كىي شبكة تجمع ما بيف م
.كقد شممت ىذه الحكادث 2014حادثةن في األشير التسعة األكلى مف العاـ  65المفكضية، 

 اعتداءات جسدية في األماكف العامة ضد المياجريف كالبلجئيف بسبب لكف بشرتيـ كعرقيـ
 .ك دينيـأ

 :    المقترحات
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لحؿ سياسي لؤلزمة، كمف الضركرم تشكيؿ ال يمكف حؿ مشكمة البلجئيف دكف التكصؿ  -1
بإنشاء مجمكعة مف  لجنة تعاكف ثنائية إليجاد الحؿ ليذه المشكمة عبر فيـ مصدرىا،

قرار نظاـ التكفيؿ بحيث يتـ السماح لبعض األسر كاألفراد  المكاتب في مراكز اإليكاء، كا 
  بإيكاء بعض البلجئيف ضمف شركط.

جئييف االستعداد  لمكاصمة عمميا مع السمطات كالتركية عمى المفكضية العميا لشؤكف البل-2
كااللمانية ك اليكنانية مف أجؿ مكاجية ىذه التحديات ك تشٌجيع المؤسسات كالدكؿ األعضاء 

، دكؿ المستظيفة لبلجئييف السكرييففي االتحاد األكركبي عمى االستمرار بتقديـ الدعـ إلى ال
كىي الييئة الخيرية لئلغاثة كالتنمية كالتعاكف  كبتحديد مرجعية كاحدة لشؤكف البلجئيف

العربي اإلسبلمي، كدكرىا التعامؿ مع الجيات الخيرية المحمية كاألجنبية الراغبة بتقديـ 
  التبرعات.

الحاجة الممحة لمعالجة األسباب الجذرية لمنزكح القسرم في العالـ. ك االستجابة الشاممة  -3
يجاد حؿ ألكضاع البلجئيف إلى الدبمكماسي ة كاإلرادة السياسية كالعمؿ المكٌثؼ لمنع كا 

كبالتالي إف زيادة االستثمار في منع الصراع  ،لمصراعات التي تجبر األشخاص عمى التنقؿ
كحمو فضبلن عف إيجاد الحمكؿ الدائمة يجب أف يشٌكؿ جزءان ال يتجزأ مف نيج أكركبي شامؿ 

 لمعالجة النزكح القسرم.
الجذرية ألزمة البلجئيف زيادة التمكيؿ لتقديـ المساعدة اإلنسانية إلى معالجة األسباب  -4

البلجئيف كالدعـ االقتصادم لمبمداف المضيفة ال سيما المجاكرة لسكريا كالعراؽ كأفغانستاف 
ريتريا كالصكماؿ.  كا 

ف فتح قنكات قانكنية لميجرة كتشٌجع الدكؿ األعضاء عمى تكسيع ىذه السبؿ القانكنية لبلجئي -5
مف خبلؿ تعزيز إعادة التكطيف كجمع شمؿ العائمة كالتأشيرات اإلنسانية كمشاريع أخرل. 
كمع المزيد مف البدائؿ القانكنية لمكصكؿ إلى بر األماف في أكركبا، سيضطٌر عدد أقؿ مف 
األشخاص المحتاجيف إلى الحماية الدكلية إلى المجكء إلى الميربيف كالقياـ برحبلت غير 

 ة.منتظمة خطير 
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دعكة المفكضية إلى اتخاذ تدابير صارمة لمكافحة االتجار بالبشر كالميربيف، كالتشديد عمى -6
أىمية تحقيؽ االتساؽ بيف إحتياجات إدارة الحدكد كالقانكف الكطني كقانكف االتحاد األكركبي 

 كالقانكف الدكلي، بما في ذلؾ ضماف الحؽ في طمب المجكء.
نفذ سياسات العكدة الفعالة لؤلشخاص الذيف ال يممككف مطمب دعـ المفكضية الدكؿ التي ت -7

حماية صالح كالذيف ال يستطيعكف االستفادة مف الكسائؿ القانكنية البديمة إلضفاء الصفة 
 .ء األسخاص لمعكدة إلى كطنيـ األـيجب مساعدة ىؤال"القانكنية عمى إقامتيـ. 

ائمة" ك"كزارة جتماعية إلى "كزارة المرأة كالعأف تتـ إعادة ىيكمة كزارة األسرة كالسياسات اال -8
المشاكؿ  ، بافتراض أف تضطمع الكزارة كفؽ االسـ الثاني بميمة معالجة"السياسات كالتماسؾ
 . االجتماعية لبلجئييف

واقترحت المفوضية السامية لؤلمـ المتحدة لشؤوف البلجئيف عددًا مف التدابير لتحقيؽ ىدؼ 
 :مى التعاوف في حؿ وضع يمكف إدارتو، وتشمؿ التدابيرأوسع في مساعدة أوروبا ع

  دعـ أكركبي قكم إلنشاء المرافؽ في اليكناف فكران كتكسيع المرافؽ المكجكدة في إيطاليا
مع قدرة قكية عمى استقباؿ األشخاص الكافديف عف طريؽ البحر كمساعدتيـ كتسجيميـ 

برنامج النقؿ أف يعمؿ بشكؿ كفحصيـ، كمف دكف قدرة االستقباؿ المناسبة ال يمكف ل
فعاؿ بما أف التحركات مستمرة. كقد تظير الحاجة أيضان إلى مرافؽ مشابية إما في 

 صربيا أك في دكؿ أخرل أعضاء في االتحاد األكركبي كالتي يعبر األشخاص منيا.
  يطاليا. كيجب أف 40,000البدء فكران بعممية نقؿ كتتكسع ىذه  شخص مف اليكناف كا 

بفضؿ التعيدات الطكعية اإلضافية المقدمة مف دكؿ االتحاد األكركبي مقابؿ العممية 
مكقع إضافي. كتعتقد المفكضية  120,000المقترحات الجديدة لممفكضية األكركبية لػ

تعزيز اآلليات لعكدة  أف ىذه األرقاـ سترتفع في المستقبؿ لذا تحتاج إلى المراجعة 
ية الدكلية بمساعدة ككالة االتحاد األكركبي األشخاص الذيف ال يحتاجكف إلى الحما

 إلدارة الحدكد الخارجية ( فركنتكس( كمنظمة اليجرة الدكلية.
 في مكازاة ذلؾ، ىناؾ حاجة ممحة إلى اتخاذ اإلجراءات الستقرار الكضع في  البمداف

المجاكرة ألكركبا مف خبلؿ تكفير التمكيؿ اإلنساني اإلضافي كتقديـ الدعـ الييكمي إلى 
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البمداف المستضيفة لعدد كبير مف البلجئيف. كحثت المفكضية أيضان عمى الزيادة الكبيرة 
كالسريعة في الفرص القانكنية لتمكيف البلجئيف مف الكصكؿ إلى االتحاد األكركبي بما 

تعزيز إعادة التكطيف كالقبكؿ اإلنساني كلـ شمؿ العائمة كتأشيرات الدخكؿ في ذلؾ 
 .اإلنسانية كلمطبلب

  كافد  477,906الحالة الطارئة التي تكاجييا أكركبا حاليان كالتي شيدت عمى كصكؿ
 .أساسان أزمة الجئيفجديد عف طريؽ البحر ىذا العاـ ىي 

 اف كالذيف يتابعكف مسيرتيـ، تأتي مف كالغالبية العظمى مف الذيف يصمكف إلى اليكن
كالعراؽ كال يمكف معالجة حالة الطكارئ ىذه إال مف  مناطؽ الصراع كسكريا كأفغانستاف

خبلؿ نيج شامؿ مع عمؿ كافة الدكؿ األعضاء في االتحاد األكركبي معان بطريقة 
 .بٌناءة

بلجئيف في بياف صادر كقد صٌرح أنطكنيك غكتيريس، المفكض السامي لؤلمـ المتحدة لشؤكف ال
اليـك قائبلن: "تؤدم أزمة اإلرادة السياسية ىذه إلى جانب االفتقار إلى الكحدة األكركبية إلى حالة 

 .فكضى في اإلدارة "
ىنغارم إلى النمسا كيكغكسبلفيا، لـ  200,000عندما فر  1956كأضاؼ قائبلن: ": "كفي عاـ 

بؿ أيضان تـ إنشاء برنامج نقؿ إلى مكقع آخر كتـ  يتـ استقباؿ األشخاص بالطريقة المناسبة فقط
شخص إلى بمداف أخرل. كما كاف ممكنان في ذلؾ الكقت يجب أف يككف ممكنان  140,000نقؿ 
 .حاليان 

كتشدد المفكضية عمى قناعتيا العميقة بأف االستجابة األكركبية المكحدة في حالة الطكارئ ىي 
س قائبلن: "أف أكركبا لـ تعد قادرة عمى االستمرار مع كحدىا قادرة عمى المعالجة كصرح غكتيري

ىذا النيج المجزأ الذم يضعؼ الجيكد المبذكلة إلعادة بناء المسؤكلية كالتضامف كالثقة بيف 
البمداف كىك يخمؽ حالة مف الفكضى كاليأس بيف آالؼ البلجئيف مف النساء كالرجاؿ كاألطفاؿ"، 

لحككمات كالمكاطنيف في جميع أنحاء أكركبا لمترحيب مضيفان أنو بعد الكثير مف مبادرات ا
 .بالبلجئيف، يجب أف يتحكؿ ذلؾ حاليان إلى استجابة أكركبية قكية كمشتركة
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ككثٌفت المفكضية عممياتيا في اليكناف كجميكرية مقدكنيا اليكغكسبلفية السابقة كصربيا ككركاتيا 
انية األساسية لؤلشخاص الكافديف أك لمعمؿ مع الحككمات ىناؾ عمى تمبية االحتياجات اإلنس

دارة مرافؽ االستقباؿ كالتسجيؿ كلكضع  العابريف مف البمد. كقد قٌدمنا خبراتنا كمساعدتنا إلنشاء كا 
 .عمى حسب قكليـ برنامج النقؿ إلى مكقع آخر

 
 الخاتمة
اضطرت  في ظيكر الطبقة الفقيرة، بالتالييعتبر العامؿ االقتصادم ىك السبب الرئيس  .1

الحككمات كالمنظمات العالمية كمنظمات المجتمع المدني إلى تقديـ المساعدات إلى 
 األىالي المحمييف الفقراء مثمما تفعؿ مع السكرييف.

مف خبلؿ السؤاؿ الذم تـ تكجييو إلى السكرييف في األربع دكؿ كالذم يستفسر عف  .2
ـ. أما السؤاؿ الثاني رغبتيـ في العكدة إلى سكريا مرة أخرل أـ ال، أجاب الجميع: بنع

عف المكعد، فكاف عندما يتحقؽ االستقرار كيتحسف االقتصاد. أما عف مكعد انتياء 
الحرب كتحقؽ االستقرار فاإلجابات كانت تدؿ عمى عدـ تفاؤليـ بالمستقبؿ. كبالتالي 
عمى الدكؿ المستضيفة أف تعد نفسيا ألنيا ستستضيؼ البلجئيف لمدة طكيمة. بؿ 

 جرات جماعية جديدة.كاالستعداد لي
مكانياتيا مف أجؿ تقديـ خدمات أفضؿ لبلجئيف  .3 تقـك المخيمات بتحسيف شكرطيا كا 

السكرييف. كعمى كبل مف األردف كالعراؽ القياـ بتحسيف شركط المخيمات المتكاجدة 
 داخميا. كلبناف أصبح مف الممح إنشاء مخيمات جديدة.

مية التأقمـ كاالنسجاـ لبلجئيف يجب إعداد دراسات كأبحاث تيدؼ إلى تسييؿ عم .4
 السكرييف مع األىالي المحمييف.

كأخيران يجب عدـ النظر إلى مكجات اليجرة عمى أنيا ظاىرة تؤثر بشكؿ سمبي فقط عمى  .5
الدكؿ التي ظيرت بيا بؿ يجب النظر إلى الجكانب اإليجابية أيضان التي أضافيا 

   السكرييف في الببلد التي نزحكا إلييا.
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 :ر والمراجعالمصاد
ؿ آمفمح سميراف، بحث مقدـ لممؤتمر الدكلى لكمية الشريعة ككمية القانكف جامعة  حمد سميراف، د.أد.  -1

/ 18-17ردفكاقع كتطمعات( األ يسبلـ كالقانكف الدكلنسانية بيف اإلغاثة اإلالبيت حكؿ )اإل
  ـ.6/2014

 .ـ 2014المتحدة تقرير المفكضية السامية لشؤكف البلجئييف باالمـ  -2
 ـ .2014تقرير المفكضية السامية لشؤكف البلجئييف باالمـ المتحدة   -3
لبلجئييف السكرييف كالعراقييف فى  يتقرير عف إدارة الشرؽ الكسط كشماؿ افريقيا، كالمنسؽ اإلقميم -4

 .المفكضية السامية لبلمـ المتحدة لشؤكف البلجئييف
 .2015ضارية كاالستراتيجية، تقرير االمـ المتحدة عف البلجئييف لمدراسات الح يتقرير الشرؽ العرب  -4
 .تقرير حكؿ معاناة البلجئييف السكرييف فى المجر قناة العربية "الحدث " -5
  ـ.20/11/2014تقرير منظمة العفك الدكلية عف البلجئييف السكرييف  الصادر عف االمـ المتحدة   -7
يات اصحاب االعماؿ التركى ، كمركزابحاث السياسات كاليجرة تقرير مركز دراسات كابحاث اتحاد جمع -8

 فى جامعة ىاجيتيبو.
 ـ. 2014تقرير معيد "برككنجز" كمنظمة االبحاث االستراتيجية الدكلية فى تركيا، نكفمبر -9

 .لممفكضية السامية لبلمـ المتحدة لشؤكف البلجئييف 21عف االزمة السكرية مآساة القرف  تقرير -10
 يجتماعكاال م،" برامج تقديـ الخدمات" دراسة ميدانية تصدر عف المجمس اإلقتصاديد الكزنخال -11

 .2012، يردناأل
يمؼ كارسا سما فيرس، إليزابيث فيدرتشي، فيتكريا دنشر، عثماف -12 معيد  عف تقرير"  شاميكؿ أكزمنؾ كا 

 ـ بعنكاف حدكد الضيافة. 2014بر "برككنجز" كمنظمة األبحاث االستراتيجية الدكلية في تركيا نكفم
دراسة عف معاناة الجئي سكريا باألردف أعدتيا المفكضية السامية لشؤكف البلجئيف بالتعاكف مع منظمة  -13

 ـ. 2014اإلغاثة كالتنمية الدكلية بعنكاف "العيش فى الظؿ"
 ة".  مكقع الحككمة االتحادية لميجرة عمى اإلنترنت حكؿ "معمكمات عف المجكء كاليجر  -14
كتاب  -16 ." معاناة البلجئيف السكرييف فى ببلد المجر" :عبلـ مقاؿ بعنكافمكقع الييئة السكرية لئل -15

ستراتيجية ألزمة البلجئيف السكرييف باألردف يصدر عف مركز الدراسات اال ،التكيؼ مع األزمة
 .ـ2014
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 لتزام قانوني وواجب شرعيإحق السوريين في اللجوء اإلنساني 
 الجزائر- مليانة بخميس بونعامة الجيبللي جامعة -د. العلجة مناع 

 الملخص: 
يعػػػػػا٘ب األشػػػػػقاء السػػػػػوريوف ُب الشػػػػػتات كضػػػػػعيات قانونيػػػػػة غػػػػػَت كاضػػػػػحة رتبػػػػػت ُب كثػػػػػَت مػػػػػن األحيػػػػػاف حرمػػػػػاهنم مػػػػػن 
حقهػػػػػػػػم الطبيعػػػػػػػػي ُب اللجػػػػػػػػػوء ك األمػػػػػػػػن اإلنسػػػػػػػػا٘ب،ك أنتجػػػػػػػػػت تضػػػػػػػػاربا ُب ا١تواقػػػػػػػػف بشػػػػػػػػػأف اعتبػػػػػػػػارىم الجئػػػػػػػػػُت أك 

اجرين غػػػػػػػَت شػػػػػػػرعيُت أك فػػػػػػػارين مػػػػػػػن بلػػػػػػػد غػػػػػػػَت آمن،كمػػػػػػػا اختلفػػػػػػػت ك تباينػػػػػػػت آليػػػػػػػات التعامػػػػػػػل معهػػػػػػػم بػػػػػػػُت مهػػػػػػػ
اشػػػػػػتما٢تم بقػػػػػػانوف اٟتمايػػػػػػة الدكليػػػػػػػة للبلجئػػػػػػُت ك بػػػػػػُت ٘تكيػػػػػػػنهم مػػػػػػن اٟتمايػػػػػػة ا١تؤقتػػػػػػػة،ك بػػػػػػُت السػػػػػػعي لتهجػػػػػػػَتىم ك 

سػػػػػػػبل ناجعػػػػػػػة  إعػػػػػػػادهتم لػػػػػػػببلدىم،ك بػػػػػػػُت ىػػػػػػػذا كذاؾ تػػػػػػػزداد أكضػػػػػػػاعهم اإلنسػػػػػػػانية سػػػػػػػوءا،ك يصػػػػػػػبح البحػػػػػػػث عػػػػػػػن
 ٟتمايتهم أمرا شديد اإلٟتاح.

يلقػػػػػػى السػػػػػػوريوف ُب تركيػػػػػػا بػػػػػػالنظر إٔب أعػػػػػػدادىم الكبػػػػػػَتة ىناؾ،معاملػػػػػػة خاصػػػػػػة ك جهػػػػػػودا كثيفػػػػػػة تبػػػػػػذ٢تا اٟتكومػػػػػػة ك 
الًتكيػػػػة ُب مواجهػػػػة آّتمػػػػػع الػػػػدكٕب مػػػػػن جهػػػػة،ك يبػػػػذ٢تا آّتمػػػػػع ا١تػػػػد٘ب الًتكػػػػػي ُب ظػػػػل تقػػػػاعس كبػػػػػَت أبػػػػداه األشػػػػػقاء 

 ك اإلخوة.
 ،يصػػػػػػطبغ بػػػػػػو الوجػػػػػػود السػػػػػػورم ُب تركيػػػػػػاتسػػػػػػعى ىػػػػػػذه الورقػػػػػػة البحثيػػػػػػة لتبيػػػػػػاف التكييػػػػػػف القػػػػػػانو٘ب الػػػػػػذم ينبغػػػػػػي أف ك 
مػػػػػػا يًتتػػػػػػب علػػػػػػى ىػػػػػػذا التكييػػػػػػف مػػػػػػن حقػػػػػػوؽ ينبغػػػػػػي أف تتظػػػػػػافر اٞتهػػػػػػود لتمكػػػػػػُت البلجئػػػػػػُت منها،كمػػػػػػا هتػػػػػػػدؼ ك 

لسػػػػػػوريُت ُب تركيػػػػػػا انطبلقػػػػػػا لتبيػػػػػػاف حجػػػػػػم ا١تسػػػػػػاعي ك اإل٧تػػػػػػازات الػػػػػػيت حققتهػػػػػػا اٟتكومػػػػػػة الًتكيػػػػػػة لػػػػػػدعم البلجئػػػػػػُت ا
مػػػػػن كونػػػػػو كاجبػػػػػا شػػػػػرعيا قبػػػػػل أف يكػػػػػوف كاجبػػػػػا إنسػػػػػانيا ك ضػػػػػركرة أف تلػػػػػق ىػػػػػذه اٟتكومػػػػػة التأييػػػػػد ُب ٣تهوداهتػػػػػا مػػػػػن  

 كل األشقاء العرب ك ا١تسلمُت ُب ىذه ا١تهمة اإلنسانية.
 التالية: ا١تباحثسنحاكؿ دراسة ىذه ا١تسائل من خبلؿ ك 

 حق للسوررين و ليس منحة.المبحث األول: اللجوء اإلنساني 
 الوضع القانوني للبلجئين السوريين في تركيا المبحث الثاني:
 .حقوق البلجئين في الشريعة اإلسبلمية  المبحث الثالث:

 مقدمة:

يتفػػػػػػق اٞتميػػػػػػع علػػػػػػى أف تزايػػػػػػد بػػػػػػؤر النزاعػػػػػػات ا١تسػػػػػػلحة كانتشػػػػػػار اٞتماعػػػػػػات اإلرىابيػػػػػػة ا١تتطرفػػػػػػة، ُب منطقػػػػػػة الشػػػػػػرؽ 
األكسػػػػػػػط، أدل إٔب نػػػػػػػزكح كتشػػػػػػػريد ا١تبليػػػػػػػُت مػػػػػػػن سػػػػػػػكاف ا١تنطقػػػػػػػة، ْتثػػػػػػػان عػػػػػػػن األمػػػػػػػن كاالسػػػػػػػتقرار، بينمػػػػػػػا تتحمػػػػػػػل 



 تركيب-م، جبهعة أديبهبى14/5/2016-13 األحببث العلوية احملكوة املشبركة يف املؤمتر العلوي الدويل األول: الالجئوى السوريوى بني الواقع واملأهول

50 
  

نطقػػػػػػػة، ك علػػػػػػػى آّتمػػػػػػػع الػػػػػػػدكٕب أف سياسػػػػػػػات الغػػػػػػػرب ا٠تاطئػػػػػػػة ا١تسػػػػػػػؤكلية كاملػػػػػػػة ١تػػػػػػػا كصػػػػػػػلت إليػػػػػػػو األكضػػػػػػػاع ُب ا١ت
 .يتحمل مسؤكلياتو القانونية كاألخبلقية ٕتاه ىؤالء البلجئُت العرب

كتثػػػػػػػَت األكضػػػػػػػاع اإلنسػػػػػػػانية الصػػػػػػػعبة، الػػػػػػػيت يعػػػػػػػاٗب منهػػػػػػػا البلجئػػػػػػػوف العػػػػػػػرب ُب عػػػػػػػدد مػػػػػػػن الػػػػػػػدكؿ األكركبيػػػػػػػة، قلقػػػػػػػان 
لبلجئػػػػػُت ا١تتضػػػػػررين مػػػػػن األكضػػػػػاع األمنيػػػػػة كاضػػػػػحان ٕتػػػػػاه التػػػػػزاـ الغػػػػػرب بتعهداتػػػػػو الدكليػػػػػة ا٠تاصػػػػػة باسػػػػػتقباؿ كإيػػػػػواء ا

 .كاإلنسانية ُب ببلدىم
كال تعتػػػػػرب ظػػػػػاىرة اللجػػػػػوء اإلنسػػػػػا٘ب، بالظػػػػػاىرة اٞتديػػػػػدة علػػػػػى مؤسسػػػػػات آّتمػػػػػع الػػػػػدكٕب أك تلػػػػػك العاملػػػػػة ُب ٣تػػػػػاؿ 
حقػػػػػػػػوؽ اإلنسػػػػػػػػاف، إذ نظػػػػػػػػم القػػػػػػػػانوف الػػػػػػػػدكٕب اإلنسػػػػػػػػا٘ب كقػػػػػػػػانوف حقػػػػػػػػوؽ اإلنسػػػػػػػػاف، كاتفاقيػػػػػػػػات جنيػػػػػػػػف األربػػػػػػػػع، 

، أكضػػػػػاع ا١تػػػػػدنيُت ُب منػػػػػاطق النػػػػػزاع ا١تسػػػػػػلح، ُٕٔٗك الربتوكػػػػػوؿ ا٠تػػػػػاص ّٔػػػػػا الصػػػػػادر عػػػػػاـ  ُُٓٗعػػػػػاـ كاتفاقيػػػػػة 
كا١تهػػػػػػػاجرين البلجئػػػػػػػُت، كسػػػػػػػبل تػػػػػػػوفَت اٟتمايػػػػػػػة كا١تسػػػػػػػاعدات البلزمػػػػػػػة كتنظػػػػػػػيم أكضػػػػػػػاعهم داخػػػػػػػل الدكلػػػػػػػة ا١تضػػػػػػػيفة، 

 .ضاع ُب ببلدىمدكف اإلخبلؿ ْتقوقهم أك التخلي عن حق العودة بعد انتهاء الصراع كاستقرار األك 
كطبقػػػػػان ٢تػػػػػذه ا١تواثيػػػػػق الدكليػػػػػة فػػػػػإف اٟتػػػػػق ُب اللجػػػػػوء اإلنسػػػػػا٘ب لػػػػػيس منحػػػػػة مػػػػػن الػػػػػدكؿ األكركبيػػػػػة، الػػػػػيت ٞتػػػػػأ إليهػػػػػا 
ا١تبليػػػػػػػُت مػػػػػػػن البلجئػػػػػػػُت السػػػػػػػوريُت، بػػػػػػػل ىػػػػػػػو التػػػػػػػزاـ مفػػػػػػػركض، كأف علػػػػػػػى االٖتػػػػػػػاد األكركيب ٕتػػػػػػػاكز خبلفاتػػػػػػػو حػػػػػػػوؿ 

مػػػػػػن تشػػػػػػكيل  — ُب بدايػػػػػػة األزمػػػػػػة— ، الػػػػػػيت اٗتػػػػػػذىامصػػػػػػَت البلجئػػػػػػُت، كإعبلنػػػػػػو التخلػػػػػػي عػػػػػػن تلػػػػػػك اإلجػػػػػػراءات
قػػػػػػوة عسػػػػػػكرية ْتريػػػػػػة ١تنػػػػػػع موجػػػػػػات ا٢تجػػػػػػرة القسػػػػػػرية مػػػػػػن الوصػػػػػػوؿ إٔب سػػػػػػواحلو، ىربػػػػػػان مػػػػػػن ٦تارسػػػػػػات اٞتماعػػػػػػات 
اإلرىابيػػػػػػة، الػػػػػػيت كلػػػػػػدت مػػػػػػن رحػػػػػػم السياسػػػػػػات ا٠تاطئػػػػػػة للغػػػػػػرب بقيػػػػػػادة الواليػػػػػػات ا١تتحػػػػػػدة، ٕتػػػػػػاه مشػػػػػػاكل الشػػػػػػرؽ 

 .األكسط
قػػػػػػػػػانوف إزاء اٟتػػػػػػػػػق السػػػػػػػػػورم األصػػػػػػػػػيل ُب اللجػػػػػػػػػوء اإلنسػػػػػػػػػا٘ب يعًتيػػػػػػػػػو الكثػػػػػػػػػَت مػػػػػػػػػن ك إف كػػػػػػػػػاف تفعيػػػػػػػػػل نصػػػػػػػػػوص ال

ا١تبلبسػػػػػػات ذات البعػػػػػػػد السياسػػػػػػػي ك األمػػػػػػػٍت، فػػػػػػإف تفعيػػػػػػػل القػػػػػػػيم ك ا١تبػػػػػػػادئ اإلنسػػػػػػانية ك توجيػػػػػػػو اٞتهػػػػػػػود للتكفػػػػػػػل 
افػػػػػػػل ك بضػػػػػػػحايا األزمػػػػػػػة السػػػػػػػورية ك تػػػػػػػأمينهم ال يػػػػػػػدع ٣تػػػػػػػاال للػػػػػػػًتدد ُب إطػػػػػػػار ا١تبػػػػػػػادئ اإلسػػػػػػػبلمية الراميػػػػػػػة إٔب التك

 الًتاحم بُت ا١تسلمُت ك غَتىم .
ك سػػػػػتحاكؿ ىػػػػػذه الدراسػػػػػة كضػػػػػع اليػػػػػد علػػػػػى  معػػػػػٌت حػػػػػق اللجػػػػػوء اإلنسػػػػػا٘ب ك مػػػػػا يرتبػػػػػو مػػػػػن آثػػػػػار يتوجػػػػػب البحػػػػػث 
ُب مػػػػدل ٖتققهػػػػػا علػػػػػى أرض الواقػػػػػع بالنسػػػػػبة للبلجئػػػػػُت السػػػػػوريُت، مػػػػن خػػػػػبلؿ اٞتهػػػػػود الػػػػػيت تبػػػػػذ٢تا اٟتكومػػػػػة الًتكيػػػػػة 

٢تػػػػػؤالء،ك كػػػػػذا مػػػػػن خػػػػػبلؿ النظػػػػػر ُب ا١تنظػػػػػور اإلسػػػػػبلمي ٢تػػػػػذا اٟتػػػػػق ك مػػػػػدل تفعيػػػػػل باعتبػػػػػار تركيػػػػػا ا١تسػػػػػتقبل الػػػػػرئيس 
 آليات اٟتماية اليت يوفرىا التشريع اإلسبلمي،أماـ عجز أك ٘تاطل آليات اٟتماية الدكلية. 
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 المبحث األول: اللجوء اإلنساني حق للسوررين و ليس منحة.
 المطلب األول: معنى اللجوء اإلنساني.

 اللجوء في المواثيق الدولية: أوال:مفهوم
 لغة اللجوء تعريف

 كاعتصػػػػػم، بػػػػػو الذ ٔتعػػػػػٌت كملجػػػػػأ، كٞتػػػػػوءان  ٞتػػػػػأ يلجػػػػػأ كا١تكػػػػػاف الشػػػػػيء إٔب ٞتػػػػػأ يقػػػػػاؿ: ٞتػػػػػأ، الفعػػػػػل مصػػػػػدر اللجػػػػػوء:
 ٞتػػػػػأت يقػػػػػاؿ: إليػػػػػو، يلتجػػػػػئ ا١تكػػػػػاف كا١تلجػػػػػأ: اللجػػػػػأ كىػػػػػي كاحػػػػػدة، كلمػػػػػة  كا٢تمػػػػػزة: كاٞتػػػػػيم "الػػػػػبلـ فػػػػػارس: ابػػػػػن قػػػػاؿ

 ."كالتجأت
 إليػػػػػػػو، اسػػػػػػػتندت إذا كتلجػػػػػػػأت كالتجػػػػػػػأت كعنػػػػػػػو فػػػػػػػبلف إٔب كٞتػػػػػػػأت أسػػػػػػػندت، أم اهلل، إٔب أمػػػػػػػرم أٞتػػػػػػػأت :كيقػػػػػػػاؿ

 اإلكػػػػػراه، كالتلجئػػػػػة: عصػػػػػمو، كأٞتػػػػػأه: إليػػػػػو، اضػػػػػطره الشػػػػػيء: إٔب كأٞتػػػػػأه غػػػػػَته، إٔب عنػػػػػو عػػػػػدلت أك بػػػػػو، كاعتضػػػػػدت
ػػػػػػػديك  كجػػػػػػػل:(لىوٍ  عػػػػػػػز قولػػػػػػػو كمنػػػػػػػو: ، (1)كا١تػػػػػػػبلذ ا١تعقػػػػػػػل -٤تركػػػػػػػة- كاللجػػػػػػػأ كا١تلجػػػػػػػأ ػػػػػػػأن  فى ٬تًى  ميػػػػػػػدَّخىبلن  أىكٍ  مىغىػػػػػػػارىاتو  أىكٍ  مىٍلجى

 .(2)٬تىٍمىحيوفى) كىىيمٍ  إًلىٍيوً  لَّوىلٍَّواٍ 

كىنػػػػػاؾ العديػػػػػد مػػػػػن الوثػػػػػائق الدكليػػػػػة الػػػػػيت ٖتػػػػػدد مػػػػػن ىػػػػػم البلجئػػػػػوف ُب حكػػػػػم تطبيقهػػػػػا، كمػػػػػا ٖتػػػػػدد اٟتػػػػػدكد الػػػػػدنيا 
الػػػػػدكٕب، اتفاقيػػػػػة األمػػػػػم ا١تتحػػػػػدة للمسػػػػػتويات األساسػػػػػية ١تعاملػػػػػة البلجئػػػػػُت كمػػػػػن أىػػػػػم تلػػػػػك الوثػػػػػائق علػػػػػى ا١تسػػػػػتول 

 ُب ذات ا٠تصوص. 1967بشأف مركز البلجئُت، كالربكتوكوؿ الذم أٟتق ّٔا سنة  1951لسنة 

 الخاصة بوضع البلجئين: 1951.مفهوم البلجئين في اتفاقية األمم المتحدة سنة 1

تقػػػػػػػػػرر أنػػػػػػػػػو ينطبػػػػػػػػػق "، حيػػػػػػػػػث Refugee ُب مادهتػػػػػػػػػا األكٔب ٖتديػػػػػػػػػدان ١تصػػػػػػػػػطلح البلجػػػػػػػػػئ " 1951تقػػػػػػػػػدـ اتفاقيػػػػػػػػػة 
كبسػػػػػػبب ٗتػػػػػػوؼ لػػػػػػو مػػػػػػا  1951علػػػػػػى "أم شػػػػػػخص يوجػػػػػػد نتيجػػػػػػة ألحػػػػػػداث كقعػػػػػػت قبػػػػػػل األكؿ مػػػػػػن ينػػػػػػاير سػػػػػػنة 

يػػػػػػربره مػػػػػػن التعػػػػػػرض الضػػػػػػطهاده ألسػػػػػػباب ترجػػػػػػع إٔب عرقػػػػػػو أك دينػػػػػػو أك جنسػػػػػػيتو أك انتمائػػػػػػو لعضػػػػػػوية فئػػػػػػة اجتماعيػػػػػػة 
ذلػػػػػك التخػػػػػوؼ أف يسػػػػػتظل ْتمايػػػػػة  معينػػػػػة أك آرائػػػػػو السياسػػػػػية خػػػػػارج دكلػػػػػة جنسػػػػػيتو كغػػػػػَت قػػػػػادر أك ال يريػػػػػد بسػػػػػبب

دكلتػػػػػو، أك كػػػػػل شػػػػػخص ال يتمتػػػػػع ّتنسػػػػػية كيوجػػػػػد خػػػػػارج دكلػػػػػة إقامتػػػػػو ا١تعتػػػػػادة بسػػػػػبب تلػػػػػك الظػػػػػركؼ كال يسػػػػػتطيع 
 أك غَت راغب بسبب ىذا التخوؼ أف يعود إٔب تلك الدكلة".

 لػػػػػدىمب مغػػػػػادرة إٔب يضػػػػػطركف الػػػػػذين األشػػػػػخاص علػػػػػى البلجػػػػػئ كصػػػػػف قصػػػػػر أنػػػػػو التعريػػػػػف: ىػػػػػذا علػػػػػى يؤخػػػػػذ ك٦تػػػػػا
 أك العػػػػػػػػرؽ، أك اٞتنسػػػػػػػػية، بسػػػػػػػػبب لبلضػػػػػػػػطهاد، بالفعػػػػػػػػل تعرضػػػػػػػػهم أك االضػػػػػػػػطهاد، مػػػػػػػػن ا٠تػػػػػػػػوؼ بسػػػػػػػػبب األصػػػػػػػػلي

                                                           

 . (1) 210ص ا١تنَت ا١تصباح ،1/152 العرب لساف ،65ص احمليط القاموس ،5/235 اللغة مقاييس معجم ُب (ٞتأ) مادة : أنظر 

 . (2) 57 التوبة: سورة 
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 حيػػػػػػاهتم علػػػػػػى ا٠تػػػػػػوؼ بسػػػػػػبب أكطػػػػػػاهنم مػػػػػػن يفػػػػػػركف الػػػػػػذين األشػػػػػػخاص تتضػػػػػػمن كٓب السياسػػػػػػية، اآلراء أك الػػػػػػدين،
 كسػػػػػعت كلػػػػػذلك ،أجنبيػػػػػة سػػػػػيطرة أك احػػػػػتبلؿ، أك خػػػػػارجي، عػػػػػدكاف نتيجػػػػػة أك مػػػػػثبلن، أىليػػػػػة حػػػػػرب نشػػػػػوب نتيجػػػػػة
 الػػػػػػذين األشػػػػػػخاص ليشػػػػػػمل " البلجػػػػػػئ تعريػػػػػػف 1969 لعػػػػػػاـ البلجئػػػػػػُت لشػػػػػػؤكف األفريقيػػػػػػة الوحػػػػػػدة منظمػػػػػػة اتفاقيػػػػػػة

 أك أجنبيػػػػػػػػة سػػػػػػػػيطرة أك أجنػػػػػػػػيب، احػػػػػػػػتبلؿ أك خػػػػػػػػارجي، عػػػػػػػػدكاف بسػػػػػػػػبب األصػػػػػػػػلية دكلػػػػػػػػتهم مغػػػػػػػػادرة إٔب يضػػػػػػػػطركف
 .(1)منو جزء أكُب كلو  صلاأل دكلة إقليم ُب العاـ بالنظاـ خطَت بشكل االضطراب تثَت أحداث بسبب

ك معػػػػػٌت ذلػػػػػػك أف القػػػػػانوف الػػػػػػدكٕب يػػػػػػوٕب األ٫تيػػػػػة للجػػػػػػوء السياسػػػػػي علػػػػػػى حسػػػػػػاب اللجػػػػػوء اإلنسػػػػػػا٘ب،رغم أف البعػػػػػػد 
اإلنسػػػػػػا٘ب ىػػػػػػو األكٔب باإلىتماـ.كتضػػػػػػع االتفاقيػػػػػػة اٟتػػػػػػد األدٗب ١تعاملػػػػػػة البلجئػػػػػػُت، ٔتػػػػػػا ُب ذلػػػػػػك اٟتقػػػػػػوؽ األساسػػػػػػية 

القػػػػػػانو٘ب ٢تػػػػػػم، كتنطػػػػػػوم علػػػػػػى أحكػػػػػػاـ بشػػػػػػأف حقػػػػػػوقهم ُب اٟتصػػػػػػوؿ  الػػػػػػيت يسػػػػػػتحقوهنا، كمػػػػػػا ٖتػػػػػػدد كػػػػػػذلك ا١تركػػػػػػز
علػػػػػػى عمػػػػػػل ذم عائػػػػػػد، كعلػػػػػػى رعايػػػػػػة فيمػػػػػػا يتعلػػػػػػق ْتصػػػػػػو٢تم علػػػػػػى بطاقػػػػػػات ىويػػػػػػة شخصػػػػػػية ككثػػػػػػائق سػػػػػػفر، كأف 

 تكػػػػػوف ٢تػػػػػم معػػػػػامبلهتم كحقهػػػػػم ُب ٖتويػػػػػل أمػػػػػوا٢تم إٔب الدكلػػػػػة األخػػػػػرل الػػػػػيت قبلػػػػػتهم ألغػػػػػراض إعػػػػػادة اسػػػػػتقرارىم.

 عريف البلجئ قد مر ٔترحلتُت على النحو التأب:ك ٯتكن القوؿ باف ت(2)

 :ة التحرر من قيد المكان و الزمانمرحل -أ
ا٠تاصػػػػػػػػة بوضػػػػػػػػع البلجئػػػػػػػػُت تعريػػػػػػػػف البلجئػػػػػػػػُت بػػػػػػػػالقيود  1951بعػػػػػػػػد أف أحاطػػػػػػػػت اتفاقيػػػػػػػػة األمػػػػػػػػم ا١تتحػػػػػػػػدة لعػػػػػػػػاـ 

ينػػػػػاير  1قبػػػػػل السػػػػػابقة، ترتػػػػػب علػػػػػى ذلػػػػػك كجػػػػػود تفرقػػػػػة تعسػػػػػفية بػػػػػُت نػػػػػوعُت مػػػػػن البلجئػػػػػُت، أحػػػػػد٫تا : البلجئػػػػػوف 
داخػػػػػػل أك خػػػػػػارج نطػػػػػػػاؽ أكركبػػػػػػا، كىػػػػػػػم  1951ينػػػػػػػاير 1ك ُب نطػػػػػػاؽ أكركبػػػػػػا، كثانيهمػػػػػػػا : البلجئػػػػػػوف بعػػػػػػد  1951

 موجودكف ُب نفس ظركؼ النوع األكؿ ك رٔتا أشد.
كأمػػػػػاـ ىػػػػػذا، ظهػػػػػرت اٟتاجػػػػػة ا١تلحػػػػػة إٔب إلغػػػػػاء قيػػػػػد الزمػػػػػاف كا١تكػػػػػاف، فحرصػػػػػت األمػػػػػم ا١تتحػػػػػدة علػػػػػى التوصػػػػػل إٔب 

، كًب فيػػػػػػػو 1967ىػػػػػػذا الوضػػػػػػػع، ككػػػػػػػاف ذلػػػػػػك ٦تػػػػػػػثبلن ُب الربكتوكػػػػػػػوؿ ا٠تػػػػػػاص بػػػػػػػالبلجئُت لعػػػػػػػاـ  كثيقػػػػػػة أخػػػػػػػرل تعػػػػػػػاِب
ف، كباعتمػػػػػاد ىػػػػػذا الربكتوكػػػػػوؿ، يكػػػػػوف القػػػػػانوف الػػػػػدكٕب لبلجئػػػػػُت قػػػػػد سػػػػػجل تقػػػػػدمان ملحوظػػػػػان اف القيػػػػػدابالفعػػػػػل ىػػػػػذ

حػػػػػػػرران مػػػػػػػن مت 1951ُب تعريػػػػػػػف البلجئػػػػػػػُت، كبػػػػػػػذلك يكػػػػػػػوف الربكتوكػػػػػػػوؿ قػػػػػػػد اعتمػػػػػػػد التعريػػػػػػػف الػػػػػػػوارد ُب اتفاقيػػػػػػػة 
القيػػػػػد ا١تكػػػػػا٘ب، حيػػػػػث ٓب يػػػػػربط ىػػػػػؤالء البلجئػػػػػُت بأكركبػػػػػا أك غَتىػػػػػا، ككػػػػػذلك مػػػػػن القيػػػػػد الزمػػػػػا٘ب أيضػػػػػان، حيػػػػػث ركػػػػػز 

 ".1951على حذؼ عبارة "نتيجة أحداث كقعت قبل أكؿ يناير 

                                                           

  (1) . 82ص، عطية أٛتد ا٠تَت أبو د "،الدكٕب القانوف ُب لبلجئ القانونية اٟتماية" 
(2)
لدراسات مركز البحوث كا القاىرة:( ،اٟتماية الدكلية لبلجئُت ُب: أٛتد الرشيدم (٤ترر)،حاـز حسن ٚتعة"مفهـو البلجئُت ُب ا١تعاىدات الدكلية كاإلقليمية"،  

 .20) ، ص 1997 السياسية:
 

http://www.biblioislam.net/ar/elibrary/Search.aspx?chk1=1&chk2=1&chk3=1&chk4=1&chk5=1&s2=%D8%AD%D8%A7%D8%B2%D9%85%20%D8%AD%D8%B3%D9%86%20%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A9&st2=1
http://www.biblioislam.net/ar/elibrary/Search.aspx?chk3=1&s8=%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%8A%D9%86&st8=1
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 مرحلة التوسع في سبب اللجوء -ب
١تكػػػػػػا٘ب ُب تعريػػػػػػف البلجئػػػػػػُت، أجهػػػػػػز صػػػػػػراحة علػػػػػػى القيػػػػػػد الزمػػػػػػا٘ب ك ا 1967علػػػػػػي الػػػػػػرغم مػػػػػػن أف بركتوكػػػػػػوؿ عػػػػػػاـ 

إال أنػػػػػػػو أبقػػػػػػػى علػػػػػػػى السػػػػػػػبب الوحيػػػػػػػد للجػػػػػػػوء كىػػػػػػػو االضػػػػػػػطهاد بسػػػػػػػبب الػػػػػػػدين أك اٞتػػػػػػػنس أك غػػػػػػػَت ذلػػػػػػػك، لكػػػػػػػن 
ا١تمارسػػػػػػػػة العمليػػػػػػػػة الػػػػػػػػيت تقػػػػػػػػـو ّٔػػػػػػػػا ا١تفوضػػػػػػػػية العليػػػػػػػػا لشػػػػػػػػئوف البلجئػػػػػػػػُت قػػػػػػػػد أشػػػػػػػػارت إٔب ضػػػػػػػػركرة توسػػػػػػػػيع مفهػػػػػػػػـو 

تتػػػػػػػػوافر ٢تػػػػػػػػم أسػػػػػػػػباب للجػػػػػػػػوء مشػػػػػػػػأّة لسػػػػػػػػبب  البلجئػػػػػػػػُت، ك ٘تديػػػػػػػػد اٟتمايػػػػػػػػة الدكليػػػػػػػػة لػػػػػػػػبعض األشػػػػػػػػخاص الػػػػػػػػذين
االضػػػػػطهاد مػػػػػن أجػػػػػل الػػػػػدين أك اٞتػػػػػنس أك غػػػػػَت ذلػػػػػك. كبنػػػػػاء علػػػػػى بعػػػػػض قػػػػػرارات اٞتمعيػػػػػة العامػػػػػة لؤلمػػػػػم ا١تتحػػػػػدة 
كآّلػػػػػػس االقتصػػػػػػادم كاالجتمػػػػػػاعي كاللجنػػػػػػة التنفيذيػػػػػػة للمفوضػػػػػػية العليػػػػػػا، قػػػػػػررت ٘تديػػػػػػد اٟتمايػػػػػػة إٔب :"األشػػػػػػخاص 

ارج ببلدىػػػػػػػم األصػػػػػػػلية، أك بلػػػػػػػد اٞتنسػػػػػػػية، بسػػػػػػػبب العػػػػػػػدكاف ا٠تػػػػػػػارجي، أك آّػػػػػػػربين علػػػػػػػى البحػػػػػػػث عػػػػػػػن ا١تلجػػػػػػػأ خػػػػػػػ
 االحتبلؿ أك السيطرة األجنبية أك األحداث اليت تضع النظاـ العاـ ُب خطر، ُب كل أك بعض ىذه الببلد".

ا ٓتصػػػػػوص سػػػػػبب اللجػػػػػوء،  كبنػػػػػاء علػػػػػى ذلػػػػػك، فػػػػػإف ا١تفوضػػػػػية العليػػػػػا لشػػػػػئوف البلجئػػػػػُت قػػػػػد أضػػػػػافت توسػػػػػعنا جديػػػػػدن
قصػػػػػر اللجػػػػػوء فقػػػػػط علػػػػػى سػػػػػبب االضػػػػػطهاد، ك إ٪تػػػػػا أضػػػػػافت فئػػػػػة أخػػػػػرل، ىػػػػػي فئػػػػػة األشػػػػػخاص الػػػػػذين حيػػػػػث ٓب ت

يفػػػػػػػػركف مػػػػػػػػن ببلدىػػػػػػػػم بسػػػػػػػػبب النػػػػػػػػزاع ا١تسػػػػػػػػلح، كا١تمثػػػػػػػػل ُب عػػػػػػػػدكاف خػػػػػػػػارجي، أك احػػػػػػػػتبلؿ أك سػػػػػػػػيطرة أجنبيػػػػػػػػة أك 
   (1)ُب خطر. -كلو أك بعضو   -أحداث ك اضطرابات تضع النظاـ العاـ للبلد 

 نون الدولي:.أسباب اللجوء فى القا2
كبركتوكػػػػػػػػوؿ األمػػػػػػػػم ا١تتحػػػػػػػػدة بشػػػػػػػػأف ا١تلجػػػػػػػػأ  1951كردت َب اتفاقيػػػػػػػػة األمػػػػػػػػم ا١تتحػػػػػػػػدة ٓتصػػػػػػػػوص البلجئػػػػػػػػُت عػػػػػػػػاـ 

 األسباب الداعية لقبوؿ البلجئ، كىى على النحو التإب: 1967اإلقليمي عاـ 
دعي ا٠تػػػػػوؼ: كيقصػػػػػد بػػػػػا٠توؼ مػػػػػا كػػػػػاف نإتػػػػػان عػػػػػن التعػػػػػرض للتعػػػػػذيب كاالضػػػػػطهاد، كىػػػػػو حالػػػػػة نفسػػػػػية تسػػػػػت -1

 من البلجئ ا٢تركب إٔب مكاف يشعر فيو باألماف.
االضػػػػػػطهاد: كىػػػػػػو مػػػػػػا كػػػػػػػاف نإتػػػػػػان عػػػػػػن التعػػػػػػػرض كالتهديػػػػػػد للحيػػػػػػاة كاٟتريػػػػػػة، كانتهػػػػػػػاؾ حقػػػػػػوؽ اإلنسػػػػػػاف الػػػػػػػيت  -2

 نصت عليها اإلعبلنات كا١تواثيق الدكلية.
 ران بعدـ األماف.التمييز: كىو يطلق على االختبلفات َب ا١تعاملة، كاٟتقوؽ كالفرص، ٦تا يولد شعو  -3
 العرؽ: كيطلق علي االنتماء إٔب فئة اجتماعية معينة تشكل أقلية ضمن ٣تموعة من السكاف. -4
 الدين: كىو ا١تعتقد الذل يعتنقو اإلنساف، كاٟترية الدينية مكفولة كفق اإلعبلنات كالوثائق الدكلية. -5

                                                           
(1)

 .11، ص 2005، أكتوبر 162، العدد السياسة الدوليةمود السيد حسن حسن، ،،٤ت"ٛتاية البلجئُت إباف النزاعات ا١تسلحة"  
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دمت الثقػػػػػػػػة َب كالء تلػػػػػػػػك الفئػػػػػػػػة أك تلػػػػػػػػك مػػػػػػػػن أسػػػػػػػػباب اللجػػػػػػػػوء؛ إذا انعػػػػػػػػ ااالنتمػػػػػػػػاء: يكػػػػػػػػوف االنتمػػػػػػػػاء سػػػػػػػػبب -6
 للنظاـ السياسى اٟتاكم، ٦تا يعرضها للمبلحقة كاالضطهاد.

الػػػػػػرأل السياسػػػػػػى: كىػػػػػػو نػػػػػػاتج عػػػػػػن اعتنػػػػػػاؽ أراء سياسػػػػػػية ٥تالفػػػػػػة ١تػػػػػػا يعتقػػػػػػده النظػػػػػػاـ السياسػػػػػػى اٟتػػػػػػاكم، ٦تػػػػػػا  -7
انتهاكػػػػػػػات فعليػػػػػػػة  يػػػػػػػؤدل إٔب ا٠تػػػػػػػوؼ مػػػػػػػن االضػػػػػػػطهاد، إال أف ذلػػػػػػػك ا٠تػػػػػػػوؼ البػػػػػػػد أف يكػػػػػػػوف لػػػػػػػو مػػػػػػػا يػػػػػػػربره مػػػػػػػن 

 (1) كالسجن أكالتضييق.
 المطلب الثاني: الحقوق و اإللتزامات المترتبة عن تمتع البلجئين بحق اللجوء.

 أوال: اآلثار المترتبة في مواجهة البلجيء نفسو
الشػػػػػك ُب أف البلجػػػػػيء ىػػػػػو الطػػػػػرؼ األضػػػػػعف ُب العبلقػػػػػة التعاقديػػػػػة، الػػػػػيت تنشػػػػػأ كنتيجػػػػػة لبلعػػػػػًتاؼ لػػػػػو بػػػػػاٟتق ُب 

اللجػػػػػوء كُب التمتػػػػػع ّٔػػػػػذا اٟتػػػػػق فعػػػػػبلن، ك بالػػػػػذات إذا مػػػػػا قورنػػػػػت حالتػػػػػو ْتػػػػػاليت دكلػػػػػة ا١تلجػػػػػأ ك دكلػػػػػة اٞتنسػػػػػية طلػػػػػب 
أك دكلػػػػػة اإلقامػػػػػة ا١تعتػػػػػادة، كمػػػػػا أف مػػػػػا يًتتػػػػػب علػػػػػى ىػػػػػذه العبلقػػػػػة التعاقديػػػػػة مػػػػػن آثػػػػػار قانونيػػػػػة بالنسػػػػػبة إٔب أطرافهػػػػػا 

لػػػػػػيت تنشػػػػػػئها ىػػػػػػذه العبلقػػػػػػة ٢تػػػػػػذا الطػػػػػػرؼ أك ال ينصػػػػػػرؼ فقػػػػػػط إٔب اٟتقػػػػػػوؽ ا -كمػػػػػػنهم البلجػػػػػػيء نفسػػػػػػو -ا١تختلفػػػػػػة
 ذاؾ، ك إ٪تا ينصرؼ أيضان إٔب االلتزامات اليت تًتتب عليها.

فػػػػور االعػػػػًتاؼ لػػػػو بػػػػاٟتق ُب طلػػػػب  تتمثللللل أىللللم اآلثللللار المتعلقللللة، بجانللللب الحقللللوق التللللي تثبلللل  لبلجلللليء، -1
 يلي:بشأف البلجئُت فيما  1951اللجوء، طبقان ألحكاـ اتفاقية األمم ا١تتحدة لعاـ 

)، االسػػػػػػتثناء مػػػػػػن شػػػػػػرط 4اٟتػػػػػػق ُب مباشػػػػػػرة الشػػػػػػعائر الدينيػػػػػػة كاختيػػػػػػار نػػػػػػوع التعلػػػػػػيم الػػػػػػديٍت ألفػػػػػػراد أسػػػػػػرتو (ا١تػػػػػػادة 
)، اٟتػػػػػػػق ُب 13)، اٟتػػػػػػػق ُب ٘تلػػػػػػػك األمػػػػػػػواؿ، سػػػػػػػواء أكانػػػػػػػت منقولػػػػػػػة أـ عقاريػػػػػػػة (ا١تػػػػػػػادة 7ا١تعاملػػػػػػػة با١تثػػػػػػػل (ا١تػػػػػػػادة 

)، اٟتػػػػػػق ُب اٟتصػػػػػػوؿ علػػػػػػى كثػػػػػػائق 22/2يم (ا١تػػػػػػادة )، اٟتػػػػػػق ُب التعلػػػػػػ16العمػػػػػػل ا١تناسػػػػػػب مقابػػػػػػل األجػػػػػػر (ا١تػػػػػػادة 
)، اٟتػػػػػق ُب ٖتويػػػػػل أموالػػػػػو الػػػػػيت جلبهػػػػػا معػػػػػو إٔب دكلػػػػػة أخػػػػػرل 27،28ٖتقيػػػػػق الشخصػػػػػية كجػػػػػوازات السػػػػػفر (ا١تادتػػػػػاف

)، عػػػػػػدـ توقيػػػػػػع العقوبػػػػػػة عليػػػػػػو بسػػػػػػبب دخولػػػػػػو إقلػػػػػػيم الدكلػػػػػػة بطريقػػػػػػة غػػػػػػَت قانونيػػػػػػة، طا١تػػػػػػا تػػػػػػوافرت فيػػػػػػو 30(ا١تػػػػػػادة 
 ).33ك  32)، عدـ طرده أك إبعاده إال ُب أضيق اٟتدكد (ا١تادتاف 31شركط معينة (ا١تادة 

، طيلػػػػػة فػػػػػًتة ٘تتعػػػػػو بػػػػػاٟتق ُب اآلثلللللار التلللللي تتعللللللق بجانلللللب االلتزاملللللات التلللللي تترتلللللب فلللللي مواجهلللللة البلجللللليء -2
ا١تلجػػػػػػأ، يػػػػػػػأٌب ُب مقػػػػػػػدمتها االلتػػػػػػػزاـ بعػػػػػػػدـ القيػػػػػػػاـ بػػػػػػأم عمػػػػػػػل ذم طػػػػػػػابع سياسػػػػػػػي أك عسػػػػػػػكرم، ٯتكػػػػػػػن أف تعتػػػػػػػربه 

ضػػػػػاران بأمنهػػػػػا الػػػػػوطٍت، كطبقػػػػػان ١تػػػػػا تكشػػػػػف عػػػػػن خػػػػػربة العمػػػػػل الػػػػػدكٕب،  -أك دكلػػػػػة اإلقامػػػػػة ا١تعتػػػػػادة  -ية دكلػػػػػة اٞتنسػػػػػ
فػػػػػػػػػإف لدكلػػػػػػػػػة األصػػػػػػػػػل اٟتػػػػػػػػػق ُب أف تتقػػػػػػػػػدـ إٔب دكلػػػػػػػػػة ا١تلجػػػػػػػػػأ بطلػػػػػػػػػب تقييػػػػػػػػػد حركػػػػػػػػػة البلجػػػػػػػػػيء، سػػػػػػػػػواء ُب عقػػػػػػػػػد 

                                                           
(1)

 .169، ص 2009األكؿ، يناير ، العدد مجلة الجامعة اإلسبلميةصبلح الدين طلب فرج، ،"حقوؽ البلجئُت ُب الشريعة االسبلمية كالقانوف الدكٕب" 
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أف مثػػػػػل ىػػػػػذه  - أم دكلػػػػػة األصػػػػػل -االجتماعػػػػػات أك ُب القيػػػػػاـ بأيػػػػػة أنشػػػػػطة مشػػػػػأّة، مػػػػػىت أدركػػػػػت ىػػػػػذه الدكلػػػػػة 
األنشػػػػػػطة مػػػػػػن شػػػػػػأهنا أف هتػػػػػػدد مصػػػػػػػاٟتها، كمػػػػػػا ٕتػػػػػػدر اإلشػػػػػػارة ىنػػػػػػا إٔب أف التػػػػػػػزاـ دكلػػػػػػة ا١تلجػػػػػػأ ٔتراقبػػػػػػة تصػػػػػػػرفات 
البلجػػػػػػيء ٔتػػػػػػا يضػػػػػػمن كفػػػػػػاءه بالتزاماتػػػػػػو ُب ىػػػػػػذا الصػػػػػػدد، ىػػػػػػو مػػػػػػن قبيػػػػػػل االلتػػػػػػزاـ ببػػػػػػذؿ اٞتهػػػػػػد كلػػػػػػيس مػػػػػػن قبيػػػػػػل 

 (1) االلتزاـ بنتيجة.
 ولة الملجأ:ثانيا:األثار المترتبة في مواجهة د

: مبػػػػػػدأ عػػػػػػدـ اإلعػػػػػػادة القسػػػػػػرية علػػػػػػى النحػػػػػػو ا١تبػػػػػػُت ُب اتفاقيػػػػػػة األمػػػػػػم ا١تتحػػػػػػدة لعػػػػػػاـ القسللللللرية اإلعللللللادة عللللللدم -1
بشػػػػػأف مركػػػػػز البلجئػػػػػُت، يػػػػػنص علػػػػػى أنػػػػػو ينبغػػػػػي أال يعػػػػػاد أم الجػػػػػئ، بأيػػػػػة صػػػػػورة مػػػػػن الصػػػػػور إٔب أم بلػػػػػد  1951

ة القسػػػػػػػػػػرية مػػػػػػػػػػن الفعػػػػػػػػػػل الفرنسػػػػػػػػػػي يكػػػػػػػػػػوف معرضػػػػػػػػػػان فيػػػػػػػػػػو، ٠تطػػػػػػػػػػر االضػػػػػػػػػػطهاد، كقػػػػػػػػػػد اسػػػػػػػػػػتمد تعبَتعػػػػػػػػػػدـ اإلعػػػػػػػػػػاد
"refouler الػػػػػػذم يعػػػػػػٍت الػػػػػػدفع إٔب الػػػػػػوراء أك النبػػػػػػذ، كقػػػػػػد أشػػػػػػَت ألكؿ مػػػػػػرة إٔب فكػػػػػػرة أنػػػػػػو ال٬تػػػػػػب أف تعيػػػػػػد أم "

ا١تتعلقػػػػػػػػة بػػػػػػػػا١تركز الػػػػػػػػدكٕب   1933 مػػػػػػػػن اتفاقيػػػػػػػػة 3 دكلػػػػػػػػة أشخاصػػػػػػػػان إٔب دكؿ أخػػػػػػػػرل ُب ظػػػػػػػػركؼ معينػػػػػػػػة ُب ا١تػػػػػػػػادة
بػػػػػأال تقػػػػػـو بطػػػػػرد البلجئػػػػػُت ا١تقيمػػػػػُت مػػػػػن إقليمهػػػػػا كبػػػػػأال ٘تػػػػػنعهم  لبلجئػػػػػُت الػػػػػيت تعهػػػػػدت ٔتوجبهػػػػػا الػػػػػدكؿ األطػػػػػراؼ

"، مػػػػػػا ٓب Refoulementمػػػػػػن دخولػػػػػػو بواسػػػػػػطة إجػػػػػػراءات للشػػػػػػرطة مثػػػػػػل الطػػػػػػرد أك عػػػػػػدـ القبػػػػػػوؿ عنػػػػػػد اٟتػػػػػػدكد "
يتطلٌػػػػػب ذلػػػػػك األمػػػػػن الػػػػػوطٍت أك النظػػػػػاـ العػػػػػاـ كالتزمػػػػػت كػػػػػل دكلػػػػػة "بػػػػػأال تػػػػػرفض ُب أم حػػػػػاؿ مػػػػػن األحػػػػػواؿ دخػػػػػوؿ 

 .ند حدكد بلداف منشأىم"البلجئُت إقليمها ع
علػػػػػى نطػػػػػاؽ كاسػػػػػع، لكػػػػػن عهػػػػػدان جديػػػػػدا بػػػػػدأ حػػػػػُت أيػػػػػدت اٞتمعيػػػػػة  1933 ٓب يػػػػػتم التصػػػػػديق علػػػػػى اتفاقيػػػػػة عػػػػػاـ

ا١تبػػػػػدأ القائػػػػػل بأنػػػػػو ال ٬تػػػػػوز إرغػػػػػاـ البلجئػػػػػُت الػػػػػذين يبػػػػػدكف اعًتاضػػػػػات مػػػػػربرة علػػػػػى العػػػػػودة  1946 العامػػػػػة ُب عػػػػػاـ
خصصػػػػػػػة ا١تعنيػػػػػػػة بعػػػػػػػدٯتي اٞتنسػػػػػػػية كا١تشػػػػػػػاكل ا١تتصػػػػػػػلة ّٔػػػػػػػم إٔب بلػػػػػػػد منشػػػػػػػأىم كقػػػػػػػد اقًتحػػػػػػػت ُب البدايػػػػػػػة اللجنػػػػػػػة ا١ت

 حظران مطلقان على اإلعادة القسرية عند اٟتدكد بدكف أية استثناءات.
أضػػػػػػاؼ شػػػػػػرطان للمبػػػػػػدأ بواسػػػػػػطة فقػػػػػػرة جديػػػػػػدة تضػػػػػػمنت إنكػػػػػػار  1951 بيػػػػػػد أف مػػػػػػؤ٘تر ا١تفوضػػػػػػُت ا١تعقػػػػػػود ُب عػػػػػػاـ

علػػػػػػى األشػػػػػػخاص الػػػػػػذين توجػػػػػػد أسػػػػػػس معقولػػػػػػة حػػػػػػق االسػػػػػػتفادة مػػػػػػن مبػػػػػػدأ عػػػػػػدـ اإلعػػػػػػادة القسػػػػػػرية عنػػػػػػد اٟتػػػػػػدكد 
العتبػػػػػارىم خطػػػػػران علػػػػػى أمػػػػػن البلػػػػػد أك الػػػػػذين أدينػػػػػوا ٔتوجػػػػػب حكػػػػػم هنػػػػػائي بارتكػػػػػاب جرٯتػػػػػة ذات خطػػػػػورة خاصػػػػػة، 

ُب النهايػػػػػة، بأنػػػػػو فيمػػػػػا عػػػػػدا  1951كمػػػػػن ٍب يشػػػػػكلوف خطػػػػػران علػػػػػى ٣تتمػػػػػع ذلػػػػػك البلػػػػػد، كقػػػػػد قضػػػػػت اتفاقيػػػػػة عػػػػػاـ 
وز إعػػػػػػػػادة البلجئػػػػػػػػُت سػػػػػػػػواء لبلػػػػػػػػد منشػػػػػػػػأىم أك لبلػػػػػػػػداف أخػػػػػػػػرل قػػػػػػػػد ىػػػػػػػػذه اٟتػػػػػػػػاالت االسػػػػػػػػتثنائية احملػػػػػػػػدكدة، ال ٬تػػػػػػػػ

   .(2)يتعرضوف فيها للخطر
                                                           

(1)
 .375-373) ص ص 2003، (القاىرة: مكتبة الشركؽ الدكلية، أٛتد الرشيدم، "حقوق االنسان دراسة مقارنة في النظرية والتطبيق"  

(2)
 :ى"، متاح عللها التابع والبروتوكول البلجئين بوضع المتعلقة 1951 اتفاقيةجيل،" – جودكين .جام س 
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مػػػػػػػن اتفاقيػػػػػػػة األمػػػػػػػم ا١تتحػػػػػػػدة لعػػػػػػػاـ  32نصػػػػػػػت ا١تػػػػػػػادة  تقييلللللللد سللللللللطة الدوللللللللة بالنسلللللللبة إلبعلللللللاد البلجئلللللللين: -2
علػػػػي علػػػػى ثبلثػػػػة ضػػػػمانات أساسػػػػية لبلجػػػػئ فيمػػػػا يتعلػػػػق بإبعػػػػاده مػػػػن إقلػػػػيم الدكلػػػػة الػػػػيت يوجػػػػد فيهػػػػا كىػػػػي 1951

 النحو التأب:
تقييػػػػػػد سػػػػػػلطة الدكلػػػػػػة ُب إبعػػػػػػاد البلجئػػػػػػُت، ْتيػػػػػػث ال يكػػػػػػػوف ىػػػػػػذا اإلبعػػػػػػاد إال علػػػػػػى سػػػػػػبيل االسػػػػػػتثناء كعنػػػػػػػدما  -أ

 تقتضيو أسباب خاصة تتعلق باألمن القومي أك النظاـ العاـ.
لجػػػػأ عػػػػدـ ضػػػػركرة اتبػػػػاع إجػػػػراءات معينػػػػة فيمػػػػا يتعلػػػػق بقػػػػرار اإلبعػػػػاد كالطعػػػػن فيػػػػو، حيػػػػث يتعػػػػُت علػػػػى دكلػػػػة ا١ت -ب

إبعػػػػاد البلجػػػػئ الػػػػذم يقػػػػـو ُب مواجهتػػػػو سػػػػبب مػػػػن ىػػػػذه األسػػػػباب إال ٔتقتضػػػػى قػػػػرار يصػػػػدر مػػػػن جهػػػػة قضػػػػائية أك 
إداريػػػػة طبقػػػػان لئلجػػػػراءات الػػػػيت رٝتهػػػػا القػػػػانوف، علػػػػى أف يسػػػػمح لبلجػػػػئ بتقػػػػدٙب دفاعػػػػو ضػػػػد ىػػػػذا القػػػػرار كإثبػػػػات أف 

ي للدكلػػػػػة أك نظامهػػػػػا العػػػػػاـ، ك٘تكينػػػػػو مػػػػػن اسػػػػػتمرار كجػػػػػوده داخػػػػػل اإلقلػػػػػيم ال يتعػػػػػارض مػػػػػع مقتضػػػػػيات األمػػػػػن القػػػػػوم
الطعػػػػػن ُب ذلػػػػػك القػػػػػرار أمػػػػػاـ اٞتهػػػػػة ا١تختصػػػػػة، إال أف ىػػػػػذه ا١تػػػػػادة ذاهتػػػػػا ُب فقرهتػػػػػا الثانيػػػػػة أعطػػػػػت للدكلػػػػػة اٟتػػػػػق ُب 
حالػػػػػة كجػػػػػود ظػػػػػركؼ اضػػػػػطرارية تتعلػػػػػق بأمنهػػػػػا القػػػػػومي أف تتخػػػػػذ قػػػػػرار االبعػػػػػاد ُب أقصػػػػػر كقػػػػػت ٦تكػػػػػن كبالتػػػػػػإب ُب 

 ا١تتعذر على البلجئ الدفاع عن نفسو كتقدٙب األدلة ا١تطلوبة إلثبات براءتو.مثل ىذه اٟتالة يصبح من 
يتعػػػػػػُت علػػػػػػػى دكلػػػػػػػة ا١تلجػػػػػػػأ ُب حالػػػػػػػة مػػػػػػػا إذا أصػػػػػػػبح قػػػػػػػرار اإلبعػػػػػػػاد هنائيػػػػػػػان ككاجػػػػػػػب التنفيػػػػػػػذ بصػػػػػػػدكره بالشػػػػػػػكل  -ج

٬تػػػػػػب أف  ، عػػػػػػدـ تنفيػػػػػػذ ىػػػػػػذا القػػػػػػرار فػػػػػػوران، كإ٪تػػػػػػا32كاإلجػػػػػػراءات ا١تنصػػػػػػوص عليهػػػػػػا ُب الفقػػػػػػرة الثانيػػػػػػة مػػػػػػن ا١تػػػػػػادة 
٘تػػػػنح البلجػػػػئ مهلػػػػة معقولػػػػة يبحػػػػث خبل٢تػػػػا عػػػػن دكلػػػػة أخػػػػرل يػػػػذىب إليهػػػػا خػػػػبلؼ دكلػػػػة جنسػػػػيتو أك الدكلػػػػة الػػػػيت 

 يتهدده فيها االضطهاد.
مػػػػػػػػن االتفاقيػػػػػػػػة ال يسػػػػػػػػتفيد منهػػػػػػػػا إال  32كىنػػػػػػػػا ٕتػػػػػػػػدر اإلشػػػػػػػػارة إٔب أف ىػػػػػػػػذه الضػػػػػػػػمانات الػػػػػػػػواردة ُب نػػػػػػػػص ا١تػػػػػػػػادة 

قانونيػػػػػة كمشػػػػػركعة، كىػػػػػو مػػػػػا ينطػػػػػوم علػػػػػى ٘تييػػػػػز ُب ا١تعاملػػػػػة بػػػػػُت  البلجئػػػػػوف ا١توجػػػػػودكف علػػػػػى إقلػػػػػيم الدكلػػػػػة بصػػػػػفة
مػػػػػػن  31البلجئػػػػػػُت ا١توجػػػػػػودين بصػػػػػػورة قانونيػػػػػػة كأكلئػػػػػػك ا١توجػػػػػػودين بطريقػػػػػػة غػػػػػػَت قانونيػػػػػػة كيتعػػػػػػارض مػػػػػػع ركح ا١تػػػػػػادة 

  (1)االتفاقية نفسها.
كيقصػػػػػد بػػػػػو أنػػػػػو إذا كػػػػػاف مػػػػػن حػػػػػق الدكلػػػػػة عػػػػػدـ مػػػػػنح ا١تلجػػػػػأ داخػػػػػل إقليمهػػػػػا لؤلجانػػػػػب،  الملللللأوى المؤقللللل : -3

أف ٖتػػػػػػـر البلجػػػػػػئ مػػػػػػن فرصػػػػػػة اٟتصػػػػػػوؿ علػػػػػػى  -مػػػػػػا ٓب تتعػػػػػػرض مصػػػػػػاٟتها اٟتيويػػػػػػة للخطػػػػػػر -فإنػػػػػػو لػػػػػػيس مػػػػػػن حقهػػػػػػا
يتعػػػػػُت عليهػػػػػا أف ٘تػػػػػد لبلجػػػػػئ يػػػػػد العػػػػػوف سػػػػػواء بالسػػػػػماح لػػػػػو بػػػػػدخوؿ  كبالتػػػػػإبُب إقلػػػػػيم دكلػػػػػة أخػػػػػرل،  ا١تلجػػػػػأىػػػػػذا 

١تػػػػػػدة  -إف كػػػػػػاف موجػػػػػػودان بالفعػػػػػػل داخػػػػػػل اإلقلػػػػػػيم -ليمهػػػػػػا كالبقػػػػػػاء فيػػػػػػو ١تػػػػػػدة معينػػػػػػة أك بتأجيػػػػػػل طػػػػػػرده أك إبعػػػػػػاده إق

                                                           
(1)

 .44-42، ص ص مرجع سابق ،ُب: أٛتد الرشيدم (٤ترر)،٤تمد شوقي عبد العاؿ"حقوؽ البلجئ طبقا ١تواثيق األمم ا١تتحدة"،  

http://www.biblioislam.net/ar/Elibrary/Search.aspx?chk1=1&chk2=1&chk3=1&chk4=1&chk5=1&s2=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%B4%D9%88%D9%82%D9%8A%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%20%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8&st2=1
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معينػػػػػة كبالشػػػػػركط الػػػػػيت تراىػػػػػا مناسػػػػػبة حػػػػػىت يسػػػػػتطيع اٟتصػػػػػوؿ علػػػػػى تصػػػػػريح بالػػػػػدخوؿ إٔب دكلػػػػػة أخػػػػػرل أك يػػػػػتمكن 
 من اٟتصوؿ على ا١تلجأ فيها.

إٕب فكػػػػػػرة ا١تػػػػػػأكل ا١تؤقػػػػػػت،  1951دة بشػػػػػػأف مركػػػػػػز البلجئػػػػػُت لعػػػػػػاـ كُب ىػػػػػذا اإلطػػػػػػار أشػػػػػػارت اتفاقيػػػػػػة األمػػػػػم ا١تتحػػػػػػ
ك ذلػػػػػػك بالنسػػػػػػبة لبلجئػػػػػػُت ا١توجػػػػػػودين داخػػػػػػل إقلػػػػػػيم الدكلػػػػػػة بصػػػػػػفة غػػػػػػَت قانونيػػػػػػة ٍب قػػػػػػدموا أنفسػػػػػػهم  31ُب ا١تػػػػػػادة 

ا١تتعلقػػػػػػػػة بػػػػػػػالبلجئُت ا١توجػػػػػػػػودين ُب اإلقلػػػػػػػػيم بصػػػػػػػػفة  32للسػػػػػػػلطات ا١تختصػػػػػػػػة ُب أقػػػػػػػػرب كقػػػػػػػت ٦تكػػػػػػػػن، كُب ا١تػػػػػػػػادة 
ن قامػػػػػػػػت ُب حقهػػػػػػػػم أسػػػػػػػػباب خاصػػػػػػػػة بػػػػػػػػاألمن القػػػػػػػػومي أك النظػػػػػػػػاـ العػػػػػػػػاـ لدكلػػػػػػػػة ا١تلجػػػػػػػػأ تسػػػػػػػػتدعي قانونيػػػػػػػػة كلكػػػػػػػػ

إبعػػػػػػادىم، فألزمػػػػػػت الدكلػػػػػػة ُب كلتػػػػػػا اٟتػػػػػػالتُت بػػػػػػأف ٘تػػػػػػنح البلجػػػػػػئ قبػػػػػػل طػػػػػػرده أك إبعػػػػػػاده مهلػػػػػػة معقولػػػػػػة فضػػػػػػبلن عػػػػػػن 
 (1) التسهيبلت البلزمة حىت ٯتكنو السعي إٔب اٟتصوؿ على قبوؿ دكلة أخرل لو ُب إقليمها.

أك ٔتركػػػػز قػػػػانو٘ب ال ٮتتلػػػػف كثػػػػَتان عػػػػن ا١تركػػػػز  التللللزام دولللللة الملجللللأ بتللللوفير حللللد أدنللللى مناسللللب مللللن المعاملللللة: -4
الػػػػػػذم تعػػػػػػًتؼ بػػػػػػو ١تواطنيهػػػػػػا، أك علػػػػػػى األقػػػػػػل تعػػػػػػًتؼ لػػػػػػو ٔتركػػػػػػز ٯتاثػػػػػػل ذلػػػػػػك الػػػػػػذم تسػػػػػػلم بػػػػػػو لؤلجانػػػػػػب الػػػػػػذين 

جئػػػػػُت ينبغػػػػػي أف يكػػػػػوف ُب أضػػػػػيق يقيمػػػػػوف علػػػػػى إقليمهػػػػػا بصػػػػػورة معتػػػػػادة. فػػػػػالتمييز بشػػػػػكل عػػػػػاـ بػػػػػُت ا١تػػػػػواطنُت كالبل
 اٟتدكد.

التللللللللزام دولللللللللة الملجللللللللأ بالتعللللللللاون مللللللللع مفوضللللللللية األمللللللللم المتحللللللللدة لشللللللللئون البلجئللللللللين فللللللللي مباشللللللللرتها  -5
كبصػػػػػػػػفة خاصػػػػػػػػة مػػػػػػػػن أجػػػػػػػػل تسػػػػػػػػهيل كاجباهتػػػػػػػػا ُب اإلشػػػػػػػػراؼ علػػػػػػػػى تطبيػػػػػػػػق أحكػػػػػػػػاـ االتفاقيػػػػػػػػات ذات  لمهامهللللللللا:

 1967كبركتوكػػػػػػوؿ عػػػػػػاـ  1951لبلجئػػػػػػُت لعػػػػػػاـ الصػػػػػػلة، كبالػػػػػػذات أحكػػػػػػاـ اتفاقيػػػػػػة األمػػػػػػم ا١تتحػػػػػػدة بشػػػػػػأف مركػػػػػػز ا
 ا١تكمل ٢تا.

كبإرادهتػػػػا ا١تنفػػػػردة ُب أيػػػػة  التللللزام دولللللة الملجللللأ بعللللدم المبللللادرة إلللللى إنهللللاء حالللللة اللجللللوء مللللن تلقللللاء نفسللللها: -6
ٟتظػػػػػة مػػػػػا ٓب توجػػػػػد ا١تػػػػػربرات ا١توضػػػػػوعية الػػػػػيت تسػػػػػوغ ٢تػػػػػا ذلػػػػػك، كمػػػػػا أنػػػػػو يتعػػػػػُت علػػػػػى ىػػػػػذه الدكلػػػػػة أف ٖتػػػػػًـت رغبػػػػػة 

إهنػػػػػػاء حالػػػػػػة اللجػػػػػػوء ىػػػػػػذه كالعػػػػػػودة إٔب بلػػػػػػده األصػػػػػػلي أك إٔب بلػػػػػػد آخػػػػػػر يػػػػػػرل أنػػػػػػو سػػػػػػيوفر لػػػػػػو ظركفػػػػػػان البلجػػػػػػئ ُب 
   (2)أفضل للحياة.

 ثالثا: اآلثار المترتبة في مواجهة الدول األخرى:

                                                           
(1)

 .46 -44، ص ص المرجع السابق 
(2)

،ُب: أٛتد الرشيدم أٛتد الرشيدم"اٟتق ُب طلب اللجوء كأحد تطبيقات حقوؽ اإلنساف: دراسة ُب ضوء ا١تواثيق الدكلية كُب بعض الدساتَت كالتشريعات العربية"،   
 .84 ، صمرجع سابق (٤ترر)،

http://www.biblioislam.net/ar/elibrary/Search.aspx?chk1=1&chk2=1&chk3=1&chk4=1&chk5=1&s2=%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF%D9%8A&st2=1
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إف أكؿ أثػػػػػػر قػػػػػػانو٘ب يرتبػػػػػػو االعػػػػػػًتاؼ للشػػػػػػخص األجنػػػػػػيب بصػػػػػػفة البلجػػػػػػيء، ُب مواجهػػػػػػة الػػػػػػدكؿ األخػػػػػػرل كافػػػػػػة، ٔتػػػػػػا 
الػػػػػػػيت ينتمػػػػػػػي إليهػػػػػػػا باٞتنسػػػػػػػية أك دكلػػػػػػػة إقامتػػػػػػػو ا١تعتػػػػػػػادة، يتمثػػػػػػػل ُب كجػػػػػػػوب تسػػػػػػػليم ىػػػػػػػذه الػػػػػػػدكؿ  ُب ذلػػػػػػػك الدكلػػػػػػػة

ٚتيعهػػػػػا بتمتػػػػػع ىػػػػػذا البلجػػػػػيء بػػػػػاٟتق ا١تمنػػػػػوح لػػػػػو مػػػػػن جانػػػػػب دكلػػػػػة ا١تلجػػػػػأ، كاعتبػػػػػار أف مػػػػػنح البلجػػػػػيء ىػػػػػذا اٟتػػػػػق 
يػػػػاـ بػػػػأم عمػػػػل عػػػػدائي ىػػػػو عمػػػػل مػػػػن أعمػػػػاؿ السػػػػيادة. كيتصػػػػل بػػػػذلك أيضػػػػان، التػػػػزاـ ىػػػػذه الػػػػدكؿ ػػػػػػ كافػػػػة ػػػػػػ بعػػػػدـ الق

ضػػػػػػػد البلجػػػػػػػيء ، كػػػػػػػذلك فإنػػػػػػػو ال ينبغػػػػػػػي للػػػػػػػدكؿ األخػػػػػػػرل أف تنظػػػػػػػر إٔب موقػػػػػػػف دكلػػػػػػػة ا١تلجػػػػػػػأ ا١تتمثػػػػػػػل ُب منحهػػػػػػػا 
 (3) اللجوء لشخص معُت على أنو عمل غَت كدم أك عدائي موجو ضدىا.

 : رابعاً: إنتهاء اللجوء في القانون الدولي
 ديد من األسباب، كأ٫تها يتمثل ُب:يرجع إنتهاء اللجوء ُب القانوف الدكٕب إٕب الع

 الوفاة. -1
: فلدكلػػػػػة ا١تلجػػػػػأ أف تضػػػػػع هنايػػػػػة للملجػػػػػأ بإرجػػػػػاع البلجػػػػػيء أك طػػػػػرده، كقػػػػػد حػػػػػددت االتفاقيػػػػػة ا٠تاصػػػػػة  الطلللللرد -2

 أف الطرد ٦تكن ُب حق البلجيء، كلكن كفق الضوابط التالية : 1951بوضع البلجئُت لسنة 
 نونيان إال لدكاعي األمن الوطٍت أك النظاـ العاـ .ليس لدكلة ا١تلجأ أف تطرد الجئان قا -أ

 .تصريح دخوؿ إٔب إقليم دكلة أخرل ليس لدكلة ا١تلجأ أف تطرد البلجيء إال إذا كاف قد حصل على -ب
 .قة ا١تثلى اليت ينتهي ّٔا اللجوءكىي رجوع البلجيء إٔب ببلده، ك الشك أهنا الطري العودة الطوعية: -3
كىػػػػػو أف ٘تػػػػػنح دكلػػػػػة ا١تلجػػػػػأ اٞتنسػػػػػية لبلجػػػػػيء، كعندئػػػػػذ ينتهػػػػػي اللجػػػػػوء ُب  دوللللللة الملجلللللأ:التجلللللنس بجنسلللللية  -4

   (1)تلك اٟتالة، ك ذلك لتمتعو ّتنسية دكلة أخرل غَت الدكلة اليت فر منها .
 الوضع القانوني للبلجئين السوريين في تركيا المبحث الثاني:

 الحماية الدولية للبلجئين.المطلب األول: وضع السوريين في تركيا من منظور قانون 
 ككذلك لو، ا١تستحق كشركط اٟتق، ىذا طلب حكم بياف خبلؿ من اللجوء لطالب أك لبلجئ القانو٘ب الوضع يتحدد

 كاجبات، من ذلك على يًتتب كما اٟتكم، ّٔذا الدكؿ إلزاـ كمدل ا١تا٨تة، كاٞتهة اٟتق ىذا منح حكم خبلؿ من
 على يؤثر الذم تكييفو،األمر بشأف كبَتا  جدال التحديد،يعرؼ كجو على كيابًت  ك اليـو با٠تارج السورم فالوجود

 ّٔا. اللجوء دكؿ التزاـ مدل ك ٢تا البلجئُت استحقاؽ مدل ك اٟتق ىذا امتدادات ٖتديد
 البلجئين: لحقوق أوال:بالنسبة

                                                           
(3)
 .379، ص مرجع سابقأٛتد الرشيدم، "حقوؽ االنساف دراسة مقارنة ُب النظرية كالتطبيق"، 
(1)

 .170 ، صمرجع سابق صبلح الدين طلب فرج،  
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 اٟتقوؽ من حقان  باعتباره ، اللجوء طلب ُب الفرد حق على تنص الوطنية الدساتَت ك الدكلية كا١تواثيق العهود معظم 
 .كثَتة  دكلية جهات كترعاىا تنظمها اليت لئلنساف، األساسية

 من االضطهاد، من خبلصان  بو كالتمتع أخرل بلداف ُب ملجأ التماس ُب كحقو كاألماف، كاٟترية اٟتياة ُب الفرد فحق
 .الدكٕب القانوف ُب لكربلا األ٫تية ذات اٟتقوؽ

 على تنشر العامة اٞتمعية "إف ـ:1948 عاـ كا١تنشور ا١تعتمد اإلنساف ٟتقوؽ العا١تي اإلعبلف ديباجة ُب جاء فقد
 كيما  األمم، ككافة الشعوب كافة  تبلغو أف ينبغي الذم ا١تشًتؾ األعلى ا١تثل بوصفو اإلنساف ٟتقوؽ اإلعبلف ىذا ا١تؤل

 إٔب كالًتبية، التعليم خبلؿ كمن الدكاـ، على أعينهم نصب اإلعبلف ىذا كاضعُت كىيئاتو تمعآّ أفراد ٚتيع يسعى
 كمراعاهتا ّٔا، العا١تي االعًتاؼ -كالدكلية الوطنية- ا١تطردة بالتدابَت يكفلوا ككيما كاٟتريات، اٟتقوؽ ىذه احًتاـ توطيد
 كقد(1).السواء" على كاليتها ٖتت ا١توضوعة األقاليم شعوب بُت كفيما ذاهتا، األعضاء الدكؿ شعوب بُت فيما الفعلية

 خبلصان  بو، كالتمتع أخرل، بلداف ُب ملجأ التماس حق فرد "لكل منو: األكٔب الفقرة ُب عشرة الرابعة ا١تادة ُب جاء
  ."االضطهاد من

 أف ُب اٟتق شخص "لكل لسابعة:ا الفقرة كالعشرين الثانية ا١تادة ُب اإلنساف ٟتقوؽ األمريكية االتفاقية ُب جاء كما
 (2).الدكلية" كاالتفاقيات الدكلة لتشريعات كفقان  أجنيب، قطر ُب ملجأ كٯتنح يطلب
 عند اٟتق شخص لكل "أف على: اإلنساف ٟتقوؽ األفريقي ا١تيثاؽ من الثالثة الفقرة عشرة الثانية ا١تادة كنصت

 (3).الدكلية" كلبلتفاقيات بلد، كل  لقانوف طبقان  ؛أجنبية دكلة أم ُب ملجأ على ك٭تصل يسعى أف ُب اضطهاده
 األكٔب: الفقرة 1966 عاـ الصادر كالسياسية ا١تدنية باٟتقوؽ ا٠تاص الدكٕب العهد من التاسعة ا١تادة ُب جاء كما

 ٟتقوؽ العريب ا١تيثاؽ مشركع من عشرة السادسة ا١تادة كأكدت."شخصو على األماف كُب اٟترية، ُب حق فرد "لكل
 ."االضطهاد من ىربان  أخرل؛ ببلد إٔب السياسي اللجوء طلب ُب اٟتق مواطن "لكل أف: على نسافاإل

 عشرة الثانية ا١تادة ُب ـ1990 عاـ اإلسبلمي ا١تؤ٘تر منظمة عن الصادر اإلنساف حقوؽ حوؿ القاىرة إعبلف كتناكؿ
 (4).آخر بلد إٔب اللجوء حق -اضطهد إذا- إنساف لكل أف
 يتطلب الذم اإلنسا٘ب اللجوء ُب اٟتق ٯتنحهم قانو٘ب كضع ُب يتواجدكف السوريُت البلجئُت أف سبق ٦تا يتبُت ك

 األحواؿ. من حاؿ بأم منو ٕتريدىم ٯتكن ال حق ىو اإلضطهاد،ك من ىربا إليها فركا اليت الببلد ُب األمن ك اٟتماية
 لللجوء: المانحة الدولة لئللتزامات ثانيا:بالنسبة

                                                           
 

(1)
 114ص سيف أمَت حقوقي. كعي إٔب مدخل اإلنساف حقوؽ ،42 ،17ص الكويتية احملامُت ٚتعية إعداد اإلنساف حقوؽ 

 
(2)

  114ص سيف أمَت حقوقي. كعي إٔب مدخل اإلنساف: حقوؽ 
(3)

  2/180 كآخركف بسيو٘ب ٤تمود د. كاإلقليمية العا١تية الوثائق اإلنساف حقوؽ ،114ص سيف أمَت حقوقي. كعي إٔب مدخل اإلنساف حقوؽ 
(4)
 كتػاب  مػن 180ص لبلجئػُت الدكليػة اٟتمايػة بشػأف مػذكرة ،114ص سػيف أمػَت حقػوقي. كعػي إٔب مػدخل اإلنسػاف حقوؽ ،42 ،17ص الكويتية احملامُت ٚتعية إعداد اإلنساف حقوؽ 

   26ص الكويت بدكلة اإلسبلمية كالشؤكف كقاؼاأل كزارة اإلسبلـ ُب اإلنساف ٟتقوؽ اإلسبلمي اإلعبلف كآخرين، بسيو٘ب ٤تمود د. إعداد الثا٘ب آّلد اإلنساف حقوؽ
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 كالقوانُت التوجيهية ا١تبادئ من ٣تموعة مطردة بصورة ٬تمع الدكٕب آّتمع ظل العشرين القرف خبلؿ أنو ٮتفى ال
 من الفرار على أجربكا األشخاص من متزايد عدد كمعاملة األساسية، اإلنساف حقوؽ ٛتاية تستهدؼ اليت كاالتفاقيات

 .لبلجئوفا كىم االضطهاد من ٥تتلفة ألشكاؿ التعرض من ا٠توؼ بسبب أكطاهنم
 1951 عاـ اتفاقية باعتماد ذركهتا 1921 عاـ ا١تتحدة األمم عصبة عهد ُب بدأت اليت العملية ىذه بلغت كقد

 .1967 عاـ ُب تبلىا الذم كبركتوكو٢تا البلجئُت بوضع ا٠تاصة
 الربكتوكوؿ، إٔب ٦تاثل عدد كانضم بلدان، 133 االتفاقية ىذه على صدقت اليت البلداف عدد بلغ اٟتاضر الوقت كَب

 كعدد دكلة، 188 بلغ حيث ،1949 عاـ جنيف اتفاقيات ُب األطراؼ بعدد ا١تقارنة عند كافيان   ليس العدد كىذا
 .دكلة 192 بلغ حيث الطفل حقوؽ اتفاقية كقعت اليت الدكؿ

 لبلجئُت ةاٟتماي توفَت ُب كتسهم الدكؿ، بو تنهض الذم الدكر البلجئُت لشؤكف ا١تتحدة األمم مفوضية دكر كيكمل
 :طريق عن

 .كتنفيذىا بالبلجئُت ا٠تاصة كالقوانُت االتفاقيات إٔب االنضماـ إٔب الدعوة -1
 .دكليان  ّٔا ا١تعًتؼ القانوف ١تعايَت كفقان  البلجئوف يعامل أف ضماف -2
 .منها فركا اليت البلداف إٔب قسران  يعادكا كأال اللجوء، البلجئوف ٯتنح أف ضماف -3
 اتفاقية ُب الوارد للتعريف كفقان  ال، أـ الجئا يعترب ما شخص كاف  إذا ما لتقرير ا١تناسبة اإلجراءات تركيج -4

 .اإلقليمية االتفاقيات ُب الواردة األخرل للتعريفات كفقان  ك 1951 عاـ
 (1)البلجئُت ١تشكبلت دائمة حلوؿ التماس -5

 األجانب ا١تواطنوف ّٔا يتمتع اليت ا١تعاملة معايَت نفس أدٗب كحد  يستحقوف البلجئُت أف االتفاقية أكدت كقد
 ١تشكلة الدكٕب بالنطاؽ اعًتافا ىذا كييعدُّ .ا١تواطنوف ّٔا يتمتع اليت ا١تعاملة نفس كثَتة  حاالت كَب بلد، أم ُب اآلخركف
 .البلجئُت

 ةالدكلي اٟتماية ىل كالبلجئُت؟ ٚتيع إٔب دائمان  ٞتوءا ٯتنح أف االتفاقية ىذه إٔب ينضم بلد إٔب يطلب ىل لكن،ك 
 دائمة؟؟ ٛتاية ىي للبلجئُت

 اٟتماية أف بيد ٞتوئهم، بلد ُب كيند٣توف دائمة، بصورة البلجئوف فيها يبقى حاالت ىناؾ كانت  كإف حىت أنو الواقع
 زكاؿ عند شخص أم عن البلجئ صفة تزكؿ فقد تلقائية، بصورة دائمة ليست االتفاقية ىذه ٔتوجب تقدـ اليت

 الطوعية اإلعادة تكوف البلجئُت، من الوافدة الضخمة األعداد حالة كَب البلجئ، ضعك  منحو إٔب أدت اليت األسباب
 يعد لئلتفاقية اإلنضماـ أف غَت.ا١تنشأ بلد ُب الظركؼ بذلك تسمح عندما ا١تفضل اٟتل ىي اٟتاؿ بطبيعة الوطن إٔب

                                                           

   WWW.UNHCR.ORGالعنكبويتة الشبكة على البلجئُت لشؤكف السامية ا١تفوضية موقع )(1 
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 ٭تسن إنو ،كمادكليان  ّٔا ا١تعًتؼ كاإلنسانية ةالقانوني للمعايَت كفقان  البلجئُت ٔتعاملة ما بلد التزاـ مدل يبُت ألنو مهمان 
 الدكؿ بُت احتكاؾ أم حدكث تفادم إٔب يؤدم-األىم ىذا ك -،كىواألماف بر إٔب الوصوؿ ُب البلجئُت فرص
 وفإن اللجوء، منح على فعبلن  االتفاقية على ا١توقعة البلداف من بعينو بلد أقدـ فلو بالبلجئُت، ا١تتعلقة ا١تسائل بشأف
 كعدكانية بادرة كليس كقانو٘ب، كإنسا٘ب، سلمي، عمل أنو على العمل ذا٢ت ينظر أف بالبلجئُت ا٠تاص ا١تنشأ بلد على
 (2). البلجئُت ٛتاية مسؤكلية ٖتمل ُب للمشاركة ما بلد استعداد لتبياف كاؼ  كحده الئلنظماـ لعل

 ا١تقيمُت البلجئُت إتاه 1951 اتفاقية على وقعةا١ت للدكؿ األساسية ا١تسؤكلية ىي البلجئُت ٛتاية أف تأتى ٦تا يتضح
 على توقع ٓب اليت الدكؿ تلك فيها ٔتا- الدكؿ ٚتيع فإف ٍب كمن الوثيقة، ىذه ُب احملددة الشركط حسب أراضيها ُب

 الدكٕب فالقانو  من جزءان  اٟتاضر الوقت ُب تيعدُّ  اليت البلجئُت، ٟتماية األساسية للمعايَت ٘تتثل بأف ملزمة -االتفاقية
 ٬توز ال با١تقابل ك للتهديد معرضة حريتو أك حياتو فيو تكوف إقليم إٔب الجئ أم إعادة جواز عدـ يعٍت .٦تا العاـ

 .االضطهاد ضد اٟتماية فيو يلتمس ما بلد إٔب الدخوؿ من الجئ أم حرماف
 )32( ا١تادة عليو نصت ما كىذا االتفاقية، ٢تذه ا١تنضمة السيما عمومان، للدكؿ ملـز اللجوء حق منح يصبح ىكذاك 

 تتعلق ألسباب إال أرضها، على شرعية بصورة ا١توجود البلجئ طرد عن ا١تتعاقدة الدكؿ "٘تتنع كنصها: )1( الفقرة
 ."العاـ النظاـ أك الوطٍت باألمن

  ."القانونية لؤلصوؿ كفقان  متخذ لقرار تنفيذان  إال البلجئ ىذا مثل طرد يتم "ال ):2( الفقرة كُب
 أك حياتو حيث األقاليم أك اٟتدكد إٔب صورة بأم البلجئ رد أك طرد ا١تتعاقدة الدكؿ على "٭تظر ):33( ا١تادة كُب

 (1)مهددتاف حريتو
 ال فإنو البلجئ، ٛتاية ٣تاؿ ُب -االضطهاد دكلة إٔب البلجئ إعادة جواز عدـ كىو- ا١تبدأ ٢تذا القصول لؤل٫تية كنظران 
 ا١تادة عليو نصت ما كىو السابقة، )33( ا١تادة نص على ٖتفظات أية تورد أف االتفاقية هىذ ُب األطراؼ للدكؿ ٬توز

 .ذاهتا االتفاقية من )42(
 باعتباره أك عرفية قانونية قاعدة باعتباره سواء ملزمة، دكلية قانونية قاعدة األخَتة السنوات ُب أصبح قد ا١تبدأ ىذاك 

 ُب أطرافان  تكن ٓب كلو الدكؿ، ٞتميع ملـز فهو ٍب كمن ا١تتمدنة، األمم قرتوأ اليت للقانوف العامة ا١تبادئ من مبدأ
 .أقرتو اليت الدكلية ا١تعاىدات

  ،الدكؿ من كثَت  ُب احملاكم بو تأخذ كما  الداخلية، التشريعات عليو نصت قد البلجئ إعادة جواز عدـ مبدأ أف ذلك
 مبدأ صار قد ا١تبدأ ىذا أف يظهر كّٔذا.العملية ا١تمارسات ُب ا١تبدأ ىذا احًتاـ على الغالب ُب ٕترم الدكؿ أف كما

                                                           
 س ا١ترجع.نف  (2)

 العنكبوتية الشبكة على البلجئُت لشؤكف السامية ا١تفوضية موقع من كتصرؼ، باختصار 1967 لعاـ كبركتوكو٢تا البلجئُت بوضع ا١تتعلقة 1951 عاـ اتفاقية 1)( 
WWW.UNHCR.ORG، 180ص لبلجئُت الدكلية اٟتماية بشأف مذكرة ،110ص حقوقي كعي إٔب مدخل اإلنساف حقوؽ. 
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 السيادة فكرة مثل ا١تعوقات من الكثَت تعًتضو كانت  إف .ك (2)الدكٕب آّتمع ُب األعضاء الدكؿ لكافة ملزمان  قانونيان 
 بعض أف كذلك سي،السيا اللجوء حق الحًتاـ دكٕب ضماف تأسيس سبيل ُب رئيسان  عائقان  ٘تثل الدكؿ ّٔا تتمتع اليت

 الدكٕب، القانوف قواعده كيضع يرسخو مشًتؾ، لقانوف إرادهتا إخضاع كترفض مطلقة، سيادة ذات نفسها تعيدُّ  الدكؿ
 على- الدكؿ تتخلَّ  ٓب ما اٟتقوؽ صيانة ٯتكن ال أنو جانب من شديد، نقد إٔب الدكلة سيادة مبدأ تعرض كقد

 ا١تطلقة السيادة مفهـو ظل ُب ملزمة كغَت ناقصة ستظل دكلية تفاقيةا أية أف كما  سيادهتا، من جزء عن -األقل
 .الدكلية اإلجراءات كانعداـ

 القانونيُت غَت كاألجانب االقتصاديُت البلجئُت تدفق ١تواجهة الدكؿ بعض تستحدثها اليت التقييدية التدابَت أف كما
 إجراءات، من كغَتىا كثائق، ببل أجانب ٖتمل اليت اٞتوية ا٠تطوط على غرامات كفرض أراضيها، إٔب الوصوؿ من
 من كالرد طلباهتم، أماـ األبواب إغبلؽ من بدءا حقوقهم تنتهك ،الذينلبلجئُت الدكلية اٟتماية أماـ آخر عائقا ٘تثل

 .(1)كثَتة  ك١تشاكل عديدة ألخطار يعرضهم ٦تا منها، فركا اليت بلداهنم إٔب إعادهتم كأحيانا كاٟتدكد، ا١تطارات
 ْتماية ٘تتعهم استمرار مع ا٠تارج إٔب ٞتأكا الذين األشخاص يعد ال الدكٕب القانوف أف ىذا من الظاىر كاف  إفك 

 يهجر أف منفي أك مبعد بأنو الشخص لوصف يكفي ال إذ باختيارىم، الجئوف ألهنم الجئُت؛ حكوماهتم كمساعدة
 يتعرض يكن ٓب أنو طا١تا تعجبو، ال أك تركقو ال البلد ذلك ُب كقعت اليت السياسية األحداث ألف ا١تعتادة؛ إقامتو دكلة
 ُب االستقرار ُب يرغبوف الذين األشخاص أف كما األحداث، ىذه نتيجة باالضطهاد مهددان  كاف  أك لبلضطهاد، فيها
 تسمح الظركؼ كانت  إذا الجئوف بأهنم االدعاء ٯتكن ال خالصة اقتصادية ألسباب األصلية دكلتهم غَت أخرل دكلة

 .(2)ا٢تجرة ّٔذه م٢ت
 ٛتاية كجود عدـ حالة ُب حكومية غَت عناصر من أك - حكومية سلطة عن صادران  يكوف قد االضطهاد أف غَت

 ٘تييزان  أك إنسانية، ال معاملة أك ىجومان، يواجهوف الذين األشخاص بأف ا١تفوضية سياسة تقضي لذلك كافية،  حكومية
 .(3)كبلجئُت  ّٔم االعًتاؼ ينبغي لذلك، مستعدة غَت أك ٛتايتهم عن عاجزة حكوماهتم كتكوف ، خطَتان 

 المطلب الثاني: وضع السوريين من منظور قانون الحماية المؤقتة التركي.
تعمػػػػػػل اٟتكومػػػػػػة الًتكيػػػػػػة علػػػػػػى ٖتسػػػػػػُت القػػػػػػوانُت الػػػػػػيت تػػػػػػنظم كجػػػػػػود األجانػػػػػػب ُب تركيػػػػػػا ٔتػػػػػػا يكفػػػػػػل كافػػػػػػة اٟتقػػػػػػوؽ 

ا٠تطػػػػػػوة اإل٬تابيػػػػػػة ،ك قػػػػػػد كانػػػػػػت اريػػػػػػة تسػػػػػػهل ٖتركػػػػػػات األجانػػػػػػب ُب تركيػػػػػػااإلنسػػػػػػانية أكالن، كٔتػػػػػػا يػػػػػػوفر معػػػػػػامبلت إد
الكػػػػػػػػػربل ىػػػػػػػػػي ٖتويػػػػػػػػػل قػػػػػػػػػوانُت إقامػػػػػػػػػة األجانػػػػػػػػػب ُب تركيػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػن مؤسسػػػػػػػػػات أمنيػػػػػػػػػة تابعػػػػػػػػػة إٔب كزارة الداخليػػػػػػػػػة، إٔب 

                                                           

 .كتصرؼ باختصار 105-102ص عطية أٛتد ا٠تَت أبو د. الدكٕب القانوف ُب لبلجئ القانونية اٟتماية (2) 
 

(1)
 . 261 -259ص شطناكم فيصل د. اإلنسا٘ب الدكٕب كالقانوف اإلنساف حقوؽ 

 
(2)
 247ص شطناكم فيصل د. اإلنسا٘ب الدكٕب كالقانوف اإلنساف حقوؽ ،89ص عطية أٛتد ا٠تَت أبو د. الدكٕب القانوف ُب لبلجئ القانونية اٟتماية 

 
(3)
  WWW.UNHCR.ORGالبلجئُت لشؤكف السامية ا١تفوضية 
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كًب تعػػػػػػػُت إدارة مدنيػػػػػػػة ‖ ا١تديريػػػػػػػة العامػػػػػػػة إلدارة ا٢تجػػػػػػػرة―مؤسسػػػػػػػات مدنيػػػػػػػة تابعػػػػػػػة لػػػػػػػنفس الػػػػػػػوزارة، فقػػػػػػػد تأسسػػػػػػػت 
عليهػػػػػػا، كقػػػػػػد بػػػػػػدأت ىػػػػػػذه ا١تديريػػػػػػة العامػػػػػػػة إلدارة ا٢تجػػػػػػرة عملهػػػػػػا كشػػػػػػرعت ُب تنظػػػػػػيم إقامػػػػػػات كتصػػػػػػػاريح تشػػػػػػرؼ 

عمػػػػػػػػل النػػػػػػػػازحُت كالبلجئػػػػػػػػُت كا١تهػػػػػػػػاجرين األجانػػػػػػػػب إٔب تركيػػػػػػػػا، كقػػػػػػػػد حلػػػػػػػػت ىػػػػػػػػذه ا١تديريػػػػػػػػة العامػػػػػػػػة إلدارة ا٢تجػػػػػػػػرة 
  كانت تتبع مديرية األمن العاـ.اليت‖ إدارة شؤكف األجانب―مكاف 

نوف األجانػػػػػب كاٟتمايػػػػػة الدكليػػػػػة، كىػػػػػذا القػػػػػانوف ىػػػػػو قػػػػػانوف دكٕب دخػػػػػل حيػػػػػز التنفيػػػػػذ ُب تركيػػػػػا منػػػػػذ اسػػػػػتنادا إٔب قػػػػػا
 .2014نيساف / أبريل من ىذا العاـ  11

، أم أنػػػػػػو يسػػػػػػتند ‖قػػػػػػانوف األجانػػػػػػب كاٟتمايػػػػػػة الدكليػػػػػػة―كالنظػػػػػػاـ الػػػػػػذم يػػػػػػنظم قػػػػػػوانُت اللجػػػػػػوء كالنػػػػػػازحُت يسػػػػػػتند إٔب 
أكائػػػػػل ا١تسػػػػػتفيدين مػػػػػن ىػػػػػذا القػػػػػانوف سػػػػػيكوف البلجئػػػػػُت السػػػػػوريُت إٔب تركيػػػػػػا كمن ا١تؤكػػػػػد اف مػػػػػن ،إٔب معػػػػػايَت دكليػػػػػة

الػػػػػػيت تقػػػػػػدـ ٢تػػػػػػم اٟتكومػػػػػػة الًتكيػػػػػػة اآلف ٛتايػػػػػػة مؤقتػػػػػػة، كلكػػػػػػن ظػػػػػػركؼ اسػػػػػػتمرار القتػػػػػػاؿ ُب سػػػػػػوريا إٔب امػػػػػػد بعيػػػػػػد أك 
 .غَت معلـو سوؼ يسمح للسوريُت االستفادة من ىذا القانوف

 :المؤقتة في تركياأوال:البلئحة التنظيمية لتطبيق الحماية 
بتػػػػػػػػػػاريخ  6883جػػػػػػػػػػاءت البلئحػػػػػػػػػػة التنظيميػػػػػػػػػػة للحمايػػػػػػػػػػة ا١تؤقتػػػػػػػػػػة ٔتوجػػػػػػػػػػب قػػػػػػػػػػرار ٣تلػػػػػػػػػػس الػػػػػػػػػػوزراء الًتكػػػػػػػػػػي رقػػػػػػػػػػم 

  . 22/10/2014، كدخلػػػػػػػت حيػػػػػػػز النفػػػػػػػاذ بنشػػػػػػػرىا ُب اٞتريػػػػػػػدة الرٝتيػػػػػػػة بتػػػػػػػاريخ  13/10/2014
 2013كػػػػػي اٞتديػػػػػد لعػػػػػاـ مػػػػػن قػػػػػانوف األجانػػػػػب كاٟتمايػػػػػة الدكليػػػػػة الًت  91كجػػػػػاءت ىػػػػػذه البلئحػػػػػة اسػػػػػتنادان للمػػػػػادة 

مػػػػػػادة ُب إحػػػػػػػدل عشػػػػػػرة بػػػػػػػاب.  63. كتألفػػػػػػػت البلئحػػػػػػة مػػػػػػػن 11/4/2014كالػػػػػػذم دخػػػػػػػل حيػػػػػػز النفػػػػػػػاذ بتػػػػػػاريخ 
، بسػػػػػػػػػبب 28/4/2011باإلضػػػػػػػػػافة إٔب مػػػػػػػػػادة مؤقتػػػػػػػػػة تتعلػػػػػػػػػق بشػػػػػػػػػموؿ كػػػػػػػػػل القػػػػػػػػػادمُت مػػػػػػػػػن سػػػػػػػػػوريا مػػػػػػػػػن تػػػػػػػػػاريخ 

كمػػػػػا ٖتػػػػػل كثيقػػػػػة ا٢تويػػػػػة ا١تمنوحػػػػػة األحػػػػػداث اٞتاريػػػػػة ىنالػػػػػك بتطبيػػػػػق اٟتمايػػػػػة ا١تؤقتػػػػػة كفقػػػػػان ألحكػػػػػاـ ىػػػػػذه البلئحػػػػػة،  
قبػػػػػػل دخػػػػػػوؿ البلئحػػػػػػة التنفيذيػػػػػػة حيػػػػػػز النفػػػػػػاذ " أم البطاقػػػػػػة الػػػػػػيت حصػػػػػػل عليهػػػػػػا السػػػػػػوريوف مػػػػػػن مػػػػػػديريات األمػػػػػػن 

"، ٤تػػػػػل كثيقػػػػػة اٟتمايػػػػػة ا١تؤقتػػػػػة، كٯتكػػػػػن أف ٯتػػػػػنح أصػػػػػحاب ىػػػػػذه الوثيقػػػػػة رقػػػػػم 98العػػػػػاـ (أمنيػػػػػات) الػػػػػيت تبػػػػػدأ بػػػػػالرقم 
   .(1). إٔب أف يتم تنظيم كثيقة ىوية ٛتاية مؤقتة 5490بطاقة أجنبية ٔتوجب القانوف رقم 

 :المبادئ العامة للحماية المؤقتة .1
عػػػػػػدـ تطبيػػػػػػػق األحكػػػػػػػاـ ا١تتعلقػػػػػػة بالػػػػػػػدخوؿ كاإلقامػػػػػػػة ُب  :"، ك أبػػػػػػرز ماجػػػػػػػاء ُبمػػػػػػػن البلئحػػػػػػػةالبػػػػػػػاب الثػػػػػػا٘ب  اتناك٢تػػػػػػ

مػػػػػػػن قػػػػػػػانوف االجانػػػػػػػب كاٟتمايػػػػػػػة الدكليػػػػػػػة بشػػػػػػػكل ٯتنػػػػػػػع األجانػػػػػػػب مػػػػػػػن 7-6-5تركيػػػػػػػا ا١تنصػػػػػػػوص عنهػػػػػػػا ُب ا١تػػػػػػػواد 
التقػػػػػدـ بطلػػػػػب اٟتمايػػػػػة ا١تؤقتػػػػػة. كعػػػػػدـ فػػػػػرض غرامػػػػػات أك عقوبػػػػػات إداريػػػػػة ّٓػػػػػرد الػػػػػدخوؿ أك التواجػػػػػد غػػػػػَت الشػػػػػرعي 

                                                           
 .من البلئحة 22ا١تادة   (1)
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بشػػػػػرط أف يراجعػػػػػوا السػػػػػلطات ا١تختصػػػػػة مػػػػػن تلقػػػػػاء أنفسػػػػػهم خػػػػػبلؿ مػػػػػدة معقولػػػػػة ك "ؤقتػػػػػة للمشػػػػػمولُت باٟتمايػػػػػة ا١ت
 " .(2) يتقدموا بأعذار تكوف منطقية لدخو٢تم أك إقامتهم بشكل غَت شرعي

البػػػػػػػد مػػػػػػػن التنويػػػػػػػو بػػػػػػػأف السػػػػػػػوريُت الػػػػػػػذين خػػػػػػػالفوا أحكػػػػػػػاـ قػػػػػػػانوف األجانػػػػػػػب كاٟتمايػػػػػػػة الدكليػػػػػػػة ا١تتعلقػػػػػػػة بالػػػػػػػدخوؿ 
، كٓب يقومػػػػػػوا ٔتراجعػػػػػػة السػػػػػػلطات ا١تختصػػػػػػة  28/4/2011عػػػػػػبلف عػػػػػػن اٟتمايػػػػػػة ا١تؤقتػػػػػػة ُب كاإلقامػػػػػػة بعػػػػػػد تػػػػػػاريخ األ

لبلستحصػػػػػػاؿ علػػػػػػى كثيقػػػػػػة ىويػػػػػػة تعريػػػػػػف أجنػػػػػػيب كالػػػػػػيت ٖتولػػػػػػت إٔب كثيقػػػػػػة ىويػػػػػػة ٛتايػػػػػػة مؤقتػػػػػػة، سػػػػػػتفرض علػػػػػػيهم 
بلػػػػػػػد ثالػػػػػػػث، بعػػػػػػػد سػػػػػػػرياف  إٔبعقوبػػػػػػػات إداريػػػػػػػة،(غرامات ماليػػػػػػػة) عنػػػػػػػد خػػػػػػػركجهم مػػػػػػػن تركيػػػػػػػا سػػػػػػػواء إٔب سػػػػػػػوريا أك 

 .حكاـ الئحة اٟتماية ا١تؤقتةأ
عػػػػدـ جوازيػػػػة إعػػػػادة أحػػػػد مػػػػن " :كمػػػػا تضػػػػمن البػػػػاب الثػػػػا٘ب االلتػػػػزاـ ٔتبػػػػدأ "عػػػػدـ اإلعػػػػادة القسػػػػرية" بنصػػػػو علػػػػى

األشػػػػػػػخاص الػػػػػػػذين تشػػػػػػػملهم البلئحػػػػػػػة إٔب مكػػػػػػػاف قػػػػػػػد يتعرضػػػػػػػوف فيػػػػػػػو للتعػػػػػػػذيب أك ا١تعاملػػػػػػػة أك العقوبػػػػػػػة ا١تهينػػػػػػػة أك 
ا١تكػػػػػاف الػػػػػذم تكػػػػػوف فيػػػػػو حيػػػػػاهتم أك حػػػػػريتهم مهػػػػػددة بسػػػػػبب العػػػػػرؽ أك الػػػػػدين أك اٞتنسػػػػػية أك  أكغػػػػػَت اإلنسػػػػػانية، 

 (1) ."بسبب الرأم السياسي أكاالنتماء إٔب فئة اجتماعية معينة 
 :نطاق تطبيق الحماية المؤقتة .2

نػػػػػب الػػػػػذين ٖتديػػػػػد الفئػػػػػات ا١تشػػػػػمولة باٟتمايػػػػػة ا١تؤقتػػػػػة كىػػػػػم " األجا جػػػػػاء فيػػػػػوحيػػػػػث البػػػػػاب الثالػػػػػث  ك قػػػػػد تضػػػػػمنو
العػػػػػػػودة إليهػػػػػػػا كقػػػػػػػد قػػػػػػػدموا أك عػػػػػػػربكا تركيػػػػػػػا بشػػػػػػػكل ٚتػػػػػػػاعي أك فػػػػػػػردم كٓب ٗتضػػػػػػػع  فكال يسػػػػػػػتطيعو غػػػػػػػادركا ببلدىػػػػػػػم 

عنهػػػػا أم قبػػػػل  اإلعػػػػبلفالفرديػػػػة للحمايػػػػة الدكليػػػػة بعػػػػد للتقيػػػػيم، كعػػػػدـ مػػػػنح اٟتمايػػػػة ا١تؤقتػػػػة للقػػػػادمُت قبػػػػل  طلبػػػػاهتم
اصػػػػػػػػلُت علػػػػػػػػى أم مركػػػػػػػػز مػػػػػػػػن مراكػػػػػػػػز اٟتمايػػػػػػػػة ، كعػػػػػػػػدـ جػػػػػػػػواز اعتبػػػػػػػػار احملميػػػػػػػػُت مؤقتػػػػػػػػان ح28/4/2011تػػػػػػػػاريخ 
 .(2) "الدكلية
ف مػػػػػػن تطبيػػػػػػق اٟتمايػػػػػػة ا١تؤقتػػػػػػة، فهػػػػػػم األجانػػػػػػب الػػػػػػذين ارتكبػػػػػػوا أك ييشػػػػػػكي بارتكػػػػػػأّم أك ٖتريضػػػػػػهم ك ١تسػػػػػػتبعدأمػػػػػػا ا

، 1951علػػػػػػى ارتكػػػػػػاب اٞتػػػػػػرائم ا١تنصػػػػػػوص عنهػػػػػػا ُب ا١تػػػػػػادة األكٔب فقػػػػػػرة (ك) مػػػػػػن اتفاقيػػػػػػة جنيػػػػػػف لبلجئػػػػػػُت لعػػػػػػاـ 
أك جػػػػػػرائم حػػػػػػرب أك ضػػػػػػد اإلنسػػػػػػانية أك جػػػػػػرائم معاقػػػػػػب عليهػػػػػػا بػػػػػػاٟتبس ُب حػػػػػػاؿ ارتكبػػػػػػت ُب أك ٞتػػػػػػرائم كحشػػػػػػية 

ن غػػػػػادركا دك٢تػػػػػم لتفػػػػػادم العقوبػػػػػة الواجبػػػػػة علػػػػػى جػػػػػرائمهم، أك أيػػػػػان مػػػػػن اٞتػػػػػرائم ا١تنصػػػػػوص يتركيػػػػػا ٔتػػػػػا ُب ذلػػػػػك الػػػػػذ
العػػػػػػاـ ُب تركيػػػػػػا،  عنهػػػػػػا ُب القسػػػػػػم السػػػػػػابع مػػػػػػن القػػػػػػانوف اٞتزائػػػػػػي الًتكػػػػػػي، أك الػػػػػػيت قػػػػػػد هتػػػػػػدد األمػػػػػػن العػػػػػػاـ كالنظػػػػػػاـ

                                                           
 .من البلئحة 5-4ا١تادة   (2)
 .من البلئحة 6ا١تادة  (1)
(2)

 .من البلئحة 7ا١تادة  
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ف ُب نشػػػػػػػػاطات مسػػػػػػػػلحة ُب دك٢تػػػػػػػػم كٓب ينهػػػػػػػػوا نشػػػػػػػػاطاهتم ا١تسػػػػػػػػلحة بعػػػػػػػػد، باإلضػػػػػػػػافة إٔب الػػػػػػػػذين و ككػػػػػػػػذلك ا١تتورطػػػػػػػػ
   (3)"أك بتخطيط أك التحريض أك التورط ّٔا. إرىابيةقاموا بأعماؿ 

 :األحكام المتعلقة بتطبيق الئحة الحماية المؤقتة وانهاؤىا .3
يتخػػػػػػذ مػػػػػػن قبػػػػػػل ٣تلػػػػػػس الػػػػػػوزراء  كإهنػػػػػاؤهأف قػػػػػػرار تطبيػػػػػػق اٟتمايػػػػػػة ا١تؤقتػػػػػػة :جػػػػػػاء فيػػػػػوالػػػػػػذم البػػػػػػاب الرابػػػػػػع  هاكتضػػػػػمن

كا١تبػػػػػادئ ا١تتعلقػػػػػة بتطبيػػػػػق اٟتمايػػػػػة ا١تؤقتػػػػػة تتخػػػػػذ مػػػػػن  اإلجػػػػػراءاتالًتكػػػػػي بنػػػػػاء علػػػػػى اقػػػػػًتاح مػػػػػن كزارة الداخليػػػػػة، كأف 
يػػػػػة، كتنفػػػػػذ مػػػػػن مػػػػػن قػػػػػانوف األجانػػػػػب كاٟتمايػػػػػة الدكل 105قبػػػػػل ٣تلػػػػػس سياسػػػػػات ا٢تجػػػػػرة ا١تنصػػػػػوص عنػػػػػو ُب ا١تػػػػػادة 

  (4)"ا١تؤسسات كا١تديريات العامة ا١تختصة. 
ينتهػػػػػي تطبيػػػػػق اٟتمايػػػػػػة ا١تؤقتػػػػػة بشػػػػػػكل فػػػػػردم عػػػػػػن ا١تشػػػػػموؿ باٟتمايػػػػػة ا١تؤقتػػػػػػة ُب أحػػػػػواؿ مغػػػػػػادرة تركيػػػػػا إٔب بلػػػػػػده ك 

أك أب بلػػػػػد ثالػػػػػث بشػػػػػكل طػػػػػوعي أك ُب حالػػػػػة الوفػػػػػاة، أك ُب حالػػػػػة اكتشػػػػػاؼ اٞتهػػػػػات الرٝتيػػػػػة بػػػػػأف األجنػػػػػيب ا١تعػػػػػٍت 
 ا١تؤقتة.  من اٟتماية باالستبعادمن البلئحة ا١تتعلقة  8ٮتضع ألحكاـ ا١تادة 

 االجراءات األولية المتبعة في تطبيق الحماية المؤقتة .4
القبػػػػػػػػوؿ ُب تركيػػػػػػػػا كالتجريػػػػػػػػد مػػػػػػػػن السػػػػػػػػبلح ُب حػػػػػػػػاؿ كػػػػػػػػاف ك تتمثػػػػػػػػل ُب البػػػػػػػػاب ا٠تػػػػػػػػامس مػػػػػػػػن البلئحػػػػػػػػة ،  اتناك٢تػػػػػػػػ

جػػػػػػػػػػراء إاألجنػػػػػػػػػػيب العػػػػػػػػػػابر للحػػػػػػػػػػدكد مسػػػػػػػػػػلحان، كنقػػػػػػػػػػل األجانػػػػػػػػػػب القػػػػػػػػػػادمُت عػػػػػػػػػػرب اٟتػػػػػػػػػػدكد إٔب مراكػػػػػػػػػػز اإلحالػػػػػػػػػػة، ك 
معاٞتػػػػػػػة عاجلػػػػػػػة أك مػػػػػػػن يشػػػػػػػك ُب احتمػػػػػػػاؿ هتديػػػػػػػدىم للصػػػػػػػحة  إلجػػػػػػػراءاتطبيػػػػػػػة ١تػػػػػػػن ىػػػػػػػم ْتاجػػػػػػػة الفحوصػػػػػػػات ال

، أك السػػػػػماح ببقػػػػػائهم ُب إيػػػػػواءالقيػػػػػد أك التسػػػػػجيل ٢تػػػػػؤالء، كنقلهػػػػػم إمػػػػػا إٔب مراكػػػػػز  إجػػػػػراءاتالعامػػػػػة. لتبػػػػػدأ بعػػػػػدىا 
مػػػػػػنح كثيقػػػػػػة ىويػػػػػػة  القيػػػػػػد كالتثبػػػػػػت مػػػػػػن الوثػػػػػػائق كا١تعلومػػػػػػات البلزمػػػػػػة، يػػػػػػتم إجػػػػػػراءاتاحملافظػػػػػػات. كبعػػػػػػد اسػػػػػػتكماؿ 

 (1)."ٛتاية مؤقتة ٖتتوم رقم ىوية أجنيب 
ليؤكػػػػػػػد بػػػػػػأف كثيقػػػػػػة ىويػػػػػػػة اٟتمايػػػػػػة ا١تؤقتػػػػػػة تعطػػػػػػي اٟتػػػػػػػق بالتواجػػػػػػد ُب تركيػػػػػػا، دكف أف تعػػػػػػػد  25كجػػػػػػاء نػػػػػػص ا١تػػػػػػادة 

"إذف إقامػػػػػػة" ا١تػػػػػػنظم كفقػػػػػػان لقػػػػػػانوف األجانػػػػػػب كاٟتمايػػػػػػة الدكليػػػػػػة كال ٖتػػػػػػل ٤تلهػػػػػػا، كال ٘تػػػػػػنح ىػػػػػػذه الوثيقػػػػػػة للشػػػػػػخص 
حػػػػػق التقػػػػػدـ بطلػػػػػب اكتسػػػػػاب اٞتنسػػػػػية الًتكيػػػػػة كال ٖتسػػػػػب مػػػػػدة ىػػػػػذه الوثيقػػػػػة عنػػػػػد حسػػػػػاب ٣تمػػػػػوع مػػػػػدد ا١تعػػػػػٍت 
 .اإلقامة
 :للخدمات التي توفرىا الحماية المؤقتة .5

 تػػػػػػأمُت كصػػػػػػوؿ األجانػػػػػػب ا١تشػػػػػػمولُت ّٔػػػػػػذه البلئحػػػػػػة كاٟتػػػػػػائزين:ونػػػػػػص عليػػػػػػ البػػػػػػاب السػػػػػػادس ك أبػػػػػػرز مػػػػػػا٢تػػػػػػا تطػػػػػػرؽ 
علػػػػػػػػى كثيقػػػػػػػػة ىويػػػػػػػػة ٛتايػػػػػػػػة مؤقتػػػػػػػػة إٔب خػػػػػػػػدمات الصػػػػػػػػحة، التعلػػػػػػػػيم، كسػػػػػػػػوؽ العمػػػػػػػػل، كا١تسػػػػػػػػاعدات االجتماعيػػػػػػػػة 
                                                           

(3)
 .من البلئحة 8ا١تادة  

(4)
 .من البلئحة 10ك 9ا١تادة  

(1)
 .من البلئحة 24كحىت  17ا١تادة   
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كخػػػػػدمات أخػػػػػػرل مثػػػػػل خدمػػػػػػة الًتٚتػػػػػػة كحػػػػػق االشػػػػػػًتاؾ با٠تػػػػػػدمات العامػػػػػة مثػػػػػػل خدمػػػػػػة التخػػػػػابر االلكػػػػػػًتك٘ب. كمػػػػػػا 
ات الػػػػػيت جلبهػػػػػػا ٚتركيػػػػػػة خاصػػػػػة فيمػػػػػػا يتعلػػػػػق ّتميػػػػػع اٟتقائػػػػػػب كاٟتاجيػػػػػات كا١تركبػػػػػػ إجػػػػػراءاتنصػػػػػت البلئحػػػػػة علػػػػػػى 

 .اٟتمايػػػة ا١تؤقتػػػة، أك األغػػػراض الػػػيت قػػػد ترسػػػل إلػػػيهم مػػػن ا٠تػػػارج خػػػبلؿ مػػػدة تطبيػػػق اٟتمايػػػة ا١تؤقتػػػة وامعهػػػم طػػػالب
"(2) 

البػػػػػػػػد مػػػػػػػػن التنويػػػػػػػػو ىنػػػػػػػػا أف مصػػػػػػػػطلح الوصػػػػػػػػوؿ إٔب ا٠تػػػػػػػػدمات، يقصػػػػػػػػد بػػػػػػػػو عػػػػػػػػدـ التمتػػػػػػػػع ا١تباشػػػػػػػػر للمشػػػػػػػػمولُت ك 
فادهتم منهػػػػػا كفقػػػػػان لؤلحكػػػػػاـ كالشػػػػػركط ا١تنصػػػػػوص عنهػػػػػا ُب باٟتمايػػػػػة ا١تؤقتػػػػػة مػػػػػن ىػػػػػذه ا٠تػػػػػدمات، كإ٪تػػػػػا تفعيػػػػػل اسػػػػػت

كقوانُت التعلػػػػػػػػػيم، أك قػػػػػػػػػػوانُت التػػػػػػػػػأمُت الصػػػػػػػػػحي كالضػػػػػػػػػماف االجتمػػػػػػػػػػاعي،كالقوانُت ،القػػػػػػػػػوانُت الًتكيػػػػػػػػػة ذات الصػػػػػػػػػلة
  ."ا١تتعلقة بالسماح بعمل األجانب كغَتىا

 :االلتزامات المتوجبة على المشمولين بالحماية المؤقتة .6
ضػػػػػركرة التػػػػػزاـ األجانػػػػػب القػػػػػادمُت لًتكيػػػػػا طلبػػػػػان للحمايػػػػػة :مثػػػػػل السػػػػػابع ألىػػػػػم كأبػػػػػرز ىػػػػػذه الواجبػػػػػاتتطػػػػػرؽ البػػػػػاب 

ا١تؤقتػػػػػة بػػػػػالقوانُت كالواجبػػػػػات اإلداريػػػػػة كػػػػػي التطبػػػػػق ْتقهػػػػػم العقوبػػػػػات القضػػػػػائية كاإلداريػػػػػة اسػػػػػتنادان لؤلحكػػػػػاـ العامػػػػػة 
تػػػػػػة كفػػػػػػق ىػػػػػػذه البلئحػػػػػػة بشػػػػػػركط ا١تتعلقػػػػػػة للقػػػػػػانوف الًتكػػػػػػي. كٔتػػػػػػا ُب ذلػػػػػػك ضػػػػػػركرة التػػػػػػزاـ ا١تشػػػػػػمولُت باٟتمايػػػػػػة ا١تؤق

بأمػػػػػػاكن اإلقامػػػػػػة سػػػػػػواء ضػػػػػػمن مراكػػػػػػز االيػػػػػػواء أك ُب األمػػػػػػاكن احملػػػػػػددة ضػػػػػػمن احملافظػػػػػػات الًتكيػػػػػػة، كضػػػػػػركرة االلتػػػػػػزاـ 
بتبليػػػػػػػغ السػػػػػػػلطات ا١تختصػػػػػػػة ضػػػػػػػمن ا١تهػػػػػػػل احملػػػػػػػددة ُب ىػػػػػػػذه البلئحػػػػػػػة بكػػػػػػػل مػػػػػػػايتعلق با١تسػػػػػػػتجدات علػػػػػػػى الوضػػػػػػػع 

ا١تنقولػػػػػػة كغػػػػػَت ا١تنقولػػػػػػة، أك ام تغػػػػػَتات تطػػػػػػرأ علػػػػػى عنػػػػػػواف االقامػػػػػة أك كثيقػػػػػػة  ا١تهػػػػػٍت، أك علػػػػػى التغػػػػػػَتات ُب األمػػػػػواؿ
ا٢تويػػػػػػػة أك األحػػػػػػػواؿ ا١تدنيػػػػػػػة مػػػػػػػن كالدات أك زكاج أك طػػػػػػػبلؽ أك كفػػػػػػػاة، أك بتقػػػػػػػدٙب أم كثػػػػػػػائق أك معلومػػػػػػػات أخػػػػػػػرل 

ًب تلقيهػػػػػػا تطلبهػػػػػػا السػػػػػػلطات ا١تختصػػػػػػة، كبالوفػػػػػػاء اٞتزئػػػػػػي أك الكامػػػػػػل عػػػػػػن ا١تسػػػػػػاعدات أك ا٠تػػػػػػدمات أك ا١تزايػػػػػػا الػػػػػػيت 
مػػػػػػن دكف كجػػػػػػو حػػػػػػق. باالضػػػػػػافة إٔب ضػػػػػػركرة االمتثػػػػػػاؿ لػػػػػػدعوات مراجعػػػػػػة ا١تؤسسػػػػػػات الرٝتيػػػػػػة ا١تختصػػػػػػة فيمػػػػػػا يتعلػػػػػػق 

 .باالجراءات كا١تعامبلت اليت تدخل ُب نطاؽ تطبيق ىذه البلئحة
ك٬تػػػػػوز اٟتػػػػػد مػػػػػن االسػػػػػتفادة بشػػػػػكل كلػػػػػي أك جزئػػػػػي مػػػػػن ا٠تػػػػػدمات الػػػػػواردة ٔتوجػػػػػب ىػػػػػذه البلئحػػػػػة ُب حػػػػػاؿ عػػػػػدـ 

   (1)د بااللتزامات ا١تنصوص عنها، بأستثناء ا٠تدمات التعليمية كالصحية األساسية كالعاجلة.التقي
 :األحكام المتعلقة بالعودة الطوعية أو الخروج إلى دولة ثالثة .7

تقػػػػػـو اٞتهػػػػػات الرٝتيػػػػػة الًتكيػػػػػة ا١تختصػػػػػة بتػػػػػوفَت التسػػػػػهيبلت أف  البػػػػػاب التاسػػػػػع كمػػػػػن أبػػػػػرز مػػػػػا نػػػػػص عليػػػػػو هاتضػػػػػمن
نػػػػػػب ا١تشػػػػػػمولُت ّٔػػػػػػذه البلئحػػػػػػة الػػػػػػراغبُت بػػػػػػالعودة الطوعيػػػػػػة إٔب دك٢تػػػػػػم. ك٭تػػػػػػق لؤلجانػػػػػػب ا١تشػػػػػػمولُت كالػػػػػػدعم لؤلجا

                                                           
 .من البلئحة 32كحىت  26ا١تادة   (2)
 

(1)
 .البلئحةمن  35كحىت  33ا١تواد   
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ّٔػػػػػذه البلئحػػػػػة الػػػػػذين ال ٯتلكػػػػػوف كثػػػػػائق سػػػػػفر أك أف كثػػػػػائق سػػػػػفرىم ٓب تعػػػػػد سػػػػػارية ا١تفعػػػػػوؿ بتقػػػػػدـ للحصػػػػػوؿ علػػػػػى 
اؿ ٮتضػػػػػػػع . كّتميػػػػػػػع األحػػػػػػػو 15/7/1950تػػػػػػػاريخ  5682كثػػػػػػػائق سػػػػػػػفر، ُب اطػػػػػػػار قػػػػػػػانوف جػػػػػػػوازات السػػػػػػػفر رقػػػػػػػم 

خػػػػػػركج األجانػػػػػػب ا١تشػػػػػػمولُت ّٔػػػػػػذه البلئحػػػػػػة إٔب دكلػػػػػػة ثالثػػػػػػة سػػػػػػواء بشػػػػػػكل دائػػػػػػم أك مؤقػػػػػػت، إٔب موافقػػػػػػة ا١تديريػػػػػػة 
 .العامة الدارة ا٢تجرة

تطبػػػػػق األحكػػػػػاـ العامػػػػػة الػػػػػواردة ُب قػػػػػانوف األجانػػػػػب كاٟتمايػػػػػة الدكليػػػػػة فيمػػػػػا يتعلػػػػػق ْتظػػػػػر دخػػػػػوؿ تركيػػػػػا علػػػػػى كمػػػػػا 
   (2)األجانب ا١تشمولُت ّٔذه البلئحة. 

ك٭تػػػػػق لؤلجانػػػػػب ا١تشػػػػػمولُت ُب ىػػػػػذه البلئحػػػػػة التقػػػػػدـ بطلػػػػػب ٓب الشػػػػػمل األسػػػػػرم ُب حػػػػػاؿ كػػػػػاف الػػػػػزكج أك الزكجػػػػػة 
أك األكالد سػػػػػػػػواء أكػػػػػػػػانوا قاصػػػػػػػػرين أـ بػػػػػػػػالغُت غػػػػػػػػَت مسػػػػػػػػتقلُت متواجػػػػػػػػدين ُب دكلػػػػػػػػة أخػػػػػػػػرل، كتباشػػػػػػػػر علػػػػػػػػى الفػػػػػػػػور 

 .ٓب الشمل األسرم عندما يتعلق األمر بالطفل بدكف صحبة ذكيو إجراءات
البػػػػػد مػػػػػن التنويػػػػػو بػػػػػأف " االسػػػػػتفادة مػػػػػن ا٠تػػػػػدمات كا١تزايػػػػػا ا١تنصػػػػػوص عنهػػػػػا ُب ىػػػػػذه البلئحػػػػػة كا٠تػػػػػدمات الصػػػػػحية ك 

بتفعيػػػػػػػػل ىػػػػػػػػذه ا٠تػػػػػػػػدمات  يػػػػػػػػرتبطكالتعليميػػػػػػػػة كالوصػػػػػػػػوؿ إٔب سػػػػػػػػوؽ العمػػػػػػػػل كٚتيػػػػػػػػع ا٠تػػػػػػػػدمات االجتماعيػػػػػػػػة كغَتىػػػػػػػػا 
ا١تؤسسػػػػػػات  أكر عػػػػػػن الػػػػػػوزارات تصػػػػػػد إداريػػػػػػةلػػػػػػوائح  أكللمشػػػػػػمولُت باٟتمايػػػػػػة ا١تؤقتػػػػػػة مػػػػػػن السػػػػػػوريُت، عػػػػػػرب قػػػػػػرارات 

مُت الصػػػػػػحي كالضػػػػػػماف االجتمػػػػػػاعي، ككزارة العمػػػػػػل، ككزارة التعلػػػػػػيم الػػػػػػوطٍت، أا١تعنيػػػػػػة.كوزارة الصػػػػػػحة كمؤسسػػػػػػة التػػػػػػ
علػػػػػى السػػػػػوريُت ا١تشػػػػػمولُت  أنػػػػػو غػػػػػَت أنػػػػػو ٬تػػػػػب التأكيػػػػػد أيضػػػػػا".كغَتىػػػػػا مػػػػػن ا١تؤسسػػػػػات كا١تػػػػػديريات العامػػػػػة الًتكيػػػػػة

سػػػػػػػػػابقة لػػػػػػػػػدخوؿ البلئحػػػػػػػػػة التنفيذيػػػػػػػػػة حيػػػػػػػػػز النفػػػػػػػػػاذ، كاالسػػػػػػػػػتفادة قػػػػػػػػػدر باٟتمايػػػػػػػػػة ا١تؤقتػػػػػػػػػة، تصػػػػػػػػػحيح أكضػػػػػػػػػاعهم ال
 اإلمكػػػػػاف مػػػػػن ا٠تػػػػػدمات كا١تزايػػػػػا ا١تػػػػػوفرة ٢تػػػػػم ٔتوجػػػػػب ىػػػػػػذه البلئحػػػػػة، كااللتػػػػػزاـ بأحكػػػػػاـ القػػػػػوانُت الًتكيػػػػػة سػػػػػواء مػػػػػػا

 .تعلق منها بااللتزامات ا١تنصوص عنها ُب الئحة اٟتماية ا١تؤقتة، أك ٔتوجب بقية القوانُت الًتكية
 أذونات العمل" للسوريين في تركيا": الئحة تنظم ثانيا

أذكنات العمل" للسوريُت ُب تركيا، كاليت  "، الئحة تنظم 2016كانوف الثا٘ب/يناير   15أصدرت اٟتكومة الًتكية، ُب 
إذف العمل" متاحان للسوريُت الذين مضى على دخو٢تم ُب نظاـ "اٟتماية ا١تؤقتة" "كانت منتظرة منذ مدة. كسيكوف 

ة ستة أشهر، ليتمكنوا من العمل ُب ا١تدينة اليت استصدركا منها كثيقتهم. كاٟتصة أك "الكوتا" ا١تعتمدة، ا١تنصوص مد
 ُب ا١تئة للسوريُت، مقابل ا١تواطنُت ُب تركيا.  10عليها، ىي 

ظيفة اليت ُب حاؿ ٓب يتمكن صاحب العمل من إ٬تاد موظفُت أتراؾ للو  "القانوف يًتؾ ىامشان لزيادة "الكوتاىذا
كما ٗتتلف "الكوتا" ُب ما ٮتص قطاعات الزراعة كتربية ا١تواشي، كيعود لكل كالية تقريرىا ْتسب  .يطلبها

 .احتياجاهتا
                                                           

 .من البلئحة 45كحىت  42ا١تواد   (2)
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ٯتكػػػػن تشػػػػػغيل سػػػػورم كاحػػػػػد ُب أمػػػػػاكن العمػػػػل الػػػػػيت فيهػػػػػا أقػػػػل مػػػػػن عشػػػػرة عػػػػػاملُت، كمػػػػػا أنػػػػو بإمكػػػػػاف ا١تنظمػػػػػات  ك
نػػػػػػػع  غػػػػػػػَت اٟتكوميػػػػػػػة أف توظػػػػػػػف سػػػػػػػوريُت أيضػػػػػػػان. كمػػػػػػػن النقػػػػػػػاط ا١تهمػػػػػػػة ُب القػػػػػػػانوف مػػػػػػػا يتعلػػػػػػػق بػػػػػػػاألجور، حيػػػػػػػث ٯتي

تشػػػػػػػػػغيل السػػػػػػػػػوريُت براتػػػػػػػػػب أقػػػػػػػػػل مػػػػػػػػػن اٟتػػػػػػػػػد األدٗب العػػػػػػػػػاـ لؤلجػػػػػػػػػور، كتنطبػػػػػػػػػق علػػػػػػػػػيهم أيضػػػػػػػػػان قػػػػػػػػػوانُت "الضػػػػػػػػػماف 
 ."االجتماعي

استغبلؿ العماؿ السوريُت ُب تركيا. فبسبب افتقادىم للضمانات، يعمل  إذ ٓب يكن باإلمكاف غض الطرؼ عن
كىم ٯتتنعوف عن كُب العديد من اٟتاالت ال يتم الدفع ٢تم،  .السوريوف لساعات طويلة كبأجور تقل عن اٟتد األدٗب

طبقان سوريُت ،فكما ٓب يكن ٦تكنا التغاضي عن عمالة األطفاؿ ال.يعملوف بشكل غَت قانو٘ب تقدٙب الشكاكل ألهنم
طفل سورم، ُب سن الدراسة ُب  663.000ُب ا١تئة، من أصل  60آلخر اإلحصائيات من اٟتكومة الًتكية، فإف 

 .تركيا غَت مسجلُت ُب ا١تدارس، كتعد عمالة األطفاألحد أىم األسباب ١تثل ىذه النسبة ا١تتدنية ُب التعليم
ال  الػػػػػيتفػػػػػإف ىنػػػػػاؾ العديػػػػػد مػػػػػن القضػػػػػايا ،ذه التشػػػػػريعات لكػػػػػن، كعلػػػػػى قػػػػػدر األ٫تيػػػػػة الػػػػػيت ينطػػػػػوم عليهػػػػػا إصػػػػػدار ىػػػػػ

 .يبدك بأف "إذف العمل" سيكوف كافيان ٟتلها
 ،ىي البناء كالنسيج كالزراعة ا١توٝتيةك  القطاعات الرئيسية الثبلث األكثر توظيفان للعمالة السورية ُب تركيا ذلك أف 

لرغم من أنو ُب السنوات األخَتة، قد تناقصت حصة تتضمن أعلى نسب للدخل غَت الرٝتي لبلقتصاد الًتكي. كعلى ا
ُب ا١تئة تقريبان،  25إٔب  35، من الدخل القومي ُب تركيا، بشكل ملحوظ، من "الدخل غَت الرٝتي، "السوؽ السوداء

إال أهنا تبقى مساحة لبلستغبلؿ، ليس فقط لبلجئُت السوريُت بل حىت للمواطنُت األتراؾ الذين يعملوف فيها من دكف 
 .ضمانات

كحػػػػػىت لػػػػػو أف السػػػػػوريُت اآلف لػػػػػديهم اٟتػػػػػق بالعمػػػػػل، فإنػػػػػو مػػػػػن ا١تتوقػػػػػع أف تسػػػػػتمر نسػػػػػبة معتػػػػػربة مػػػػػنهم ُب العمػػػػػل ُب 
تلػػػػػػك القطاعػػػػػػات الثبلثػػػػػػة كجػػػػػػزء مػػػػػػن "اإلقتصػػػػػػاد غػػػػػػَت الرٝتػػػػػػي". كطا١تػػػػػػا أف ا١تشػػػػػػاكل ا٢تيكليػػػػػػة لبلقتصػػػػػػاد الًتكػػػػػػي ٓب 

جئػػػػػُت. أمػػػػػا ُب مػػػػػا يتعلػػػػػق ٔتهػػػػػن الياقػػػػػات البيضػػػػػاء  ٖتػػػػػل، فػػػػػإف إستصػػػػػدار "أذكنػػػػػات للعمػػػػػل" لػػػػػن ٯتنػػػػػع اسػػػػػتغبلؿ البل
كا١تهندسػػػػػػػػُت كا١تعمػػػػػػػػاريُت كمػػػػػػػػا إٔب ذلػػػػػػػػك، فطا١تػػػػػػػػا أف أصػػػػػػػػحاب األعمػػػػػػػػاؿ سػػػػػػػػيدفعوف الضػػػػػػػػرائب للحكومػػػػػػػػة علػػػػػػػػى 
ا١تػػػػػػوظفُت السػػػػػػوريُت أيضػػػػػػان، سػػػػػػيكوف اٟتػػػػػػافز الوحيػػػػػػد ٢تػػػػػػم ُب تػػػػػػوظيفهم ىػػػػػػو دفػػػػػػع ركاتػػػػػػب أقػػػػػػل ٢تػػػػػػم، مػػػػػػن أقػػػػػػراهنم 

 .األتراؾ
ُب ا١تئة، من ا١توظفُت ُب مكاف العمل الواحد، يشَت  10ة التوظيف للسوريُت ٔتا دكف كحوؿ السبب ُب ٖتديد نسب

أستاذ "قانوف اللجوء" ُب جامعة بيلغي ُب اسطنبوؿ بَتتاف توكزلو، إٔب أف حق العمل يعترب من اٟتقوؽ األساسية 
العمل بو بالنسبة لبلجئُت  للمواطنُت كغَت ا١تواطنُت ُب تركيا، كذلك مضموف ُب الدستور، على الرغم من عدـ

السوريُت حىت اآلف. لذا فإف ٖتديد حصة التوظيف للسوريُت بعشرة ُب ا١تئة ىو ضد الدستور، ما ٓب يتم تغيَت الدستور 
ْتد ذاتو، ال التشريعات فقط. بكلمات أخرل، فإف ما تقـو بو اٟتكومة الًتكية من خبلؿ ىذه التشريعات ىو ٖتويل 
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ُب ا١تئة، ليس  11الة اعًتاؼ شرعي، حيث أف االقتصاد الًتكي بنسبة البطالة اٟتالية البالغة حالة أمر كاقع إٔب ح
بقادر على ٖتمل ما يقارب مليوف عامل جديد يدخلوف إٔب سوؽ العمل. كّٔذه التشريعات اٞتديدة، كضعت 

ريُت سيحظوف بفرصة عمل ُب اٟتكومة "كوتا العشرة ُب ا١تئة" كنوع من التصريح القانو٘ب يفيد بأف: ليس كل السو 
 تركيا. 

كعلى الرغم من كل ما سبق، فإف استصدار قانوف العمل للسوريُت يعترب خطوة إ٬تابية جدان، ألنو سيؤدم إٔب منع 
استغبلؿ البلجئُت السوريُت، كما أف إعطاء األىل حقوؽ عمل منصفة سيكوف عامبلن إضافيان إلنقاص نسبة العمالة 

 .بُت األطفاؿ
سياسة اٟتكومة الًتكية ٕتاه البلجئُت السوريُت، لتكوف ا٠تطوة األكٔب  يدؿ على إ٬تابيةالقانوف،  إصدار كما أف

اٟتكومة تأخذ بعُت االعتبار ُب رسم سياساهتا مواطنيها األتراؾ كالبلجئُت  أفما  .بإعطائهم حقوقهم ا١تتأخرة لسنوات
النضماـ إٔب النقابات اليت ستوفر ٢تم ٛتاية أكرب ٟتقوقهم. العمل" من ا أذكفكما سيتمكن السوريوف مع ".السوريُت

كُب ىذا السياؽ، أصدر "اٖتاد النقابات العمالية الثورية"، كىو ٕتمع من عشرين نقابة ميعارضة ُب تركيا، بيانان يعترب 
 .العمل" كاٟتقوؽ ا١تتساكية للسوريُت أذكفاألكؿ من نوعو، داعمان فيو منح "

 .ق البلجئين في الشريعة اإلسبلميةحقو  المبحث الثالث:
 المطلب األول: دعائم حق اللجوء في اإلسبلم و آثاره.

 اوال: مفهوم حق اللجوء في في اإلسبلم:
 كأ٦تهم، أقوامهم مع األنبياء سنة كانت  كاليت با٢تجرة شرعان  ا١تعركؼ ىو اللجوء حق أف ا١تعاصرين الباحثُت بعض يرل

 من كيضطهد ّٔا، ينادم سياسية ألىداؼ كذلك جنسيتو، ٭تمل ال بلد إٔب نتقاؿاال "حق بأنو: اللجوء عٌرؼ حيث
 .(1)بسببها" كا١تضايقة كا١تشقة العنت يبلقي أك أجلها،

 عنت من عنو ينتج كما -فقط- السياسي االضطهاد على اللجوء سبب قصر أنو التعريف ىذا على يبلحظ ك٦تا
 كالعرقية الدينية األسباب لتشمل ؛ اللجوء بواعث كسع قد ا١تتقدـ الدكٕب القانوف تعريف أف مع كمضايقة، كمشقة

  .كغَتىا كاالجتماعية
 اإلسبلـ فقهاء لو يتعرض كٓب كإف أماف، عقد ىو حقيقتو ُب اللجوء حق أف اآلخرين الباحثُت بعض يرل حُت ُب

 من معناه يفهم أف ٯتكن إنو إال االسم، ّٔذا اإلسبلمي الفقو كتب  ُب كا١تستأمن األماف عقد عن تكلموا عندما
 .(2)الفقهي االصطبلح ُب األماف عقد يقابل فاللجوء ا١تستأمن، عن كبلمهم  على الوقوؼ

                                                           

 
)(1

 .333 ص اإلسبلـ ُب اإلنساف حقوؽ 
 

(2)
 .17ص سعيد ٤تمد حساـ اإلسبلـ. ُب السياسي اللجوء ،56ص توباؾ ٤تمد سليماف اإلسبلمي. الفقو ُب ا١تسلمة لؤلقليات السياسية األحكاـ 
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 كبناء مظاىره، من كمظهر اللجوء، لواـز من الـز ا٢تجرة كإ٪تا ا٢تجرة، على قاصرة ليست اللجوء حقيقة إف الواضح ك
 طمأنينة من كأصلو اآلٌب، الزمن ُب ا١تكركه توقع عدـىو  اللجوء.ك فعل من للمراد أقرب األماف فمفهـو ىذا على

 .(3)ا٠توؼ كزكاؿ النفس
 حيث عرفة ابن تعريف كأدقها: أمشلها من عديدة، بتعريفات الفقهاء عرفو فقد االصطبلح: ُب األماف تعريف كأما
 .(4)ما" مدة اإلسبلـ حكم ٖتت ارهاستقر  مع عليو العـز أك قتالو حُت كمالو كرقّْو اٟتريب دـ استباحة رفع":قاؿ

 الدكلة كالتزاـ اسًتقاقهم، أك كأموا٢تم، دمائهم استباحة كعدـ اٟتربيُت، مع كالقتاؿ القتل ترؾ يقتضي األماف فعقد
 .(5)٤تدكدة مدة حكمها ٖتت كاستقر اٟتربيُت من إليها ٞتأ ١تن كاٟتماية األمن توفَت اإلسبلمية
 القرآف، كسماع  ، (6)مشركع لغرض كذلك جزية التزاـ غَت من اإلسبلـ بدار ا١تقاـ لو أبيح حريب كافر  فا١تستأمن

 األغراض من ذلك لنحو أك لعبلج، أك لتجارة، أك مهادنة، أك صلح، طلب أك رسالة، ألداء أك اإلسبلـ، دعوة كمعرفة
 .(7)العامة ا١تسلمُت مصلحة مع كال الشرعية، األحكاـ مع تتعارض ال اليت ا١تشركعة،

 ٞتوء يتناكلوا كٓب اإلسبلـ، ببلد دخوؿ ُب يرغب الذم الكافر حق ُب األماف عرفوا أهنم الفقهاء: صنيع من كظاىر
 بدخوؿ ا١تتعلقة الفقهية ا١تسائل ُب كضوابطو أحكامو ذكركا إهنم إال التعريف، ُب اإلسبلمية غَت الببلد إٔب ا١تسلم
 .كلواـز آثار من ذلك يتبع اكم فيها، اإلقامة كحكم اإلسبلمية، غَت الببلد
 اإلقليم غَته: بدار كا١تقصود حربيان، أـ كاف  مسلمان  بأماف، غَته دار يدخل من ىو "ا١تستأمن اٟتنفية: قاؿ كما

 .(1)السكٌت" دار يشمل ما ال -كفر  أك إسبلـ- ملك بقهر ا١تختص
نظامان قانونيان شامبلن ٟتماية البلجئُت كالنازحُت داخليان، أك على  توفرالشريعة اإلسبلمية ال ك إف كاف يبدك للبعض أف 

مثل ىذه اٟتماية بشكل يتوافق مع ا١تفهـو اٟتإب للحماية. فعلى سبيل ا١تثاؿ، ُب حُت أنو يوجد ُب  توفراألقل ال 
االضطهاد، إال أنو ال  اإلسبلـ اٟتق ُب طلب اللجوء، كأبرز مثاؿ على ذلك ىجرة الرسوؿ إٔب ا١تدينة ا١تنورة لتجنب

يوجد التزاـ مؤكد بوضوح من جانب الدكؿ اإلسبلمية، على األقل ُب الشريعة، بتوفَت اللجوء. كقد دار بعض اٞتدؿ 
ُب األعواـ القليلة ا١تاضية حوؿ اإلعبلف العا١تي ٟتقوؽ اإلنساف ُب العآب اإلسبلمي، خاصة موضوع توافقو مع الشريعة 

ا١تدافعُت عن حقوؽ اإلنساف، من ا١تسلمُت كغَت ا١تسلمُت، أف اإلسبلـ، أك على األقل اإلسبلمية. كٮتشى بعض 
الشريعة اإلسبلمية كما يتم تطبيقها حاليا، قد تكوف غَت متوافقة مع حقوؽ اإلنساف، أك مع اإلعبلف العا١تي ٟتقوؽ 
                                                           

 
(3)
 .69ص اٟتديث غريب ُب النهاية ،90ص القرآف ألفاظ مفردات ،10ص (أمن) مادة ا١تنَت ا١تصباح ،1/133 اللغة مقاييس معجم   

 
(4)
 .198ص لؤلنصارم عرفة ابن حدكد شرح 

 
(5)
 .6/234 الفقهية ا١توسوعة ،128ص عمر با سآب أٛتد الدبلوماسية. 

 
(6)
 .221ص للبعلي ا١تطلع ،4/236 ا٠تطيب للشربيٍت احملتاج مغٍت 

 
(7)
 .2/337 كثَت  البن ظيمالع القرآف تفسَت   

 
(1)
 .6/275 عابدين ابن حاشية 
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ض ا١تسلمُت بأف اإلعبلف العا١تي اإلنساف، كمن ٍب مع القانوف الدكٕب ٟتقوؽ اإلنساف. كمن جهة أخرل، ٬تادؿ بع
ٟتقوؽ اإلنساف يتعارض تعارضان مباشران مع بعض مبادئ الشريعة اإلسبلمية كبالتإب فهو غَت مناسب للعآب 

 اإلسبلمي.

إال أف اإلسبلـ يوفر بالفعل ٣تموعة متنوعة من اٟتقوؽ اليت ٭تق للبشر، ْتكم كوهنم ٥تلوقات كعبيد اهلل، التمتعى ّٔا 
أم ف تبدك، من منظور عصرم، ٥تتلفة عن العديد من اٟتقوؽ الواردة ُب اإلعبلف العا١تي ٟتقوؽ اإلنساف. كاليت ال

شخص، بغض النظر عن دينو، لو اٟتق ُب اٟتماية من األذل اٞتسدم ما ٓب يرتكب جرٯتة تستحق ْتسب الشريعة 
العلمانية اٟتديثة، تنفرد الدكلة ْتق استخداـ اإلسبلمية العقاب البد٘ب أك عقوبة اإلعداـ. كُب الدكؿ الدٯتقراطية 

 (2)العنف. أما ُب اإلسبلـ، فإف اهلل كحده ىو الذم ينفرد ّٔذا اٟتق كيتجلى ذلك من خبلؿ القانوف اإلسبلمي.
تلعب ا١تعتقدات الدينية دكران ال ٯتكن ألحد إنكاره ُب الدفاع عن حقوؽ البلجئُت كملتمسي ُب كل اٟتاالت ك  

ٖتتل ضركرة احًتاـ البلجئُت كملتمسي اللجوء كتقدير من يوفركف ا١تلجأ ٢تم مكانة خاصة ُب الشريعة  اللجوء. كما
 اإلسبلمية، كيوٕب اإلسبلـ عناية خاصة ٔتعاناة ا١تهاجرين قسران.

نتهاؾ لئلشارة إٔب ا١تلجأ الذم يوفره ا١تسلموف لغَت ا١تسلمُت. كال ٬توز ا« األماف»اإلسبلمي مصطلح  الفقوكيستخدـ 
ـ لو اٟتماية ُب حالة صراع مع ا١تسلمُت . كيرل علماء الفقو (1)مثل ىذا اللجوء حىت كلو كاف الشخص الذم تقدى

 ينشئ التزامان ال ٭تل الرجوع عنو.« األماف»اإلسبلمي أف 
بعد أف تعرض كقد كرد ُب القرآف الكرٙب ككتب التاريخ العديد من حاالت ا٢تجرة اليت قاـ ّٔا ا١تؤمنوف كاألنبياء. ف

ا١تسلموف لبلضطهاد كالتعذيب، ىاجركا من مكة إٔب اٟتبشة بأمر من النيب ٤تمد (صلى اهلل عليو كسلم) حيث ٘تتعوا 
ـ للهركب من 622بل كاف النيب ٤تمد نفسو الجئان، إذ ىاجر ىو كأتباعو من مكة ُب عاـ   ْتماية ملك مسيحي.

اليت استضافتو. ككذلك النيب إبراىيم، فقد اضطر ىو كأسرتو أف  االضطهاد، كتلقى كبلجئ الرعاية من آّتمعات
. ككذلك ىاجر موسى إٔب مدين بعد أف أساء ا١تصريوف معاملتو، كىناؾ حصل (2)يهاجركا كقد ٛتاىم اهلل عز كجل

  (3)على ا١تسكن كالعمل كغَت ذلك من كسائل الراحة.

                                                           
(2)

. جامعة نايف العربية للعلـو األمنية، متوفرة بالعربية على 2001انظر: كقائع ا١تلتقى العلمي: حقوؽ اإلنساف بُت الشريعة اإلسبلمية كالقانوف اإلنسا٘ب،   
/. انظر أيضان: كيرامانًتم، الفريق http//:www.nauss.edu.sa/NAUSS/Arabic/Menu/ELibrary/EBooks/booksnew ا١توقع:

اإلعبلف »كمقالة آف إليزابيت ماير « اإلسبلـ كحقوؽ اإلنساف»). الفقو اإلسبلمي: منظور دكٕب. ىاكندميلز، ماكميبلف. كمقاليت كاتارينا داالكورا 1998االستشارم (
 ، الناشر ىودر آرنولد).2005ٖترير ركنا ٝتيث ككريستُت فاف دف آنكر، ، «أساسيات حقوؽ اإلنساف»ُب كتاب « اإلسبلمي ٟتقوؽ اإلنساف

(1)
 .6اآليةالتوبة: سورة   

 .71 اآلية األنبياء: سورة  (2)
 .28-20 اآلية القصص: سورة  (3)
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صبح ضركرة ألم شخص ُب أكقات الشدائد أك حينما تكوف كتوضح ىذه اآليات القرآنية أف ا٢تجرة من ا١تمكن أف ت
حياة الشخص كمعتقداتو ُب خطر. بل كتطالب بعض اآليات القرآنية من ا١تؤمنُت اللجوء إٔب خيار ا٢تجرة ُب مثل 

 .(4)ىذه اٟتاالت (إف كانت لديهم القدرة على ذلك) 
 ثانيا:حكم اللجوء في اإلسبلم:

 .كاإلٚتاع ا١تطهرة كالسنة الكرٙب الكتاب من بأدلة األماف مشركعية ثبتت
 ذىًلكى  مىٍأمىنىوي  أىبًٍلٍغوي  ٍبيَّ  الٌلوً  كىبلىـى   يىٍسمىعى  حىىتَّ  فىأىًجٍرهي  اٍستىجىارىؾى  اٍلميٍشرًًكُتى  مّْنى  أىحىده  كىًإفٍ : )تعأب قولو الكرٙب الكتاب فمن

 (5).يػىٍعلىميوفى) الَّ  قػىٍوـه  بًأىنػَّهيمٍ 
) بقتا٢تم أمرتك الذين من أم اٍلميٍشرًًكُتى) مّْنى  أىحىده  (كىًإفٍ  القرطيب: قاؿ  كذمامك أمانك أم جوارؾ سأؿ أم (اٍستىجىارىؾى

 ما كىذا مأمنو، إٔب فرده أىب كإف فحسن، أمران  قبل فإف كنواىيو، كأكامره أحكامو يفهم أم القرآف، ليسمع إياه فأعطو
 (6).فيو" خبلؼ ال

 بن علي عن الشيخاف ركاه ما منها: األماف، مشركعية على دلت كثَتة  أحاديث تكرد فقد ا١تطهرة: السنة من كأما
 النوكم" قاؿ ، (1)أدناىم" ّٔا يسعى كاحدة، ا١تسلمُت "ذمة قاؿ: -كسلم عليو اهلل صلى- اهلل رسوؿ أف طالب أيب

 غَته على حـر ا١تسلمُت من أحد بو أمنو إذا صحيح، للكافر ا١تسلمُت أماف أف كمعناه: األماف، -ىنا- بالذمة "ا١تراد
 من األماف أعطى من أف العلم: أىل عند ىذا "كمعٌت الًتمذم: كقاؿ ، (2)ا١تسلم" أماف ُب داـ ما لو التعرض

 .(3)كلهم  عن جائز فهو ا١تسلمُت
 يرد ٍب يعطاه، أف كجب اإلسبلـ شرائع كيعرؼ اهلل كبلـ  ليسمع األماف طلب "كمن قدامة: ابن قاؿ فقد اإلٚتاع كأما
 .(4)خبلفان" ىذا ُب نعلم ال مأمنو، إٔب

 عند السيما جائز، ّٔا كاإلقامة اإلسبلمية غَت الببلد دخوؿ فإف كجؤّا، ال ا٢تجرة استحباب كىو ترجح ما على كبناء
 ا١تؤ٘تر منظمة عن الصادر اإلنساف حقوؽ حوؿ القاىرة إعبلف قرره ما كىذا إليو، االضطرار أك ذلك إٔب اٟتاجة
 حرية ُب -الشريعة إطار ُب- اٟتق إنساف "لكل أف: على عشرة الثانية ا١تادة ُب نص حيث ـ1990 عاـ مياإلسبل

                                                           
 .99-97 اآلية النساء: سورة  (4)
 .6اآليةالتوبة: سورة   (5)

 
(6)
 .8/75 للقرطيب القرآف ألحكاـ اٞتامع 

(1)
 .1370 حديث ا١تدينة فضل باب اٟتج كتاب  )2/998( لو كاللفظ كمسلم )1870( حديث ا١تدينة حـر باب ا١تدينة فضائل كتاب  )4/81 (فتح البخارم أخرجو 

 .4/86 حجر البن البارم فتح كانظر: 9/144 للنوكم مسلم شرح (2) 

 
(3)
 .3/70 الًتمذم سنن 

 
(4)
 .8/75 للقرطيب القرآف ألحكاـ اٞتامع كانظر ،10/436 قدامة البن ا١تغٍت 
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 ٞتأ الذم البلد كعلى آخر، بلد إٔب اللجوء حق اضطهد إذا كلو خارجها، أك ببلده داخل إقامتو ٤تل كاختيار التنقل،
 .(5)الشرع" نظر ُب جرٯتة ؼاقًتا اللجوء سبب يكن ٓب ما مأمنو، يبلغ حىت ٬تَته أف إليو

 :يلي ٔتا اٟتكم ٢تذا يستدؿ أف كٯتكن
 حفظ كقد ، (6)كافران   ككاف عدم بن ا١تطعم جوار ُب دخل الطائف من -كسلم عليو اهلل صلى- النيب رجع حُت أكالن:
 ُب كلمٍت  ٍب حيان  عدم بن ا١تطعم كاف  "لو بدر: أسارل ُب فقاؿ اٞتميل، ىذا للمطعم -كسلم عليو اهلل صلى- النيب

 جزاء فداء؛ ببل -كسلم عليو اهلل صلى- النيب لو لًتكهم فدائهم طلب ُب كلمو  لو أم ،(7)لو" لًتكتهم النتنة ىؤالء
 .ا٢تجرة قبل صنيعو
 استأذف األذل كأصابو مكة عليو ضاقت ١تا كذلك الدغنة، ابن جوار ُب عنو اهلل رضي الصديق بكر أيب دخوؿ ثانيان:
 سيد كىو الدغنة ابن لقيو يومان  مكة من سار إذا حىت مهاجران  فخرج لو، فأذف ا٢تجرة ُب -كسلم عليو اهلل صلى- النيب

 .(8)جواره ُب كدخل معو فرجع جوارم، ُب فإنك ارجع لو: فقاؿ فأخربه خركج سبب عن سألو األحابيش
 فيها بقي من كمنهم: ، (1)سبلموإ قبل النجاشي جوار ُب كدخو٢تم اٟتبشة إٔب عنهم اهلل رضي الصحابة ىجرة ثالثان:
 "بلغنا عنو: اهلل رضي موسى أبو قاؿ كما  ا٢تجرة، من السابعة السنة ُب -كسلم عليو اهلل صلى- النيب على قدـ حىت
 بن جعفر فوافقنا باٟتبشة، النجاشي إٔب سفينتنا فألقتنا سفينة، فركبنا باليمن ك٨تن -كسلم عليو اهلل صلى- النيب ٥ترج
 اهلل صلى- النيب فقاؿ خيرب، افتتح حُت -كسلم عليو اهلل صلى- النيب فوافقنا قدمنا، حىت عوم فأقمنا طالب، أيب

 .(2)ىجرتاف" السفينة أىل يا أنتم "لكم :-كسلم عليو
 بن ٤تمد أف حـز ابن ذكر كقد لذلك، اٟتاجة عند اإلسبلـ ببلد غَت إٔب ا١تسلم ٞتوء مشركعية على تدؿ األدلة فهذه

، بأرض ٟتق ا١تلك عبد بن ىشاـ مات إف أنو على عازمان  كاف  الزىرم شهاب  دمو نذر كاف  يزيد بن الوليد ألف الرـك
: ابن قاؿ ىشاـ، بعد الوإب ىو كاف  كقد عليو، قدر إف  .(3)معذكر" فهو ىكذا كاف  "من حـز

 المطلب الثاني: واجب المسلمين في التكافل لتأمين المهاجرين و الفارين المروعين.
يطلػػػػػػػػب القػػػػػػػػرآف الكػػػػػػػػرٙب مػػػػػػػػن ا١تػػػػػػػػؤمنُت االلتػػػػػػػػزاـ باالتفاقيػػػػػػػػات كا١تعاىػػػػػػػػدات ا٠تاصػػػػػػػػة ْتقػػػػػػػػوؽ البلجئػػػػػػػػُت. إذ يقػػػػػػػػدـ 
٣تموعػػػػػة مػػػػػن اإلرشػػػػػادات الواجػػػػػب اتباعهػػػػػا عنػػػػػد التعامػػػػػل مػػػػػع البلجئػػػػػُت كا١تهػػػػػاجرين، كيثػػػػػٍت علػػػػػى الػػػػػذين ٯتػػػػػدكف يػػػػػد 

                                                           

 .ـ2002 اإلسبلمية كالشؤكف األكقاؼ كزارة إصدار اإلسبلـ، ُب اإلنساف ٟتقوؽ اإلسبلمي اإلعبلف (5) 

 
(6)
 .7/324 البارم فتح ،2/135 كثَت  البن كالنهاية البداية 

 
(7)
 .)4024( حديث ا١تغازم، كتاب  )،7/323 (فتح البخارم أخرجو 

 
(8)
 .2/91 كثَت  البن كالنهاية البداية 

 
(1)
 .)3876-3872( حديث اٟتبشة، ىجرة باب األنصار، مناقب كتاب  البخارم، أخرجو 

 
(2)
 .السابق ا١ترجع   

 
(3)
 .11/200 حـز البن احمللى 
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ر ْتقػػػػػػػوؽ البلجئػػػػػػػُت كالنػػػػػػػازحُت العػػػػػػػوف للنػػػػػػػاس ُب الكػػػػػػػركب كيطلػػػػػػػب مػػػػػػػن ا١تػػػػػػػؤمنُت ٛتايػػػػػػػة البلجئػػػػػػػُت. فػػػػػػػالقرآف يقػػػػػػػ
داخليػػػػػػان، كٯتػػػػػػنحهم حقػػػػػػوؽ معينػػػػػػة ٔتػػػػػػا ُب ذلػػػػػػك اٟتػػػػػػق ُب ا١تعاملػػػػػػة اإلنسػػػػػػانية. كمػػػػػػا أنػػػػػػو يػػػػػػدين األشػػػػػػخاص الػػػػػػذين 

  . تتسبب أفعا٢تم ُب حدكث ىجرة ٚتاعية كيصفهم بأهنم ال يؤمنوف بكبلـ اهلل
لنسػػػػػاء كاألطفػػػػػاؿ، الػػػػػذين ىػػػػػم أكثػػػػػر كمػػػػػا يػػػػػنص القػػػػػرآف الكػػػػػرٙب علػػػػػى تشػػػػػريعات معينػػػػػة لتقػػػػػدٙب ا١تزيػػػػػد مػػػػػن الػػػػػدعم ل

عرضػػػػػػة للخطػػػػػػر. عػػػػػػبلكة علػػػػػػى ذلػػػػػػك، ففػػػػػػي ظػػػػػػل مبػػػػػػدأ العدالػػػػػػة، كىػػػػػػو أسػػػػػػاس كػػػػػػل التشػػػػػػريعات اإلسػػػػػػبلمية ، ٬تػػػػػػب 
تػػػػػػوفَت ا١تزيػػػػػػد مػػػػػػن الػػػػػػدعم للػػػػػػذين يتعرضػػػػػػوف للمخػػػػػػاطر نتيجػػػػػػة ا٢تجػػػػػػرة كاللجػػػػػػوء. كيسػػػػػػرم األمػػػػػػر نفسػػػػػػو علػػػػػػى غػػػػػػَت 

 .(4)ا١تسلمُت أك ا١تعارضُت للعقيدة اإلسبلمية
ػػػػس الػػػػػدخل أك غنػػػػائم اٟتػػػػػرب الػػػػيت ينبغػػػػػي علػػػػى ا١تسػػػػػلمُت  كمػػػػا تشػػػػكل الصػػػػػدقات الواجبػػػػة مثػػػػػل ا٠تيمػػػػس (كىػػػػػي ٜتي
التصػػػػػػػدؽ ّٔػػػػػػػػا) أك الزكػػػػػػػػاة (كىػػػػػػػػو جػػػػػػػزء ٦تػػػػػػػػا ٯتتلكػػػػػػػػو ا١تػػػػػػػػؤمن كيتعػػػػػػػػُت عليػػػػػػػو إخراجػػػػػػػػو لؤلغػػػػػػػػراض ا٠تَتيػػػػػػػػة)، ككػػػػػػػػذلك 

 ة لبلجئُت. الصدقات التطوعية، موارد كأمواالن ٯتكن استخدامها لتلبية االحتياجات األساسي
كمػػػػػػا أف ذلػػػػػػك اٞتػػػػػػزء مػػػػػػن ا٠تيمػػػػػػس أك الزكػػػػػػاة الػػػػػػذم ٮتصػػػػػػص ُب األصػػػػػػل ألبنػػػػػػاء السػػػػػػبيل كاليتػػػػػػامى كا١تسػػػػػػاكُت مػػػػػػن 

أف ك ال ينبغػػػػػػي ىنػػػػػػا التغافػػػػػػل عػػػػػػن الػػػػػػدكر الكبػػػػػػَت الػػػػػػذم ٯتكػػػػػػن ا١تمكػػػػػػن أف يػػػػػػتم إنفاقػػػػػػو علػػػػػػى ا١تهػػػػػػاجرين كالبلجئػػػػػػُت.
 الوقف اإلسبلمي ُب ٣تاؿ اإليواء ك اٟتماية. تؤديو مؤسسات

كىػػػػذا ىػػػػو السػػػػبب ،النسػػػػاء كاألطفػػػػاؿ  ك تصػػػػبح ىػػػػذه اٟتقػػػػوؽ أكثػػػػر أ٫تيػػػػة عنػػػػدما تتعلػػػػق بالفئػػػػات ا١تستضػػػػعفة مػػػػن 
أم قػػػػػرار يتعلػػػػػق باألطفػػػػػاؿ البلجئػػػػػُت ٬تػػػػػب أف يأخػػػػػذ ك .الػػػػػذم جعػػػػػل النػػػػػيب يعلػػػػػن األخػػػػػٌوة بػػػػػُت ا١تهػػػػػاجرين كاألنصػػػػػار 

يم. كمػػػػػػن منظػػػػػػور إسػػػػػػبلمي، األطفػػػػػػاؿ  ٢تػػػػػػم اٟتػػػػػػق ُب التنشػػػػػػئة الصػػػػػػحية كالتعلػػػػػػإذ ُب اٟتسػػػػػػباف مصػػػػػػاٟتهم األساسػػػػػػية. 
 كلهم أبرياء، ك٬تب تشجيع مواىبهم ك٬تب أال ٯتارىس أم ٘تييز ضدىم.

النسػػػػػاء كاألطفػػػػػػاؿ، كفقػػػػػػان لػػػػػػبعض تفسػػػػػػَتات الشػػػػػػريعة، كٔتػػػػػػا أهنػػػػػم أكثػػػػػػر عرضػػػػػػة للخطػػػػػػر، ٬تػػػػػػب أف يعػػػػػػامىلوا معاملػػػػػػة ف
نسػػػػػاء كاألطفػػػػػاؿ أكثػػػػػر مػػػػػن أم علػػػػػى حقػػػػػوؽ ال صػػػػػلى اهلل عليػػػػػو ك سػػػػػلمنػػػػػيب المفضػػػػػلة (٘تييػػػػػز إ٬تػػػػػايب). كقػػػػػد شػػػػػدد 

 كل ما يقدىـ ٢تؤالء األفراد ىو حق ٢تم.  ك ،فئة أخرل
ػػػػػػنح ىػػػػػػذا الطفػػػػػػل نفػػػػػػس الوضػػػػػػعية كّٔػػػػػػذا ف فػػػػػػي حالػػػػػػة أف الوصػػػػػػي علػػػػػػى الطفػػػػػػل حصػػػػػػل علػػػػػػى اللجػػػػػػوء، ٬تػػػػػػب أف ٯتي

فىػػػػػظ حػػػػػق األطفػػػػػػاؿ ُب البقػػػػػاء مػػػػػػع أسػػػػػرىم. ٬تػػػػػػب احػػػػػًتاـ حػػػػػق ىػػػػػػؤالء األفػػػػػراد ُب ٓب مشلهػػػػػػم بأسػػػػػرىم. كُب حالػػػػػػة  ٭تي
      معاملتهم ب:دـ العثور على آباء ىؤالء األطفاؿ، ٬تب ع

اإلحسػػػػػػػػػاف: إف ٚتيػػػػػػػػػع النػػػػػػػػػاس ا١تكػػػػػػػػػركبُت، كبػػػػػػػػػاألخص األطفػػػػػػػػػاؿ، ٬تػػػػػػػػػب أف يعػػػػػػػػػامىلوا بإحسػػػػػػػػػاف سػػػػػػػػػواء بػػػػػػػػػالقوؿ أك 
 بالعمل.
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اإلكػػػػػػػراـ: ٬تػػػػػػػب أف تلػػػػػػػس احتياجػػػػػػػات األطفػػػػػػػاؿ كا١تسػػػػػػػاكُت بطريقػػػػػػػة ٤تًتمػػػػػػػة تتفػػػػػػػق مػػػػػػػع كػػػػػػػرامتهم اإلنسػػػػػػػانية. إذ أف 
 فاؿ كبذؿ اٞتهود لتلبية احتياجاهتم ىو فرض إ٢تي.احًتاـ األط

اإليػػػػػػػواء: ٬تػػػػػػػب تػػػػػػػوفَت ا١تػػػػػػػأكل كاٟتمايػػػػػػػة لؤلطفػػػػػػػاؿ، كال سػػػػػػػيما ا١تهػػػػػػػاجرين مػػػػػػػنهم كالػػػػػػػذين ال ٬تػػػػػػػدكف مػػػػػػػن يرعػػػػػػػاىم، 
إذ أف عػػػػػػػدـ االنتبػػػػػػػاه إٔب األطفػػػػػػػاؿ ٯتثػػػػػػػل فشػػػػػػػبلن عمليػػػػػػػان ُب تطبيػػػػػػػق  ،كذلػػػػػػػك دكف توقػػػػػػػع اٟتصػػػػػػػوؿ علػػػػػػػى أم مقابػػػػػػػل

  .التشريعات اإلسبلمية
 توصيات:خاتمة و 

 ُب ختػػػػػػػاـ ىػػػػػػػذا البحػػػػػػػث ال يسػػػػػػػعنا إال القػػػػػػػوؿ أف ٛتايػػػػػػػة األشػػػػػػػقاء السػػػػػػػوريُت ُب ا١تلجػػػػػػػأ ك تػػػػػػػأمينهم بػػػػػػػات كاجبػػػػػػػا ال
غبػػػػػػار عليػػػػػػو ٔتقتضػػػػػػى التشػػػػػػريع اإلسػػػػػػبلمي اٟتنيػػػػػػف،ك ٔتقتضػػػػػػى القػػػػػػانوف الػػػػػػدكٕب ٟتقػػػػػػوؽ اإلنسػػػػػػاف،غَت أف الواجػػػػػػب 

تبػػػػػذؿ جهػػػػػودا علػػػػػى الصػػػػػعيدين الػػػػػدكٕب ك احمللػػػػػي مػػػػػن شػػػػػيء ك االلتػػػػػزاـ بػػػػػو شػػػػػيء آخػػػػػر،ك مادامػػػػػت اٟتكومػػػػػة الًتكيػػػػػة 
خػػػػػػػبلؿ العمػػػػػػػل الدبلوماسػػػػػػػي ك العمػػػػػػػل التشػػػػػػػريعي،فينبغي علػػػػػػػى آّتمػػػػػػػع ا١تػػػػػػػد٘ب اليػػػػػػػـو ك علػػػػػػػى األفػػػػػػػراد كػػػػػػػل علػػػػػػػى 
مسػػػػػػػتواه تقػػػػػػػدٙب الػػػػػػػدعم ا١تػػػػػػػادم ك ا١تعنػػػػػػػوم ُب إطػػػػػػػار أداء كاجػػػػػػػب النصػػػػػػػرة للمهػػػػػػػاجرين أك ا١تهجػػػػػػػرين مػػػػػػػن سػػػػػػػوريا، 

 بتفعيل كافة اآلليات ا١تتاحة.
 ّٔذا الصدد نوصي باآلٌب:ك 

تثمػػػػػػػُت جهػػػػػػػود اٟتكومػػػػػػػة الًتكيػػػػػػػة مػػػػػػػن خػػػػػػػبلؿ توعيػػػػػػػة اإلخػػػػػػػوة البلجئػػػػػػػُت بضػػػػػػػركرة التػػػػػػػزاـ القػػػػػػػوانُت ا١تشػػػػػػػرعة  -
١تصػػػػػلحتهم لتسػػػػػػهيل عمػػػػػػل األجهػػػػػػزة السػػػػػاىرة علػػػػػػى تنفيػػػػػػذ ىػػػػػػذه القػػػػػوانُت، ك ٘تكػػػػػػُت ا١تسػػػػػػتحقُت للحمايػػػػػػة 

 فعبل من االمتيازات ك اٟتقوؽ ا١تقررة ٢تم.
تركيز جهػػػػػوده ازاة مػػػػػع النشػػػػػاط الرٝتػػػػػي للحكومػػػػػة.ك تمػػػػػع ا١تػػػػػد٘ب ُب خدمػػػػػة البلجئػػػػػُت بػػػػػا١تو توسػػػػػيع نشػػػػػاط آّ -

الفوضػػػػػى الػػػػػيت ة للقضػػػػػاء علػػػػػى كػػػػػل صػػػػػور العشػػػػػوائية ك علػػػػػى تنظػػػػػيم التواجػػػػػد السػػػػػورم علػػػػػى األراضػػػػػي الًتكيػػػػػ
 قد تكوف مربرا لتكاثر عدد ا١تدعُت ك ا١تستفيدين الغَت شرعيُت من حقوؽ البلجئُت الفعليُت.

أمػػػػػػػػػػواؿ الصػػػػػػػػػػدقات ك الزكػػػػػػػػػػاة لتغطيػػػػػػػػػػة االحتياجػػػػػػػػػػات االقتصػػػػػػػػػػادية ك االجتماعيػػػػػػػػػػة ك الصػػػػػػػػػػحية ك توجيػػػػػػػػػػو  -
 التعليمية لبلجئُت كأكلوية ك ضركرة ملحة.

اسػػػػػػػػتثمار مؤسسػػػػػػػػات الوقػػػػػػػػف اإلسػػػػػػػػبلمي ُب تركيػػػػػػػػا لتػػػػػػػػوفَت مراكػػػػػػػػز اإليػػػػػػػػواء ك تقػػػػػػػػدٙب ا٠تػػػػػػػػدمات ا١تتعػػػػػػػػددة  -
 لبلجئُت إكراما ٢تم،حىت نكفيهم اٟتاجة.

س عػػػػػن ٥تتلػػػػػف الػػػػػتهم الػػػػػيت كشػػػػػف حقيقػػػػػة معانػػػػػاهتم ك رفػػػػػع اللػػػػػبعبلميػػػػػة ٠تدمػػػػػة البلجئػػػػػُت ك مػػػػػبلت اإلتنظػػػػػيم اٟت -
 راء األكضاع األمنية ُب أكركبا لفضح مؤامرات استغبلؿ كضعهم لؤلغراض السياسية.تلصق ّٔم ج

رفػػػػػع الػػػػػػوعي لػػػػػدل ا١تسػػػػػػلمُت بضػػػػػػركرة القيػػػػػاـ ُب كاجػػػػػػبهم ُب نصػػػػػرة إخػػػػػػواهنم مػػػػػػن خػػػػػبلؿ كسػػػػػػائل التواصػػػػػػل  -
 االجتماعي.
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ِجِئْيف  ِإَغاَثُة اْلبلا
ـْ ِىَباٌت َمْمُنْوَحةٌ   ُحُقْوٌؽ َمْشُرْوَعٌة َأ

 تركٌا -جامعة أدٌامان  –الٌمن  -د. صالح الخدري 

 اْلُمَقدَِّمُة:
اؿ،كال تستقرُّ عمى  عمى الد كىاـ، ىقى بٍ ال تى  الحياةً  أمكرى  عمى أف   مف الن اسً  قبلءي العي  ؽي فً يت    حى

مىى أىٍلًسنىًة الكىثيرا ي مى ككى  ـً الد ارًج عى ـي " ييقىاؿي ًفي الكىبلى اؿً  دىكىا  ذلؾعمى  بلؼى  خً كالى  ،"اؿً حى مي الٍ  فى مً  الحى
ـه ، ك تعالى بيف اثنيف  .تىٍدًبٍيًرهفي ًحكى
ة، يٍ افً د العى عٍ بى  ضً رى ر ض لممى عى تى قد يى  نسافي اإلً فى ، 1َّ  خص حص مس خس حس ٹٱٹٱُّٱ

ًكمر، سٍ د اليي عٍ بى  رً سٍ معي اع، كلً مى تً االجٍ  دى عٍ بى  ةً قى مفيرٍ ر، كلً كٍ ري سُّ د الٍ عٍ بى  فً زٍ محي كلً  بل  كقىد قىاؿ اٍلش اًعري اٍلخى
2: 

 ةيى انً مى ث  و الٍ يٍ مى رم عى جٍ تى  فٍ أى  د   بي الى .... كى  ىتى فى ى الٍ مى ا عى يى نٍ بيد  مً  الى  ةه يى انً مى ثى 
 يةه افً كعى  قـه سي  ثـ   ره سٍ كيي  ره سٍ كعي  .... ةه قى رٍ كفي  اعه مى تً كاجٍ  فه زٍ كحي  ره كٍ ري سي 

، اليـك يى األي  ك  ؿه حً الٍ  ضي رى مٍ يى  ان دى ، كغى ضي ريٍ ى المى افى عى تى اـ ديكى ي نً تى غٍ يى  ان دى غى ، كى يُّ نً الغى  ري قً تى يفٍ  ـى كٍ ، اليى حي يٍ ص 
 ر.شى البى  أٍصنىاؼ ع كؿٍّ ، مى كاألىٍزمىاف اـر األي  ائً سى  اؿي كى األحٍ  ري كٍ دي ا تى ذى كى ، كىى ري يٍ قً فى الٍ 
ر، رى لمض   ان عى فٍ كدى  فعً لمن   ان بى مٍ اب التي تيمثٍّؿ جى بى سٍ األى  ؿى ذي بٍ مٍّـ ألمر ا تعالى، بعد أف يى سى يي  فٍ د أى بٍ عى ى الٍ مى عى فى 

 ة.ر  ضى مى ال رهيٍ غى في ة كى عى فى نٍ يء فيو مى م، أف  ىذا الش  رً شى و البى ب عمى ظنٍّ مً غٍ كيى  وي لى  يري ظٍ مف خبلؿ ما يى 
، فعالن   فى يٍ أى  ـي مى عٍ ا ا تعالى، يى يى مي يعمى  ي، أمكره قً يٍ قً حى الٍ كى  حي يٍ حً الص   رري كالض   ،يقً يٍ قً كالحى  حي يٍ حً الص   فعي كالن   

ـي  مى عى  كٍ كىي  رى يٍ الخى  فُّ ظي قد يى  اإلنسافي ك ، ان مى مٍ عً  يءو شى  ؿٍّ كي بً  اطى حى الذم أى  وً مً مٍ عً رر، بً ض  الٍ  فى يٍ أىكيىٍعمى
مى ًخبلفو لؾ، أك العكسذى  ؼً بلى خً  ، كىيك عى اؿن  .عند اعتقاد الش ر في حى

ا أف   ـ كيقكؿ: قد كقع مً سٍ تى سٍ رر، كال يى فع كدفع الض  بجمب الن  أف يقـك اإلنساف  عمى الكاجبى  كىمى
 يه ٱُّٱنا:راب، قاؿ ربُّ عاـ كالش  لط  مف احاجة اإلنساف  زؽ لسدٍّ عف الرٍّ  ثى حٍ البى  عى رى شى  رر، فاي الض  

                                                           
 .140سكرة آؿ عمراف، اآلية  ((1
 .ق1431، لعاـ 4دارة الممؾ عبدالعزيز، العددراشد الخبلكم مف شعراء القرف الثامف اليجرم، انظر مجمة  (2)
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كاء الد   عى رى ، كشى 1َّ ّٰ  ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خي حي جي
) َعَباَد اهلِل َتَداَوْوا َفَما َأْنَزَؿ اهلُل ِمْف َداٍء ِإالا بلـ: بلة كالس  اض، قاؿ عميو الص  رى مٍ داكم مف األى لمت  

ك فيو، معاني الحياة الكريمة في مكطنو الذم ى دى قى اليجرة لمف فى  عى رى كشى  2َوَجَعَؿ َلُو َدَواء(
 اك  يقىق يف ىف يث ىث نثمث زث رث يت ىت  نت مت زت رت ٹٱٹٱُّٱ
 ، كغير ذلؾ مف أمكر الحياة الكثيرة كالمختمفة.3 َّ اميل ىل مل يك ىك مك لك

، وو جٍ كى  ؿً مى كٍ عمى أى  بً اجً ما عميو كما بكسعو، كيرضى كيسمٍّـ، بعد القياـ بالكى  ؿى ذي بٍ يى  فٍ أى  كىاٍلمىٍطميٍكبي 
) َعَجَبًا أَلْمر بلـ: بلة كالس  د عميو الص  نا محم  ، قاؿ نبيٍّ اءى ا شى مى بً  وً قً مٍ ي خى فً  ؾى لً ذى  دى عٍ ي بى ضً قٍ يى  كاي 

ْف َأَصاَبْتُو َضرااُء صَ  َبَر َفَكاَف الُمْؤِمِف ِإفا َأْمَرُه ُكماُو َخْير، ِإْف َأَصاَبْتو َسرااُء َشَكَر َفَكاَف َخْيَرًا َلو، َواِ 
 .4ِلمُمْؤِمف( َخْيَرًا َلُو، َوَلْيَس َذِلَؾ أِلََحٍد ِإالا 

ًفي ىىذىا اٍلمىٍكضيٍكع  جئ الحاؿ الذم يعيشو البل  نمكذج لظرؼ مف متغيٍّرات الحياة، كىك إشارة إلى كى
عمى دينو أك  ما أىمو، حفاظا  المسمـ في بمد مف ببلد المسمميف، بعد أف ترؾ أرضو كبيتو كرب  

 يجد فييا األماف. نفسو أك أىمو، كقصد بمدان 
، ةمكر الحياتي  عميـ، كغير ذلؾ مف األي كاء كالت  راب كالد  عاـ كالش  كف كالط  الس  كىك بحاجة إلى 

ف اختمفت تفاصيؿ تمؾ األمكر مف مكافو ركري  كالض   منيا ةالحاجي   كخصكصان  آلخر،  أك كقتو  ة، كا 
 ال يستغني عنيا سائر البشر. يا في الكاقع أمكره لكن  

ىك في ىذا ، ، باعتباره إنساف صاحب كرامةةدى تعد  مي  حتياجاته لو ا ،غريب عف كطنو جئ إذان فالبل  
بة رعايتو ككفالتو كتأميف بيئة مرت   بإنقاذ نفسو كأىمو، ثـ   إلى إعانة غيره، ابتداءن  بحاجةو الظ رؼ 

 تكفير ما يحتاج إليو مف األشياء المختمفة.ثـ  ، يعيش فييا آمنان 
جئ بما يسعكف إلى تكفير احتياجات البل   في ذلؾ أفراده ، أك يشترؾ كر دكؿه كقد يقـك بيذا الد  

 ر ليـ.تيس  
                                                           

 .15سكرة الممؾ اآلية  (1)
 ، قاؿ األلباني صحيح.4/383( سنف الترمذم، (2
 .97( سكرة النساء، اآلية (3
 .4/2295( مسمـ، (4
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، كييٍحمىدي عمييا فاعميا؟ جئ كاجبة فيؿ إغاثة البل      كيترت ب عمييا ثكابه
 كمف فىر طى أىيىٍأثىـي بالت قًصٍير في ذلؾ؟ 

، يؤجر عمى ذلؾ، كال يؤآخذ إف قص ر، ييندب إلى فعمياان، ي  عً كٍ ان طى عمبلن إنساني   ؿي ثٍّ مى تي  ةه بى يا ىً أـ أن   
 هئ مئ خئ حئجئ يي ىي ني مي ٱٹٱُّٱفتككف مف باب ما كرد في كتاب ا 

 َّٱ1  جب
ياسي أك اإلعبلمي جئ معنكيان كإغاثتو بالكممة، كالمكقؼ السٍّ غاث بو البل  سكاء كاف الن فع الذم يي 

 ة عمكمان.ة كاالنساني  ي  ان كتكفير االحتياجات المادٍّ افع، أـ حسي  الن  
 .تيةؿ في عناصره اآلساؤالت ىك مضمكف ىذا البحث، المتمثٍّ جكاب ما سبؽ مف الت  

 

 َأْىَداُؼ اْلَبْحث:
ًجئ. /1  تكضيح كاجب الميسمـ الش رعي نحك أخيو الميسمـ اٍلبل 
جئ إلى عكف أخيو المسمـ، كبياف حجـ الت قصير منيـ تجاىو. /2  بياف حاجة البل 
 ثة المسمـ ألخيو المسمـ كمكانة ذلؾ في اإلسبلـ./ بياف فضؿ إغا3
ة في بياف الذم  /4 تكجيو رسالة البحث إلى كؿٍّ القادريف عمى إغاثة إخكانيـ، إقامةن لمحج 

 عمييـ.
 ُمْشِكَمُة اْلَبْحث: 

جئيف في أمٍّ مكاف. /1  بياف الكاجب الش رعي في إغاثة المسمميف إلخكانيـ البل 
جئيف.  /2  بياف الكضع الص حيح الذم ينبغي أف يككف عميو حاؿ البل 

 َأْسَباُب اْخِتَياِر اْلَبْحث:
 نكات األخيرة.ة في الس  كخاص   ،بكثرةبيف المسمميف جكء بركز ظاىرة المُّ  /1
 .لمسمميفتكصؿ رسالتيـ إلى إخكانيـ اككسيمة فكرة  جئيف إلى أمٍّ حاجة البل   /2

                                                           
 .91( سكرة التكبة، اآلية (1
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 مختصران  رسالة البحث تجد طريقان  لعؿ   ،جئيفالمشاركة في مؤتمر البل   استغبلؿ فرصة /3
كدعكة إخكانيـ المسمميف  ،جئيفإليصاليا إلى مف بيده القدرة عمى المشاركة في إغاثة البل  

 عمى ذلؾ. ليككنكا عكناى 
ياُة اْلَبْحث:  َأَىمِّ

 تناكؿ قضي ة عام ة بارزة في حياة المسمميف. /1
 المردكد اإليجابي المنشكد لرسالة البحث عمى كثيرن مف المسمميف بإذف ا تعالى. /2
ىذا البحث نكع مف البياف، الذم يمثٍّؿ جزءان مف القياـ بالحؽٍّ الكاجب عمى المسمـ تجاه  /3

 إخكانو، كىك نكعه مف البياف الذم ال يجكز تأخيره عف كقت الحاجة.
ًجًئٍيف. أف  نىٍفًع الغىٍيًر مف أى  /4 اثىةي اٍلبل  ًؿ األعماؿ إلى ا، كمف الن فع ًلٍمغىٍير ًإغى  ٍفضى

 ِرَساَلُة اْلَبْحث:
جئيف في كؿٍّ مكاف،  إدراؾ ضركرة قياـ المسمميف بتكفير كؿ  احتياجات اخكانيـ المسمميف البل 

لى انتظار يد العكف بعد ذلؾ مف الس كف كالغذاء كالد كاء كالت عميـ كعام ة الن فقة، بحيث ال يحتاج إ
اًلي كاأليسىًرم.  مف أحد، كتتكف ر لو الكفاية التي يجد مف خبلليا االستقرار الذٍٍّىًني كالبىدىًني كالمى

 َمْنَيِجياُة اْلَبْحث:
استقراء النُّصيكص، كبياف حكـ اإلغاثة الش رعي مف حيث الكجكب كعدمو، مع االطٍّبلع عمى ما 

جئيف المنشكدة كالتي ىـ عمييا، كختامان بياف ما ينبغي تيس ر مف كبلـ ال ـ  بياف حالة البل  عمماء، ث
جئيف، مف خبلؿ الت كصيات التي ييختـ بيا  أف يككف عميو مكقؼ المسمميف عام ة في إغاثة اٍلبل 

 ىذا البحث، بإذف ا تعالى.  
 َعَناِصُر اْلَبْحث:

ُف الَبْحُث ِمْف َمْبَحِثيْ   : َيأِتي امَ كَ  يَ ىِ ، وَ اتُ حَ رَ تَ قْ مُ الْ وَ  اتُ يَ صِ وْ تا ال ـا ثُ  ،ةمَ اتِ خَ وَ  فِ َيَتَكوا
ُؿ: َمَباِدٌئ َعاماٌة.  اْلَمْبَحُث اأْلوا

 تعريؼ )اإلغاثة( في المُّغة، كبياف المراد مف إغاثة البلجئيف. ؿ:وا اأَل بُ مَ طْ المَ 
َمة.، َوَبْعُض ةِ مُّغَ ي الْ فِ  ةُ اثَ غَ اإْل  :اَلً أوا    اْلتاْصِرْيَفات َذات اْلصِّ
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اثىة، أيًعٍيف. ، كأيًغٍيثى ييغىاثي إغى اثىةن أىم أىعىافى  أغىاثى يًغٍيثي ًإغى
انىو. اًحبىوي أىم أىعى انىة، مف قكلؾ أىغىاثى الر جيؿ صى  فاإلغاثة تحمؿ معنى اإًلعى

 الغىكاثي ، ك كاغىٍكثاه صاحى  كاٍستىغاثى  جؿي الر   كغىك ثى كذلؾ،  اإًلغاثةي  ـبالض   كالغيكاثكأغاثو لب ى طىمىبىو، 
 كيقاؿ ،اإًلغاثة مف باليمزة 1َأِغْثنا( ـا يُ ما )الْ : الحديث كفي ،اإًلغاثة ًمف بالكسر كالًغياثً  بالفتح
ن   قاؿ ،قميؿ كىك يىًغيثيو غاثىو فيو ٍثتيو فبلفه  كاٍستغاثىني .اإًلغاثة ال الغىٍيثً  ًمف ىك ماكاً   كاالسـ فأىغى

المىطىر عمييا أرسىؿ إذا: يىًغيثييا الببلدى  الٌمو غاثى :  ييقاؿ، ك الًغياثي 
2.  

 فخبلصة تعريؼ اإلغاثة: 
ُمَغاث، الْ  وْ أَ  (وىو الُمَعاف)الُمِغْيث، َفْرَدًا أو َأْفَراَدًا  وْ أَ  (ُمِعْيفو الْ ىُ وَ )ٍة اعَ مَ جَ  وْ ٍص أَ خْ ُة شَ انَ عَ إِ 
ف وْ كُ يَ ات، فَ اجَ يَ تِ حْ ااْل  فَ مِ  ؾَ لِ ذَ  رَ يْ غَ والداواء، وَ  ساَكِف َواْلطاَعاـِ َواْلشاَرابِ الْ  فَ مِ  وِ يْ لَ إِ  اجُ تَ حْ ا يَ مَ بِ 
 ُمَغاث.ب الْ مَ ًا طَ يَ بِّ ُممَ  ؾَ لِ ذَ ث بِ يْ غِ مُ الْ 
ِجِئْيف. ةاثَ غَ إِ  فَ اد مِ رَ المُ َبَياُف  :اً يَ انِ ثَ    البلا

جئ مف خبلليا الخركج بنفسو ـ  تييئة المكاف المناسب  تييئة الفرصة التي يجد البل  كأىمو، ث
لمبقاء فيو كالس كف، مع ترتيب أمكر الط عاـ كالش راب كالد كاء، إضافةن إلى غيرىا مف الحاجي ات، 

كبذؿ الجيد في تفعيؿ الجانب السٍّياسي كاإلعبلمي الذم يساعد في تييئة األجكاء العام ة لما فيو 
جئيف، سكاء قبؿ قرار ا  لمُّجكء، أك حاؿ المُّجكء، أك بعد المُّجكء.مصمحة البل 

قبؿ المُّجكء بحفظ نفسو كأىمو، ثـ  إيصاؿ رسالتو بطريقة صحيحة سميمة، تساعد عمى إعادة 
 ركح األمؿ، كتبعث في نفسو معنى األخكة الدٍّيني ة، كتفتح لو بابان لمحياة الكريمة مف جديد.

المينىاًسبىٍيف، لتحقيؽ حياة ال يجد فييا شيئان مف اإلذالؿ كحاؿ المُّجكء بأف يتكف ر المناخ كالكضع 
ان  كالميانة، بؿ يجد إخكةن لو عاممكه بخير ما يمكف أف يعامؿ بو األخ أك الض يؼ، كمنحكه فيرىصى

 لتحسيف كضعو، كاالرتقاء مف حاؿ إلى حاؿو أفضؿ منو.

                                                           
 .612/ 2، مسمـ، 344/ 1( ركاه البخارم،  (1

 .  741 - 3، النياية في غريب األثر  174 - 2لساف العرب   (2)
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ة، كتعكيضو بما يمكف أف ييعك ض بو، كبعد المُّجكء بإثراء قضي تو في كؿٍّ المحافؿ العام ة كالخا ص 
 مادي ان كمعنكي ان، كمساعدتو في استرجاع ما فاتو مف الحقكؽ كالممتمكات.

قيٍكًؽ أىك  ي:ثاانِ الْ  بُ مَ طْ مَ الْ  اثىًتًو ًباٍلحي ٍكد ًبًإغى ًجًئ اٍلمىٍقصي ا اٍلميرىادي ًباٍلبل  مى ًجًئ( ًفي اٍلمُّغىًة، كى تىٍعًرٍيؼي )اٍلبل 
 اٍلًيبىات.

َمة.اَلً وا أَ  ِجُئ ِفي اْلمَُّغة، َوَبْعُض التاْصِرْيَفات َذات اْلصِّ  : اْلبلا
جً  كىك الذم  ر،كٍ مي األي  فى مً  رو مٍ ي أى و فً تى انى عى ، أك إً وي لى  وً تً رى صٍ رغبةن في ني  هً رً يٍ ى غى لى إً  أى جى تى م الٍ الذً  كى ىي  ئي البل 

اـ.  لجأ إلى مكاف مف األماكف ًبغىرًض االٍحًتمىاء أك االٍعًتصى
أىكأصميو ًمف  أىهي  ،افكى المى  أك يءالش   أىم إليو لىجى و إليو اٍضطىر هي : كذا إلى كألىجى أى  ،كأٍحكىجى  إلى أٍمرىه كأىٍلجى

أى  كالتىجأى  أسنده: إليو أمرىهألجأ ك ، أٍسنىدىه: ا  .كتىمىج 
ٍأتي : يقاؿك  ٍأتي  ،كعنو فبلفو  إلى لىجى ٍأتي  كالتجى ٍدتى  إليو استنىٍدتى  ًإذا كتىمىج   .بو كاٍعتىضى

أى  مىو: فبلنان  كأىٍلجى ٍنتىو ًإذا يءالش   إلى فبلنان  أىلجٍأتي : كيقاؿ عىصى إً  في حىص  ٍمجى  . 1.مى
ا يىتىعىم ؽي ًباأٍلىٍمًر ىينىا: ًؿ مىا سىبىؽى ًفٍيمى ًجئ ًمٍف ًخبلى ةي تىٍعًرٍيًؼ اٍلبلن  فىخيبلصى

َو ِإَلى َغْيرِِه، َطاِلَبًا َقَضاءَ ذِ الْ  أناوُ   َعاَنَتو ِبَما اْضطر ِإَلْيِو، وَ  ي َتَوجا ٍة اجَ حَ  ةَ يَ بِ مْ تَ َأْمٍر ِمْف اأُلُمْوِر َواِ 
َتَجَأ ِبَمَكاٍف َما ِمَف اأَلَماِكِف َرْغَبًة َعف َساِبِقو، ِلَتَوفُِّر َما ُغيَِّب ُمْخَتِمَفة، والْ الْ َحاَجاِت الْ  فَ مِ  وُ لَ 

 َعْنو.
  ئ اْلِذي ُيَراُد ِإَغاثَُتُو، َوَما َيَتَعماُؽ ِباْلمُُّجْوِء .جِ بلا لابِ  ادُ رَ مُ الْ  :اً يَ انِ ثَ 

م يقيـ فيو، كلجأ إلى أحد إخكانو المسمميف، سكاء ذال والمسمـ الذم خرج مف بمده كمكطنىك 
ة أك ،دان افر أ فردان أك الذم ليجئ إليو ، كسكاء كافأفرادان فردان أك كانكا    .جية عام ة أك خاص 

بكممة أك لقمة عيش أك لباس أك دكاء أك  نصرتوك  ةتعانإؿ في طمب جكء يتمث  ككاف ىذا المُّ 
 دى يى  دٌ كمى  ان،يكاءا  ك  ان صر نبأىمو كأكالده، يرجك مف ذلؾ  أكئ بذاتو جأك كاف انتقاؿ البل   ،مكقؼ معيف

ترؾ بيتو كمالو كمزرعتو كتجارتو جئ في حاؿ غير طبيعي، البل ألف  العكف بما البد منو، 
، بسبب ظرؼ بدينو كنفسو كأىمو ان كفار   ؽ بحياتو كراء ظيره، مياجران ما يتعم   ككظيفتو، كترؾ كؿ  

                                                           
     . 215 - 1، تاج العركس: 152 – 1( لساف العرب: (1
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اجتماعي، أك أٌم حدث يتعم ؽ بأمكر الط بيعة، فيما يسم ى بالككارث الط بيعي ة، فالكؿُّ سياسي، أك 
، بما يتناسب مع ظركؼ كؿ  يكاءو في كؿ ما سبؽ كاقع في حالة استثنائي ة يحتاج إلى احتكاءو كا 
جئ الذم أخرجو مف بيتو الحركب  ف كاف أثر ما نعيو في ىذا البحث البل  شخص كحدث، كا 

 .د مار الذم أكصمت الن اس إليو الخبلفات الدٍّينية أك العقدي ة كالمذىبي ةكال
الجكع الذم قد يقع عمى بعض البمداف لظركؼ المرض أك جكء ىك ما كاف سبب ذلؾ المُّ كرب  

ما يخصيـ مف  اس إلى الفرار بذكاتيـ كىجر كؿ  ، كتضطر الن  كتطُـّ آثارىا  ، قد تعُـّ متعدٍّدة
  مقتنيات.

لغرض ييدؼ إليو مف يشعؿ تمؾ  ،الحركب كالنٍّزاعات المفتعمة جكءؾ المُّ كقد يككف سبب ذل
 اس كذلؾ إلى اليركب بأجسادىـ كمىف يىٍقًدري ًمف ذكييـ. الن   ، كالتي تضطرٌ الحركب

فؽ مع األسباب الس ابقة في ككنيا تدفع باإلنساف إلى طمب كقد يككف سبب ذلؾ أمكر أخرل تت  
غاثتو كنصرتو.العكف مف   أخيو المسمـ، كا 

كأيان كانت تمؾ األسباب كأيان كانت دكاعييا، ككيفما كاف االحتياج، كأيان كاف الط الب لمعكف 
 كالمطمكب منو.

ؿ اضطر إلى  يجري أمر اإلغاثة عمؿٌ المراد ىنا أف يكوف فإفا  بيف المسمـ وأخيو المسمـ، األوا
العوف وبذؿ وأعطى ومنح ما  دَ يَ  َمدا عوف أخيو وطمب ايواءه ونصرتو وسّد حاجتو، واآلخر 

 يستطيع عميو.
ٍكعىة( ًفي اٍلمُّغىة. ث:الِ ثا الْ  بُ مَ طْ مَ الْ  قيٍكؽ( )اٍلمىٍشري  تىٍعًرٍيؼي )اٍلحي
َمة، ةمُّغَ ي الْ ؽُّ فِ حَ : الْ اَلً وا أَ   .َوَبْعُض اْلتاْصِرْيَفات َذات اْلصِّ

ؽ، ك  حى ٍمع ي قيكؽ جى ؽٍّ  أصؿي الحي سىب الكاًقع كالقىكؿً  مًفعؿكلً  ،ابقةي الميطى :  الحى  ما كقىدر ،يىًجبي  ما ًبحى
قتً  في ،يىًجبي  ؽ.  حىؽ كقكليؾى  حىؽ ؾمي ًفعٍ : نحك ،يىًجبي  ال ًذم الكى  ًخبلؼ:  كالحىؽ، القيرآفي :  كالحى
ؽُّ  ،اًطؿالبى  ؽُّ .  العىدؿي :  كالحى ؽُّ  ،اإلسبلـ:  كالحى . ًإٍنكاريه يىسيكغي  ال الذم الثاًبتي  المىٍكجيكدي :  كالحى

ؽُّ  دؽي : كالحى ًديثً  في الصٍّ ؽُّ ،  الحى قيكؽً  كاًحدي :  كالحى  . 1الحي
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 ىك المعاني أىؿ اصطبلح كفي إنكاره، يسكغ ال الذم الث ابت ىك المُّغة: أىؿ لساف في فالحؽُّ 
 عمى اشتماليا باعتبار كالمذاىب، كاألدياف كالعقائد األقكاؿ عمى يطمؽ لمكاقع، الميطابؽ الحكـ
 .1الباطؿ كيقابمو ذلؾ،

 كخبلصة تعريؼ الحقكؽ بناءن عمى ما سبؽ:
زِ الْ  تُ ثاابِ الْ  رُ مْ اأْلَ  اْلَحؽُّ ُىوَ ، وَ حؽ   عُ مْ أنايا جَ   وْ ار، أَ كَ نْ اإلِ  وِ يْ فِ  حُ مُ صْ  يَ اَل ، وَ يارُ غَ تَ  يَ ي اَل ـ، الذِ بلا

 ا.ٍئ مَ ارِ طَ لِ  هِ دِ يَ بِ  وَ ف ىُ ى مَ مَ عَ  ،ؽحَ الْ  ؾَ لِ ذَ  ؾُ مِ مْ يَ  فْ مَ لِ  اتٌ امَ زَ تِ الْ  وِ يْ مَ عَ  بُ تا رَ تَ يَ اء، وَ غَ لْ اإلِ 
َمة. ،ةغَ مُّ ي الْ فِ  عُ وْ رُ شْ المَ  :اً يَ انِ ثَ   َوَبْعُض التاْصِرْيَفات َذات اْلصِّ

ٍكعي ىيك الش   ا، ًمٍف شىرىعى إذا ات خذه ممر  يء الذم المىٍشري كمف ذلؾ ما كرد  ده،يٍ رً ا يي مى ان لً شيًرعى ألمرو مى
 كًمم ةو  ديفو  عمى: " شىريعىةو  عمى: " تعالى قكلو فيفي الش ٍرع ًمفى ألفاظ قرآني ة كنبكي ة أم الدٍٍّيف، ك 

 .كًمنياجو 
بكفى  الٌناسي  يىشرىعييا التي الش اًربىةً  مىكًردي : العىرىبً  كبلـ في الش ريعة أىٍصؿي ك  ب ما كيىٍستىقكفى  منيا فيىشرى  كري

  .2منيا تشرىبي  فشىرىعىت دكاب ييـ شىر عكىا
 :ِلْمَمْشُرْوعِ  مَُّغِويتاْعِرْيِؼ الْ لْ ا ُخبَلَصةٍ ف

 اًء،دَ تِ ابْ  وُ ُقِصَد لَ ماا ، مِ وُ عَ مَ  بُ اسَ نَ تَ ا يَ مَ  وِ يْ مَ عَ  رُ يْ سِ ًا، يَ قَ يْ رِ طَ  ذَ ي اتُّخِ ذِ الْ  رُ مْ اأْلَ  أناوُ 
َشِرْيَعًة ا َمْنَيَجًا وَ يَ مَ عَ جَ وَ  ي َأَمَر ِبَيا الدِّْيفُ تِ الْ  اءُ يَ شْ اأْلَ  :ؽِ ساابِ الْ  ـِ بَل كَ ى الْ مَ ا ِبَناًء عَ نَ ُيراُد ِبِو ىُ وَ 
 ا.يَ يْ مَ عَ  نااُس الْ  رُ يْ سِ يَ 
ة( ًفي المُّغىة. ع:ابِ را الْ  بُ مَ طْ مَ الْ  ٍمنيٍكحى  تىٍعًرٍيؼي )اٍلًيبىات( )اٍلمى
َمة.، ِيَبةالْ  :اَلً وْ أَ   َوَبْعُض التاْصِرْيَفات َذات اْلصِّ

 سيمٍّي ت ًىبىات كىثيرىتٍ  فًإذا ،كاألىٍعكاض األىٍعراض عف الخاليىةي  العىًطي ةي :  ةي ًيبى الٍ ك  ة،بى ىً  عي مٍ جى  اتي بى اليً 
 . الميبىالغة أىٍبًنية مف كىك كىٌىابان  صاحبييا سيمٍّيى ك 
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 المىٍكًىبي  كاالسـي .  كعىبل مةو  الميبالغةً  لتٍأكيدً  الياءي  فيو ًزًيدىت ككىٌىابىةه  ،الًيبىاتً  الكثيري  الر جيؿي : كالكىىيكب
ٍكًىبىةي  ، كالمىٍكىيٍكب: الذم نىاؿى ىبةن، كأيعطي ىبةن.فييما الياءً  بكسر كالمى

1. 
 :اليبةخبلصة تعريؼ ف

َلَيا، ُيَمياُز  وْ ًا َلُو، أَ مَ سْ ِيَبُة* إِ ماْفُظ * الْ الْ  ارَ صَ ، وَ ؿٌ وْ عُ فْ مَ  وَ يُ الشايء الَمْوُىْوب الُمْعَطى فَ  َأناَيا
 ُمْعَطى َمْوُىْوٌب.ُمْعِطي َواِىٌب وَوىااب، والْ الْ ي ُيْعَطى ِلْمَغْيِر ِبِمَقاِبٍؿ، فَ ذِ شايء الْ الْ  فَ يْ بَ  وِ يْ فِ 
َمة. ،ةمُّغَ ي الْ فِ  حُ وْ نُ مْ المَ  :اً يَ انِ ثَ   .َوَبْعُض التاْصِرْيَفات َذات اْلصِّ

اًنحه فىاًعؿ، كالش يءي الذم ميًنحى  ٍفعيٍكؿ، كمى ٍمنيٍكحه مى ة، كىي العىًطي ة، مى ٍمنيٍكح ىك الذم ناؿ ًمٍنحى المى
ٍمنيٍكح ميٍعطىى لىوي  ًطي ة كالمى ة، فىالش يء عى اًنحي ميٍعًطي .الميٍعطىى ىك الًمٍنحى  كالمى

وي ف بىوي  كمنعوي  مىنىحى رى ةي :  كاالسـي  ،أعطاهي أم :  كضى ةي :  كىي ،بالكسر الًمٍنحى ةي  الًمٍنحى . كالمنيحى
وي  ًطي تىوي  طىمىبى :  كاٍستىٍمنىحى  لىبىنييا يىٍبقىى ناقىةه :  كالميماًنحي .  ميٍمًنحه  كىي ًنتاجييا دىنا:  الٌناقىةي  كأٍمنىحىتً ، عى

ذى :  كاٍمتىنىحى ، ًبؿً اإل ألباف ذىىابً  بعدى  ًزقىوي : ماالن  كاٍمتيًنحى . العىطاءى  أخى ن ٍحتي . ري ، أىٍطعىٍمتيوي : الماؿى  كتىمى
ن احان  ماًنحان :  كسىم ٍكا كمىنيحان  كمى

2. 
 فيمكف القوؿ عمى ما سبؽ، وبما يتناسب مع موضوع ىذا البحث:

 ؾَ لِ ذَ كَ ُيَسماى ِمْنَحة، وَ َمْمُنْوٌح، وَ  وَ ُيَقاُؿ ىُ ُمْعَطى، فَ الْ  شايءَ ى الْ مَ عَ  ؽُ مَ طْ ح* يُ وْ نُ مْ مَ *الْ  ظَ فْ أفا لَ 
 وِ يْ مَ عَ  عَ قَ ي وَ ، أَ َمْمُنْوحٌ  ٌص خْ شَ  ؾَ لِ ِمْنَحة، َفُيَقاُؿ ذَ ِذي َناَؿ تمؾ الْ شاْخِص الْ ى الْ مَ ظ عَ فْ ما الْ  ؽُ بَل طْ إِ 
 َمْنح.ِفْعُؿ الْ  وَ ىُ وَ  ؿُ عْ فِ الْ 
 ِإْكَراَمًا. وْ انًا أَ سَ حْ ، إِ يٍء َما ِىَبًة ُدْوَف ُمَقاِبؿٍ َبْذُؿ شَ  وَ ىُ  َتْيفِ قَ ساابِ الْ  فِ يْ تَ الَ حَ ي الْ فِ  ظمافْ الْ  ـُ وْ يُ فْ مَ وَ 
ان، ) سنكىاءه اٍلكىاًجب اٍلش ٍرًعي أىك اٍلكىاًجب الدٍٍّيًني(.  :َخاِمسالْ  بُ مَ طْ مَ الْ  ٍكمى ؽٍّ كىاٍلًيبىًة حي  الفنٍرؽي بىٍيفى اٍلحى

الت عريفات الس ابقة يتبي ف لنا أف  الحؽ  غير اليبة، كأف  الحؽ  كاجب، كييمـز بأدائو مف خبلؿ 
، بدليًؿ  لميٍستىًحقٍّو مم ف ىك عميو، كال يىًصحُّ القكؿ فيو دكف الكجكب، كيأثـ مف قص ر في أدائو

 مكانةي الحٌؽ كقيمتو في اإلسبلـ.
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رعي ة الكثيرة، التي بينت الحقكؽ، ككردت بصيغة األمر، كب ما يدؿُّ عمى ذلؾ مف النُّصيكص الش   
 كسيأتي ذكر بعض منيا.

، ييقصد بو ما يككف في ممؾ الش خص مف األشياء، ال تحؿُّ ألحد أف  كالحؽُّ منو ما ىك شرعيٌّ
يتصر ؼ بيا إال بإذنو، كمف أخذىا عيٍنكىةن فيك غاصبه كيضمنو، كقد يعاقبو الكالي تعزيران مع 

امة، كمف أخذىا مف حرز فيك لصٌّ أك سارؽ يسرم عميو حكـ الس رقة، كىذا تنطبؽ عميو الغر 
 كؿُّ األحكاـ التي تتعم ؽ بالحقكؽ الش رعي ة.

كىناؾ حؽُّ الدٍّيف كالعقيدة كاإلسبلـ، كيراد بو حؽُّ األخك ة الدٍّيني ة، كمف ذلؾ ما قالو النبي صم ى 
َذا ) َحُؽ الْ ا عميو كسم ـ:  َذا َمِرَض فِعْدُه، َواِ  ، ِإَذا َدَعاَؾ َفَأِجْبُو، َواِ  ُمْسِمـِ َعَمى اْلُمْسِمـِ ِستٌّ

ـْ َعَمْيِو( َذا َلِقْيَتُو َفسمِّ َذا َماَت َفاْتَبْعُو، َواِ  ْتُو، َواِ  َذا ِعَطَس َفَشمِّ كفي ركاية  1اْسَتْنَصْحَؾ َفاْنَصْحُو،َواِ 
، فأىؿ العمـ اعتبركا ذلؾ الحٌؽ مىٍحميٍكالن عمى الكجكب، لظاىر النُّصيكص التي كرد فييا )َخْمٌس(

 األمر بالت عاكف كالت ناصر كاإلخاء، كاألمر يدؿُّ عمى الكجكب. 
كفي النُّصيكص الش رعي ة العديدة، داللةه عمى أف  ىنالؾ حقكؽه عديدةه سكل الحقكؽ التي شيًرعىت 

 يعة، كىي حقكؽ الدٍّيف كالعقيدة.بتفاصيؿ الش ر 
بخبلؼ الًيبىة فيي أىٍمره أٍقصىى ما يككفي الحكـي فييا أن يا أمر مندكبه إليو، لما يظير مف القرينة 
ثُّ كيؿُّ قادرو بفعميا،  الكاردة في األمر بيا، كأنيا صرفت األمر مف الكجكب إلى ما ىك دكنو،  ييحى

 خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ  ٹٱُّٱذلؾ ما كرد في كتاب ا  طمبان لمث كاب مف ا تعالى، كمف
أك أف يككف كاىب تمؾ اليبة ال  .فًرىً كٍ يي أم إذا كىٍبفى لكـ شيئنا مف مي  .2 َّ حت جت هب  مب

يحمؿ دافعان دينيان بيف جنبيو، لكن و يفعؿ ذلؾ مف باب العمؿ اإلنسانٌي، كال عبلقة لو بالكجكب 
 بأمٍّ حاؿ مف األحكاؿ.
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 .4( سكرة النساء، اآلية (2



 تركيب-م، جبهعة أديبهبى14/5/2016-13 األحببث العلوية احملكوة املشبركة يف املؤمتر العلوي الدويل األول: الالجئوى السوريوى بني الواقع واملأهول

88 
  

كذلؾ ألف  ما كرد فييا مف نيصيكص ييفيـ مف دالالتيا دكف الكاجب كما سبؽ ذكر ىذا الكبلـ، 
 .1ا(ابُّوْ حَ ا تَ وْ ادُ يَ )تَ كمف ذلؾ األمر باليدي ة، قاؿ رسكؿي ا صم ى ا عميو كسم ـ: 

ِجِئَيف اأْلََمٌؿ اْلَمْنُشْوٌد.  اْلَمْبَحُث اْلثااِني: ِإَغاَثُة اْلبلا
ؿاأَل  بُ مَ طْ مَ الْ  اثىة كىالٍ ؿ ضٍ فى  افي يى بى  :وا غى ٍزءىان ًمفى مدٍّ عى متى ع الٍ فٍ ن  اإٍلً ، كىأن يىا عىمىؿه ًدٍيًني، قىٍبؿى اٍعًتبىارىىىا جي

 اٍلعىمىًؿ اإًلٍنسىاًني.
  ةرعي  الش   النُّصكصمف أىٍـّ األمكر التي اىتـ  بيا اإلسبلـ، ككرد فييا عدد كبير مف 

كالس عي في إدخاؿ السُّركر عمى اآلخريف، كقضاء حكائج المحتاجيف، كما مكضكع نفع الغير، 
 يترت ب عمى ذلؾ مف الفضؿ، كأف  ذلؾ مف خير األعماؿ إلى ا تعالى.

كلـ يكف ذلؾ االىتماـ إال لما ليذا العمؿ مف دكر كبير في استقامة سىٍير حياة الن اس، كاألثره  
 اإليجابي البالغ عمى سائر شؤكنيـ عمكمان.

سىدىان كىاًحدىان، في الت عاكف كالت رابط كالت آخي، يشيد لذلؾ ما جاءنا في  ككؿٌّ المسمميف يمثٍّمكف جى
كلو صم ى ا عميو كسم ـ مف الت كجييات كالمعاني الكريمة، كمُّيا تبني كتاب ا، كفي سن ة رس

 في حياة الن اس أبمغ معاني الشُّعكر بالكحدة كاإلخاء كالمحب ة المتبادلة.
ٱقاؿ ا ٱ ٱ كقكلو  2 َّ خض حض جض  مص خص حصمس خس حس جس مخ جخ ٱٹٱُّٱٱ

، 3 َّ مج حج مث  هت مت خت حت جت هب مب خب  حب  ٱُّٱسبحانو: 
 فَ يْ بَ  باؾَ شَ ًا وَ ضَ عْ بَ  وُ ضُ عْ دُّ بَ شُ يَ  ُبْنَيافِ الْ كَ  فِ مِ ؤْ مُ مْ لِ  فُ مِ ؤْ مُ )الْ كقكؿ نبينٍّا محم د صم ى ا عميو كسم ـ: 

ا ذَ ، إِ دِ احِ وَ الْ  دِ سَ جَ الْ  ؿِ ثَ مَ كَ  ـْ ادِّىِ وَ ي تَ فِ  فَ يْ نِ مِ ؤْ مُ ُؿ الْ ثَ )مَ كقكلو عميو الص بلة كالس بلـ:  4(وِ عِ ابِ صَ أَ 
 .5(رِ سايَ الْ ماى وَ حُ الْ بِ  دِ سَ جَ ائُر الْ سَ  وُ ى لَ اعَ دَ تَ  وٌ ضْ عُ  وُ نْ ى مِ كَ اشْ 

                                                           

1) ، كقاؿ األلباني حسف.1/208( األدب المفرد،   
 .10( سكرة الحجرات، اآلية  (2
 .4( سكرة الصؼ، اآلية  (3
 .4/1999، مسمـ، 182/ 1( البخارم،  (4
 .1999/ 4( مسمـ،  (5
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كال ييعىدُّ كال يعتبر في ذلؾ مف قص ر أك خالؼ، كانصرؼ عف ىدم اإلسبلـ كتعاليمو، إلى غيره 
مف تعاليـ األىكاء المختمفة، التي شك ىت صكرة اإلسبلـ، كجعمت البعض يجعمكف نماذج سيئةن 

ةن عمى غيرىـ مف المسمميف، كىذا خطأىـ الذم مف  األشخاص في دعكاتيـ  لمفراؽ كالنٍّزاع حج 
مىٍيو. ةه عى لىٍيسى أىٍىميوي حيج  مىى أىٍىًمًو، كى ةه عى  كقعكا فيو كأكقعكا فيو غيرىـ، فاإلسبلـ حيج 

، في اإلخاء كالت عاكف كالبذؿ لقد بمغ بالت عاليـ القرآني ة كالن بكي ة أف تجعؿ مف المسمميف جسدان كاحدان 
كالعطاء كاإليثار، حت ى قاؿ أحد صحابة الن بي صم ى ا عميو كسم ـ:  عندما الحظ ما يكصي 

) َمْف َكاَف َلُو َفْضُؿ َظْيٍر َفْمَيُعْد بو الن بي عميو الص بلة كالس بلـ مف نفع الغير، كما في الحديث: 
، فىقىاؿى ذىًلؾى  ُو، َوَمْف َكاَف َلُو َفْضُؿ َزاٍد َفْمَيُعْد ِبِو َعَمى َمْف اَل َزاَد َلُو(ِبِو َعَمى َمْف اَل َظْيَر لَ 

ٍنوي:  اًبي رىًضيى اي عى ) َفَذَكَر ِمْف َأْصَناِؼ اْلَماِؿ َما َذَكَر َحتاى َظَنناا َأناُو اَل َحؽا أِلََحِدَنا ِفْي اٍلص حى
 .  1َفْضٍؿ(

 ـْ يُ عُ فَ نْ أَ  ى اهللِ لَ إِ  اسِ نا بُّ الْ ) َأحَ ا عميو كسم ـ في الت ذكير بفضؿ ذلؾ العمؿ:  كقاؿ الن بي صم ى
 وُ نْ عَ  ؼُ شِ كْ تَ  وْ ًا أَ نَ يْ دَ  وُ نْ ي عَ ضِ قْ تَ  وْ ، أَ ـٍ مِ سْ ى مُ مَ عَ  وُ مُ خِ دْ ٌر تُ وْ رُ سُ  ى اهللِ لَ إِ  اؿِ مَ عْ بُّ األَ حَ أَ ، وَ نااسِ مْ لِ 
ي دِ جِ سْ مَ  يْ فِ  ؼْ كِ تَ عْ أَ  فْ أَ  فْ ىا مِ لَ إِ  بُّ حَ ، أَ وُ ا لَ يَ يَ ضِ قْ تاى أَ حَ  وِ تِ اجَ حَ  يْ ي فِ خِ أَ  عَ ي مَ شِ مْ أَ  فْ أَلَ ًو، وَ بَ رْ كُ 
، 2(اـُ دَ قْ ؿُّ اأْلَ زِ تَ  ـَ وْ يَ  وُ مَ دَ قَ  اهللُ  باتَ ، ثَ وُ ا لَ يَ يَ ضِ قْ تاى يَ حَ  وِ يْ خِ أَ  ةِ اجَ حَ  يْ ى فِ عَ سَ  فْ مَ ًا، وَ رَ يَ ا شَ ذَ ىَ 

 فْ ًة مِ بَ رْ ٍف كُ مِ ؤْ مُ  فْ عَ  فاَس نَ  فْ ) مَ ، كقاؿ: 3(وِ تِ اجَ حَ  يْ فِ  اهللُ  افَ كَ و ِ يْ خِ أَ  ةِ اجَ حَ  يْ فِ  افَ كَ  فْ )مَ كقاؿ: 
 فْ مِ  اهللُ  وُ يَ جِ نْ يُ  فْ أَ  راهُ سَ  فْ ) مَ ، كقاؿ: 4(ةِ امَ يَ قِ الْ  ـِ وْ يَ  بِ رَ كُ  فْ ًة مِ بَ رْ كُ  وُ نْ عَ  اهللُ  َس فا ا نَ يَ دُّنْ الْ  بِ رَ كُ 
 . 5(وُ نْ ع عَ ضَ يَ  وْ ٍر أَ سِ عْ مُ  فْ عَ  فِّسِ نَ يُ مْ فَ  ةِ امَ يَ قِ الْ  ـَ وْ يَ  بِ رْ كَ 

 فْ غيٌّ مِ )بَ ، عندما ذكر  ًا(رَ جْ أَ  ةٍ بَ طْ رَ  دٍ بِ ؿِّ كَ كُ  يْ :) فِ ، كقاؿ6ة(بَ رْ كُ  ـٍ مِ سْ مُ  فْ عَ  راجَ فَ  فْ ) مَ  كقاؿ:
 . 1ا(يَ لَ  اهللُ  رَ فَ غَ فَ  اً بَ مْ كَ  تِ قَ سَ  ؿَ يْ ائِ رَ سْ ي إِ نِ بَ 

                                                           
 .1354/ 3( مسمـ، (1
 .453/ 12( المعجـ الكبير لمطبراني، (2
 ..1996/ 4، مسمـ، 862/ 2( البخارم، (3

 .4/2074مسمـ،  (4)
 .1196/ 3( مسمـ، (5
 .1996/ 4، مسمـ، 862/ 2( البخارم، (6
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كابط التي دعى إلييا اإلسبلـ، فما سبؽ مف النُّصكص كغيرىا كثير  يدؿُّ عمى ضركرة التزاـ الر 
ـ  بياف قيمة األخ المسمـ المتميٍّزة بيف إخكانو المسمميف، ككنو يمثٍّؿ إحدل لىًبنىات المجتمع  ث

 المسمـ، لو ما ليـ كعميو ما عمييـ.
حقيقة كصدؽ  كيترت ب عمى ذلؾ حقكؽ متبادىلىة، كمف خبلؿ امتثاليا عمبلن بعد القكؿ، تظير

أخكة المسمـ إلخكانو المسمميف، كال يكفي االنتساب إلى دائرة األخكة كىٍحدىهي ديٍكفى اٍمًتثىاؿ ما 
 تقتضيو مف أمكر.

 قاؿ الش اعر:
رُّ نىٍفسىوي ًليىٍنفىعىؾ مٍف يىضي دؽ مىٍف كىافى مىعىؾ   كى اؾى اٍلصٍّ  ًإف  أىخى

د عىؾ    ٍيبي اٍلز مىاًف صى مىٍف ًإذىا رى  .2شىت تى ًفٍيًو شىٍممىوي ًليىٍجمىعىؾ كى
 كفي مثؿ ىذا قاؿ أبك حامدو الغزاليُّ رحمو ا:

ألكقات الحاجة  ف تككف متفقدان أك  ،ينبغي أف تككف حاجة أخيؾ مثؿ حاجتؾ أك أىـ مف حاجتؾ*
 .3*عف أحكالو غير غافؿو 

غاثة المميكؼ، تبرز حقيقة أعما عانة المحتاج، كا  جئ، كا  ادقيف المكف قيف إلى فإغاثة البل  ؿ الص 
ـ  قيامان بكاجب بذؿ الحقكؽ لجميع المسمميف، إضافة إلى  الخير، كما بي نتو النُّصيكص الس ابقة، ث
أن و ييعىدُّ شيكران  عمى نعمو الكثيرة، فبالشكر تدكـ النٍّعـ، كمف لـ يقـ بالشُّكر فقد عر ض ما أنعـ 

كاؿ.  ا عميو لمز 
دىقىةى كغير ذلؾ مف العبادات، ليؤدٍّيىيا المسمـ ناكيان االستجابة ألمر ا ثـ  كا شىرى  عى الز كاةى كالص 

ٱأمر نبيٍّو صم ى ا عميو كسم ـ، ثـ  حفظان لما أنعـ ا بو عمى اإلنساف مف نعـو ال تحصى، 

 .4 َّ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ٰى  ٰر  ٹٱٹٱُّٱ
ًميٍّ رضي ا عنو قىٍكليوي:كمم ا ييٍنسىبي ًإلىى   عى

                                                                                                                                                                                           
 .870/ 2( البخارم، (1

  .1/54الجميس الصالح كاألنيس الناصح،  ((2
 .2/175( إحياء عمـك الديف3)

 .18النحؿ، اآلية ( سكرة (4
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 ًإذىا كيٍنتى ًفي ًنٍعمىةو فاٍرعىيىا    فىإف  المىعىاًصي تًزٍيؿ النٍّعىـ
مىٍييىا ًبشيٍكًر اإًللىوى     فىًإف  اإًللىوى سى  دىاًكـ عى ًرٍيعي اٍلنٍّقىـػػػػػػػػكى

1. 
حاجتيـ حسب  فبل بد  أف يستشعر المسمـ أحكاؿ إخكانو المسمميف، كأف يسعى في قضاء

 استطاعتو، استجابة لنداء الدٍّيف، كنداء اإلخكة.
كليعمـ أف  غيابو عف ذلؾ المكطف، كىك مكطف إعانة األخ المحتاج، يمثٍّؿ نكعان مف الخذالف،  

كأم ا المسارعة في ذلؾ الخير فيك طريؽه لنيؿ تيسير ا لو ما يحتاج كيرجك كيتمن ى، قاؿ عميو 
 اهللُ  افَ كَ  وِ يْ خِ أَ  ةِ اجَ حَ  يْ فِ  افَ كَ  فْ ، مَ وُ لُ ذُ خْ  يَ اَل وَ  وُ مُ مِ ظْ  يَ ـ اَل مِ سْ مُ الْ  وْ خُ أَ  ـُ مِ سْ مُ )الْ ـ: الص بلة كالس بل

 .2( وِ تِ اجَ حَ  يْ فِ 
كالذيف يحممكف المركءة  يرغبكف في خدمة غيرىـ، كيحب كف نفع الن اس، فيسارعكف إلى ذلؾ بكؿٍّ 

 يي ىي ٹٱٹٱُّٱما يتيسر ليـ مف طاقة، يرجكف بذلؾ نيؿ األجر كالث كاب مف ا تعالى، 
 .3 َّ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ

جئيف مف أفضؿ كأعظـ أعماؿ البرٍّ التي يقـك بيا  غاثة البل  اإلنساف تجاه إخكانو، ألف  المُّجكء كا 
جمعى كثيران مف دكاعي اإلعانة التي دعى اإلسبلـ إلى رفع شأف صاحبيا، كمساعدتو في معالجة 

 الكضع الذم حؿ  بو.
جئيف، كقد تجتمع في فرد منيـ.   كقد تتكز ع تمؾ الد كاعي في مجمكع البل 

جئ مشر ده مف أىمو كبيتو كأقرانو   كأصدقائو كبمده كمزرعتو كمتجره ككطنو كدكلتو.فالبل 
جئ فقير قد ال يحمؿ لقمةن تكفيو كأىمو، كخصكصان فترةى ما قبؿ االستقرار في بيئًة المُّجكء.  كالبل 

جئ عاطؿه عف العمؿ ال يجد مصدران لرزقو كأىمو كأكالده، إال ما يأتي مف إخكانو المضيفيف  كالبل 
 لو.

جئ كسيره حزيفه م ا اٍبتيًمي بو مف مفارقة أعز اء عميو غادركا الدُّنيا، كأراد ا ليـ البل  كمكـه ًلمى
 االنتقاؿ إليو لحكمةو يعمميا سبحانو، ثـ  لؤلجؿ الذم أمضاه كقد ره. 

                                                           
 .15600المكسكعة العالمية لمشعر العربي رقـ:  ((1
 .1986/ 4، مسمـ، 862/ 2( البخارم، (2
 .9( سكرة اإلنساف، اآلية (3
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، كرب ما ال  جئ جديده عمى بمدو ال يعرؼ أىمىيا كما يحممكنو مف طباعو كعاداتو كتصرُّفاتو البل 
 تيـ.يعرؼ لغتيـ كال ليج

جئ حديث عيدو ببمدو ال يعرؼ أجكائيا كال مناخيا كال تضاريسيا كال طرقيا كال أساليب  البل 
 إدارتيا.

جئ إضافةن إلى ما سبؽ مبتمى بمرضو أقعده، فيككف مجركح البدف مجركح  بؿ رب ما كاف البل 
 الفؤاد.

، مكمكـه، ميمكـه، فاقده كمفقكده. ، كسيره ، حزيفه جئ غريبه  البل 
جئ بحؽو أحكج ما يككف إلى العكف كالبذؿ كالعطاء كالد عـ المادٍّم كالمعنكٌم، حت ى يقؼ عمى  البل 
قدميو، كيسعى في خدمة نفسو كأىمو، كحت ى يجد الحياة الكريمة العزيزة الط يبة، التي ذىب 

 كغاب عنيا شيءه اسمو حالة استثناء. 
جئيف في كؿٍّ مكاف مف المسمميف، كاعتبار المبادرة  كعمى ىذا يتبي ف لنا الكاجب تجاه إخكاننا البل 

 إلى قضاء حائجيـ مف اإلعانة عمى نكائب الحؽ التي يحفظ ا بفعميا مف قاـ بيا.
جاء في الحديث أف  زكجة الن بي صم ى ا عميو كسم ـ خديجة رضي ا عنيا قالت في بداية 

دىهي  مف لقاء جبريؿ عميو بعثة الن بي صمىى ا عميو كسمىـ بق دى مىا كىجى صد الت خفيؼ عنو لىم ا كىجى
، وَ إناؾ َلَتِصُؿ الْ  ًا، ُيْخِزْيَؾ اهلُل َأَبدَ اهلل اَل وَ ر فَ شِ بْ )أَ الس بلـ في غار ًحرىاء:  ـَ ، وَ راِح ُتِعْيُف َتْحِمُؿ اْلَكؿا

)  . 1َعَمى َنَواِئِب اْلَحؽِّ
نكع مف أنكاع إغاثة المميكؼ، بؿ كمف أعمى مقاماتيا، كىي فإغاثة مف ىك بحاجة إلى اإلغاثة 

الحة كصنائع المعركؼ التي ترفع بفعمياعف اإلنساف السُّكءى، كقد قاؿ  مف أفضؿ األعماؿ الص 
الخير مف أعماؿ يا ألن   ،2)َصَناِئعُ اْلَمْعُرْوِؼ َتِقي َمَصاِرَع اْلسُّْوء(الن بي صم ى ا عميو كسم ـ: 

 مف حقكؽ  المسمـ عمى أخيو المسمـ. ام، فضبلن عف ككنيالمتعدٍّ 
 كقد قاؿ بعض أىؿ العمـ:

                                                           

 .139/ 1، مسمـ، 894/ 4البخارم،  (1)
 .261/ 8المعجـ الكبير لمطبراني،  (2)
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نقاذ المستضعفيف في األرض مف خمؽ  *كالظ اىر أف  المسمميف مىٍدعيكٍُّكفى إلغاثة المميكفيف كا 
ف لـ يككنكا مسمميف، ألف  رفع الظيمـ كاألذل عف جميع النىاس مطمكبه مف المسمـ إذا كاف  ا، كا 

 .1قادران عميو، مالـ يككنكا محاربيف لممسمميف*
فإغاثة المميكؼ ىك نفع لممغيث قبؿ أف يككف لممغاث، إضافةن إلى أف  المسمـ بحاجةو إلى أف 

ى مَ )عَ يزكٍّي كيتصد ؽ عف نفسو بفعؿ األعماؿ التي يحفظو ا بيا، قاؿ صم ى ا عميو كسم ـ: 
 تَ يْ أَ رَ أَ  اؿَ ، قَ داؽُ صَ تَ يَ وَ  وُ سَ فْ نَ  عُ فَ نْ يَ فَ  وِ يْ دَ يَ ؿ بِ مَ عْ يَ  :اؿَ د؟ قَ جِ يَ  ـْ لَ  فْ إِ  تَ يْ أَ رَ أَ : اؿَ ة، قَ قَ دَ صَ  ـٍ مِ سْ ؿِّ مُ كُ 
ـْ  فْ إِ   .2(ؼِ وْ يُ مْ مَ الْ  ةِ اجَ حَ ا الْ ذَ  فُ يْ عِ يُ  اؿَ ؟!، قَ عْ طِ تَ سْ يَ َل

كأٍقرىبى شىٍخصو كأمُّ ليفة يجدىا أعظـ مم ف كجد نفسو بعيدان عف أىمو كمالو كداره كفىقىدى أعز  
 إليو؟!!

ىذا كأمثالو تجب في حقٍّو كؿُّ أنكاع اإلغاثة المادي ة كالمعنكي ة، عمى مف كانت لو االستطاعة 
 عمى ذلؾ. 

 قاؿ ابف القيـ رحمو ا تعالى: 
*المكاساة لممؤمف أنكاعه، مكاساة بالماؿ، كمكاساة بالجاه، كمكاساة بالبدف كالخدمة، كمكاساة 

ع، كعمى قدر اإليماف تككف  بالن صيحة كاإلرشاد، كمكاساة بالدُّعاء كاالستغفار، كمكاساة بالت كجُّ
 *.3ىذه المكاساة، فكم ما ضعؼ اإليماف ضعفت المكاساة، ككم ما قكيت قكم

، كاإلعانة 4(وِ يْ خِ أَ  فِ وْ عَ  يْ فِ  دُ بْ عَ الْ  افَ ا كَ مَ  دِ بْ عَ الْ  فِ وْ عَ  يْ فِ  اهللُ :) وَ كقد قاؿ صم ى ا عميو كسم ـ
ف كاف  ذا كانت اإلغاثة لممميكؼ مطمكبة، كا  عام ة في كؿٍّ شيء يمكف أف تككف فيو إعانة، كا 
ة  المميكؼ كافران غير محارب، كما في كبلـ الغزالي السابؽ، فباألكلى ىي لؤلخ المسمـ، كبخاص 

 مف أيكره عمى الخركج مف أىمو كمالو كبمده ألمٍّ سببو كاف.

                                                           
 .111( مدخؿ لدراسة الشريعة اإلسبلمية، (1
 .2/699، مسمـ، 523/ 2( البخارم، (2

 .246( الفكائد (3
 .2074/ 4مسمـ،  (4)
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ال حصؿ ال قد ر ا ما ىك أعظـ، كالببلء فبل يجكز إذان  تقصير األخ المسمـ في حؽ أخيو، كا 
 العاـ كالفساد األكبر.

 جت هبمب خب حب جب  هئ  ٱٹٱُّٱقاؿ الط برم صاحب الت فسير عند قكؿ ا 
ٍكا أي يىا الميٍؤًمنيٍكف في الدٍّيف  1 َّ جح مج حج مث  هت مت خت حت ري قاؿ: إال تىنىاصى

 .2تكف فتنةه في األرض كفساده كبير
تىو، كيجد الحياة الكريمة  تىو ككىرىامى ا يىٍحفىظي لئلنساًف المسمـً عز  رىةي كىمىا سىبىؽى تىكيٍكفي ًبكؿٍّ مى كالمينىاصى

 التي تتحق ؽ فييا معاني األخكة المختمفة.
اثىًة، صُّ الٍ  :ثااِنيالْ  بُ مَ طْ مَ الْ  ًفي اٍلبيٍمدىاًف  فيٍ ئً جً بل  الٍ  عً اقً ى كى مى ا عى يى قى قُّ حى ي تى غً بى نٍ ي يى تً الٍ ٍكرىةي اٍلمىٍنشيٍكدىةي ًلئًلغى

ًمي ةً   .اإًلٍسبلى
جئ في أمٍّ مكاف، لمف ابتيمي ككتب ا لو أف يقع في  الحاؿ الذم يجب أف يككف عميو كاقع البل 

ينبغي أف يككف عميو حاؿ اإلنساف الذم يعيش حياةن كريمةًّ، يمؤلىا األمف  ذلؾ الحاؿ، ىك ما
 كاالستقرار.

ف ر ليا سائر ما يجعميا تنظر إلى  جئ بالعز ة، كأن و يحمؿ نفسان كريمة تىكى حياةن يشعر فييا البل 
 أعمى.

قُّؽ معاني األخك ة حياةن ليس فييا شيء مف الٌذلة كالميانة، يجد فييا المسمـ عز ة اإلسبلـ،  كتىحى
 اإلسبلمي ة.

جئ بركعة كمتعة الت آخي الذم كجده المياجركف عندما التقى بيـ   حياةن يشعر فييا البل 
 األنصار، فصاركا كالجسد الكاحد.

كىذا ما تنتجة كتثمره اإلغاثةي التي ينشدىا كؿُّ مف يحمؿ ضميران إنساني ان حي ان، يشعر بحاجة 
 جئيف إلى تعاكف إخكانيـ المسمميف بكؿٍّ ما يقدركف عميو مف معاني اإلغاثة.إخكانو البل  

كعميو ذلؾ فيمكف حصر جكانب اإلغاثة المنشكدة فيما يتعم ؽ بمف صار الجئان في بمد مف 
 البمداف اإلسبلمي ة، سكاء داخؿ دكلتو أك خارجيا، في اآلتي:

                                                           
 .73/ 8( سكرة األنفاؿ، (1

 .297/ 6القرآف،آم جامع البياف عف تأكيؿ  (2)
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المسمـ الكريـ الن فس، مف خبلؿ المٍّجاف أف يتـ  استقاؿ كٌؿ الجئو استقباالن يميؽ ب /1
جئكف، حت ى ال يشعر  ة، التي تتكز ع في كؿٍّ المداخؿ كاألماكف التي يمرُّ عبرىا البل  المتخصٍّصى
جئ بصعكبة الكصكؿ إلى حيث يريد مف األماكف اآلمنة، التي يمكف اتٍّخاذاىا مكانان  البل 

ؿ الن قؿ المناسبة، التي تكفٍّري عميو عناء الت نقؿ مف لبلستقرار فيو إلى حيف، كذلؾ بتكفير كسائ
 مكطف إلى مكطف.

جئيف مف الط عاـ كالش راب، كالمٍّباس الذم يتناسب مع االجكاء  /2 أف يتـ  تكفير احتياجات البل 
يؼ أك الشٍّتاء، كذلؾ في كؿٍّ المحط ات التي يتنق ؿ مف خبلليا البل   جئ الط ارئة، سكاء في الص 

يافة، كحسف األخبلؽ، كطيب  إلى المكطف الذم يقصده، حت ى يشعر بدؼء األخكة، ككـر الضٍّ
 الت عامؿ مف إخكانو الذيف يجمعيـ بو ديف ا تعالى.

ئؽ بو، الذم يتناسب مع عدد األفراد في األسرة الكاحدة، لينسيو  /3 أف يتـ ترتيب المكاف البل 
قًًّمو إلى أف كصؿ إلى ذلؾ المكاف، كينسيو كذلؾ ألـ فراؽ ما عناء ما بذلو مف الجيد حاؿ تىنى 

ة في بمده األصمي، كمف ترؾ مف األىؿ كاألصحاب،  ترؾ كراءه مف المتاع كاألمبلؾ الخاص 
 كلك أف االلـ سيككف مصاحبان كمبلزمان، فأقؿ األحكاؿ أف يخفؼ عنو.

إليو كأىمو، بما يتناسب معيـ  مف األثاث  أف يتكف ر في الس كف المرت ب لكؿٍّ الجئو ما يحتاج /4
 كلكاـز الس كف المختمفة، إضافةن إلى تكفير ما تقكـ بو الحياة مف الغذاء كالش راب كالد كاء. 

أف يتـ  تعييف راتبٍّ شيرمٍّ لكؿٍّ الجئو يتناسب مع عدد أفراد أسرتو، يجد مف خبلليا الر احة  /5
 الحاجة. كاالستقرار، كيشعر بالكفاية كسدٍّ 

جئيف لمعمؿ كخدمة أنفسيـ، مف خبلؿ تكفير المعاىد الت أىيمية التي  /6 ـ  تأىيؿ البل  أف يت
تتناسب مع نكعية كقدراتيـ العقمي ة كمراعاة الفركؽ العمري ة، بحيث تيرسىـ خط ة زمني ة لتأىيؿ 

 األفراد بما يتناسب مع الش خص كالت خصٌّص كالقدرة.
دمات التي تعتبر مف أساسي ات الحياة كالمستشفيات كالمدارس كالكمٍّي ات كاألسكاؽ، تكفير الخ /7

جئ بكجكد نقصو ممحكظو في حياتو اليكمي ة الجديدة عميو.  حت ى ال يشعر البل 
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جئيف بالبيئة المحيطة شيئان فشيئاى مف خبلؿ برامج معي نة، كتعميميـ المُّغة الجديدة إف  /8 ربط البل 
شعارىـ بحقيقة أن يـ صاركا كانك  ا في بمد يتكم ـ أىميو بغير لغتيـ، كتعريفيـ بثقافة بمدىـ الجديد، كا 

 جزءان مف تركيبة ذلؾ البمد المستضيؼ.
جئيف في الحياة العممي ة التي يمارسيا أىؿ ذلؾ البمد، بعد أف صاركا مؤى ميف  /9 إشراؾ البل 

 ةو مرسكمةو كىادفةو.لذلؾ، مف خبلؿ البرامج التي جرت بخط  
 ؟؟ةٌ بَ ىِ  ، َبْيَف َأْف َتُكْوَف َحؽٌّ َأوْ فَ يْ ئِ جِ ة البلا اثَ غَ إِ ُحْكـِ  يْ فِ  عِ رْ شا الْ  : رأيُ اْلَمْطَمُب اْلثااِلث

 بناءن عمى ما يتضمًّنيو عنكاف ىذا المطمب يمـز الت ساؤؿ اآلتي:
أـ  مشركع ، حؽٌّ كالمعنكمٍّ  كالبذؿ المادمٍّ  عانةىؿ ما يبذلو المسمـ ألخيو المسمـ مف الغكث كاإل

 ؟!ىبةه ال ييمزـي بيا أحده 
ؿ كضاؽ بو الحاؿ أمر ذك شأف بي ىؿ تييئة األجكاء كتكفير أسباب المعيشة لمف انقطعت بو السُّ 

عمى مف تربطو بالمحتاج لذلؾ العكف  عمى القياـ بو لزكمان  د عمى فعمو، كحث  في اإلسبلـ، شد  
 ؟!، أـ الالحنيؼ الكثيرة يفركابط الدٍّ 

ىؿ يعتبر سعي الش خص المسمـ كبذلو األسباب الممكنة إلنقاذ أخيو، كالمساىمة في حفظ نفسو 
كأىمو مف اليبلؾ، أمره يكجبو الش رع أـ ىك مخي ر في ذلؾ، مع تكفُّر االستطاعة المطمكبة في 

 اإلنقاذ؟ 
 ممنكحة؟! إنساني كىبةه  ، أـ عطاءه مشركع ؿ لممحتاج إليو حؽٌّ ذً ما سبؽ إف بي  ىؿ كؿُّ 

 كالجكاب مف خبلؿ ما سبؽ مف الت عريفات كالنُّصكص الش رعية ككبلـ العمماء كالت كضيح الس ابؽ:
َوُتْعَتَبُر ِمْف َأْعَظـِ َوَأْفَضِؿ اأْلَْعَماِؿ ِإَلى  ،َوَراِبُط اأْلُُخواِة اْلدِّْيِنياةِ  عُ شارْ الْ  وُ بَ جَ وْ ؽٌّ أَ حَ  ةَ اثَ غَ أفا اإْلِ * 

ـَ اْلَخَطُر، َوَغَمَب َعَمى اْلظافِّ َىبَلؾ اأْلَِخ اْلُمْسِمـ، َسَواٌء َوُىَو ِفي  اهلِل َتَعاَلى، َوِباْلذااِت ِإَذا َعُظ
، َأْو َبْعَد ُخرُ  ْوِجِو َواْنِتَقاِلِو ِإَلى َبَمٍد َجِدْيٍد َعَمْيِو، اَل َيْمِمُؾ ِفْيِو َمْوِطِنِو اأْلَْصِمي ِبِإْنَقاِذِه ِمْف َيِد اْلظُّْمـِ

، اؿِ وَ حْ اأْلَ  فَ مِ  اؿٍ حَ بِ  ذلؾ يْ فِ  رُ يْ صِ تاقْ الْ عمى ِإَغاثََتِو  رِ ادِ قَ مْ لِ  زُ وْ جُ  يَ بَل َما َتُقْوـُ ِبِو ُأُمْوُر اْلَحَياِة، فَ 
رَ ادُ رَ فْ و اأْلَ أَ  ؿُ دُّوَ اء الْ وَ سَ  َفِإْثُمُو َيُكْوُف ِبَقْدِر َتْقِصْيرِه* وما كاف مف اإلغاثة يتعماؽ بما  ، َوَمف َقصا

ىو دوف ذلؾ مف قضاِء حاجة أو تحسيف حاٍؿ فالثاواب لمفعؿ أقؿ، واإلثـ أقؿ بقدره، ألفا حفظ 
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النافس ليس كما ىو دونيا، وقد اعتبرىا عمماء المقاصد األصولييف واحدًة مف الضارورياات 
 التي ال يجوز التاقصير فييا بحاؿ مف األحواؿ.الخمس، 

 والضارورياات الخمس ىي: 
 .1الدِّيف والنافس والَعْقؿ والِعْرض والَماؿ

ف كاف كذلؾ في حكـ الوجوب، لكناو دوف   وأماا ما دوف ذلؾ فبل شؾا أناو ليس في حكمو، وا 
ؿ، فيترتاب عميو اإلثـ المناسب َحاَؿ التاقصير، والثاواب الُمَناسب َحاَؿ اْلَبْذؿ ِلَما َيْنَبِغي أف  األوا

 ُيْبَذؿ.
ـي منيا، فيي تديؿُّ داللةن كىذا ما تشير إليو النُّصيكص الش رعي ة الس ابقةي ال ذٍّكر كغيريىا كما ييٍفيى

كاضحةن عمى كجكب تعاكف المسمميف مع بعضيـ، كنصرة بعضيـ لبعض، كحؽ بعضيـ عمى 
ف كاف ذلؾ الكجكب يقع بمجمكع النُّصيكص كما تتضم نييا مف تكجييات، فالحؽُّ ىك  اآلخر، كا 

، كما سبؽ في الت عريؼ. ـز  الث ابت البل 
كيعظـي أمري الكجكب إذا استغاث المسمـ بإخكانو المسمميف، ككاف األمر يتعم ؽ بقضي ة ذم شأف، 

 جئ يي ىيني مي زي  ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم  امٹٱٹٱُّ
، نصرة عام ة تشمؿ كؿ  أمر يحتاج فيو المسمـ إلى اإلعانة كالمساعدة، 2 َّ مئ خئ حئ

دنيكي ان، مف ذلؾ اإلغاثة بما ييٍحتىاجي إليو، كما أيًشٍيرى إلى ذلؾ مادي ان كاف أك معنكي ان، ديني ان كاف أك 
 في كبلـ ابف القيـ الس ابؽ الذٍٍّكر.

عمى الكجكب، قاؿ عمماء األصكؿ: إال أف يصرفو عف   ، كاألمري يدؿ ُّ كفي اآلية الس ابقة أمره
 .3الكجكب قرينةه، كىنا ال يكجد ما يصرؼ عف ذلؾ

كفي كؿٍّ األحكاؿ تككف اإلغاثة بما يقدر عميو الميغيث، ما استطاع إليو سبيبل، إغاثة كانت  
 مادٍّي ة أك معنكي ة.

                                                           

 .1/152المكافقات لمشاطبي،  (1)
 .72سكرة األنفاؿ، اآلية  (2)
 .31الكجيز في أصكؿ الفقو، د زيداف،  (3)
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ككؿُّ ما سبؽ مف األحكاؿ كذلؾ شممتيا الت كجييات القرآنية التي تدؿُّ عمى كجكب أخك ة 
ينيـ، كعدـ الت نازع، كالت عاكف فيما المسمميف، كأن يـ كالجسد الكاحد، كالد عكة إلى االعتصاـ فيما ب

 نب مب زب رب يئ ىئ  نئمئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ٹٱٹٱُّٱٱبالبرٍّ كالت قكل،

 يث  ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت  زت رت يب ىب

 ىل مل خل ٹٱٹٱُّٱ، ك1 َّ مل  يك ىك مك لك اك يق ىق يفىف
كعدـ جكاز  2 َّ ين ىن من خن حن جنيم  ىممم خم حم جم يل

خذالف المسمميف إلخكانيـ في أمٍّ أرض كتحت أمٍّ سماء، قاؿ نبيُّنا محم د صم ى ا عميو 
م ى اي 3(وُ لُ ذُ خْ  يَ اَل وَ  وُ مُ مِ ظْ  يَ ـ اَل مِ سْ مُ الْ  وْ خُ أَ  ـُ مِ سْ مُ ) الْ  كسم ـ: ، كفي الحديث اآلخرعف الن بيُّ صى

ا ذَ إِ  تَ يْ أَ رَ فْ ًا أَ مَ وْ مُ ظْ مَ  هُ رْ صُ نْ اهلل: أَ  ؿَ وْ سُ ا رَ يَ  ؿٌ جُ رَ  اؿَ قَ ًا، فَ مَ وْ مُ ظْ مَ  وْ ًا أَ مَ الِ ظَ  اؾَ خَ أَ  رْ صُ )انْ عميو كسم ـ: 
، فالخطاب عاٌـّ ال يقتصر 4(هُ رُ صْ نَ  ؾَ لِ إفا ذَ فِ  ـِ ظُّمْ الْ  فْ مِ  وُ عُ نَ مْ : تَ اؿَ ؟! قَ هُ رُ صُ نْ أَ  ؼَ يْ ًا كَ مَ الِ ظَ  افَ كَ 

 عمى مسمـو دكف غيره، كال بمدو دكف آخر.
انة المادٍّية كالمعنكي ة، كىك قادره عمى فعؿ فمف  ، مف اإًلعى يترؾ إخكانو دكف إعانةو ليـ بما ييٍمًكفي

 شيء كلـ يفعؿ، فقد خذليـ.
مف يترؾ إخكانو ييقتميكف كييطرديكف مف بيكتيـ كقراىـ كمدنيـ، كىك قادره عمى إعانتيـ بما تككف 

 بو اإلعانة كلـ يفعؿ، فقد خذليـ.
ييشر ديكف ببل مأكل، ثيـ  ال يككفي ليـ عكنان عمى طكارئ الز ماف، كىك قادره عمى  مف يترؾ إخكانو

 فعؿ شيء كلـ يفعؿ، فقد خذليـ.
مف يترؾ إخكانو الذيف لجأكا إلى ببلدو فييا إخكة ليـ، يستنجدكف بيـ في تكفير ضركرات الحياة 

 قد خذليـ.كحاجي اتيا كىك قادره عمى تكفير ذلؾ أك جزء منو كلـ يفعؿ، ف

                                                           

 .103سكرة آؿ عمرف، اآلية  (1)
 .46سكرة األنفاؿ، اآلية  (2)
 .4/1986، مسمـ 2/862البخارم (3)
 .6/2550البخارم،   ((4
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 خبلصة القكؿ في بياف الحكـ الشرعي:
ًؿ اأٍلىعٍ أىف   تيٍعتىبىري ًمٍف أىٍعظىـً كىأىٍفضى ك ًة اٍلدٍٍّيًني ًة، كى بىوي اٍلش ٍرعي كىرىاًبطي اأٍليخي ؽٌّ أىٍكجى اثىةى حى غى اًؿ ًإلىى اً اإٍلً مى

ٍكًب اٍلميتىعىمًٍّؽ ًبيىًذًه اٍلقىضً  ـي اٍلكيجي ٍك ا يىٍأًتي:تىعىالىى، كىحي مىٍيًو مى  ي ًة يىديؿُّ عى
مىييٍكًؼ. .1 اثىًة اٍلمى غى نيٍصرًة اٍلمىٍظميٍكـً كىاً  ك ًة كى قيٍكًؽ اأٍليخي مىى بىيىاًف حي ٍكًص اٍلد ال ًة عى  كىٍثرىةي اٍلنُّصي
ٍكًب، ًلعىدى  .2 مىى اٍلكيجي ٍكًص اٍلس اًبقىًة يىديؿُّ عى ٍكًد قىًرٍينىوو تىٍصًرفيوي ًإلى أىف  اأٍلىٍمرى اٍلكىاًردى ًفٍي اٍلنُّصي ـً كيجي

. كٍّدي اٍلكيجيٍكبى ؽٍّ اٍلغىٍيًر ييؤى ًر ًفي حى ٍـّ اٍلميقىصٍّ ا أىف  اٍقًتًرافى ذى ٍيًرًه، كىمى  غى
ـً ذىًلؾى اأٍلى  .3 ٍسبلى مىمىاءي اإٍلً يىعيدُّ عي ايىتييىا ًحٍفظي اٍلن ٍفًس، كى بى أىف  اٍلت ٍكًجٍييىاًت اٍلش ٍرًعي ةى ىينىا غى ٍمرى ًمٍف أىٍكجى

. اؿو ٍكزي اٍلت ٍقًصٍيري ًفٍييىا ًبحى ٍكًري اًت اٍلًتٍي الى يىجي ري ًمٍف اٍلض   اٍلكىاًجبىاًت، كى
ا تيٍرفىعي  .4 ٍكًب ًفٍعًؿ مى مىى كيجي ًف اٍلميٍسًمـً أًلىًخٍيًو يىديؿُّ عى ٍذالى مىى خي تٍّبي عى ًبًو اٍلعيقيٍكبىةي كىاٍلكىًعٍيدي اٍلميتىرى

مىى تىٍرًكًو.اٍلعيقيكٍ  ت بىًت اٍلعيقيٍكبىةي عى ا تىرى ٍيرى كىاًجبو لىمى لىٍك كىافى غى  بىةي، كى
 و:تَ اثَ غَ ـ إِ دَ عَ ، وَ وِ يْ خِ ـ ألَ مِ سْ مُ ف الْ اَل ذْ خُ  بُ واقِ عَ 

مبي ة عديدةه، عمى المستكل  ىماؿ إغاثة المحتاج لعكف أخيو عكاقبو كخيمةه، كآثارىا الس  كالخذالف كا 
، كتتمث ؿ في اآلتي:الفردمٍّ   كالجماعيٍّ

غاثة األخ المسمـ   /1 عانة كا  مخالفة أمر ا كأمر رسكلو صم ى ا عميو كسم ـ، في نصرة كا 
  ألخيو.

جئيف، كتعرُّضيـ لمخطر، في ببلدىـ أك خارجيا، بسبب ضعؼ أك عدـ  /2 زيادة معاناة البل 
غاثة إخكانيـ ليـ.  نصرة كا 

عضيـ، كيأسيـ مف الت عاكف الميتبادىؿ فيما بينيـ، ًلمىا ظىيىر ليـ مف كراىية المسمميف لب /3
 خذالف بعضيـ لبعض.

استفحاؿ أمر الض عؼ الحاصؿ بيف المسمميف، بتراكـ حاالت الخذالف فيما بينيـ كعدـ  /4
.  المباالة، كيصبح اإلنتماء إلى اإلسبلـ إنتماءه شكميٌّ

ياع، تكغُّؿ الظ الـ أكثر في أفعالو ال /5 تي أكصمت الن اس إلى ما ىـ عميو، مف الت شريد كالض 
 كاستمراءه لفعؿ المنكر بصكرةو أعظـ.
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ة األقميات المسممة، لشعكرىـ  /6 نقؿ صكرة سيٍّئة لممسمميف اآلخريف في البمداف األخرل كخاص 
 بالض عؼ كاالنكسار، كغياب النُّصرة لبعضيـ.

استغبلؿ أعداء اإلسبلـ لمثؿ ىذه الظُّركؼ في الد فع بأىؿ الباطؿ إلى زيادة الت نكيؿ  /7
قة،  حداث ما يسم ى بالفكضى الخبل  بالمسمميف، كصناعة الظُّركؼ كاألحداث غير الط بيعي ة، كا 

 لشعكرىـ بتخاذؿ المسمميف كتفٌرقيـ.
:) لمسمميف، كما في الحديث السابؽ انتفاء معنى األخكة عف الشخص الذم خذؿ إخكانو ا /8
 .1(وُ لُ ذُ خْ  يَ اَل وَ  وُ مُ مِ ظْ  يَ اَل  ـِ مِ سْ مُ الْ  وْ خُ أَ  ـُ مِ سْ مُ الْ 
نزكؿ العقاب اإلليي جزاء الت قصير كالمخالفة ألمر ا كأمر رسكلو صم ى ا عميو سم ـ،  /9

م ـ:  رًأ ْخُذُؿ امْ ٍئ يَ رِ امْ  فْ ا مِ ) مَ كقد جاء مف الت حذير في ذلؾ، ما قالو الن بيُّ صم ى اي عميو كسى
بُّ ٍف ُيحُ طِ وْ مَ  يْ فِ  اهللُ  وُ لَ ذَ  خَ اَل ِعرِضِو، إِ  فْ مِ  وِ يْ فِ  ُص قَ تَ نْ يُ ، وَ وُ تُ مَ رْ حُ  وِ يْ فِ  ؾُ يَ تَ نْ تُ  عٍ ضِ وْ مَ  يْ ًا فِ مَ مِ سْ مُ 
ًط اً كاٍلًعيىاذي ًباً.2(وُ تَ رَ صْ نُ  وِ يْ فِ   ، فيككف ذلؾ الخذالف سببان في تىنىزًُّؿ سىخى

 ، اًفيىًتؾى ًؿ عى كُّ تىحى ، كى ًتؾى كىاًؿ ًنٍعمى .اٍلم ييـ  إن ا نىعيٍكذي ًبؾى ًمٍف زى ًطؾى ًمٍيعى سىخى  كىجى
 اْلَخاِتَمُة.

 ي:تً اآٍلى  يٍ فً  اٍلبىٍحثً  عي كٍ ضي كٍ مى  صي خ  مى تى يى  ؽى بى ا سى مى  ؿً بلى خً  فٍ مً 
جئيف الماس ة إلى إعانًة إخكانيـ. /1  حاجة البل 
جئيف مف أفضؿ األعماؿ إلى ا، ألن يا نكعه مف الن فع المتعدٍّم. /2  إغاثة البل 
جئيف أمره كاجبه كحؽه مف حقكؽ اإلسبلـ، كيأثـ مىف قىص ر في القياـ بذلؾ الكاجب  /3 إغاثة البل 

بحسب نكع اإلغاثة التي يحتاج إلييا أخكهي المسمـ، كحسب استطاعتو في القياـ بيا، كبقدر 
 تقصيره.

جئيف، كقبؿ ذلؾ  /4 الس عي إلى تجفيؼ ضركرة تعاكف الدُّكؿ كالشُّعكب اإلسبلمي ة في إغاثة البل 
 أسباب تمؾ الظ اىرة، عمى الد كاـ.

 
                                                           

 .20ص سبؽ ذكره (1)
 .687/ 2سنف أبي داككد،  (2)
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 اْلتاْوِصَياُت َواْلُمْقَتَرَحات.
ا، كٍ اني كى  دو مى مٍّ بى أى  يٍ ف، فً يٍ رً قادً الٍ  ادي رى فٍ اأٍلى  كات أى ؤس سى مي الٍ  كٍ ؿ أى دُّكى الٍ  اءه كى سى  فى كٍ مي مً سٍ مي الٍ  ـى كٍ قي يى  فٍ أى  ةى رى كٍ ري ضى 

قيٍكعي اٍلكىكىاًرث، ثيـ   ٍفًع كيٌؿ اأٍلىٍسبىاًب اٍلد اًفعىًة ًإلىى اٍلمُّجيكًء كىكي  ـي يً انً كى خٍ إً  اتً اجى يى تً ٌؿ احٍ ر كي يٍ فً كٍ تى اٍبًتدىاءن ًبرى
جً الٍ  فى يٍ مً مً سٍ مي الٍ  ٍكؼي ًإلىى ذىًلؾى افو كى ؿٍّ مى كي  يٍ فً  فى يٍ ئً بل  ٍتوي اٍلظُّري  اءً د كى الٍ كى  اءً ذى غً الٍ كى  فً كى سٍ مى الٍ  فى ، مً ، مىف اٍضطىر 
، بحيث ال يحتاج إلى انتظار يد العكف بعد ذلؾ مف أحد، كتتكف ر لو الكفاية ةً قى ن فى الٍ  ام ةً عى كى  ـً يٍ مً ت عٍ الٍ كى 

ٍقبىاه الذٍّىني كالبدني كالمالي كاأليسىًرم،  التي يجد مف خبلليا االستقرارى  حت ى ال يىقىعي مىا ال تيٍحمىد عي
جئيف أك مف ، عىكىاًقب ًإىمىاؿ األمر، كتغييب جانب نيٍصرىة الميسمـ ألخيومف  في كاقع حياة البل 

 خذليـ.
مىٍيًو كى   اثىةً نٍّي بى تى  في كً مٍ يي عى غى  ي:تً اآٍلى  ؿً بلى خً  فٍ مً  أىٍمرى اإٍلً
 إنشاء مؤس سات متخصٍّصة في معالجة الكضع عاجبلن، مع استمرار عمميا. /1
لمعمؿ في ذات المجاؿ كم ما دعت  لمتخصٍّصيف في شت ى أنكاع اإلغاثةتأىيؿ األفراد ا /2

 .الحاجة إلى ذلؾ
 كجكب نفع الغير، كتعاكف المسمميف فيما بينيـ. نشر ثقافة /3
بذؿ الجيد المتنكٍّع في تجنيب الميسمميف كؿ  الظركؼ التي تيمجئ الن اس إلى  المُّجكء قبؿ  /4

كقكعو، مف خبلؿ دراسة أسبابو، كمبلبسات األمر في كؿٍّ بمد مف بمداف المسمميف، كرفع 
ة أمر الت كصيات إلى كؿٍّ المنظمات المسممة الفاعمة، لتيٍكًصمىيىا بدكرىا إلى ذكم الش أف مف كال

ًة البيٍّنًة الظ اىرة. قامة لمحج    المسمميف في كؿٍّ مكاف، إبراءن لمذٍّمًة كا 
 َكِمَمُة ُشْكٍر:

) ـٍ يىٍشكيًر اٍلن اسى م ـى)الى يىٍشكيري اى مىٍف لى سى مىٍيًو كى م ى اي عى ابىةن ًلقىٍكًؿ اٍلن ًبيٍّ صى فىًإن ا نىٍشكىري كىؿ   ،1اٍسًتجى
مىى رىأىًسيىا دىٍكلىةى تيٍرًكيىااٍلًجيىاًت الٍ  جً الٍ  ةً اثى غى ي إً فً  ًلنيٍصًحيىا كىًجدٍّي ًتيىا ،ميًغيثىًة كىعى  دً بلى ؿٍّ بً كي  فى مً  فى يٍ ئً بل 

ا تىٍستىًطٍيعي  ـً بلى سٍ اإلً   اتً اجى يى تً حٍ ؿ  ااٍل كي  ًب يٍ تً رٍ تى ـ كى يً ائً كى يٍ إً  ؿً يٍ بً ي سى فً  ةً نى كً مٍ مي د الٍ كٍ يي جي ؿ  الٍ كي  تٍ لى ذى بى  فىقىدٍ ، ًبمى

                                                           

 .1954رقـ:  339( سنف التُّرمذم /1)
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زً الٍ   اءً كى تً احٍ  ؿً يٍ بً ي سى ا، فً يى عً كٍ مي جٍ مى ؿه بً كى دي  وي قٍ فً نٍ تي  ـٍ ا لً ت مى قى نفٍ أى ـ، كى يي ًة لى أي  يى مي الٍ  فً اطً كى مى ي الٍ ـ فً يً تً امى قى إلً  ةً مى بل 
جً الٍ  ةً مى كً شٍ مي   ف.يٍ ئً بل 
سبلمي ة تزاحـ غيرىا ليس في إيكاء في الكقت التي نرل فيو حككمات عربي    جئيفة كا  ن   ،البل  ما كا 

 في تكسيع دائرة معاناتيـ في كؿٍّ مكاف.
رأكا تفاني رجاؿ المؤس سات المعني ة في  الذيف ،لتركيا ٍيفبٍّ حً مي الأكصؿ رسالة كؿ   في ىذا المقاـك 

ان إلخكانو دى نى ان كسى نى كٍ مف كاف عى  ؿٍّ كي شكران لً كؿٍّ جانب مف جكانب اإلغاثة، فنقكؿ شكران تركيا، ك 
  مكاف. في كؿٍّ مميف المس

كنقكؿ ليـ ىذا فخره لكـ أف شر فكـ ا بخدمة إخكانكـ، فأنتـ بيذا العمؿ العظيـ كالمبارؾ، 
تقكمكف بعمؿو شرعيٍّ كتؤدُّكف خدمةن ديني ةن ذات شأف، إضافةن إلى اعتبار ذلؾ عمبلن إنساني ان يؤجر 

 عميو إف أحسف الني ة.
جئيف في كؿٍّ مكاف، بما ينبغي أف عمى أىمىؿ أف يتحق ؽ اليدؼ ال منشكد فيما يتعم ؽ برعاية البل 

افىر جيكدي األخكة المسمميف في كؿٍّ مكاف عمى ذلؾ.   يككف عميو، كأىٍف تىتىضى
رد  كيد كؿ  سكء كمكركه، كأف يى  كيا حككمةن كشعبان، كأف يصرؼ عنيـنسأؿ ا أف يحفظ تر 

 ببلد المسمميف، كأف يكلٍّي عمييـ خيارىـ.الكائديف في نحكرىـ، كأف يحفظ سائر 

ٍحًبًو كمىف كااله. مىى آلو كصى ، كىعى م دو مىى سىيٍّدنىا ميحى م ـ عى م ى اٍلم وي كسى  كالحمدي ًلم ًو ربٍّ اٍلعىالىًمٍيف، كىصى

 َمَراِجع:اِدر َوالْ َمصَ الْ 
 / القيٍرآفي اٍلكىًرٍيـ.1
ٍعفىر، تحقيؽ: مىٍحميٍكد شىاًكر،، أى 2 ًرٍيرو اٍلط بىًرم أىبيك جى اًمعي البىيىاف عىٍف تىأًكٍيًؿ آًم اٍلقيٍرآًف، ميحم د بف جى ٍحمىد / جى

 شىاًكر. 
ٍعًفي، دىاري بف كىًثٍير، اٍليىمىامىة،3 اًرم الجي اًعٍيؿ أىبيك عىٍبد ا البيخى اًرم، ميحم د ًإٍسمى ًحٍيحي اٍلبيخى ٍكت ط / صى ، 3بىٍيري

 ، تحقيؽ: ميٍصطىفىى ًدٍيب اٍلبيغىا.1987ق، 1407
ًبي4 سىٍيف اٍلقيشىٍيًرم النٍٍّيسىابيٍكًرم، دىاري ًإٍحيىاء التُّراث العىرى اج ٍأبيك اٍلحي ج  ًحٍيحي ميٍسًمـ، ميٍسًمـ بفي اٍلحى ٍكت، / صى ، بىٍيري

ٍبد اٍلبىاًقي.  تىٍحًقٍيؽ: ميحم د فيؤاد عى
م د ميٍحًي اٍلدٍّ  / سينىف أىًبي5 مىٍيمىاف بفي األىٍشعىث أىبيٍك دىاكيكد اٍلسًٍّجٍستىاًني األٍزًدم، دىار اٍلًفٍكر، تىٍحًقٍيؽي: ميحى ٍيف دىاكيكد، سي

ًمٍيد. ٍبد اٍلحى  عى
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م د بفي ًعٍيسىى أىبيك ًعٍيسىى الت ٍرًمًذم اٍلسُّمىًمي، دى 6 ًحٍيح سينىف اٍلتٍٍّرًمًذم، ميحى اًمع اٍلص  ًبي، / اٍلجى اري ًإٍحيىاًء اٍلتُّرىاث اٍلعىرى
ٍكف. ري م د شىاًكر كىآخى ٍكت، تىٍحًقٍيؽ: أىٍحمىد ميحى  بىٍيري

ٍكتىبىةي اٍلعيميٍكـ كاٍلًحكى 7 مىٍيمىافي بفي أىٍحمىد بفي أىييٍكب أىبيك اٍلقىاًسـ اٍلط بىرىاًني، مى ، سي ـي اٍلكىًبٍيري / 1ـ، اٍلمىٍكًصؿ، ط/ اٍلميٍعجى
مىًفي.، تىحٍ 1983، 1404 ًجٍيد اٍلس  ٍبدي اٍلمى ٍمًدم عى  ًقٍيؽ: حى

ٍكت، تىٍحًقيٍ 9 ٍعًفي، دىاري اٍلبىشىاًئر بىٍيري اًرم اٍلجي ٍبد ا البيخى اًعييؿ أىبيك عى م د بفي ًإٍسمى م د فيؤاد / األىدىبي اٍلميٍفرىد، ميحى ؽ: ميحى
ٍبدي اٍلبىاًقي.  عى

ًمي، ًجد ه، تىٍحًقٍيؽي: / اٍلفىكىاًئد، ميحم د بفي أىًبي بىٍكر بفي أى 10 ٍكًزي ة أىبيك عىٍبد ا، مىٍجمىعي اٍلًفٍقو اإًلٍسبلى يٍُّكب بفي قىيٍّـً اليجى
م د عىًزٍير شىٍمس، ط  .1ميحى

ٍكت.11 ٍعًرفىة، بىٍيري اًمد، دىاري اٍلمى م د اٍلغىزىاًلي أىبيك حى م د بفي ميحن ميٍكـً اٍلدٍٍّيف، ميحى  /  ًإٍحيىاءي عي
ٍممىاف/ اٍلميكى 12 ، افىقىات،ًإٍبرىاًىٍيـ بفي ميٍكسىى اٍلش اًطًبي اٍلًغٍرنىاًطي،  دىاري بفي عىف اف، تىٍحًقييؽي: مىٍشييٍكر بفي حىسىف آؿي سى

 . 1ج
اًكم، طىٍبعىةي مىٍكتىبىة كيٍىبىة، اٍلقىاًىرىة.11 ًمي ًة، د.ييٍكسيؼ اٍلقىٍرضى ؿه ًلًدرىاسىًة اٍلش ًرٍيعىًة اإًلٍسبلى  / مىٍدخى
ٍيدىاف، ميؤس سىةي قيٍرطيبىة، ط13 ـٍ زى ٍبدي اٍلكىًري ٍكًؿ اٍلًفٍقو، د عى  .16/ اٍلكىًجٍيزي ًفي أيصي
ٍكًقعي اٍلكىر اؽ، ج14 ، ميعىافىى بفي زىكىًري ا، مى اًلحي كىاألىًنٍيسي اٍلن اًصحي مىٍيسي اٍلص   .1/ اٍلجى
 .15600، اٍلعىٍصري اإًلًسبلىًمٌي، رقـ /اٍلمىٍكسيٍكعىةي اٍلعىالىًمي ةي ًلمشٍٍّعًر اٍلعىرىبيٍّ 15
ٍبدي اٍلعىًزٍيز، اٍلعىدىدي 16 م ةي دىارىةي اٍلمىًمؾي عى از، مىجى مٍكًقعي أىٍشرىاؼ اٍلًحجى  ق.ي1431، اٍلس نىة4/ ى
ـي ًبفي عىبٍ 17 لىة بىٍيفى اٍلفيقىيىاًء، قىاًس ًمي اٍلقىٍكنىًكم، دىاري / أىًنٍيسي اٍلفيقىيىاء ًفي تىٍعًرٍيفىاًت األىٍلفىاظ اٍلميتىدىاكى د اً بفي أىًمٍير عى

فىاء ز اؽ اٍلكيبىٍيًسي.1ًجد ة، ط -اٍلكى ٍبدي اٍلر   ، تىٍحًقٍيؽي: أىٍحمىدي عى
ٍكت.18 اًدر، بىٍيري ـ بفي مىٍنظيٍكر األىٍفًرٍيًقي اٍلًمٍصًرم، دىاري صى م دي بفي مىٍكرى  / ًلسىافي اٍلعىرىب، ميحى
ًفي غى 19 ٍكت، / اٍلنٍّيىايىة ي ٍكتىبىةي اٍلًعٍمًمي ةي، بىٍيري ، اٍلمى ًرمُّ زى م د اٍلجى ، 1979ًرٍيًب األىثىر، ٍأبيٍك اٍلس عىادىات اٍلميبىارىؾ بفي ميحى

م د الطُّنىاًجي.  تىٍحًقٍيؽ: طىاًىر أىٍحمىد الز اًكم، مىٍحميٍكد مىحى
ٍكز آ20 م د يىٍعقيٍكب اٍلفىٍيري ٍكت، / اٍلقىاميٍكسي اٍلميًحٍيطي، ميحى ًة كىاٍلن ٍشًر كىاٍلت ٍكًزٍيًع، بىٍيري بىاًدم، ميؤسىس ةي اٍلرٍّسىالىة ًلٍمطٍّبىاعى

 .8ليٍبنىاف، ط
ٍيًري  21 بىٍيًدم، اٍلمىٍطبىعىةي اٍلخى ى اٍلزُّ م د اٍلميٍرتىضى م دي بفي ميحى كىاًىًر اٍلقىاميٍكًس، ميحى ٍكًس ًمٍف جى  ةي، ًمٍصر./ تىاجي اٍلعىري

ٍمدً   اً تىعىالىى. تىـ  ًبحى
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 طبيعة ونوع المساعدات المقدمة إلى البلجئين السوريين : تجربة المغرب

 المغرب - الرباط -الخامس محمد جامعة -الدكتور: موالي ىشام إدريسي 

 ٖتتل قضية البلجئُت السوريُت اليـو بالغ اىتماـ ا١تنتظم الدكٕب، فالقضية ليست بسيطة اك عابرة بل تزداد تفاقمان 
على اإلطبلؽ ال تضاىيها أية  32ٟتقوؽ اإلنساف ُب القرف كٯتكن اعتبارىا أحد اكرب النقط السوداء قساكة كانتهاكان 

 ك ٕتربة عرب التاريخ رغم ما كتب عنها. حالة أ

 ك التقليلل ٕتاكز ٤تنة البلجئُت السوريُت أكتشكل ا١تساعدات اإلنسانية إحدل اإلجراءات الضركرية كا١تلحة ُب سبي
منها ُب حدكد ا١تستطاع، كيعترب ا١تغرب من بُت الدكؿ السباقة إٔب تقدٙب نوع معُت من ا١تساعدات اإلنسانية اليت 

 تتمثل ُب ٕتربتُت ٥تتلفتُت:

منها ا٠تارجية اليت يقدمها ا١تغرب خارج إقليمو الًتايب لفائدة البلجئُت السوريُت،  ا١تساعداتهتم نوع  األولى-
خدمات صحية  3123ٔتخيم الزعًتم، حيث يقدـ ا١تغرب عرب مشفى عسكرم احدث سنة ا٠تدمات الرئيسية  

 متعددة ُب ظل كاقع جد صعب كمعانات ال حدكد ٢تا كمتداخلة يصعب االستجابة ٢تا كلها. 

 هتم نوع ا٠تدمات كا١تساعدات الداخلية اليت يقدمها ا١تغرب لبلجئُت ا١تقيمُت على ترابو. والثانية-

I. – المغربية الخارجيةالمساعدات : 

بادر ا١تغرب، مع اندالع اٟترب السورية كما خلفتو من نزكح ككلوج اآلالؼ من السوريُت خارج سوريا، إٔب تقدٙب 
يد العوف كا١تساعدة إٔب البلجئُت السوريُت، كتتمثل ىذه ا١تساعدات ا٠تارجية ُب نوعُت ك٫تا مساعدات رئيسية 

ف ا١تخيمات باألراضي األردنية. كسنسلط الضوء على ٥تيم الزعًتم نظران دائمة كمساعدات ثانوية دائمة ٔتختل
كتضاعف مساحة  بو، رتفاع ا٢تائل ُب عدد البلجئُتلبلالعتباره أكؿ ٥تيم أقيم على اٟتدكد األردنية السورية، ك 

الرد  ا جعلم ُب االحتياجات الطبية، خلق تزايدان  . كل ىذا2012منذ إحداثو ُب شهر يوليو  مرات عشرا١تخيم 
 الدكؿ كا١تنظمات الدكلية الصحية.  على تلك االحتياجات يقع ضمن مسؤكليات
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 المساعدات الرئيسية الدائمة:-1

لبلجئُت السوريُت  كبَتان   اليت تشهد منذ اندالع الثورة السورم تدفقان  ،تقدٙب الدعم اللوجستيكي لؤلردف ُب إطار
ٗتفيف العبء عليها ٗتصيص دعم عاجل لؤلردف من أجل  إٔب بادر ا١تغرب الفارين من العنف ا١تتزايد ببلدىم،

للتضامن مع الشعب السورم ا١تتأٓب من جراء ىذه  كمواكبة اٞتهود احملمودة ُب استقباؿ البلجئُت السوريُت، كأيضان 
 الوضعية اإلنسانية الكارثية كا١تشكلة ٟتالة إنسانية فريدة من نوعها.

 مستشفى طبي ميدانيُب ا٠تدمات الطبية الدائمة اليت يوفرىا ا١تغرب عرب  ا٠تارجية تتمثل ىذه ا١تساعداتك 
يقدـ خدماتو الطبية كالعبلجية لكل البلجئُت  ،بعد شهر من فتح ا١تخيم 11/18/2112أحدث بتاريخ 

كا١تنظمات ، كذلك إٔب جانب العديد من الوحدات الطبية السوريُت ُب عُت ا١تكاف ٔتخيم الزعًتم باألردف
 الصحية الدكلية ا١تتواجدة با١تخيم كاليت تقدـ خدمات طبية متنوعة.

) الئحة ا١تستشفيات كالوحدات الطبية الدائمة ا١تتواجدة ٔتخيم الزعًتم كاليت تربطها 2كيبُت ىذا اٞتدكؿ(
 با١تستشفى العسكرم إطار تعاكف :

 ا١تستشفيات كالوحدات الطبية  الدكؿ كا٢تيئات الدكلة 
 
 

 الللللللللللللللللللللللللللللدول 
 

مستشفى عسكرم ميدا٘ب متعدد التخصصات  ا١تغرب
21/19/3123 

 كزارة الصحة األردنية- األردف 
 مصلحة الصحة ا١تلكية العسكرية-

 العيادة السعودية - السعودية 
 ا١تركز الطيب القطرم ( مؤسسة راؼ)- قطر 

لية المنظمات الدو 
الصحية                   

) الحكومية وغير 
 الحكومية(

 W.H.Oمنظمة الصحة العا١تة-
صندكؽ األمم ا١تتحدة لرعاية -

 U.N.I.C.E.Fالطفولة 
ككالة األمم ا١تتحدة لغوث -

 U.N.H.C.Rالبلجئُت

صندكؽ األمم ا١تتحدة -

 مركز طيب دائم 
===== 
===== 
===== 
===== 



 تركيب-م، جبهعة أديبهبى14/5/2016-13 األحببث العلوية احملكوة املشبركة يف املؤمتر العلوي الدويل األول: الالجئوى السوريوى بني الواقع واملأهول

106 
  

 UNFPAللسكاف
ا١تنظمة الدكلية -

 HANDICAPللمعاقُت

INTERNATIONAL 
 MSFمنظمة أطباء ببل حدكد-
 MDMمنظمة أطباء العآب-
 JIHASٚتعية العوف األردنية-
 ا٢تبلؿ األٛتر االرد٘ب -
 مركز طيب لقطر ا٠تَتية -
 ٚتعية االغاثة الطبية العربية-
 ا٢تبلؿ األٛتر االماراٌب-
 

===== 
===== 
===== 

 

 العسكري:المستشفى الميداني  -1-1

A. :ورقة تعريفية 

 ) سرير .71مستشفى متعدد االختصاصات من ا١تستول الثالث، طاقتو االستيعابية ( 
  يفتح ا١تستشفى ا١تيدا٘ب الطيب اٞتراحي ا١تغريب أبوابو الستقباؿ مرضى البلجئُت

السوريُت كل يـو من الساعة الثامنة كالنصف صباحا إٔب غاية الساعة الثانية بعد 
أما مصلحة ا١تستعجبلت  دا يـو اٞتمعة الذم يعترب يـو عطلة أسبوعية،الظهر ما ع

  أياـ ُب األسبوع. 7/7ساعة ك  24/24فهي تعمل بدكف توقف 

 ويتكون من :
  قاعة للعمليات 

 ٥تترب 

  مصلحة الفحص باألشعة كالصدل 

 كحدات الفحوصات ا١تتخصصة 

 عيادة طب االسناف 

  صيدلية 
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 :1والموارد البشرية المتوفرة )**(( يحدد المعدات 2جدول)-*

 Humain Ressourcesالموارد البشرية  Equipementsالمعدات 

 Technical andٕتهيزات طبية تقنية 

Medical Equipments 

 Medical Staff               30االطباء

 Two)سيارٌب اسعاؼ ٣تهزة 3(

Ambulances 
 Paramedics                    18ا١تمرضوف

 Technical Staff      69طاقم الدعم 
 Total                      117آّموع 

 

 ( يحدد التخصصات واألطر الطبية: 3جدول)-*

 عدد األطر الطبية التخصصات 

Nbre 
Speciality 

   MFH Director 2 الطبيب الرئيسي-2
 Epidemiology and 2 علم األكبئة -3

public Health 
  GPs 5 طب ا١تستعجبلت -4
 Emergency care 5 الطب العاـ  -5
  Pediatric 3 طب األطفاؿ -6
 Gynecology 2 طب النساء كالتوليد-7
  Cardiology 2 طب القلب كالشرايُت-
 ENT 2 طب األذف كاٟتنجرة كاألنف-8

 Orthopedic  surgery 3 طب العظاـ -9
  Psychiatry 2 الطب النفسي-:

                                                           
1
 ،2016مثرس  26تلمستشفى تلعسكري تلمٌدتنً تلمؽربً بمخٌم تلزعتري  - 

 من بٌثنثت تلمستشفى تلعسكري. كل تلجدتول تلمبٌنة فً هذه تلدرتسة
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طب الرئة كاألمراض  -21
 الصدرية 

2 Pulmonology  

 Internal medicine 2 الطب الباطٍت -22
 Ophtalmology 2 طب العيوف -23
 Anesthesiology and 3 التخدير كاإلنعاش -24

Reanimation 
 Visceral surgery 2 جراحة األحشاء -25

  Dermatology 2 أمراض اٞتلد  -

 Biologiste 2 علم األحياء -
  Neuro surgery 2 جراحة الدماغ  -
 Dentist 2 جراحة األسناف -
 Plastic and 2 جراحة التقوٙب كاٟتركؽ-

Reconstrutive surgery 
 Pharmacy 1 الصيدلة -

 Total 31 المجموع
 

يتبُت من خبلؿ ىذا اٞتدكؿ اف ا١تستشفى ا١تيدا٘ب العسكرم ا١تغريب يغطي على مستول التخصصات كل ا٠تدمات 
 الطبية ا١تطلوبة اك اليت قد تطلب ليستجيب ٢تا ُب حينها. 

 : حسب الفئات الخدمات الطبية-2-2
مارس  36إٔب غاية  21/19/3123ا٠تدمات الطبية اليت قدمت لبلجئُت السوريُت خبلؿ الفًتة ا١تمتدة مابُت 

 3yers 7 Months 15 Daysيوما من العمل)  2435 –يـو  26( ثبلث سنوات كسبعة اشهر ك 3127

 )5اٞتدكؿ (

                                                       Nombre des Consultantsعدد ا١تسجلُت 

          Totalآّموع          Mensالرجاؿ    Womeensالنساء   Childrensاألطفاؿ 

254 012 202 320 171 380 627 712 
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ىم كل البلجئُت الذين ييقبلوف كيزكركف ا١تستشفى العسكرم ا١تيدا٘ب ا١تغريب للمرة األكٔب إما للعبلج  المسجلون:-*
 اك لبلستشارة الطبية أك لغرض صحي آخر. 

كيقصد بالعبلج تقدٙب ا٠تدمات الطبية البلزمة للزائر ا١تسجل ُب حدكد التخصصات ا١توجودة با١تستشفى كما ىي -
 ).  ٤4تددة باٞتدكؿ (

فتتمثل ُب طلب ا١تريض الزائر أك أحد أقاربو من الطبيب استفساران طبيان أك استشارة طبية أك  ما االستشارة الطبيةأ -
ن أقاربو أك أصدقائو أك جَتانو، فيستجاب لطلبو إما بتقدٙب عبلج لو أك ١تن يهمو األمر أك نصيحة طبية لو أك لغَته م

تقدٙب النصيحة كاالستشارة الطبية البلزمة أك توجيهو إٔب اٞتهة الطبية الصحيحة كمستشفى آخر يقدـ نوع ا٠تدمة 
 اليت يطلبها الزائر أك الشخص الذم ينوب عنو.

ُب  ويتقدـ إٔب ا١تكتب ا٠تاص بالفرز(خيمة الفرز) لتسجيل نفسو أك من يرافق ا١تغريبشفى ا١تست يدخل كل مريض-
بتوجيو ا١تريض إٔب  الفرز خيمةداخل  كفا١توجود وفا١توظف ، يتؤبدفًت خاص ٢تذا الغرض. كعند القياـ بعملية التسجيل

 .منو ة أك ٦تا يشتكيعن حالتو الصحي اكلية االختصاص ا١تطلوب تبعا ١تا يقدمو ا١تريض من معلومات

 تتوفر مصلحة ا١تستعجبلت أيضا على دفًت لتسجيل اٟتاالت اليت تستقبلها ىذه ا١تصلحة خبلؿ مداكمتها. -

 ):5خبلصات اٞتدكؿ (-*

 يتبُت من اٞتدكؿ ما يلي:

 غشت  21ف ٣تموع ا١تسجلُت بلغ منذ بدء ا١تستشفى العسكرم ا١تيدا٘ب ُب تقدٙب خدماتو الطبية بتاريخ أ
) يـو عمل 2435( يومان  26أشهر ك 8سنوات ك 4أم ١تدة تقارب  3127مارس  36إٔب غاية يـو  3123

 زائر.  823 738ما ٣تموعو 

 -  يضاؼ إليو العدد  )خيمة الفرز(العدد الذم قاـ بتسجيلو موظفو يتم تعداد ا١تسجلُت من خبلؿ اٞتمع بُت
كبالتإب ٣تموع ا١تسجلُت لدل ا١تستشفى ا١تيدا٘ب ا١تسجل ٔتصلحة ا١تستعجبلت يعطينا عدد ا١تسجلُت يوميا، 

 .ا١تغريب

 ( 254.112األطفال:)  يعترب ىذا الرقم ىو األكرب مقارنة بفئة النساء كالرجاؿ. كيعود األمر ُب ذلك إٔب اٟتالة
 ىورة لؤلطفاؿ ٔتخيم الزعًتم ألسباب متعددة منها:الصحية العضوية كالنفسية ا١تتد

 حالة اٟترب اليومية كما ٗتلفو من قتل يومي كخوؼ كبَت ُب نفوس األطفاؿ ُب سن جد مبكرة.-
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 حاالت العنف كالتعذيب الوحشيي اليت يشاىدىا األطفاؿ يوميا بقراىم كمدهنم بسوريا. -

 ياـ طويلة من ا١تشي، مع قلة النـو كالتعب الشديد ا١ترىق.صعوبة كخطورة ا٢تجرة كاللجوء عرب الرب خبلؿ أ -

اٟتالة البدنية الضعيفة كالسقيمة لؤلطفاؿ بسبب اٞتوع كالعطش كقلة ا١تؤكنة كاللباس خبلؿ أياـ الربد -
 القارس اليت تعرفها ا١تنطقة.

قادر على كل ىذه الظركؼ جعلت األطفاؿ غَت قادرين على ٖتمل ا١ترض، حيث أصبح بدف الطفل غَت 
 ا١تقاكمة الذاتية للمرض كلو كاف خفيفان.

 مراض المنتشرة بين األطفال: األ 

 أمراض األكثر انتشارًا( 9) مراض العضوية:األ 

   الربو                                                          Asthma 

 لسل ا                                                          Tuberculosis 

 كاٟتصبة                                                                 Measles  

  (ألف كباء) كالتهاب الكبد الفَتكسي بنوعيو                   Hepatitis 

 كالتدرف الرئوم التيفوئيد                               typhoi tuberculosis    

                                         األمراض اٞتلدية       skin diseases 

 أمراض األنف كاٟتنجرة 

 أمراض العيوف Eye Problems and Diseases                                

 التعفنات التنفسية اٟتادة كا٠تفيفة 

 حاالت اٟتمى كالزكاـ اٟتاد 

  اإلسهاؿ 

  ( يعتبر ىذا الرقم الثاني بعد األطفال 212.321النساء ) 

 ٖتتل النساء ثا٘ب ترتيب بعد األطفاؿ بشأف اٟتالة الصحية ا١تًتدية ألسباب عدة منها:
 التعب كاإلرىاؽ الشديد جراء رحلة اللجوء.-
كعضويان على  اٟتالة النفسية ا١تًتدية للنساء بسبب آثار اٟترب كما ٗتلفو من تاثَت جد خطَت نفسيان -

 أطفا٢تن.
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ٖتملهن أعباء رحلة اللجوء بسبب كثرة األطفاؿ كقلة النـو كالتغذية، حيث تصل النساء إٔب ا١تخيم  -
 منهكُت صحيان كمعنويان كنفسيان فيصبحن معرضُت أكثر لؤلمراض.

 مراض المنتشرة بين النساء:األ 

 التعفنات التنفسية اٟتادة كا٠تفيفة 

  التعفنات البولية 

 يدزاإل 

 اإلجهاض ا١تنتشر ْتدة نتيجة النزيف الدموم الداخلي 

 التوقف الفجائي للحمل بسبب اإلجهاد 

  التعفنات على مستول الرحم كاٞتهاز التناسلي بسبب الوالدات القيصرية اليت تعترب األكثر
 انتشاران.

 السرطاف 

 .. اٟتمى كالزكاـ اٟتاد 

  ( المرتبة الثالثة في سلم الفئا171381الرجال ):ت 

 :األمراض المنتشرة بين الرجال 

 أمراض الرئة بسبب كثرة التدخين وقلة وضعف التغذية 

 أمراض القلب 

 أمراض العيون 

 الربو وضعف التنفس 

 التعفنات الحادة والخفيفة 

 السرطان 

 عدد الخدمات الطبية المتنوعة:-1-3

خيمة )بريض بعد تسجيل ا١تكىي ٚتوع ا٠تدمات اليت يستفيد منها ا١تريض الزائر للمستشفى العسكرم، حيث أنو 
حيث يقـو . صلحة اليت تستدعيها حالة ا١تريض،يقـو ا١توظفوف ا١تكلفوف بالتسجيل بتوجيو ا١تريض ٨تو ا١ت (الفرز
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لمريض كرقة لكجود لتعقيدات ، يقدـ الطبيب الفحص كاضحا كال  فاف كاف ،ا١تعٍت ا١تريض الطبيب ا١تختص بفحص
 هنا الوصوؿ إٔبأأف ا١تريض ٓب يقدـ معلومات من ش كإذا كاف الفحص األكؿ غَت كاضح أك)خدمة أولى(،الدكاء 

كإجراء بعض  فاف الطبيب يقـو بإرسالو إٔب مصلحة أخرل، ا١تريض،ذات ا١تشكل الصحي الذم يعا٘ب منو 
ا١تشكل أك  معرفة حقيقة ،كىكذا حىت يتم الوصوؿ إٔب)خدمة ثالثة(،أك إجراء فحص بالصدلدمة ثانية()خالتحاليل

 تقدٙب العبلج ا١تناسب أك القياـ بعملية جراحية إذا استدعت الظركؼ ذلك. ، كبالتإبا١ترض الذم يعا٘ب منو البلجئ

  عدة خدمات حسب طبيعة  أوإذن فالمريض الواحد يمكن أن يستفيد على األقل من خدمة واحدة
 مرضو أو سنو أو جنسو.

 حسب الفئة: الطبية جدول بعدد الخدمات -*
 الخدمات الطبية

 المجموع الرجال النساء األطفال
337711 329122 267216 934138 

 

 عدد الوصفات الطبية: 

يسجل عليها الطبيب  الطبية()الوصفة  نو يستفيد ُب هناية الفحص من كرقةإف عند زيارة ا١تريض للطبيب ا١تختص،-
دال٘ب الذم بدكره ٔب الصيإىذه الورقة يقدمها ا١تريض  دكية اليت سيستعملها ا١تريض كمدة العبلج،ٝتاء األأا١تعاِب 

 دكية كيقدـ النصائح كعدد اٞترعات ُب اليـو ككيفية االستعماؿ.يعطي للمريض األ

كذلك عندما يرل  خبلؿ تواجده با١تستشفى ا١تغريب،ف ٭تصل على اكثر من كصفة طبية أكٯتكن لنفس ا١تريض -
 خرل. أيستفيد من كصفة طبية  ٯتكنو أف خر حيثآف ٭تيل ا١تريض على طبيب ٥تتص أنو أكؿ ما من شالطبيب األ

 .ضافتها أب العدد السابقإتوصل ّٔا لعدىا ُب هناية اليـو ك ٭تتفظ الصيدال٘ب ّتميع الوصفات الطبية اليت ي-

ا١تركز الصحي  ا العدد الوصفات الطبية اليت ترد من خارج ا١تستشفى ا١تغريب (ا١تستشفى السعودم،يضاؼ أب ىذ-
 ل ىذه ا١تراكز الطبية،دكية لدلعدـ توفر بعض األ نظران  ...)األردنية،ٚتعية العوف الصحية القطرم، ا١تستشفى األرد٘ب، 

 التعاكف بُت ا١تراكز الصحية داخل ا١تخيم. طارإُب ذلك ك 
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 (:5الجدول ) -*

 Nombres d’Ordonnancesعدد الوصفات الطبية                                       

 آّموع الرجاؿ النساء االطفاؿ
334393 25147: 241399 5:4:4: 

 

 الجراحية: التدخبلت-1-4

 التدخبلت اٞتراحية

 النساء الرجاؿ األطفاؿ احملموع

 عملية :358 2489 683 :553
 عمليات قيصرية 2145

 

 عدد الوالدات
 كالدة  طبيعية 95ك  عملية قيصرية  2145منها          2229

 

  ( عملية جراحية تتوزع على الشكل التالي: 2479النساء ) 
 2145 عملية قيصرية 

  2247  : عملية ٥تتلفة منها 

 القلب كالشرايُت -

 ا١تعدة -

 الكبد -

 الرحم  -

 إستئصاؿ كـر السرطاف  -

  ( 1378الرجال) :عملية جراحية تتوزع على الشكل التالي 
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 كالشرايُت القلب-
 الرئة -
 الكبد  -
 استئصاؿ كـر السرطاف -
 الكلي -

II. : المساعدات الداخلية المغربية 

يعترب ا١تغرب من بُت الدكؿ العربية كا١تغاربية اليت يقصدىا البلجئوف كا١تهاجركف من كل البلداف اليت تعرؼ أزمات 
 اقتصادية اك اجتماعية خاصة من افريقيا ك الدكؿ العربية كاكركبا بعد االزمة االقتصادية.سياسية اك 

 (:1( بيانات حول نسب البلجئين حسب بلدانهم االصلية )6ويقدم الجدول )

 عدد البلجئين البلدان
 2619 سوريا
 461 اليمن

 276 ساحل العاج
 143 الكونكو الديمقراطية

 132 العراق
 71 الوسطىافريقيا 

 216 دول أخرى
ا١تقيمُت بشكل قانو٘ب ُب  السوريُت أف عدد البلجئُت بالرباط ا١تفوضية السامية لشؤكف البلجئُت يكشف مكتب -*

، ُب مقابل تأكيدات بارتفاع تلك األرقاـ، العتبار عدـ تسوية اإلقامة )2619(  ا١تغرب، قد ٕتاكز عتبة األلفُت
 .مكاتب ا١تفوضية ُب الرباطبشكل قانو٘ب مركرا على 

                                                           
 .(2015حصثبٌثت شهر دٌسمبر سثمٌة لشإون تلالجبٌن بثلربثط ) إعن مكتج تلموضٌة تل - 1
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حيث تصل التقديرات إٔب  دد أكرب من ذلك بكثَتعتشَت إٔب أف المنظمات آّتمع ا١تد٘ب با١تغرب  يراتف تقدغَت أ
نبهت إٔب كوف ا١تغرب يفرض ، ك موزعُت على مدف الرباط كالدارالبضاء كطنجة كفاس ككجدة 20.000حدكد 

 إٔب أراضيو، كما ىو اٟتاؿ مع باقي الدكؿ ا١تغاربية. إجراءات تعجيزية لعرقلة دخوؿ البلجئُت

بلداف إفريقيا كالشرؽ ك  دكؿ ا١تغاربيةال إف ا١تغرب من ضمنالشبكة السورية ٟتقوؽ اإلنساف  قالتكُب ذلك، 
لذين يتمتعوف بكفاءات عالية منهم"، مشَتة دخوؿ البلجئُت السوريُت، "حىت ا اليت تضع قيودا مشددة على ،األكسط

ٗتتلف من بلد إٔب آخر، غَت  لبلجئُت السوريُت ألسباب متعددة أف تلك الدكؿ ترفض إعطاء تأشَتات دخوؿإٔب 
 أهنا ٕتتمع كلها ُب تضييق ا٠تناؽ على السوريُت كمنعهم من دخوؿ أراضيها.

فيما  كاعتربت اٞتهة ذاهتا أف الواقع جعل من شبو ا١تستحيل حصوؿ السوريُت على عقود عمل ُب بلداف اللجوء،
 .شكاؿ من ا١تضايقاتألقيمُت لديها رصدت تعمد بعض الدكؿ العربية إلخضاع الجئُت سوريُت م

 رحلة اللجوء إلى المغرب:-2
 مسار الرحلة:-2-1

 يتم الدخوؿ إٔب ا١تغرب بوسيلتُت :
رىابية لتنظيم ، بسبب ا١تخاطر كالتهديدات اال2013إما الوسيلة القانونية عرب التأشَتة كاليت ًب إلغاءىا سنة  -*

 داعش سوريا.
 ن طريق التهريب الربم عرب اٟتدكد ا١تغربية اٞتزائرية.كإما ع -*

 أسرة ا١تعطيات التالية: 30كتبُت ا١تعلومات احملصل عليها عن طريق استمارة ْتث موزعة على عينة مكونة من 
 تتم رحلة اللجوء عن طريق البر والجو على الشكل التالي : -*
 اللجوء الربم األكؿ من سوريا إٔب لبناف نظران لقرب ا١تسافة بُت البلدين.: أوالً  -
 : اللجوء اٞتوم: يتم عرب الطائرة ُب إتاه موريتانيا.ثانياً -
كىو األطوؿ كاألخطر خبلؿ رحلة اللجوء: عرب صحراء مإب كاٞتزائر عن طريق التهريب  ليبلً : العبور الربم الثا٘ب ثالثاً 

 ٔب ا١تغرب بصفة غَت شرعية عرب اٟتدكد الربية ا١تغربية اٞتزائرية.كأخَتان الدخوؿ إ
 المخاطر المعرض لها خبلل الرحلة:-2-2

 ٗتتلف شدهتا حسب الفئات كالعمر كىي :يتعرض البلجئوف السوريوف إٔب عدة ٥تاطر متنوعة 
ر اٟتيوانات ا١تفًتسة كتعابُت السفر ليبلن يشكل خطران متعدد األكجو منها ضعف الرؤية بالنسبة لؤلطفاؿ، ٥تاط -*

 الصحراء، كبركدة الطقس.
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 اٞتوع كالعطش الشديدين كألطوؿ مدة ٦تا يؤدم إٔب حاالت كثَتة لئلغماء. -*
اٟتر خبلؿ النهار ُب الصحراء القاحلة ٦تا يؤدم إٔب اجتفاؼ البشرة كاٞتلد خاصة بالنسبة لؤلطفاؿ كالنساء  -* 

 كتشقق اٞتلد.
كهتديدات ا١تهربُت كاٞتماعات اإلرىابية منها اغتصاب النساء، كسرقة أمتعة األسر البلجئة، التعرض ١تخاطر  -*

 كاالبتزاز.
ضعف كسائل النقل ليبلن كهناران ُب الصحراء القاحلة يساىم بشكل كبَت كحاد ُب شدة التعب ما ٬تعل رحلة  -*

 السفر تدـك ألياـ كشهور طويلة.
 رب:سبب اختيار اللجوء إلى المغ -2-3

 مرين فقط : ألحد أ أف اختيار اللجوء إٔب ا١تغرب راجع دٔب ّٔا ا١تستجوبوف تؤكدأغلب ا١تعطيات اليت أ
 .إما بسبب كجود أقارب كعائبلت سورية با١تغرب-
 كإما لقرّٔا من أكركبا. -

المعلومات التي غلب البلجئين السوريين لم تكن لهم معلومات سابقة كافية عن المغرب، كل )المبلحظة أن أ
 يتوفرون عليها جاءت عن طريق ما ىو متداول عن المغرب لدى بعض السوريين(.

 الحالة االجتماعية لبلجئين السوريين: -2-4
 إٔب ٜتسة أبناء. 2كما بُت  سوريُت عبارة عن أسر مكونة من األب كاألـأغلب البلجئُت ال-*
 البلجئين السوريين بالمغرب:طبيعة المساعدات اإلنسانية المقدمة إلى -3
 المساعدات المقدمة من قبل مكتب المفوضية السامية لشئون البلجئين بالرباط:-3-1

  التسجيل الفورم عند كصوؿ البلجئُت إٔب ا١تغرب عن طريق التصريح من قبل البلجئ، الذم يتسلم بطاقة
 ككضعو القانو٘ب.ٖتدد ىويتو كسنو ككضعيتو االجتماعية كبلده األصلي كتاريخ اللجوء 

  عن كل فرد من $30درىم ( 300ا١تساعدات ا١تالية: حيث يقدـ مكتب ا١تفوضية لكل أسرة مبلغ (
 أفرادىا. غَت اف ىذه ا١تساعدات ليست دائمة.

 :ا١تساعدات االجتماعية ك تتوزع على ما يلي 
 .تقدٙب االرشادات القانونية لبلجئُت 
  ا١تغربية إل٬تاد فرص العمل كاٟتصوؿ على بطائق اإلقامة ا١تساعدة ُب إطار التعاكف مع السلطات

 القانونية.
 .التكوين ُب ٣تاالت العمل يستفيد منو خاصة النساء كالشباب 
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  ُب حالة توفرىا-ا١تساعدات الطبية من عبلج كأدكية-. 

 المساعدات المقدمة من قبل الحكومة المغربية:-3-2

 ة لبلجئُت السوريُت كأسرىم كتتمثل ُب نوعُت من ا١تساعدات :يقدـ ا١تغرب ٣تموعة من ا١تساعدات اإلنساني

 مساعدات تقدمها اٟتكومة ا١تغربية -3-2-1

 مساعدات تقدمها ٚتعيات آّتمع ا١تد٘ب -3-2-2

 مساعدات الحكومة المغربية: -3-2-1

 تتمثل ىذه ا١تساعدات ُب:

 مساعدات قانونية ٔتنح بطائق اإلقامة الشرعية لؤلسر 
  اجتماعية كىي :مساعدات 
  من بُت      524تسجيل األطفاؿ با١تدارس التعليمية حيث بلغ عدد األطفاؿ ا١تستفيدين من الدراسة

 )7): اٞتدكؿ (1تلميذ، موزعُت على الشكل التإب ( 1412
التعليم  

 االبتدائي
 آّموع اٞتامعي الثانوم االعدادم

 344 0 3 54 287 الرباط
 128 0 2 29 97 الدار البيضاء

 29 0 0 6 23 كجدة 
 23 0 0 8 15 طنجة 

من  %37) أف عدد األطفاؿ ا١تستفيدين من التسجيل با١تدارس ا١تغربية يبلغ 7يتبُت من خبلؿ اٞتدكؿ (
 ٣تموع األطفاؿ البلجئُت با١تغرب، كيعترب ىذا العدد جد ضعيف لعدة أسباب كىي:

  القانونية.عدـ حصوؿ كل األسر البلجئة على بطاقة اإلقامة 
 .اٟتالة الصحية ا١تتدىورة لبعض األطفاؿ بسبب طوؿ رحلة اللجوء 

                                                           
1
 .2015. منشورتت تلوزترة  2015وزترة تلتربٌة تلوطنٌة تلمؽربٌة، مدٌرٌة تإلحصثء وتلتوزٌع تلجؽرتفً، تحصثبٌثت سنة  - 
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 .صعوبة ا١تعيشة كالغبلء خاصة ُب ا١تدف اليت يقيموف ّٔا 
  تفضيل األسر استغبلؿ أطفا٢تم ُب احًتاؼ التسوؿ ٞتمع أكرب مبلغ من ا١تاؿ لسد حاجياهتم

 إٔب سوريا. اليومية كلبلدخار من أجل ا٢تجرة إٔب أكركبا أك العودة
 .االستفادة من العبلج با١تستشفيات العمومية ا١تغربية على قدـ ا١تساكاة مع ا١تغاربة 
 .اٟتماية األمنية من كل ما قد يهدد أمنهم كحياهتم كحريتهم الشخصية 
 .حرية التنقل عرب تراب ا١تغرب 
 .حق إنشاء ا١تشاريع كا١تقاكالت االقتصادية كاٟتصوؿ على الرخص 

 :عدات التي تقدمها جمعيات المجتمع المدنيالمسا -3-2-2

تقدـ ٚتعيات آّتمع ا١تد٘ب ا١تهتمة بشؤكف ا١تهاجرين كالبلجئُت عدة مساعدات بالتعاكف مع ىيئات حقوؽ االنساف 
األكركيب..) الوطنية كالدكلية ( آّلس الوطٍت ٟتقوؽ االنساف، كزارة ا٢تجرة، ا١تفوضية السامية لشؤكف البلجئُت، االٖتاد 

 كتتمثل ىذه ا١تساعدات ُب :

 العمل مع السلطات ا١تغربية لتوفَت اإلقامة القانونية لبلجئُت 
  التكوين ُب بعض اٟترؼ كا١تهن قصد تسهيل إ٬تاد فرص العمل 
 ا١تساعدات الصحية ٔتا فيها ا٠تدمات الطبية آّانية بتنظيم قوافل طبية كتوفَت االدكية 
 يمة للتحسيس كالتوعية بقضايا ا١تهاجرين كالبلجئُت كالبحث عن سبل حلها تنظيم ندكات ككرشات عل 
 البحث عن مساعدات إضافية أخرل 

 خاتمة :

بتبُت من خبلؿ ا١تعطيات السابقة اف اٟتكومة ا١تغربية تفضل تقدٙب ا١تساعدات إٔب البلجئُت السوريُت خارج أراضيو 
لك اليت تقدـ ٔتخيم الزعًتم باألردف. كيرجع ىذا التفضيل إٔب أمرين الًتابية، فقيمة ا١تساعدات كا٫تيتها تتمثل ُب ت

 ٫تا: 
 بعد ا١تسافة اٞتغرافية بُت ا١تغرب كسوريا-
كالتهديدات اإلرىابية اليت تشكلها بعض أفراد البلجئُت ا١تنتمُت إٔب تنظيم داعش سوريا، ٦تا ٬تعل ا١تغرب يضع -

 التأشَتة. صعوبات اماـ دخوؿ البلجئُت إٔب ترابو ك منع
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حسب اإلحصائيات الرٝتية ١تكتب  2619كل ىذه الظركؼ جعلت عدد البلجئُت السوريُت با١تغرب ال يتجاكز 
 ا١تفوضية السامية لشؤكف البلجئُت بالرباط. 

كما أف الظركؼ السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية لعدة بلداف ( إفريقيا، اليمن، تونس، إسبانيا، الربتغاؿ، مصر..) 
دكلة  96من حوإب  )1( 156000جعلت من ا١تغرب كجهة مفضلة لبلجئُت كا١تهاجرين الذين كصل عددىم إٔب 

ة متوسطة غَت قادر على االستجابة لكل طلبات عرب العآب، ما ٬تعل ا١تغرب ُب ظل ظركؼ اقتصادية كاجتماعي
ا١تهاجرين كالبلجئُت، رغم آّهودات اليت يقـو ّٔا بالتعاكف مع ا١تنظمات اٟتكومية كغَت اٟتكومة ا١تهتمة بشؤكف 

 ا٢تجرة كاللجوء.
 المصادر والمراجع:

ا١تبينة ُب ىذه الدراسة من بيانات ، كل اٞتداكؿ 2016مارس  26ا١تستشفى العسكرم ا١تيدا٘ب ا١تغريب ٔتخيم الزعًتم  .1
 ا١تستشفى العسكرم.

 ).2015عن مكتب ا١توضية السامية لشؤكف البلجئُت بالرباط ( إحصائيات شهر ديسمرب  .2
 .2015. منشورات الوزارة  2015كزارة الًتبية الوطنية ا١تغربية، مديرية اإلحصاء كالتوزيع اٞتغراُب، احصائيات سنة  .3
   . 2015اربة ا١تقيمُت با٠تارج، عن كزارة ا٢تجرة كا١تغ .4

 

 

 

 

 
                                                           

 . 2015مُت با٠تارج، عن كزارة ا٢تجرة كا١تغاربة ا١تقي - 1
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 دول المستقبلةلالبلجئ السوري بين معاناة اللجوء ومخاطر رحلة الوصول ل

 الجزائر -لغرور عباس جامعة -ود. إنصاف بن عمران  د. سميرة نلاصلللري

 الملخص:

عاٗب الشعب السورم كيبلت النزكح من ا١تدف إٔب الدكؿ اٞتوار بسبب تعنت النظاـ كرفضو ١تطالب شعبو اليت   
ٕتسدت ُب اٟترية كالدٯتوقراطية فقابلها النظاـ برباميل متفجرة كالصواريخ من مدينة إٔب أخرل استهدفت صوارٮتو 

كاف من ىذا الشعب إال الرحيل إٔب دكؿ اإلقليم آّاكرة    األخضر كاليابس األطفاؿ الشيوخ كالنساء دكف استثناء فما
 كاألردف كتركيا.

فما حصل للشعب السورم يعد كارثة إنسانية ٓب تشهدىا سوريا منذ مئات السنُت، فقد ٖتوؿ ىذا آّتمع من ٣تتمع 
بسبب حالة العنف اليت مستقر كمستقبل لبلجئُت (البلجئُت الفلسطينيُت ٔتخيم الَتموؾ) إٔب دكلة طاردة لسكاهنا 

 تتحمل اٟتكومة السورية كافة أعبائها كنتائجها.

ستناقش ىتو الورقة اىم احملطات اليت مر ّٔا البلجئ السورم ٨تو الدكؿ ا١تستقبلة كابرز الصعوبات اليت كاجهتو كُب 
كلتو إٔب باقي دكؿ اإلقليم  اطار ْتثنا عن الصعوبات  كالعراقيل اليت أ١تت بالبلجئُت السوريُت كمن أ٫تها رحلتو من د

توصلنا إٔب ابرز مظاىر معاناة البلجئ السورم ، فهؤالء عانوا من الربد كاٞتوع كنقص الدكاء كالغذاء كما أف الدكؿ 
ا١تستقبلة كاألردف أك لبناف...اْب تعا٘ب من أزمات اقتصادية داخلية كبَتة كتفاقمت مع الكم ا٢تائل من البلجئُت ٦تا 

 للجوء إٔب تركيا كمنها ٨تو الدكؿ األكركبية اليت أقفلت حدكدىا أمامهم .اضطر بالكثَت 

فاألزمة السورية البد إف ٖتل بأسرع اآلجاؿ ُب إطار تفاكضي بُت الفرقاء فالوضع الصحي الغذائي التعليمي األمٍت 
لداخل أك البلجئُت لبلجئُت ُب تدىور مستمر كال بد للمجتمع الدكٕب أف يتحرؾ ضد ما ٭تصل للشعب السورم ُب ا

 ُب ا٠تارج.  

 مقدمة:

كاكبت سوريا ثورات الربيع العريب حيث خرج الشعب السورم مناىضا للظلم كاالستبداد الذم يعانيو من قبل نظامو، 
ىذا األخَت قابل موجة االنتفاضة ْتملة أمنية شرسة أدت إٔب قتل اآلالؼ كتشريد ا١تئات من ىذا الشعب الذم 
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الرباميل ا١تتفجرة كالصواريخ من مدينة إٔب أخرل إٔب أف ضاؽ بو العيش بببلده كاضطر حينها حاكؿ ا٢ترب من 
 للذىاب إٔب دكؿ اإلقليم آّاكرة كاألردف كتركيا.

ٓب تكن تركيا سول نقطة عبور آلالؼ البلجئُت ٨تو دكؿ أكركبا فظهرت قوارب ا١توت بعرض ا١تتوسط ٨تو اليوناف 
ي الدكؿ األكركبية، ْتثا عن العيش بكرامة، فكانت النتيجة أما ا١توت أك الوصوؿ إٔب بعض كمن ٍب إٔب ا١تانيا كباق

البلداف كمن ٍب حجزىم ُب نقاط معينة دكف السماح ٢تم ٔتواصلة الطريق ٨تو البلد ا١تقصود، كما ٭تصل اآلف ٢تؤالء 
 البلجئُت ُب اليوناف كانتظارىم للسلطات ا١تقدكنية لقبوؿ عبورىم.

كتَتة ىجرة السوريُت الذين يعربكف بقوارب ا١توت ٨تو أكركبا طلبا للجوء خبلؿ األشهر األخَتة، كتوقعت  ازدادت
،ك كانت موجات اللجوء خارج سوريا 2015الف شخص ُب هناية سنة 850األمم ا١تتحدة أف يصل عددىم إٔب 

ح كاعتماد نظاـ اٟتكم سياسات أم بعد انتقاؿ الثورة السورية إٔب طور العمل ا١تسل 2012بدأت منذ منتصف 
العقاب اٞتماعي ضد السكاف ُب ا١تناطق كا١تدف ا٠تارجة عن سيطرتو، كمع قصف النظاـ العشوائي للمناطق الواقعة 
ٖتت سيطرة ا١تعارضة السورية ا١تسلحة ٦تا زاد من إخفاقها ُب إدارة ا١تناطق احملررة، كعجزىا عن إ٬تاد مقومات البقاء 

، إضافة إٔب انتشار بعض اٞتماعات اٞتهادية  اليت سعت لفرض أفكارىا كتصوراهتا على آّتمعات األساسية لسكاهنا
 احمللية كارتكبت انتهاكات ُب حقها.

تكمن أ٫تية ْتثنا ىذا ُب مناقشة كٖتليل طرؽ ا٢تجرة اليت اعتمدىا البلجئوف السوريوف ىربا من القتل كاإلبادة اٞتماعية 
دل معاناهتم ُب إ٬تاد سبل للحياة ُب مناطق أخرل باإلضافة إٔب الوضع ا١تعيشي ٢تم داخل بببلدىم، كىذا ١تعرفة م

 ٥تيمات اللجوء ُب الدكؿ ا١تستقبلة لذا تدكر إشكاليتنا حوؿ:

ماىي أبرز محطات البلجئ السوري في بحثو على مناطق للجوء؟ وفيما تكمن اىم الصعوبات التي واجهها في 
 خبلل رحلة اللجوء؟

 ابة على اإلشكالية اليت ًب طرحها قمنا بتقسيم الدراسة إٔب ست ٤تاكر كىي:كلئلج

 المحور األول: أسباب اللجوء
 المحور الثاني: بدايات اللجوء

 المحور الثالث: المرجعيات القانونية للتعاطي مع مسالة البلجئين في العالم:
 المحور الرابع: معاناة البلجئ السوري في الدول المستقبلة:
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 محور الخامس: البلجئون السوريون وحقوقهم اإلنسانيةال
 المحور السادس: البلجئون السورين نحو الدول األوربية

 

 المحور األول: أسباب اللجوء

 إف ارتفاع معدالت اللجوء إٔب الدكؿ آّاكرة يرجع ّٓموعة من العوامل كمن أ٫تها ما يلي:

السورية تطورات مهمة خبلؿ النصف األكؿ من عاـ : شهدت الساحة غياب حل في األفق القريب -1
، فاالنتصارات العسكرية اليت حققتها ا١تعارضة ا١تسلحة استنزفت النظاـ كأظهرت عجزه عن 2015

الدفاع عن مواقعو كنتيجة لتوسع تنظيم الدكلة ُب مناطق النظاـ أيضا، فعاد اٟتديث عن ضركرة إ٬تاد 
جنيف األكؿ موضع التنفيذ، كأيضا التدخل الركسي ا١تباشر ُب حل سياسي لبلزمة السورية ككضع بياف 

القضية كبصوارٮتو اليت دمرت عدة قرل كأحياء. ٦تا دفع الكثَت من السوريُت الباحثُت عن االستقرار إٔب 
األزمة كالذم ال يبدكا انو  النزكح كركوب البحر طلبا للجوء إٔب بلداف أخرل بدال من انتظار حل ٢تذه

 .1قريب
اٟتقت سنوات اٟترب الطويلة الضرر ْتياة مبليُت السوريُت كٔتصاٟتهم، كما  ظروف اللجوء القاسية: -2

استنزؼ اللجوء مقدراهتم كمدخوالهتم كافقدىم فرص ٖتسُت أكضاعهم االقتصادية أك تعليم أبنائهم، 
البطالة إضافة إٔب  فدكؿ اللجوء الرئيسية (ماعدا تركيا) تعا٘ب مشاكل اقتصادية كاجتماعية كتنتشر فيها

غبلء ا١تعيشة فيها كجاء خفض األمم ا١تتحدة ١تساعداهتا كال سيما ُب ما يتعلق بالصحة كدعم التعليم 
ليضاعف معاناهتم كيعرضهم للعوز الشديد كيهدد مستقبل أبنائهم، كٔتوازات ىذا شكل الًتحيب األ١تا٘ب 

ويا دفع طاليب اللجوء إٔب إعادة النظر حافزا ق 2015الف الجئ خبلؿ عاـ800كنيتها على استقباؿ 
 .2ُب خططهم ا١تستقبلية كشد الرحاؿ إٔب أكركبا ىربا من أكضاع اللجوء القاسية

: كفقا إلحصائية ا١تفوضية العليا لشؤكف البلجئُت التابعة ٢تيئة األمم ا١تتحدة فاف اختبلف أوضاع تركيا -3
يُت ُب ا٠تارج ا١تسجلُت لدل األمم ا١تتحدة من إٚتإب البلجئُت السور  %45ما يوازم  تركيا ٖتتضن

                                                           
 . متحصل عليو من:3ص ،2015سبتمرب كحدة ٖتليل السياسات ُب ا١تركز العريب. ُب سورية". األزمةْتل  األمل٭تفزه انعداـ  إٔب أكركبا"للجوء 1

http://www.dohainstitute.org/release/ec791452-f272-431c-83ac-7c18902a0b61 
 .4-3ص ا١ترجع نفسو، 2
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كاغلبهم من ا١تدف آّاكرة كالقريبة من تركيا كدرعا كريفها كحلف كريفها ك إدلب كٛتص كدمشق 
، كخبلؿ السنوات  األربعة ا١تاضية كانت تركيا الوجهة ا١تفضلة 1كطرطوس كدير الزكر كالبلذقية...اْب

دة أسباب، كلعل أ٫تهما كابرزىا القرب اٞتغراُب، االقتصاد القوم لبلجئُت كا١تهاجرين السوريُت كذلك لع
كاٟتكومة الداعمة ٢تؤالء البلجئُت كسهولة التنقل منها كاليها. لكن األكضاع تغَتت كثَتا خبلؿ األشهر 
ا١تاضية إذ شددت اٟتكومة الًتكية اإلجراءات األمنية كأغلقت حدكدىا أماـ النازحُت بسبب التهديدات 

ياهتا اٞتنوبية. بناءا على ىذا أضحت السواحل الًتكية بالنسبة للمهاجرين السوريُت نقطة انطبلؽ ُب كال
ُب إتاه اٞتزر اليونانية القريبة، خصوصا كاف السلطات الًتكية أخذت تتواٗب ُب اآلكنة األخَت ُب مبلحقة 

لًتكية كذلك بغية معاقبة كمعاقبة شبكات التهريب، كىناؾ من يرل أف األمر مقصود من طرؼ اٟتكومة ا
 الغرب جراء تقاعسهم إل٬تاد حل ١تشكلة البلجئُت كٖتمل تركيا عبئ تواجدىم عندىا.

إذ قضى مئات البلجئُت  2015: تكررت األحداث ا١تأساكية خبلؿ شتاء المناخ الجغرافي المبلئم -4
ك اليوناف بسبب سوء كمعظمهم من السوريُت غرقا ُب مياه البحر ا١تتوسط دكف الوصوؿ إٔب إيطاليا أ

األحواؿ اٞتوية كعلى الرغم من إف اٟتركة ٓب تتوقف فاف أعداد كثَتة من ا١تهاجريُت فضلت تأجيل 
 رحبلهتا البحرية ُب أشهر الصيف.

 المحور الثاني: بدايات اللجوء

ُب ىذا احملور سنحاكؿ رصد بدايات اللجوء حيث نرل أهنا اقتصرت ُب الفًتة األكٔب فقط على األغنياء كا١تيسورين 
كالناشطُت ا١تدنيُت ككذلك على العاملُت مع منظمات آّتمع ا١تد٘ب، كما انظم السوريوف ا١تقيموف ُب أكركبا ّٔدؼ 

لجوء كادرجوا ضمن قوائم البلجئُت ُب أكركبا، ُب حُت استقر العمل أك الدراسة إٔب ىؤالء فحصلوا على كثائق ال
أغلبية البلجئُت ُب دكؿ اٞتوار (األردف، تركيا، لبناف) ُب انتظار حل جذرم للمسالة كما جذبت مصر ُب عهد 
الرئيس السابق مرسي عشرات األالؼ من البلجئُت السوريُت من أبناء الطبقة الوسطى نظرا لعدة أسباب أ٫تها 

كاهتم با١تصريُت ُب التعليم كالصحة، كتسهيبلت اإلقامة كالسماح ٢تم بالعمل كالتنقل بسبلسة كا٩تفاض تكلفة مسا
 .2ا١تعيشة ُب مصر مقارنة بدكؿ جوار سورية 

                                                           
.متحصل 8ص ،2014كدراسة السياسات، لؤلْتاثا١تركز العريب  ". الراىنة ُب سورية كاألكضاع"إتاىات الرام العاـ للمهجرين كالبلجئُت السوريُت ٨تو االنتخابات  1

 http://www.dohainstitute.org/release/de83fca1-2bbd-4f92-8f49-ade33dc7f432عليو من: 
 .1ص مرجع سابق، "،ُب سورية األزمةْتل  األملانعداـ  ٭تفزه إٔب أكركبااللجوء " 2
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كْتسب ا١تفوضية األمم ا١تتحدة لشؤكف البلجئُت استقبلت دكؿ االٖتاد األكركيب منذ اندالع األزمة حىت هناية عاـ 
ألف الجئ سورم، كىو رقم ٤تدكد مقارنة بدكؿ اٞتوار لكن ما لبث ىذا الرقم أف تضاعف خبلؿ  ٨50تو  2013

كتراجع فرص اٟتل كارتفاع مستويات العنف كالقتاؿ ُب  2نتيجة لعدة عوامل أ٫تها إخفاؽ مؤ٘تر جنيف 2014عاـ 
 لبناف كاألردف.معظم األراضي السورية باإلضافة إٔب التضييق على البلجئُت السوريُت ُب مصر ك 

كما ساىم توسع تنظيم الدكلة ُب ا١تناطق ا٠تاضعة لنفوذ ا١تعارضة ا١تسلحة كسيطرتو على مساحات كاسعة من سورية 
ككذلك ىجومو على ا١تناطق الكردية ُب زيادة البلجئُت إٔب أكركبا، إذ فضل البلجئوف األكراد من منطقة عُت العرب  

 تواجد فيها عدد كبَت من اٞتالية الكردية، عوض الذىاب للمخيمات الًتكية.كوبا٘ب التوجو ٨تو ا١تانيا كوهنا ت

كقد برزت ا١تانيا كنقطة جذب للمهاجرين اٞتدد نتيجة التسهيبلت ا١تقدمة من اٟتكومة األ١تانية فيما يتعلق باإلقامة 
دٙب طلبو ُب أكؿ دكلة أكركبية كٓب الشمل كا١تعونة االجتماعية ككذلك ٕتاىلها (بصمة دبلن) اليت تفرض على البلجئ تق

 .1يطؤىا كىو ما حفز كثَتا من السوريُت على اعتماد خيار اللجوء اليها

كما أعلنت ا١تفوضية األكركبية لشؤكف البلجئُت أف عدد طلبات اللجوء ا١تقدمة إٔب دكؿ االٖتاد األكركيب من السوريُت 
 .2015يوليو  إٔب 2014ُب الفًتة ا١تمتدة من يوليو  2االؼ طلب210بلغ 

إال أف ما سلط الضوء أكثر على مسالة ا٢تجرة، كأكسبها بعدا سياسيا كأخبلقيا على الصعيد الدكٕب مؤخرا ىو      
الكم ا٢تائل من عدد البلجئُت السوريُت ٨تو دكؿ أكركبا، حيث قدرت ا١تفوضية األكركبية أعداد ا١تهاجرين السوريُت 

ألف مهاجر خبلؿ  32كأكثر من  2015ف مهاجرا خبلؿ شهر حزيراف/يونيو ال28الواصلُت إٔب أكركبا بأكثر من 
الشهر الذم تبله مع توقعات أف تزداد ىاتو النسب مع ازدياد قوة الضرب النظاـ ١تدف كقرل السورية بالتحالف مع 

 .3ركسيا ما زاد مسالة البلجئُت تعقيدا كأ٫تية بالغة

                                                           
 .2ص ا١ترجع نفسو،1
 .2ص ا١ترجع نفسو، 2
متحصل عليو من:  ألف الجئ كتوسع الضربات اٞتوية لتشمل سوريا، 12تستقبل  أسًتاليا3

http://ara.reuters.com/article/topNews/idARAKCN0R906K20150909 
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ية غَت مسبوقة كذلك على البلداف العربية با١تنطقة، ٦تا أثر على استقرارىا، كقد اٟتقت األزمة أضرارا اجتماعية كاقتصاد
كأرىق ا٠تدمات االجتماعية ُب تلك الدكؿ كالصحة كا١تياه كالصرؼ الصحي كالتعليم كازدياد حدة البطالة، كمن اىم 

 الدكؿ العربية اليت تعا٘ب من كثر الوافدين السوريُت لبناف كاألردف.

 المرجعيات القانونية للتعاطي مع مسالة البلجئين في العالم:المحور الثالث: 

 القانون الدولي لبلجئين إطارأوال: االتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية البلجئين في 
كأىم ما تضمنتو االتفاقية ما جاء النص عليو ُب مادهتا  1951تبنت الدكؿ اتفاقية دكلية ٟتماية البلجئُت سنة 

فيما يتعلق ٔتفهـو البلجئ حيث عرفت البلجئ بقو٢تا: " ألغراض ىذه االتفاقية، تنطبق  2 – 1 –فقرة أ  األكٔب
 :على "لفظة "الجئ

، أك ٔتقتضى 1928 حزيراف/ يونيو 30ك 1926أيار/ مايو  12كل شخص اعترب الجئان ٔتقتضى ترتيبات  -1
أيلوؿ/ سبتمرب  14كبركتوكوؿ 1938شباط / فرباير  10ك 1933تشرين األكؿ/ أكتوبر  28اتفاقييت 
 "لبلجئُت. ، أك ٔتقتضى دستور "ا١تنظمة الدكلية1939

بعدـ األىلية لصفة البلجئ دكف منح  كال ٭توؿ ما اٗتذتو ا١تنظمة الدكلية لبلجئُت أثناء كاليتها من مقررات
  .من ىذا الفرع 2ُب الفقرة  ىذه الصفة ١تن تتوفر فيهم الشركط ا١تنصوص عليها

ما يربره من التعرض  ، كبسبب خوؼ لو1951كانوف الثا٘ب/يناير   1شخص يوجد، بنتيجة أحداث كقعت قبل كل 
اجتماعية معينة أك آرائو السياسية، خارج بلد جنسيتو  لبلضطهاد بسبب عرقو أك دينو أك جنسيتو أك انتمائو إٔب فئة

لبلد، أك كل شخص ال ٯتلك جنسية كيوجد ا٠توؼ، أف يستظل ْتماية ذلك ا كال يستطيع أك ال يريد بسبب ذلك
يعود إٔب ذلك  ا١تعتادة السابق بنتيجة مثل تلك األحداث كال يستطيع، أك ال يريد بسبب ا٠توؼ، أف خارج بلد إقامتو

كبلن من البلداف اليت ٭تمل جنسيتها، كال  "كاف الشخص ٭تمل أكثر من جنسية، تعٍت عبارة "بلد جنسيتو  البلد. فإذا
كاف، دكف أم سبب مقبوؿ يستند إٔب خوؼ لو ما يربره، ٓب يطلب  ٤تركمان من ٛتاية بلد جنسيتو، إذايعترب 

 1".من البلداف اليت ٭تمل جنسيتها ْتماية كاحد االستضبلؿ

                                                           

 متحصل عليو من: ا١تتعلقة ْتماية البلجئُت. 1951من اتفاقية  2 – 1ا١تادة األكٔب فقرة ألف  1
http://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/StatusOfRefugees.aspx 
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جعلت اٟتماية اليت تكفلها لبلجئُت مقتصرة فقط على البلجئُت الذين كانوا  أهناكا١تعركؼ على نص ا١تادة 
أم أهنا اتفاقية مقيدة من حيث الزماف كىذا ما جعل  1951،1كانوف الثا٘ب/يناير   1قبل  ضحية أحداث كقعت
٢تذه االتفاقية ليتم ٕتاكز البعد الزمٍت، كذلك ُب الربكتوكوؿ ا٠تاص  إضاُببركتكوؿ  إٔب إبراـآّتمع الدكٕب يلجأ 

توُب باقي الشركط بعيدا عن ، كاعترب البلجئ كل من يس1967بالبلجئُت الصادر عن األمم ا١تتحدة عاـ 
 على أنو: "  1التاريخ، حيث نص ُب مادتو 

البلجئُت الذين يرد  علىمن االتفاقية  34 إٔب 2تتعهد الدكؿ األطراؼ ُب ىذا الربكتوكوؿ بتطبيق ا١تواد   -1
 .يلي فيماتعريفهم 

ىذه ا١تادة، كل شخص لغرض ىذا الربكتوكوؿ تعٍت لفظة "الجئ" باستثناء حالة تطبيق الفقرة الثالثة من  -2
) من الفرع ألف منها 2من االتفاقية كما لو ٓب ترد ُب الفقرة ( 1ينطبق عليو التعريف الوارد ُب ا١تادة 

" ككلمات "بنتيجة مثل ىذه 1951الكلمات "نتيجة أحداث كقعت قبل أكؿ كانوف الثا٘ب/يناير 
 ."األحداث

اُب باستثناء أف اإلعبلنات الصادرة عن الدكؿ تطبق الدكؿ األطراؼ ىذا الربكتوكوؿ دكف أم حصر جغر  -3
باء من االتفاقية تبقي  1) (أ) من ا١تادة 1اليت ىي بالفعل أطراؼ ُب االتفاقية ككفقا للفقرة الفرعية (

باء من  1) من ا١تادة 2سارية ا١تفعوؿ ُب ظل ىذا الربكتوكوؿ ما ٓب يكن قد كسع نطاقها كفقا للفقرة (
 2االتفاقية ا١تذكورة."

٫تا ال ينطبقاف على حاالت  االتفاقية كالربكتكوؿ ا١تذكورين أعبله كتعريفا إف أحكاـكبناء عليو، ٯتكن القوؿ 
ترتكز أساسا على "االضطهاد" كسبب  حيث-٤تل ىذه الدراسة  –اللجوء ا١تعاصرة، خاصة البلجئُت السورين 

ىو البلجئ، يقصي ا١تبليُت من البلجئُت ُب رئيسي مباشر للجوء، كمن ىنا فاف تعريف االتفاقيات الدكلية ١تن 
 العآب الذين ٓب يتعرضوا بشكل شخصي لبلضطهاد.

كاف ىذا ىو كضع ٛتاية البلجئُت بصفة عامة كالبلجئُت السوريُت بصفة خاصة على   إذاكمن ىنا يطرح التساؤؿ 
االتفاقيات  إطارالبلجئُت ُب  ٛتاية أحكاـالقانوف الدكٕب لبلجئُت، ما ىي  إطارمستول االتفاقيات الدكلية ُب 

                                                           

متصػاص آثػار اٟتػرب كبػالرغم مػن دكليتهػا إال أهنػا تعػد خاصػة جاءت ىذه االتفاقية على خلفية اٟترب العا١تية الثانية كما خلفتو من كيبلت كدمار كتشتت، لذا صػيغت ال1
ـ، فػالبلجئ بعػد 1951اير بشعوب ٤تددة "أكركبية" لذلك جاء التعريف كفقا ١تفاىيم أكركبية، عبلكة على أف النص يقتصر على بعد زمٍت كاضػح للجػوء "قبػل األكؿ مػن ينػ

 ىذا التاريخ ال تشملو االتفاقية.
 https://www1.umn.edu/humanrts/arab/b083.html متحصل عليو من:.1967كتوكوؿ ا١تتعلق بوضع البلجئُت لسنة ا١تادة األكٔب من الرب  2
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ٔتا يضمن ٢تم اٟتماية البلزمة  األحكاـمهاجرين السورين االستفادة من ىذه لا١تتعلقة بذلك؟ ككيف ٯتكن ل اإلقليمية
 القانوف الدكٕب لبلجئُت؟ أحكاـ٢تم ٔتقتضى 

 وحماية البلجئين:  اإلقليميةاالتفاقيات  ثانيا:

ا١تنظمة للمسألة اللجوء سواء كاف تنظيمها ٢تذه ا١تسألة بصورة مباشرة أك غَت  اإلقليميةا١تبلحظ على االتفاقيات 
القانوف الدكٕب لبلجئُت، كىذا ما يتجلى لنا من خبلؿ  إطارمباشرة، أهنا توسعت أكثر من االتفاقيات الدكلية ُب 

 التحليل اآلٌب:

 االتفاقيات العربية:  - أ
على أنو: " لكل شخص اٟتق ُب طلب اللجوء السياسي  اإلنسافمن ا١تيثاؽ العريب ٟتقوؽ  28تنص ا١تادة  

إٔب بلد آخر ىربا من االضطهاد كال ينتفع ّٔذا اٟتق من ٬ترم تتبعو من أجل جرٯتة هتم اٟتق العاـ كال ٬توز تسليم 
 1البلجئُت السياسيُت."

 برأينا خطوة مهمة ُب كا١تبلحظ على نص ىذه ا١تادة أهنا منعت تسليم البلجئُت السياسيُت، كىو ما يعترب
 قضية مهمة ُب العآب العريب آال كىي تسليم البلجئُت السياسيُت. 

 :اإلفريقيةاالتفاقيات  - ب
منظمة  اتفاقية-اليت ٖتكم اٞتوانب ا١تختلفة ١تشاكل البلجئُت ُب أفريقيا  توسع اتفاقية منظمة الوحدة األفريقية

نطاؽ تعريف البلجئ ليشمل األشخاص الذين أيرغموا - 1969أيلوؿ  10الوحدة األفريقية لبلجئُت الصادرة بتاريخ 
على مغادرة بلداهنم بسبب "العدكاف ا٠تارجي، أك االحتبلؿ أك السيطرة األجنبية أك األحداث اليت ٗتل بالنظاـ العاـ 

 2بشكل خطَت."

 

 

                                                           
 http://www1.umn.edu/humanrts/arab/a003-2.html متحصل عليو من: .اإلنسافمن ا١تيثاؽ العريب ٟتقوؽ  28ا١تادة  1
: اإللكًتك٘ب، على ا١توقع 21، العدد اإللكًتكنيةالقسرية"، منظمة العفو الدكلية، آّلة  اإلعادةشريف السيد علي، " البلجئوف كمبدأ عدـ  2

http://www.amnestymena.org/ar/magazine ،24/03/2016. 

http://www.amnestymena.org/ar/magazine
http://www.amnestymena.org/ar/magazine
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 : االتفاقيات األوروبية-ج

ركز ميثاؽ أكركبا ُب تعريفو على أكلئك الذين ال يستطيعوف كال يودكف ألسباب شىت العودة إٔب كطنهم 
األصلي"، كما كقدمت ا١تواثيق األكركبية الصادرة عن االٖتاد األكركيب ٓتصوص البلجئُت كصف اكثر دقة كمشولية 

، على 1967لسنة  14إلقليمية، فنص القرار رقم ١تفهـو البلجئ عما سواىا من االتفاقيات آنفة الذكر كا١تعاىدات ا
إٔب ٖتمل تبعيات اللجوء،   1980حق اللجوء لؤلفراد ا١تعرضُت ٠تطر االضطهاد كالتعسف، كأشار االتفاؽ األكركيب 

أم  1990بغرض اٟتماية للمستوفُت شركط معاىدة جنيف، كألزمت معاىدة "دبلن" لسنة  1984كذلك توصية 
تعد مسؤكلة عن النظر ُب طلب حق اللجوء عندما يرغب الشخص بذلك إٔب دكلة أك اكثر من دكلة عضو ُب االٖتاد 
 1.دكؿ االٖتاد األكركيب

كيبلحظ أف صفة البلجئ ُب ا١تواثيق األكركبية جاءت اكثر مشولية من توصيفات االتفاقيات الدكلية، إال أهنا أيضا ٓب 
 .بعموميتوتعطي تعريف خاص ٔتصطلح البلجئ كتعاملت مع اللفظ 

 :االتفاقيات األمريكية-د

" مونتفيديوُب "اتفاقية  1889كقد كاجو ٣تتمع أمريكا البلتينية ىذه ا١تعضلة قبل آّتمع األكريب منذ عاـ 
عن حق اللجوء الدبلوماسي  1954كىي أكؿ كثيقة إقليمية تتناكؿ اللجوء ٍب تبلىا "معاىدة كاراكاس" عاـ 

" أف األشخاص التإب:كيعرؼ "إعبلف قرطاج" البلجئ على النحو  1984قرطاج" عاـ كاإلقليمي، ٍب تبعها "إعبلف 
الفارين من ببلدىم بسبب هتديد حياهتم أك أمنهم أك حريتهم، بسبب أعماؿ العنف أك عدكاف خارجي أك نزاعات 

 .داخلية أك خرؽ عاـ ٟتقوؽ اإلنساف، أك أية ظركؼ أخرل أخلت بشدة بالنظاـ العاـ ُب ببلدىم"

كيبلحظ من خبلؿ قراءة ىذا النص، انو يتحدث عن أشخاص ىاربُت من أكطاهنم بسبب عنف أك  
بالنسبة للوثائق السابقة با١تعٌت  اإللزاـقرطاج كثيقة غَت ملزمة ال تتمتع بنفس درجة  إعبلفعدكاف، كلكن يبقى 

 اإلقليميالقانو٘ب على ا١تستول  اإلطارفاف  القانو٘ب، كذلك على الرغم من أ٫تيتو ُب ىذا آّاؿ، ككفقا للتحليل السابق
ٟتماية البلجئُت كاف أكثر توسعا ُب ٛتايتو ٢تذه الفئة منو على ا١تستول الدكٕب، كذلك بنسب متفاكتة حسب 

 2، كذلك على النحو التإب:إقليمياالتعريفات ا١تقدمة لتعريف البلجئ 

                                                           
  http://www.safsaf.org :اإللكًتك٘ب" البلجئ/البلجئوف ُب االتفاقيات الدكلية"، على ا١توقع  1
 متحصل عليو من: استجابة لبلزمة السورية، 2015.2016 األزماتلبلجئُت كتعزيز القدرة على مواجهة  اإلقليميةا٠تطة  2

http://www.3rpsyriacrisis.org/wp-content/uploads/2014/11/3RP-Regional-Overview-Arabic.pdf 

http://www.safsaf.org/
http://www.3rpsyriacrisis.org/wp-content/uploads/2014/11/3RP-Regional-Overview-Arabic.pdf
http://www.3rpsyriacrisis.org/wp-content/uploads/2014/11/3RP-Regional-Overview-Arabic.pdf
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 .ا٠تارجيىركب األشخاص كْتثهم عن ملجأ بسبب اٟترب كالعدكاف  -1
 .اضطرار أشخاص إٔب ترؾ دكلتهم باٞتنسية، أك باإلقامة ا١تعتادة، بسبب خوؼ من خطر مؤكد -2
 .ا٠توؼ من االضطهاد بسبب العرؽ أك اٞتنس أك الدين أك الرأم -3
 .الفقر كآّاعات كاألمراض كالكوارث الطبيعية -4
 .فقداف اٞتنسية -5

 تقبلة:المحور الرابع: معاناة البلجئ السوري في الدول المس

كما ذكرنا سابقا أف الدكؿ اإلقليمية ىي الدكؿ األكٔب اليت استقبلت كما ىائبل من البلجئُت كسنحاكؿ ُب ىذا احملور 
 ـ.1951معرفة حجم ا١تعاناة من ناحية اٟتقوؽ اإلنسانية اليت كفلتها قوانُت البلجئ ُب جنيف

 أوال: أوضاع البلجئين في دولة األردن

الف الجئ 103488األردف من الدكؿ اليت كانت ا١تلجأ األكٕب لعديد من البلجئُت السوريُت كىي تستقطب   
مسجل لكنو يعتقد أف ىناؾ أعدادا أضخم من ذلك كاليت ٓب يتم إحصاءىا بعد، حيث أعلنت اٟتكومة األردنية أف 

ا١تعسكرات اليت أعدهتما اٟتكومة األردنية  يعيشوف ُب ا١تناطق اٟتضرية كالباقي ُب  من البلجئُت %65ما نسبتو 
 إٔبتدفق مئات اآلالؼ من البلجئُت السوريُت الدكلة اليت فرضها  كاألمنيةاالقتصادية  األعباءرغم ككمخيم الزعًتم. 

قطاعات كاسعة من  أفال تقتصر على اٞتوانب السلبية. إذ  األزمةتداعيات  إال أف، األردفعدد من ٤تافظات 
غَت مباشر من تزايد الطلب على السلع كا٠تدمات التجارية، فضبل عن  أكاالقتصاد الوطٍت استفادت بشكل مباشر 

 تدفق ا١تساعدات ا٠تارجية من الدكؿ ا١تا٨تة ُب شكل غَت مسبوؽ.

د من ٥تيمات ما يتجاكز ا١تليوف كنصف ا١تليوف سورم ًب استيعاب اقل من نصفهم ُب عد األردفكيستضيف 
ا٠تاصة ا١تتحدة كالدكؿ ا١تا٨تة، فيما تعيش غالبيتهم بإمكاناهتم ا١تالية  األممالبلجئُت ُب ٤تافظات الشماؿ على نفقة 

تعرض  إٔبإضافة  –ْتسب كجهة نظر اٟتكومة  – االقتصاديةالوقت الذم يشكل فيو البلجئُت عبئا على ا١توارد  كُب
يركف فرصا لبلستفادة  أردنية٦تثلو قطاعات ٕتارية كصناعية  إال إف متزايدة،لضغوط  البٌت التحتية كا١تصادر الطبيعية

 .1على صعيد االقتصاد ُب إطار ٣تتمعاهتم احمللية

                                                           
متحصل عليو من:  ،-٥تاطر كفرص-البلجئُت السوريُت ُب األردف أزمة معاذ فر٭تات، 1

http://governance.arij.net/blog/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA/161 
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رٝتية صادرة عن إدارة شؤكف ا١تخيمات التابعة لوزارة الداخلية أف عدد السوريُت ا١توجودين ُب  إحصاءاتكأظهرت 
الف سورم كانوا موجودين ُب ا١تملكة  750ألف شخص، منهم  700قرابة مليوف ك األردف قبل األزمة كبعدىا يبلغ

تشمل ا١تسجلُت ُب  األعدادىذه  إٔب إف ت نفس اإلحصاءات.كاشار 2011آذار (مارس)  15بتاريخ  األزمةقبل 
صفة البلجئ تنطبق على كل من ٭تمل بطاقة ا١تفوضية السامية  أف٥تيمات الزعًتم كمر٬تيب الفهود كالرمثا، موضحا 

ببلده اليت خرج منها طالبا  إٔبالتابعة لؤلمم ا١تتحدة كاليت تتؤب ٛتايتو كاحملافظة على حقوقو ٟتُت عودتو الطوعية 
مراكز لتسجيل  3 األردفكحددت ا١تفوضية ُب  اليت يواجهها ُب ببلده. اإلنسانيةاللجوء بسبب اٟترب كا١تعاملة غَت 

على منح بطاقة  باإلشراؼالبلجئُت السوريُت فقط كتشمل عماف كاربد ك٥تيم الزعًتم كىذه ا١تراكز ا١تعتمدة اليت تقـو 
البلجئ كاليت ٗتولو االستفادة من خدمات ا١تفوضية السامية لشؤكف البلجئُت كتتكفل بتقدٙب اٟتماية ا١تدنية كاٟتقوقية 

التعليم أتوا تتعارض مع  بأعماؿُب حاالت قيامو  إالتعرض للمسالة القانونية  أميو كدكف لو ُب البلد الذم ٞتأ ال
دينار  2500كْتسب دراسات ٤تايدة، تبلغ كلفة استضافة البلجئ الواحد حوإب  .األردفا١تعموؿ ّٔا ُب  لؤلنظمة

 .1منها األكربا١تتحدة كالدكؿ ا١تا٨تة اٞتزء  األممسنويا تتحمل 

ظمة أطباء ببل حدكد عن كضع كارثي للمخيمات كاف حجم استيعأّا ٓب يعد يكفي لكل البلجئُت حيث عربت من
 160كيؤكم ٥تيم الزعًتم أكثر من األردنية كالذين يتوافدكف با١تئات على اٟتدكد األردنية ما شكل هتديد أمٌت للدكلة 
اٟتدكد السورية، كشهد من قبل أعماؿ شغب ألف الجئ سورم، كيقع ُب ٤تافظة ا١تفرؽ مشاؿ ا١تملكة على مقربة من 

كأعلن رئيس الوزراء األرد٘ب عبد اهلل النسور ُب كقت سابق أف ببلده قررت  .احتجاجا على سوء األكضاع داخلو
التوجو إٔب ٣تلس األمن الدكٕب "لعرض التداعيات اٞتسيمة ألزمة البلجئُت السوريُت اليت كصلت إٔب مرحلة التهديد 

 2."لؤلمن الوطٍت األرد٘ب

 أفكزارة التخطيط كالتعاكف الدكٕب  أرقاـتكشف  كمن ناحية ا١تساعدات اليت تتلقاىا األردف لسد تكلفة البلجئُت
مليار دكالر منح، ك٨تو  11.2مليار دكالر منها  16.4عاما بلغت  13خبلؿ  األردفحجم ا١تساعدات اليت تلقاىا 

ىزاع آّإب حسُت األرد٘ب كتتناقض ا١تعلومات ا١تتوافرة مع تصر٭تات كزير الداخلية  مليار دكالر قركض ميسرة. 5

                                                           
 ا١ترجع نفسو. 1
ٖتذير من كضع البلجئُت السورين باألردف، متحصل عليو من:  2

http://www.aljazeera.net/news/presstour/2013/6/2/%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D9%8A%D8%B1%D9%85%D9%8
6%D9%88%D8%B6%D8%B9%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-
%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86 
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ردف أليتلقاه اما  إٔب أف، مشَتا ب الدكلة كا١تواطنحساعلى  ردفألافي  ألف سورم يعيشوف 600ك نحقاؿ إف  الذم
 . 1با١تئة من الكلفة اليت ترتبت على استقبا٢تم على األرض األردنية 30 من مساعدات ُب أزمة البلجئُت ال يتجاكز

دراسة جديدة أجرهتا منظمة "كَت" العا١تية أف نصف مليوف الجئ كمن أبرز ما يعانيو البلجئ ُب األردف حسب 
سورم ٦تن يعيشوف ُب ا١تناطق اٟتضرية باألردف، باتوا يصارعوف أكثر من ذم قبل للتأقلم مع ٖتديات السكن غَت 

ستغبلؿ الذم ألطفا٢تم. كما أشارت ا١تنظمة إٔب خطر االالبلئق كالديوف الكبَتة كتكاليف ا١تعيشة ا١تتزايدة كالتعليم 
من اإلناث ال يرتدكف  %62يرتدكف ا١تدارس بينما ما نسبتو  %من األكالد  52يتعرض لو األطفاؿ حيث ما نسبتو 

 .2كالبقية يقوموف بإعالة األسرة ُب غياب األب 

جردت أف الثبلث سنوات األكٔب من األزمة السورية  األردف١تنظمة كَت ُب  اإلقليميتقوؿ سبلـ كنعاف ، ا١تدير  
، كلما اصبحوا  آّاكرةُب البلداف  إقامتهمككلما طالت  عائبلت البلجئُت إٔب حد اصبحوا معو معدكمُت اكثر فاكثر

فالعائبلت الفارة من كيبلت اٟترب نفذت منهم مدخراهتم ا١تالية بسبب  ا١تاديةمعرضُت اكثر للخطر من النواحي 
ال يعيشوف ُب ا١تخيمات ، بل ُب أحياء فقَته  األردفلسوريُت ُب % من البلجئُت ا30اكثر من ارتفاع أجور السكن ف

كُب  ةمن ا٠تياـ غَت ا١تنظممستوطنات  كُب  الئقةكغالبا ُب مناطق غَت  ةعلى أطراؼ ا١تدف األردني اٟتضريةُب ا١تناطق 
اؽ ما يبلغ كُب آّمل تتشارؾ اكثر من عائلو ُب السكن ُب شقق صغَته يتوجب على األسر انفتة ،مؤق مبلجئ

لبلجئُت اللذين يواجهوف صعوبات كتكاليف باىظو للحصوؿ  كبالنسبة اإل٬تار،دكالر شهريا على  260متوسطو 
 %36، كما أف لديهم ا١تلحةاحد اكرب مواضيع القلق  اإل٬تارتشكل القدرة على دفع  ، األردفعلى تصريح عمل ُب 
ُب  أصيبوا أكظلوا ُب سوريا  إما، الذين  أزكاجهند فررف بدكف لدل منظمة كَت تراسها نساء فق ةمن العائبلت ا١تسجل

كلكنهن يواجهن صعوبات  ،من كبار السن  كاألقارب أطفا٢تمالنساء يرعُت  إف ،االعتقاؿ  أكتعرضوا للقتل  أكا١تعارؾ 
 . 3ُب جٍت ا١تاؿ

                                                           

 مرجع سابق. فر٭تات،معاذ  1
 عليو من:متحصل  ترصد معاناة البلجئُت السوريُت باألردف،عثماف، دراسة نارٯتاف   2

http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2014/4/18/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9%

D8%AA%D8%B1%D8%B5%D8%AF%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%A9-

%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-

%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86 
3

 متحصل عليو من: ،ا١تضيفةهنى شعباف، منظمة كَت تطلق دراسة جديدة حوؿ كضع البلجئُت السوريُت ُب ا١تناطق اٟتضرية كآّتمعات األردنية   
http://ayyam.org/archives/117435 
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كتقوؿ كنعاف  متزايد،كالنفسي للحرب على لعائبلت يبعث على قلق  ياالجتماع األثر أفكجدت منظمة كَت  لقد 
كيفية تغطية   بشأفالبلجئُت اللذين ىجركا لسنوات كٓب يعد لديهم ا١تزيد من ا١توجودات  ةخاص ةينتاب القلق بصور 

 .الطارئة الطبيةكالتعامل مع اٟتاالت  ةنفقاهتم الشهري

فًتات الشتاء العواصف الثلجية كاف لو األثر الكبَت ُب زيادة معاناة  كما أف تناقص ا١تساعدات اإلنسانية خصوصا ُب
البلجئُت خصوصا األطفاؿ منهم فغياب الغذاء كالدكاء ُب فًتات معينة فا١تساعدات ا١تالية ٢تم تناقصت ُب إطار 

ردف دكف كجود حل برنامج العا١تي للغذاء بسبب قلة ا١توارد كل ىذه الظركؼ سا٫تت ازدياد معاناة البلجئُت ُب األ
 باألفق ٢تذه ا١تسالة.

 ثانيا: البلجئين السوريين في لبنان

،أما  %73.4كالعابرين بطرؽ رٝتية  %26أما ُب لبناف فاف نسبة العابرين عرب اٟتدكد بدكف أكراؽ رٝتية يشكل      
.يبلغ الرقم التقرييب لعدد البلجئُت السورين ُب لبناف 1من الجئُت إٔب لبناف %0.5اٞترحى كا١تصابُت فتقدر نسبتهم 

الف الجئ يرل قسم من البلجئُت كبشكل متزايد أف ما ٭تدث ٢تم يعكس االنقسامات السياسية ٨80800تو 
ا١تتأصلة ُب لبناف كيؤثر بشكل مباشر على كضعهم القانو٘ب كاإلغاثي كاختبلؼ التعامل معهم من منطقة إٔب أخرل ُب 

منهم من يراىم أناس ىربوا من كيل العنف، كمنهم من يراىم أبطاال للثورة كمنهم من يراىم خونة كما ىم إال لبناف، ف
بأداة بيد القول السياسية ُب لبناف كتقـو ا١تفوضية كا١تنظمات الشريكة بتقدٙب بعض ا١تساعدات لبلجئُت بالتعاكف مع 

 ليلة. كزارة الشؤكف االجتماعية كالعمل ُب بعض ا١تناطق الق

 مناطق تواجد البلجئين في لبنان: -
من البلجئُت تتكفل ّٔم ٚتعية اإلرشاد كاإلصبلح من ناحية اإلغاثة  %67منطقة طرابلس أبو ٝترة حوإب  -

 .2كا١تأكل كا١تشرب كا١تلبس كا١تفوضية العليا ا٠تاصة بشؤكف البلجئُت كبعض اٞتمعيات األىلية
كافة أنواع ا١تساعدات يتكفل ّٔا أىإب تلك ا١تنطقة يقدر عدد منطقة كادم خالد كالقرل آّاكرة حيث   -

عائلة غَت أهنا ىذه اإلعانة غَت كافية للفرد من ناحية الغذاء كالصحة أما التعليم فهو 6000البلجئُت حوإب 
 لفئة فقط .

                                                           
،متحصل 28ف):مركز دمشق للدراسات النظرية كاٟتقوؽ ا١تدنية،ص ـ. مصر)،(د. العراؽ، تركيا، األردف، السوريوف ُب (لبناف،تقرير النازحوف كالبلجئوف  ناصر الغزإب، 1

 www.achr.eu/raport%20syria.pdfعليو من:
 .31ص ا١ترجع نفسو، 2
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كاألغلبية  االؼ عائلة10منطقة عكار كالقرل احمليطة يبلغ عدد العائبلت السورية النازحة ُب منطقة عكار  -
 .1الساحقة من ٛتص كالريف الشمإب تعمل ٚتعية عكارنا للشيخ معُت ا١ترعيب بتغطية تكاليف اإلغاثية ٢تم

عائلة كاغلب الوافدين ١تنطقة عرساؿ حسب ا١تفوضية 1300منطقة عرساؿ يتواجد ُب ىذه ا١تنطقة حوإب  -
ف دمشق احملاذم لعرساؿ كحسب بطرؽ غَت شرعية كاغلبهم من ريف القصَت حملافظة ٛتص كري ادخلو 

كصف اغلب البلجئُت إٔب ىذه ا١تنطقة أف مشقة الطريق من سورية إٔب عرساؿ يشكل العقبة الكبَتة ُب 
ساعة مشيا على األقداـ، إضافة إٔب أف اغلب اٞترحى يصلوف ْتالة 14ىرب الناس إذ يستغرؽ الطريق من 

 .2اكف مع اٞتماعة اإلسبلمية كا١تكتب النرك٬تي لشؤكف البلجئُتحرجة كتتؤب البلدية كافة ا١تهاـ اإلغاثية بالتع
منطقة ا١ترج كمنطقة ا١تصنع يتواجد فيها نسبة قليلة من العائبلت كسبب ٘تركزىم فيها قرّٔا من دمشق كذلك  -

 للعودة كالرجوع اليها مىت يرغبوف بذلك.
مناطق ا١تخيمات الفلسطينية يعمل على عائلة سورية ُب 1300منطقة بَتكت كضواحيها يتواجد فيها حوإب  -

 مساعدهتم ٣تموعة من الناشطُت السوريُت بالتعاكف مع منظمات دكلية ك٤تلية كأىلية.

غلب الدكؿ اليت استقبلت البلجئُت قدمت بعض ا٠تدمات كاليت مازالت ناقصة ك٤تبطة ُب بعض األحياف إف أ     
تلفة، فالغبلء الفاحش ألسعار ا١تواد األكلية كاٟتليب كالسكر كيتم التعامل معهم على ا١تستول القانو٘ب بطرؽ ٥ت

كبعض ا١تنتجات الغذائية صعبت من كاقع حاؿ البلجئُت ُب ا١تناطق العربية كأيضا ا١تخيمات اليت ال تقيهم حر مشس 
 الصيف كال أمطار كرياح الشتاء فهم يعانوف كضع كارثي بكل ما ٖتملو الكلمة من معٌت.

يديوىات كعرب كسائل التواصل االجتماعي ا١تعاناة الكبَتة للسوريُت ُب لبناف فعمالة األطفاؿ منتشرة كما انتشر ُب ف
كْتجم كبَت جدا كأيضا النساء كنسبة التحرش اٞتنسي بكثرة، كمن حيث ا١تأكل فتلك ا١تخيمات ال ٖتوم على 

٩تفاض ا١تساعدات ا١تالية زاد الوضع مستلزمات العيش الكرٙب خصوصا ُب منطقة عكار فارتفاع إ٬تار السكن مع ا
 سوءا كتأزما.

اٞتهد الذم تبذلو اٞتمعيات ا٠تَتية لتأمُت احتياجات البلجئُت السوريُت فإف ىناؾ حالة من االستياء بُت  كرغم
يعيش الكثَت من البلجئُت السوريُت بلبناف حالة نفسية صعبة، الكرٯتة، حيث البلجئُت الفتقادىم أبسط شركط اٟتياة 

تشديدات السلطات اللبنانية بشأف األكراؽ الثبوتية كٕتديدىا، كلوحظت ُب اآلكنة األخَتة حركة كثيفة كزٛتة  جراء
خانقة ُب مراكز األمن العاـ اللبنا٘ب، الستكماؿ إجراءات ٕتديد اإلقامة، بينما يفضل آخركف ٦تن ال ٯتلكوف ا١تاؿ 
                                                           

 .32ص ا١ترجع نفسو، 1
 .33-32ص ا١ترجع نفسو، 2



 تركيب-م، جبهعة أديبهبى14/5/2016-13 األحببث العلوية احملكوة املشبركة يف املؤمتر العلوي الدويل األول: الالجئوى السوريوى بني الواقع واملأهول

134 
  

دكالر كىي  100فقيمة بطاقة اإلقامة للشخص الواحد تقدر ب  .كالقدرة البقاء ُب مناز٢تم ريثما يدبركف أمرىم
اللبنانيُت حسب آراء  الكفيل اللبنا٘ب كمعظم يبحثوا عن أفصعبة جدا على اغلب البلجئُت ُب لبناف كما انو عليهم 

1يتهربوف من الكفالة السوريُت
. 

 ثالثا: البلجئون السوريون في تركيا

البلجئُت ُب تركيا، قدرت اٟتكومة الًتكية أعداد البلجئُت كالذين يتلقوف حسب تصريح ا١تفوضية العليا لشؤكف 
الجئ إضافة إٔب عدة اآلالؼ ال يعيشوف ضمن ا١تخيمات اليت 93.500مساعدات من اٟتكومة الًتكية ب 

: ٥تيم اكفة، ٥تيم كلس، ٥تيم غازم عنتاب، ٥تيم قرماف مرعش ٥تيم ٥2تيم كىي13خصصت ٢تم كاليت قدرت ب 
، ٥تيم التتوز، ٥تيم العثمانية، ٥تيم  2، ٥تيم ييبلداغي1، ٥تيم ييبلداغي2، ٥تيم ٓتشُت1بلحية، ٥تيم ٓتشُتاإلص

 كوفتشي، ٥تيم ادم ٯتاف. 

ىاتو ا١تعسكرات ٗتتلف كمنتشرة ُب اٞتنوب الًتكي ك٪تط االختبلؼ ىنا ُب الطبيعة كاٞتغرافية لكل منطقة متواجد فيها 
 لصحية كالتعليمية كذلك باإلضافة إٔب نوعية البلجئُت.ىاتو ا١تعسكرات كالرعاية ا

٥تيمات جديدة ُب اٟتدكد الًتكية السورية ٯتكن أف تعترب منطقة اٟتـر اٟتدكدم بُت تركيا كسوريا من 3كما يوجد 
 الطرؼ الشمإب الغريب بالقرب من معرب باب ا٢تول ككل من قرية اطمة كقاح اٟتدكديتاف.

االؼ شخص يسكنوف خيم عشوائية قاـ البلجئُت ّتلبها معهم أك من 4ا١تثاؿ يقطنو حوإب فمخيم اطمة على سبيل 
تربعات السكاف، تتميز ىاتو ا٠تيم بنقص كبَت ُب التهيئة فأغلبها بدكف تدفئة كأخرل على الًتاب يناـ السكاف أك 

يث ا١تستلزمات الغذائية فتقـو حصَت جلبوىم معهم باإلضافة إٔب أهنا ال تقيهم حر الصيف أك برد الشتاء، كمن ح
بعض ا١تنظمات كبشكل أساسي منظمة االم ىا ىا الًتكية بتامُت مستلزمات البلجئُت كبعض ا١تتربعُت لكنها ُب 

 شكل يـو بيـو أم غَت مستمرة.

                                                           
1
 بلبناف ..ضغط نفسي كمادم، متحصل عليو من:، كثائق البلجئُت السوريُت العويد أسامة  

http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2016/2/11/%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82-

%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-

%D8%A8%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B6%D8%BA%D8%B7-

%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%8A 
 .44مرجع سابق، ص الغزإب،ناصر   2
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 :1حسب مشاىدات من دخلوا ١تخيمات البلجئُت بًتكيا فهناؾ بعض ا١تبلحظات الواجب ذكرىا كىي

خيمات ىم من منطقة إدلب أك حلب كريف البلذقية ىربوا من كيبلت اٟترب من إف معظم قاطٍت ا١ت -
الطبقات ا١تتوسطة مزارعُت عماؿ، ال تتوفر جل اٟتاجيات األساسية ٢تم ُب ا١تخيم من مأكل كمشرب 

 كتعليم كصحة...اْب.
ساعدات اإلغاثية كل من يتوفر لديو مبلغ من ا١تاؿ يستأجر بيت كال يسكن ا١تخيم كيقـو باٟتصوؿ على ا١ت -

 اليت توزع على الناس ُب ا١تخيمات.
البلجئُت غَت متواجدين ُب ا١تخيمات يقطنوف بعض ا١تدف القريبة من اٟتدكد كأخرين ٔتناطق بعيدة كإستنبوؿ  -

 كأزمَت.
: تعمل اٟتكومة الًتكية بتوزيع حصص الغذائية على البلجئُت ُب ا١تخيمات كىي عبارة على الصعيد اإلغاثي -

ا١تواد الغذائية األساسية من شام كسكر كرز كٝتن كغَته، كُب بعض ا١تخيمات مثل كلس توزع عليهم عن 
لَتة للعائلة ككما يقـو ا٢تبلؿ األٛتر  200بعض ا١تبالغ ا١تالية العينية لشراء اٟتاجيات ا٠تاصة كاليت تقدر ب 

 نظمة االم ىا ىا الًتكية.الًتكي بتوزيع اإلغاثات على البلجئُت كبعض ا١تنظمات غَت حكومية كم
كل ما تقـو بو اٟتكومة الًتكية كا١تنظمات آّتمع ا١تد٘ب لبلجئُت السوريُت غَت أهنا تبقى غَت كافية نظرا أهنا ال 
تكفي حاجيات الفرد باإلضافة إٔب العديد منهم العالقُت باٟتدكد الًتكية السورية كٓب يعد يسمح ٢تم بالدخوؿ ٨تو 

ناهتم من جوع كنقص ا٠تدمات الصحية، كما أف اإلعانة ا١تالية من قبل اٟتكومة الًتكية يراىا تركيا كازدياد معا
 اغلب السوريُت ال تكفي لسد حاجياهتم اليومية ٦تا اضطر العديد منهم اللجوء ٨تو دكؿ أكركبا.

 رابعا: البلجئون السوريين في العراق:

كال يوجد توضيحات  1951ؽ ٓب توقع على اتفاقية البلجئُت العراؽ بلد حدكدم مع سوريا كبالرغم أف دكلة العرا
إلجراء اللجوء إال أهنا استقبلت كما كبَتا من البلجئُت بداية األزمة السورية فحسب ا١تفوضية العليا لشؤكف البلجئُت 

جود الجي بإقليم كردستاف ُب العراؽ، باإلضافة إٔب ك 28000الجئ ،كقدرت ا١تفوضية كجود 33704فانو يتواجد 
أخرين ٔتدينة األنبار كبغداد ،كمنذ بداية موجة اللجوء إٔب العراؽ ًب إجراء ك تشكيل ٣تموعات عمل فرعية لتنسيق 
اٞتهود كاالستجابة كا١تساعدة لبلجئُت السورين عمبل ٔتا ًب االتفاؽ بو بُت ككاالت األمم ا١تتحدة مع الدكائر الرٝتية 

                                                           
 .46ص ا١ترجع نفسو، 1
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حيث ًب االتفاؽ على كيفية توزيع ا١تعونات  2012مايو/أيار 31خ ذات الصلة كا١تنظمات غَت حكومية بتاري
 .1اإلغاثية كتامُت ا١تخيمات كا١تشرب كا١تلبس كالصرؼ الصحي 

العراؽ كباقي الدكؿ ا١تستقبلة ٓب تستطع التكفل التاـ بالبلجئُت فا١تخيمات اليت أعدت ٢تم ٓب ٖتميهم من حرارة 
الغذائية كالصحية غَت كافية نظرا ١تا تعانيو البلد من أزمة كقلة ا١تساعدات  الصيف أك برد الشتاء كما أف ا١تساعدات

 اإلنسانية من طرؼ ا١تنظمات اإلغاثية التابعة لبلـ ا١تتحدة ما زاد الوضع سوء ك٤تاكلتهم الفرار من العراؽ ٨تو تركيا.

 المحور الخامس: البلجئون السوريون وحقوقهم اإلنسانية

البد لنا من الوقوؼ عند ما ًب التنصيص لو ُب القانوف الدكٕب ا٠تاص ْتقوؽ البلجئُت كما يتم من خبلؿ ما ًب عرضو 
ُب الواقع ُب الدكؿ ا١تستضيفة مع عجز دكٕب ُب تقدٙب يد ا١تعونة للدكؿ ا١تستضيفة كاليت تعا٘ب من أزمات خانقة حيث 

 البد لنا أف نعلم عن حق البلجئ بام دكلة ىو:

 ضماف األمن لو. -
 ترحيلهم. عدـ -
 إتاحة ا١تساعدات اإلنسانية ٢تم كخصوصا للشر٭تة الضعيفة منهم كالنساء كاألطفاؿ كالشيوخ. -
 عدـ معاقبتهم بتهمة الدخوؿ غَت شرعي ألراضي الدكؿ ا١تستقبلة. -
 السماح ٢تم باإلقامة ا١تؤقتة كفقا لظركؼ معيشية مقبولة. -

للجنة العربية ٟتقوؽ اإلنساف بعمل استبياف عن الوضع القانو٘ب قاـ مركز دمشق للدراسات النظرية كاٟتقوؽ ا١تدنية كا
 : 2كاإلغاثي كالصحي لبلجئُت السوريُت بالبلداف اليت ًب ذكرىا سالفا كتوصل االستبياف لعدة نتائج من أ٫تها

 1967كالربكتوكوؿ  1951عدـ مشوؿ البلجئُت السوريُت كافة مواقع اإليواء ُب الدكؿ ا١تضيفة التفاقية  -
 سباب عدة من أ٫تها عدـ توقيع ىاتو الدكؿ على االتفاقية أك االنتقائية كما ُب تركيا.أل

 اإلعادة القسرية لبعض البلجئُت ُب بعض البلداف. -
 عدـ كجود ٞتاف قانونية توضح لبلجئ كضعو القانو٘ب داخل الدكلة ا١تستقبلة. -

                                                           
 .48نفسو، صا١ترجع  1
 .70-69ص  ا١ترجع نفسو، 2
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بعض آّموعات ا١تسلحة ٦تا ٮتالف تقدٙب الدعم اللوجسيت كالعسكرم من بعض الدكؿ (تركيا كلبناف) ل -
القانوف كالعبلقات بُت الدكؿ، إضافة لتسهيل العبور لبعض أفراد يرل فيها النظاـ السورم كبعض الدكؿ 

 األكركبية أهنا إرىابية الذم يناقض كافة ا١تواثيق الناظمة ٢تذا الشأف.
 .1القيود الصارمة ٟتركة البلجئُت ُب الدكؿ ا١تضيفة  -
 جتماعية كا١تخاكؼ النفسية بسبب غياب ا٠تصوصية كمساحة ا١تعيشة الكاملة.التوترات اال -
ظهور أعراض التذمر كاالكتئاب كسط لبلجئُت بسبب طوؿ األزمة كأيضا للظركؼ السيئة اليت يعيشوف  -

 كسطها.
انتشار التشرد بُت األطفاؿ ُب الدكؿ ا١تضيفة كىذا خارؽ ٟتقوؽ الطفل حيث يتم استغبل٢تم ُب بعض  -

 لداف كاألردف ُب عمالة األطفاؿ.الب
ما يبلحظ ُب جل ا١تخيمات البلجئُت ُب ىاتو البلداف نقص حاد ُب مستلزمات ا١تساعدات الطارئة للشر٭تة  -

 الضعيفة كعدـ كفايتها كتذبذّٔا ُب بعض األحياف.
األزمات كاٟتاجة إٔب تشدد ا٠تطة اإلقليمية لبلجئُت كتعزيز القدرة على مواجهة األزمات على ضركرة مواجهة  -

مواصلة ٗتفيف األخطار ا١تتصلة بالعنف اٞتنسي كالعنف القائم على أساس التفرقة اٞتنسية ضد النساء 
كالفتيات كالرجاؿ، كستواصل ىتو اللجنة ٖتقيق األمن ٢تاتو الفئات ا١تستهدفة ُب الدكؿ ا١تضيفة بالتعاكف مع 

 .2منظمات آّتمع ا١تد٘ب
 جئون السورين نحو الدول األوربيةالمحور السادس: البل 

كاكبت موجات ا٢تجرة اليت كانت بداياهتا ٨تو الدكلة آّاكرة إٔب االستعداد بتحدم ا١تخاطر ٨تو اللجوء إٔب الدكؿ 
األكركبية خصوصا بعد أبداء دكؿ قبو٢تا لبعض ىؤالء البلجئُت لكن سرعاف ما أضحت ىاتو ا١توجات تشكل هتديد 

 امنيا لبعض الدكؿ.

الوجهة إٔب أكركبا كانت بسبب الغبلء الفاحش ُب مستلزمات اٟتياة اليومية خصوصا بعد أزمة ا٩تفاض أسعار الوقود 
، كطالب األمُت العاـ لؤلمم ا١تتحدة باف كي موف بضركرة كجود "ٖترؾ سياسي ٚتاعي" لتجنب ما كصفو 2014

                                                           
 .10سابق، ص السورية، مرجعاستجابة لبلزمة  2015.2016 األزماتلبلجئُت كتعزيز القدرة على مواجهة  اإلقليميةا٠تطة 1
 .18نفسو، صا١ترجع  2
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" ٖتتاج إٔب جهد مأساة إنسانيةليت كصفها بأهنا "أشار إٔب أف أزمة البلجئُت احيث  "أزمة التضامن" مع األزمة
 .إٔب األعداد الضخمة اليت فرت إٔب أكركبا مؤخرا إشارةسياسي ٚتاعي ١تواجهة األزمة كذلك ُب 

معظم من ٮتوضوف تلك الرحلة الشاقة كا٠تطَتة الجئوف ضاقت ّٔم السبل ُب ببلدىم ُب سوريا كالعراؽ ف
شدد ا١تسؤكؿ األ٦تي رفيع ا١تستول على . لقانوف الدكٕب ُب التعامل مع طلبات اللجوءكأفغانستاف"، داعيا إٔب مراعاة ا

البلجئُت على العودة إٔب مناطق الصراع اليت فركا منها كاليت "ٓب تًتؾ ٢تم خيارا سول الفرار" على  إجبارضركرة عدـ 
"، داعيا إٔب ضركرة اٗتاذ إنسانيةا بدكاع قاؿ إف "ذلك األمر ال يتعلق فقط بالقانوف الدكٕب لكنو يتعلق أيض.حد قولو
ألف  264فقط، عرب ٨تو  2015عاـ يذكر أنو خبلؿ لبشر، حاٝتة ضد ا١تتورطُت ُب عمليات االٕتار با إجراءات

ألفا إٔب  160ألف منهم سواحل إيطاليا ك٨تو  100مهاجر البحر ا١تتوسط ٨تو السواحل األكركبية، كصل ٨تو 
.اءات األمم ا١تتحدةسواحل اليوناف، ْتسب إحص

1
 

يبلحظ ٓتصوص ا٢تجرة ٨تو أكركبا، أف ىناؾ العديد من الدكؿ األكربية أبدت ٗتوفا ٕتاه الكم الكبَت من ما 
البلجئُت، حيث اعتربت كل من آّر كالتشيك ككركاتيا كالنمسا عن معارضتها الستقباؿ ىؤالء ككما اهنم قاموا ببناء 

 .2للتقليل من عدد البلجئُت الوافدين إليهمسياج حدكدم على حدكد تلك الدكؿ 

آالؼ الجئ كيتوقع أف تكوف قد استقبلت عددا مساكيا جاء معظمهم من  10فقد استقبلت النمسا كحدىا ٨تو 
آّر من جانب آخر  كركاتيا. كفتحتسياج جديد على حدكدىا مع   إلكماؿ إقامةآّر ككركاتيا. كتسرع آّر ا٠تطى 

اٟتدكد قبل ٨تو  إغبلؽتشديدات صارمة جديدة. كأجرب قرار اٟتكومة آّرية  إدخاؿلكن مع حدكدىا مع صربيا ك 
كبينما رحبت كركاتيا مبدئيا بقدـك الوافدين، سرعاف ما قالت  .كركاتيا  إٔبعددا كبَتا من البلجئُت على التوجو  أسبوع

 .النمسا إٔبآّر اليت نقلتهم بدكرىا  إٔباليت توافدت عليها كنقلت البلجئُت  األعدادإهنا تعجز عن استقباؿ 

ٔتوجبها  األكركيبيستقبل االٖتاد  األكركيباقًتح رئيس ا١تفوضية األكركبية جاف كلود يونكر خطة على أعضاء الرب١تاف 
كاقًتح يونكر أيضا إعبلف ، الفا من طاليب اللجوء كيقـو بتوزيعهم على الدكؿ األعضاء ْتصص إجبارية متكافئة 160

كذلك ١تنح كإعادهتم، كبالتإب يتم استبعاد ا١تهاجرين القادمُت منها  أمنة،يعتربىا االٖتاد األكركيب  اليتقائمة بالدكؿ 

                                                           
 من:متحصل عليو  ا١تهاجرين على العودة إٔب مناطق الصراع، إجبارأزمة البلجئُت: األمم ا١تتحدة تدعو إٔب عدـ 1

http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2015/08/150829_un_migrant_crisis 
متحصل عليو من:  ،أكركباا١تهاجركف يهددكف حدكد  آّر:رئيس حكومة  2

http://www.bbc.com/arabic/worldnews/2015/09/150921_migrants_austria 
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 األسبوعكيأٌب ذلك استجابة للتطورات الدرامية اليت حدثت خبلؿ عطلة هناية برأيهم،  حق اللجوء فقط ١تن يستحق
 1.آالؼ ا١تهاجرين، معظمهم سوريوف ٨تو أكركباكاليت شهدت تدفق 

ألف  800كرحبت أ١تانيا ٔتزيد من ا١تهاجرين السوريُت متجاكزة قواعد االٖتاد األكركيب، كقالت إهنا تتوقع التعامل مع 
 كقاؿ نائب ا١تستشارة األ١تانية إف ببلده ٯتكن أف تقبل نصف مليوف سنويا لعدة سنوات، طلب ٞتوء ىذا العاـ كحده

 .مقبلة

ُب ا١تئة من ا١تهاجرين ا١توجودين اآلف ُب إيطاليا  60كتقوؿ التقارير إف نظاـ اٟتصص األكركيب ا١تقرر سوؼ يتعامل مع 
كسوؼ يتوقف حجم حصة كل دكلة على نإتها احمللي اإلٚتإب، كعدد ، كاليوناف كآّر كأ١تانيا كفرنسا كإسبانيا

قد تواجو الدكؿ الرافضة لقبوؿ  اللجوء اليت ٬ترم بالفعل النظر فيها،سكاهنا كمعدؿ البطالة ّٔا كعدد طلبات 
 2.مهاجرين عقوبات مالية

حيث  اإلنسافكال تتماشى مع حقوؽ  أخبلقيةالغرب تعامل مع البلجئُت السورين بطريقة ال  أفنرل  أف٦تا قيل ٯتكن 
كنساء  أطفاؿكسط الشتاء البارد ككجود حدكدىا ٕتاه البلجئُت كاليوناف كالنمسا  األكركبية أغلقتبعض الدكؿ 
 البلجئُت.كشيوخ ضمن 

فما تعرض لو البلجئوف من ٥تاطر جراء مافيا التهريب أك ا١توت كسط البحر أك على شواطئ ىاتو الدكؿ ٓب يشفع ٢تم 
 لدكؿ األكركبية أف تفتح حدكدىا الستقبا٢تم.

فة ُب إكماؿ اإلجراءات القانونية اليت تضمن تواجدىم يعا٘ب البلجئوف ُب الدكؿ األكركبية من ٘تاطل الدكؿ ا١تضي
 القانو٘ب ُب ىاتو الدكؿ، كىذا ما يزيد من صعوبة العيش ىناؾ.

دكؿ االٖتاد لاجتماع كنتيجة الظركؼ اليت ٖتدثنا عنها كرفض بعض الدكؿ األكربية إبقاء البلجئُت ُب بلداهنا ًب عقد 
الرغم من ا١تخاكؼ اليت انتابت ا١تنظمات غَت اٟتكومية كاألمم ا١تتحدة  ا١تنفرط، كعلىمارس 20كتركيا يـو  األكركيب

ُب كجو البلجئُت كا١تتاجرين ّٔم  إ٬تةأف االتفاؽ ٭تدد سبل إغبلؽ الطريق ْتر  إالحوؿ ما إذا كانت الشركط قانونية، 
 .كىو طريق العبور بُت تركيا كاليوناف

                                                           
متحصل عليو من:  مهاجر لدكؿ االٖتاد، ألف 160ا١تفوضية األكركبية تقًتح توزيع  1

http://www.bbc.com/arabic/worldnews/2015/09/150909_migrants_eu_plan_quotas 
 ا١ترجع نفسو. 2
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 :1ينص االتفاؽ على ما يلي

مارس  18ف الذم كقعو أعضاء ُب االٖتاد األكركيب كنظرائهم األتراؾ ُب برككسل ُب أحد أىم أىداؼ البيا -
 .بأركاح ا١تهاجرينىو ٤تاربة ٕتارة ا١تهربُت 

 .تركيا إٔباٞتزر اليونانية  إٔبٚتيع ا١تهاجرين غَت الشرعيُت الذين عربكا من تركيا  إعادة -
كعود باالمتثاؿ للقوانُت  إٔبا١تهاجرين، كما جاء ُب النص ما يشَت  إعادةيغطي االٖتاد األكركيب تكاليف  -

 لبلجئُت.الدكلية ا٠تاصة ٕتنب عودة ٚتاعية 
 إٔبيستقدـ من تركيا  أخرتوطُت سورم  إعادةتركيا، سيتم  إٔبمن اليوناف  إعادتومقابل كل سورم ٘تت  -

كتقدـ األكلوية للذين ٓب ٭تاكلوا الوصوؿ بصورة كىذا كفقا ١تعايَت الضعف ُب األمم ا١تتحدة  األكركيباالٖتاد 
 ".غَت شرعية"

مكاف  54.000مكاف متاح إلعادة توطُت ا١تهاجرين كحوإب  18انو  إٔبأعضاء االٖتاد األكركيب  أشار -
 .طوعي من قبل الدكؿ أساسعلى 

ن تأشَتات الدخوؿ خارطة طريق للسماح بإعفاء مواطٍت تركيا م سيعمل على تسريع الوصوؿ األكركيباالٖتاد  -
 .2016إٔب أكركبا ُب مهلة أقصاىا هناية يونيو/حزيراف 

ساعدة السوريُت ُب ا١تناطق اآلمنة اليت ستقاـ داخل األراضي ١تكافق على ا١تقًتح الًتكي  األكركيباالٖتاد  -
مشًتكة  البياف انو على االٖتاد األكركيب كالدكؿ األعضاء، سيساعد تركيا ُب أم جهود أكدالسورية، حيث 

 .السورية ُب ا١تناطق الشمالية القريبة مع اٟتدكد الًتكية األراضيلتحسُت ظركؼ السوريُت داخل 
مليارات يورك من أجل ٖتسُت ظركؼ معيشة البلجئُت  ١3تساعدة مالية لًتكيا كقدرىا  أكركباتسريع دفع  -

مليوف الجئ، كما سوؼ يقـو االٖتاد األكريب بتقدـ ٘تويل إضاُب عندما  2.7الذين يقدر عددىم بنحو 
 .2018تصبح ىذه ا١توارد على كشك النفاد، ْتلوؿ هناية عاـ 

 الخاتمة:

٦تا قيل كًب دراستو ٦تكن القوؿ إف مسالة البلجئُت تتحمل أعبائها اٟتكومة السورية كتدخبلت العديد من الدكؿ كل 
حسب مصاٟتو كأىدافو ٦تا زاد ُب تعقيد مسالة النازحُت كالبلجئُت، لذا فحل ىاتو األزمة يكمن ُب توقف العنف 
                                                           

-http://arabic.euronews.com/2016/03/24/eu-turkey ،متحصل عليو من:ماذا بعد االتفاؽ بُت االٖتاد األكركيب كتركيا بشأف البلجئُت؟1
refugee-deal-what-s-next/ 

 

http://arabic.euronews.com/2016/03/24/eu-turkey-refugee-deal-what-s-next/


 تركيب-م، جبهعة أديبهبى14/5/2016-13 األحببث العلوية احملكوة املشبركة يف املؤمتر العلوي الدويل األول: الالجئوى السوريوى بني الواقع واملأهول

141 
  

ارعة أف تدرؾ نواتج ىذه األزمة كاف ضحيتها شعب كضد الذم يعد مسببات اللجوء كىذا يتطلب من األطراؼ ا١تتص
 حقوؽ اإلنساف.

إف اٟتل السياسي الذم بدا يلوح باألفق ىو الوحيد القادر على استيعاب ىذه األزمة اإلنسانية كاٟتد من     
 تفاقمها.

مناطق ُب سوريا كانت  بازدياد موجات اللجوء كالنزكح دليل قطعي على أف األزمة ماتزاؿ تتفاقم كانتقاؿ العنف إٔب
تعد سابقا أمنة نسبيا ك٢تذا يبدك من الضركرم كالعاجل إ٬تاد طريقة إليقاؼ تواصل مشكلة اللجوء عرب الوصوؿ إٔب 
حل سياسي مع ما يشهده البلجئوف من معاناة ُب عدـ اٟتصوؿ على حقوقهم كُب توفَت متطلبات اٟتياة الكافية 

 تعا٘ب ىي أيضا من أزمات اقتصادية. خصوصا ُب بعض الدكؿ آّاكرة كاليت

التعامل الغريب كباألخص االٖتاد األكركيب بنظرة مزدكجة مع البلجئُت فهناؾ من رحب بتواجدىم كىناؾ من اغلق 
اٟتدكد ٕتاىهم كىذا ما يدؿ على تناقض ُب األىداؼ اليت ال طا١تا أصدرىا االٖتاد األكركيب عن حقوؽ اإلنساف كعن 

 وفَت مستلزماتو.حرية الفرد كعن ت

أماـ ٕتاكز األطراؼ ا١تقاتلة خبلؿ األزمة السورية سواء كانت أطراؼ دكلية أك غَت دكلية لؤلطر القانونية احملددة 
الستخداـ القوة العسكرية أثناء النزاعات ، كىذا ما شكل أرضا خصبة لتغذية جرائم اٟترب ا١تمارسة ُب حق الشعب 

تفاقيات الدكلية، كأماـ رفض استقباؿ البلجئُت السورين من قبل بعض الدكؿ أك السورم كا١تعاقب عليها ٔتوجب اال
قبوؿ استقبا٢تم بشركط تعسفية كطردىم كترحليهم قسرا إٔب أماكن أخرل كىو ما يشكل انتهاكا جسيما للقواعد 

كضع آلية ردعية حملاسبة القانونية الدكلية ُب ىذا االطار كمساسا ْتقوقهم اإلنسانية، كأماـ ذلك فاف اٟتل يكمن ُب 
كمقاضاة مرتكيب جرائم اٟترب ُب سوريا حيث تتمثل ىذه األخَتة ُب ىيئة مستقلة ك٤تايدة عن كل األطراؼ ٖتدد 

 ا١تسؤكلية القانونية لكل طرؼ ٕتاه ما ارتكبو من جرائم حرب ُب حق ضحايا ىذا النزاع.  

لسياسية اليت يتفاكض عليها األطراؼ من حكومة ال بد من أف توضع مشكلة البلجئُت ُب أساسيات اٟتلوؿ ا
 كمعارضة.
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 ؟ إجبارراك الديمغرافي لبلجئين السوريين خيار أم الح  

 الجزائر -سطيف عباس فرحات جامعة -د. محمود سمايلي

 مقدمة
يوصف اٟتراؾ الدٯتغراُب ا١تستمر لبلجئُت السوريُت ٨تو ٥تتلف مناطق العآب نتيجة اٟترب اليت ٕتتاح ىذا البلد بأكرب 

 يوجدُب العآب  الجئمليوف  16مليوف ميهٌجر، ك 50حراؾ سكا٘ب يشهده العآب ُب مطلع القرف اٟتإب، فمن أصل 
، معظمهم 2011منذ بدأ اٟترب السورية سنة  مبليُت الجئ 4حوإب مبليُت نازح سورم منهم  7أكثر من 

 .ُب ظركؼ صعبةيعيشوف منهم كالعراؽ ك الكثَت  موجودكف ُب تركيا كاألردف كلبناف
ٔب ا٠تارج ٨تو العديد من الدكؿ آّاكرة أماـ ٘تدد ىذه اٟترب ك اشتداد القتاؿ تغَتت كجهة ىذا اٟتراؾ من الداخل إك 

 طور إٔب السورية األزمة انتقاؿ بعد 2012 عاـ منتصفمع بداية  سورية خارج موجات اللجوء حينها بدأت أكٔب
لدفعهم  سيطرتو عن ا٠تارجة كا١تدف ا١تناطق ُب السكاف دض اٞتماعي سياسات العقاب النظاـ كاعتماد ا١تسلح، العمل

إٔب اٟتد قدرات االستقباؿ ىذه الدكؿ تصل  ىذا التوافد ا١تفاجئ ك ا١تتزايد ُب أعداد البلجئُت جعل .٨1تو ا٢تجرة
 ك ا١تطالبةغلق حدكدىا دفع البعض منها إٔب ، ، كبتبعات اقتصادية كاجتماعية صعبة للغايةاألقصى طيلة ىذه ا١تدة

ُب االنتشار داخل مدف ىذه الدكؿ ٘تهيدا لتغيَت  وفالبلجئضطر ىؤالء ىو ما ا األعباء مع آّتمع الدكٕب، ك باقتساـ
  أخرل.أماكن كجهتم ٨تو 
حوؿ طبيعة ىذا اٟتراؾ  طرح الكثَت من األسئلةي٨تو الوجهة األكركبية  لتغَت ا١تفاجئ ُب مسار ىذا اٟتراؾلقد كاف ل

تزايد موجات خاصة مع ، اٞتوارك تداعياتو على دكؿ  ،ىذا اٟتراؾ تتسارع ّٔذا الشكل كالعوامل اليت جعلت كتَتة
ياسيا كأخبلقيا على الصعيد الدكٕب اكسب ىذه األزمة بعدا سك من كل كجهة، ك ىو برا ك ْترا من البلجئُت الوافدين 

  كبرزت عدة ٤تاكالت إل٬تاد حلوؿ ٢تذه األزمة.
ىل ىو غراُب لبلجئُت السوريُت على السؤاؿ ا١تتعلق باٟتراؾ الدٯت لتحاكؿ االجابةمن ىذا ا١تنطلق جاءت ىذه الورقة ك 

ك تداعيػػػػػػاتو ا١تستقبلية على دكؿ  ،ك العوامل اليت ادت إليو ،من خبلؿ مناقشة مفهـو اٟتراؾ الدٯتغراُب ؟خيار اـ إجبار
    اٞتوار، ك السبل الكفيلة  لكبحو.

                                                           

 السياسات، كدراسة لؤلْتاث العريب ا١تركز موقف، تقدير :سلسلة ،العريب ا١تركز ُب السياسات ٖتليل سورية، كحدة ُب األزمة ْتل األمل انعداـ ٭تفٌزه أكركبا إٔب اللجوء1-
 .01، ص 2015 سبتمرب ،قطر
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 راك الديمغرافيمفهوم الح   -1
 التعريف اللغوي  -1-1

 .1ضد السكوف بذلك مظاىر النشاط، كىوىو مظهر عاـ من  الح راك:
    الشعػب ٍت ػكيع : Demos  لفظ يونا٘ب األصل مؤلف من شقيػن ٫تا  Demography : يمغرافيالد
الدراسة  أك السكاف كيعٍت الوصف، كّٔذا يصبح ا١تعٌت اٟترُب الكلي ٢تذا ا١تصطلح كصف graphs السكػاف، ك أك

ُب   1855ىو أكؿ من استعمل ىذا اللفظ كذلك ُب عاـ  A.Guillard ٢تم. كييعتقد أف آشيل ًغٌيار  الوصفية
البشرم، فهي دراسة  ، كقد عرٌفها ًغٌيار بأهنا التاريخ الطبيعي كاالجتماعي للجنس«اإلحصاء البشرم مبادئ»كتابو 

  .2ا١تدنية كصفاهتم العقلية كاألخبلقية كأحوا٢تمعددية للسكاف كٖتركاهتم العامة كظركفهم الطبيعية 
 التعريف االصطبلحي.-1-2

كيتم اٟتراؾ رغمان  ،خارجها أكالشخص أك آّموعات من مكاف إٔب آخر داخل حدكد الدكلة انتقاؿ  ظاىرة تعرب عن
االضطهاد  أكاٟترب أكهدد للحياة كآّاعة بسبب مؤثر خارجي م أك ْتسب رغبتو اٞتماعات أكعن إرادة الشخص 

تدفع الشخص إٔب مغادرة موقعو كالتوجو إٔب موقع آخر ْتثا ، أم أسباب أخرل العمل أك اٞتفاؼ كالتصحر أك أك
 . صفة مهاجر ْتسب طبيعة السبب الذم دفعو إٔب ىذا اٟتراؾ أكصفة الجئ  أكحيث ٭تمل صفة نازح  ،حاجتوعن 

اؿ ا١تختلفة لظاىرة اٟتىراؾ الدٯتغراُب حىت نتمكن  من ٖتديد الفئة اليت ىذا التعريف ٭تيلنا إٔب ضركرة تناكؿ األشك
  نقصدىا ُب ىذه الورقة البحثية. 

 راك الديمغرافي. أشكال الح   -2
 الهجرة -2-1

اليت تتم داخل حدكد الدكلة  سواء تلك رقعة أخرلانتقاؿ األفراد أك آّموعات من رقعة جغرافية معينة إٔب  ىي حركة
كتًتتب  ،اإلنساف أككتكوف نتيجة لصنع الطبيعة  تتم عن قصد كسابق ٗتطيط ،تلك اليت تتم خارج حدكد الوطن أك

                                                           
 .198، ص 1999قاموس مصطلحات العلـو االجتماعية:الشامل،عآب الكتب السعودية، - 1

 

2
 . 16/03/2016نظر ُب  08ص  آّلد الثالث عشر، ،العقائدالفلسفة ك علم االجتماع ك  العربية،ا١توسوعة  - 

 http://www.arab/-ency.com 
 

http://www.arab/
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ثقافية كسياسية إٔب آّتمع اٞتديد كتًتؾ آثاران كاضحة على آّتمع ، اقتصادية، اٟتالتُت آثاران اجتماعيةكبل ُب   عنها
  .1الذم ىاجرت منو آّموعات كاألفراد

 زوحالن -2-2
كيتم النزكح رغمان عن إرادة النازح بسبب مؤثر ، حركة الفرد أك آّموعة من مكاف إٔب آخر داخل حدكد الدكلةىو 

خارجي مهدد للحياة كآّاعة أك اٟترب أك اٞتفاؼ كالتصحر أك أم كوارث أخرل تدفع النازح إٔب مغادرة موقعو 
 .2ُب ا٠تبلص من تلك الظركؼ اكالتوجو إٔب موقع آخر طمع

 اللجوء  -2-3
الذم ينتمي إليو  البلدكل شخص يًتؾ   البلجئ ىو ـ 1974لسنة  45حسب ما جاء ُب قانوف تنظيم اللجوء رقم 

ا٠تطر بسبب العنصر أك الدين أك عضوية ٚتاعة اجتماعية أكسياسية أك خوفان من  ّتنسيتو خوفان من االضطهاد أك
كال يستطيع أك ال  ،أك السيطرة األجنبية أك االضطرابات الداخلية االحتبلؿا٠تارجي أك  االعتداء العمليات اٟتربية أك

الذم يقيم فيو عادةن  البلدكلكنو ترؾ  أك كاف ال جنسية لو بلده، إٔبيرغب أحد بسبب ذلك ا٠توؼ من الرجوع 
 .أك يرغب بسبب ا٠توؼ ُب العودة إليو كال يستطيعبسبب تلك األحداث 

ختفى أكلياء اكيشمل مصطلح ( الجئ ) أيضان األطفاؿ الذين ال يصطحبهم كبار أك الذين ىم أيتاـ حرب أك الذين 
 .3اليت ينتموف إليها الببلدأمورىم كيوجدكف خارج 

أهنا كلها عناصر تقع ضمن عملية  رغم ،النزكح اللجوء كا٢تجرة ك فأ عند تناكؿ أشكاؿ اٟتىراؾ الدٯتغراُبا١تبلحظ 
على الرغم من تشأّما  النزكح اللجوء ٮتتلف عنف فيما بينها ُب اٟتقوؽ كالواجبات.راؾ الدٯتغراُب إالى أهنا ٗتتلف اٟت
ىم أشخاص عربكا  فالبلجئوف، ببل رغبة كاختيار من الفرد أك اٞتماعة ية ك مفاجئةقسر  طريقة االنتقاؿ اليت تكوفُب 

حدكدان دكلية إٔب بلد ثاف التماسا لؤلماف. أما األشخاص النازحوف داخليان فقد يكونوف قد ىربوا ألسباب ٦تاثلة، غَت 
 . أراضيهم كبذلك يظلوف خاضعُت لقوانُت تلك الدكلة ُبأهنم يبقوف 

                                                           

.215،216، ص1984ُب اٞتزائر،  مريبعي السعيد، ا١تؤسسة الوطنية للكتاب، اٞتزائر،  التغَتات السكانية - 1
  

2
 .4.ص2012جوان 7،  11753عدد عربية ،لبنان، يومية سياسية ،اللواء السياسي عبد الفتاح خطاب،  نازحون أو الجئون؟ -
 .75-67،ص 2008، ا١تنهل، بَتكت ، اإلسرائيلية، جول مصطفى حساكم-الفلسطينيةحقوؽ البلجئُت الفلسطينيُت بُت الشرعية الدكلية كا١تفاكضات  -3
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صفة الجئ، ك اليت تركت بلدىا األصلي كعليو فإف الفئة ا١تعنية بالدراسة ىي فئة األفراد ك اٞتماعات اليت ٖتمل 
 نتيجة العمليات اٟتربية ك انتقلت لبلستقرار ُب بلدا خر ْتثا عن ا١تبلذ اآلمن. 

 . في دول الجوارالسوريين البلجئين  وضعية -3
 .الوضع الداخلي السوري  -3-1

من ربع قرف ال لعدد القتلى اليت  تعترب األزمة السورية كاحدة من كربل األزمات اليت شهدىا العآب منذ ما يقرب 
   .على الشعب السورم ك دكؿ اٞتوارلتداعياهتا ك إ٪تا  ،ك فقط ٗتلفها ىذه اٟترب

التقارير الدكلية للوضع الذم أصبحت عليو سوريا بعد مركر أكثر من ٜتس سنوات ١تختلف  القراءة ا١تتأنية من انطبلقا
من التباين ُب حجم األرقاـ ك اإلحصائيات ا١تقدمة إال أننا ٧تدىا تتفق ُب ىذا البلد، فعلى الرغم من النزاع الدامي 
أعلن عنها  كانت ىائلة ك مركعة، فحسب أخر إحصائية ٢تذه اٟترباألضرار البشرية  ُب كوف  على نتيجة كاحدة

 ، 1البريطانية «The Guardian» نشرتها في دراسة «SCPR» بحاث السياسية المركزي السوري لؤل

خيرة لم تكن  ىذه األلكوف مم المتحدة  األعترب ُب نظر العديد من األخصائيُت ىو األكثر دقة مقارنة بتقارير كالذم ي
 حيث تشَت ىذه الدراسة ،بسبب المصادر التي اعتمدت عليها في بياناتها والتي لم تكن كافية ،دقيقة إحصائياهتا

ألف شخص 470منهم % من الشعب السوري  11.5أكثر من تسببت ُب مقتل ك إصابة أف ىذه اٟترب  إٔب
  أما ،ألف شخص لقوا مصرعهم جراء الجوع وعدم توفر رعاية صحية في سوريا 70قضوا ُب ىذه اٟترب، حوإب 

٦تا أدل إٔب  2015لف في  في األ 10.9إلى  2010ل  لكل ألف خبل 4.4معدل الوفيات في سوريا زاد من 
 .2015سنة في  55.4إلى  2010سنة عام  70عمار في سوريا من  جع متوسط األترا

إلى اختفاء شبو تام للبنية التحتية والثروات التي كانت تتمتع بها سوريا يربز التقرير  ا١تستول االقتصادمبينما على  
سعار في سوريا  اال، فيما فقط 2015ل عام  خبل٘ 85 نسبة ما يزيد عنت الفقر  معدالبلغت  حيث فيما سبق

 .مليون شخص فقدوا مصدر رزقهم 1.8و  ،%53ارتفعت بنسبة 

                                                           
 .08ػ ص  11/02/2016، الكويت،  يوميةجريدة  القبس، ،محمد مراحتقرير حوؿ اٟترب ُب سوريا،  - 1
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دول ٚتيع  ُب داخل سوريا ك ُب % من الشعب السوري أصبح مشردان  45أف  إٔبقد خلصت نتيجة الدراسة ك 
يتوقع كصوؿ فقط فُب دكؿ اٞتوار  بينما منهم ، ُب الداخلنسمة  مليوف 7.6عن ما ال يقل  تقريبا منهمالعالم 

  .يعيشوف ُب ظركؼ صعبة الكثَت منهم 2015مبليُت الجئ ْتلوؿ هناية  4.27عددىم إٔب 

يعرب عن ىذا الوضع ُب إحدل ا١تتحدة انطونيو غوتَتس  ُب األممالسامي لشؤكف البلجئُت كىو ما جعل ا١تفوض 
حد ك٭تتاجوف إٔب دعم من العآب ىذا العدد ٯتثل اكرب ٕتمع لبلجئُت من صراع كاحد ُب جيل كا إف»بياناتو : 
ىذه األزمة ُب ظرؼ كجيز فاقت كل التوقعات مقارنة  .1"من ظركؼ قاسية كيغرقوف ُب براثن الفقر إلنقاذىم

 باألزمات اليت يعيشها بعض السكاف العآب اليت تشهد نفس الوضع.  

 .2014إلى منتصف  2013من منتصف أزمة البلجئين في العالم شكل رقم ) ( يوضح 

 
  

 ١arabic.org-http://www.unhcrتفوضية السامية لؤلمم ا١تتحدة لشؤكف البلجئُت ا:المصدر

 

 
                                                           
1
 - Crise Syrienne Opcit , p2  . 

http://www.unhcr-arabic.org/
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 .في دول الجوارالسوريين أوضاع البلجئين -3-2

إمكانيات كخصوصيات كل دكلة عند ٖتليل كضع دكؿ اٞتوار اليت تستقبل اكرب عدد من البلجئُت السوريُت، ْتسب 
  سنقف على ٖتديد أىم العوامل اليت تتحكم ُب ىذا اٟتراؾ الدٯتغراُب.

 في تركيا . السوريين وضعية البلجئين-3-2-1

اٟترب األىلية لطبيعة ا١تواقف السياسية ٢تذا  تعد ىذه الدكلة الوجهة ا١تفضلة لغالبية البلجئُت السوريُت منذ اندالع 
البلجئُت السوريُت الذين حيث تعترب السلطات الًتكية  األسد،البلد ا١تؤيد للشعب السورم ك ا١تناىض ٟتكومة بشار 

 2013مارس  30على أهنم ضيوؼ ُب البداية، كبعد ىذا التاريخ ًب اٗتاذ قرار بتاريخ  2012 افريلمنذ  إليهانزحوا 
كالذم يتعلق بوضع السوريُت بًتكيا، نص على قبو٢تم ّٔدؼ طلب اللجوء اٞتماعي. كمنحهم حق اللجوء السياسي 

 حد ما الوضع اليت كانت عليو سوريا كالذم يشبو إٔبالوضع االقتصادم ا١تريح ٢تذا البلد  جانب إٔب .1كاٟتماية ا١تؤقتة
االٖتاد دكؿ  ٍب أهنا تعترب منفذ ٨تو مناسبة ٢تؤالء النازحُتك  أفضلما ٯتكن من توفَت ظركؼ  ك ىوقبل اٟترب، 

مليوف  2.9 أكثر من بػلغقد فاف عدد البلجئُت ُب تركيا  إحصائية رٝتية لوزارة ا٠تارجية الًتكيةفبحسب  .األكركيب
تركيا لوحدىا تستضيف  . أم أفجعلت تركيا البلد األكؿ ُب العآب ا١تستضيف لبلجئُت 2016الجئ سورم مارس 

 .2% من ٣تموع البلجئُت السوريُت ُب ا١تنطقة45اآلف 

٘تتاز با١تستول اٞتيد من حيث التنظيم ، ك ىي شخص ألف٨تو ٥تيما تستقبل 25كإليواء ىؤالء البلجئُت ًب ٕتهيز 
كتوفر النواحي الصحية كاالجتماعية كاألمنية كتنظيم ا١تساحات ّٔا، ككذلك من حيث توفر اإلمكانيات التعليمية 

 .مبليَت اكرك منذ بداية األزمة 7بتكلفة قدرهتا السلطات الًتكية ْتوإب  كغَتىا مقارنة با١تخيمات ُب الدكؿ األخرل

االلتحاؽ با١تدارس االبتدائية كاإلعدادية  ُب 2014 فيفرمألف طالب ابتداء من  65ٟتوإب  ىذا التنظيم ٝتح
لكن بالرغم من الشركط اإل٬تابية ا١تتوفرة ُب تلك ا١تخيمات فإف ىناؾ أعدادان كبَتة من البلجئُت الذين  كالثانوية.

جعل عملية تسجيلهم كمساعدهتم صعبة،  األمر الذم حرمهم من االستفادة من  فضلوا العيش خارج ا١تخيمات

                                                           
1
 - Ibid, p03 

2
 -Commission européenne ,aide humanitaire et protection civile, Turquie :crise des refugiés , 

http://ec.europa.eu/echo mars2016  consulté le 15/04/2016.p1. 

http://ec.europa.eu/echo
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ألف طفل ال يلتحقوف با١تدارس  400حيث تشَت اإلحصائيات أف حوإب  ا٠تدمات خاصة الصحية كالتعليمية،
 .1نتيجة ىذا الوضع

ك  حسب العديد من ا١تبلحظُت الذم يضاؼ إٔب أعداد البلجئُت العراقيُتىذا اٟتراؾ الدٯتغراُب ٨تو ا١تدف الًتكية 
، أصبح 20162الجئ ْتسب إحصاء فيفرم  256 700ا١تقدر عددىم بػ اإليرانيُت ك األفغاف ك الصوماليُت ..اْب 

اليت يتجمع فيها غالبية  حالة ديناميكية غَت طبيعية ك معقدة  ْتد ذاهتا أدل إٔب ارتفاع درجة التوتر ُب ا١تناطق
ايز الًتكيبة نتيجة ٘ت البلجئوف، بتحولو إٔب عامل تأزٙب يغذم الصراعات بُت سكاف ىذه ا١تناطق ك ىؤالء البلجئُت

العرقية ك الطائفية من جهة ك التنافس على عناصر اٟتياة ( ا١تاء، العمل ، الرزؽ...) من جهة أخرل، ك ىو ما جعل 
السلطات الًتكية تشدد من إجراءات ا١تراقبة األمنية ك ا١تتابعة خوفا من امتداد التوتر إٔب داخل تركيا، كل ىذا يعترب ُب 

 . 3اماكن أخرلئيسا ُب ٖترؾ البلجئُت ٨تو نظر ا١تراقبُت كاف سببا ر 

 . األردنفي  السوريين وضعية البلجئين-3-2-2

الوضع ُب  ، غَت أفيعترب األردف من أكثر الدكؿ ا٬تابية ٕتاه أزمة البلجئُت السوريُت من بُت ٚتيع البلداف آّاكرة
أنو باإلضافة إٔب  إٔب اإلحصائيات حيث تشَت ،اٟتالة اليت يعيشها البلجئوف ُب ىذه البلدافٓب يكن بعيد عن األردف 
 630 ألف سورم كانوا متواجدكف ُب األردف قبل األزمة ك ٓب يعد بإمكاهنم العودة، بلغ عدد البلجئُت 700حوإب 

 األممنفقة  علىُب ا١تخيمات يتم التكفل ّٔم  %15مع اشتداد النزاع الدامي ُب ىذا البلد يعيش  الجئ سورم ألف
ما رفع عددىم  تعتمد على إمكانياهتا ا٠تاصة  ُب كافة ٤تافظات ا١تملكةتنتشر بقية كالنسبة ا١تت، ا١تتحدة كالدكؿ ا١تا٨تة

يًتكز معظمهم  4دكالرات يومينا 3.2يعيشوف ٖتت خط الفقر البالغ  منهم %86مليوف شخص،  1.3إٔب حوإب 
ك مع ذلك ظل األردف كافيا اللتزاماتو اإلنسانية كاألخبلقية كالدكلية ُب ، ُب ٤تافظة العاصمة ك ٤تافظات الشماؿ

دكالر بالنسبة  1900مواصلة دعم ىؤالء البلجئُت على الرغم من التكلفة الباىضة لكل الجئ ا١تقدرة سنويا بػ
                                                           
1
 -Ibid.p01,02. 

2
 -Ibid,p01. 

3
 - Les défis, en matière de développement et de protection, que pose la crise des réfugiés syriens, Roger Zetter et 

Héloïse Ruaudel, La crise syrienne, déplacement et protection centre d études des refugies ,département 

international de développement, université d  Oxford ,Grande Bretagne, septembre 2014.p11. 
 

4
-A Review of the Response to Syrian Refugees in Jordan Coping With The Crisis, Musa Shteiwi , Jonathan Walsh 

&Christin  Klassen ,Center for Strategic Studies 2014, jordan ,october2014.p16.    



 تركيب-م، جبهعة أديبهبى14/5/2016-13 األحببث العلوية احملكوة املشبركة يف املؤمتر العلوي الدويل األول: الالجئوى السوريوى بني الواقع واملأهول

151 
  

يات أف ، كمع ذلك تشَت اإلحصائ1دكالر 980للمقيمُت با١تخيمات بينما تكلفة ا١تقيمُت خارجها فتقدر بػ 
السلطات األردنية قدمت خدمات كبَتة ُب ٣تاؿ ا١تأكل كالتعليم كالصحة كاٟتماية االجتماعية فقد ًب إنشاء ٥تيم 

ك الذم أصبح ْتلوؿ ، 2الف شخص113إٔب بقدرة استقباؿ تصل ٣تهز ّتميع نواحي اٟتياة  2012الزعًتم سنة 
طقة ك ىو يوصف بأنو رابع اكرب مدينة ُب األردف ك ثا٘ب كاحد من أكثر ا١تراكز  السكانية كثافة ُب ا١تن 2015سنة

مدرسة إضافية بنظاـ الفًتتُت لتخفيف الضغوط على حجم الفصوؿ  98 كما فتحت  ، 3اكرب ٥تيم ُب العآب
 % 7.6كبناءن على ذلك، زادت نسبة الطبلب الذين يلتحقوف با١تدارس اليت تعمل بنظاـ الفًتتُت من 15. الدراسية

بالرغم من الصعوبات اليت اخذ يعا٘ب منها ىذا القطاع ( تعطل  2014ُب العاـ  % 13.4إٔب  2009ُب العاـ 
. أما بالنسبة للخدمات الصحية فالتكفل برامج اإلصبلح، االكتظاظ ، تراجع ا١تستول ، إجهاد ا١تعلمُت...اْب)

ة أكلئك الذين أصيبوا ّتركح جراء اٟترب حيث بالنسبة لبلجئُت يتم ُب ا١تستشفيات اٟتكومية لتلقي العبلج خاص
إٔب  2012ُب جانفي  68ا١ترضى ا٠تارجيُت السوريُت إٔب مراكز الرعاية الصحية األكلية من  ازداد عدد زيارات

إٔب  300أيضان من عدد من ادخلوا ا١تستشفيات اٟتكومية األردنية  بينما تزايد،  2013ُب مارس  15.975
، كما أف السلطات األردنية تتغاضى عن عمل السوريُت ُب بعض القطاعات غَت 4الفًتةخبلؿ تلك  10.330

الرٝتية على الرغم من القوانُت ٘تنع ذلك حيث بلغ عددىم ْتسب إحصائيات منظمة العمل الدكلية ُب ىذا القطاع  
 .5ألف سورم معظمهم ُب كظائف البناء ك الزراعة كا٠تدمات 160حوإب 

ك ُب ظل تراجع ا١تساعدات الدكلية كنتيجة للوضع االقتصادم ا٢تش الذم يعيشو بدا عاجزا ُب غَت أف األردف  
التكفل بكل حاجيات ىؤالء البلجئُت. كْتسب الدراسة اليت أجراىا مركز دراسات البلجئُت ٞتامعة أكسفورد أنو 

من العائبلت السورية ا١تهجرة  العديد ،ا١تساعدات الغذائية اليت يقدمها برنامج األغذية العا١تي ال٩تفاضنتيجة 
  6ا١تشركع (عمالة األطفاؿ،النشاط غَت رٝتي...).التسوؿ ك الكسب غَت أصبحت تتجو ٨تو 

                                                           
1
 -Ibid,p50,51.  

2
 -Ibid,p21. 

3
 - 29 

4
- Jordan’s refugees crisis , Alexandra Francis ,Carnegie Endowment for International Peace, 

Washington,USA,september2015.p08,09. 
5
 -Ibid, p12. 

  arabic.org-http://www.unhcr 25/09/2014، عوض أمُت أكركبا،تقرير حوؿ أسباب ٖترؾ السوريُت من الدكؿ آّاكرة إٔب   -6 

http://www.unhcr-arabic.org/
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الطاقة، أصبح تزايد حدة التنافس على فرص العمل كاألراضي كا١تياه كالسكن ك ُب ظل ىذه الظركؼ ك نتيجة ل 
خوفا من ك  .مع األعداد ا٢تائلة من البلجئُت كاٟتفاظ على دعمها ٢تمعلى ٣تأّة ك التعامل  ةغَت قادر اٟتكومة األردنية 

ك البلجئُت، خاصة ُب ظل تنامي مؤشرات اقتصادية ك السلطات األردنية يؤدم ىذا الوضع ُب نشوب توترات بُت  أف
عملية ٖتقق خاصة  بطرحجئُت إٔب تقييد تنقل ىؤالء البل اضطرت ،دد استقراره الداخلياجتماعية ك أمنية هت

بالبلجئُت اٟتضريُت أطلقتها السلطات ُب فرباير/شباط ّٔدؼ ضماف حصوؿ ٚتيع السوريُت ا١تقيمُت خارج 
  .1ا١تخيمات على مستند ىوية جديد لبلستفادة من ا٠تدمات

 .لبنانفي  السوريين وضعية البلجئين-3-2-3

 %25ما ٯتثل أكثر من كىو  فلسطيٍت ألف الجئ 400ليهم يضاؼ إمليوف الجئ سورم  ٨1.1تو لبناف يستقبل 
، كىو ما دفع باألمُت العاـ األمم ا١تتحدة ُب 2ألف مسجل جديد أسبوعيا  11ٔتعدؿ  عدد سكاف ىذا البلدمن 

 . احد تصر٭تاتو بالقوؿ" أف العآب مدين للبناف على استقبالو ألكرب عدد من البلجئُت "

 و توزيعهم حول المدن اللبنانية . تعداد البلجئين السوريين -

 

                                                           
1
- A Review of the Response to Syrian Refugees in Jordan Coping With The Crisis.opcit p84. 

2
-, Exode des refugiés syriens  - compte rendue de la conférence du 20juin 2014 à l’institut du monde arabe, Ines 

Zebdi .Paris  26/07/2014. http://www.lesclesdumoyenorient.fr/consulté le 02/04/2016. 

http://www.lesclesdumoyenorient.fr/consulté
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 http://www.unhcr-arabic.org:١تفوضية السامية لؤلمم ا١تتحدة لشؤكف البلجئُت المصدر

تربطو بالسوريُت عبلقات تارٮتية كاجتماعية  ما ٯتيز لبناف عن باقي الدكؿ آّاكرة ا١تستقبلة لبلجئُت السوريُت إٔب أنو
كاقتصادية متينة أعداد كبَتة منهم اند٣تت ضمن األسر ا١تضيفة، ك البلد الوحيد ُب ا١تنطقة الذم ما تزاؿ حدكده 

% من 55جعل  ك يفتقد ١تراكز رٝتية لئليواء مفتوحة ٟتد الساعة الستقباؿ البلجئُت السوريُت، كىو ما جعلو
ل ُب صورة مرافئ مهيأة أك مبلجئ بدائية ًب هتيئها من طرؼ بعض ُب مساكن دكف ا١تستو  وفشالبلجئُت يعي

كرغم ذلك من البلجئُت يدفعوف تكاليف اإل٬تار،  % 80حيث تشَت اإلحصائيات أف  .1ا١تنظمات اإلنسانية
ألف طفبل سورم سنة  40عملت السلطات اللبنانية على إدماج األطفاؿ السوريُت ُب ا١تدارس اٟتكومية بتسجيل 

من  %57ما سيمثل  2014ألف مطلع سنة  170ألف ك  140، مع توقع بلوغ ىذا العدد ما بُت  2012
. مع اإلشارة أيضا إٔب أف السلطات تسمح للسوريُت ٔتواصلة دراساهتم 2إٚتإب عدد تبلميذ ا١تدارس اٟتكومية ُب لبناف

 ُب اٞتامعات اللبنانية.

 البلجئُت إٔب اللبنا٘ب القانوف ة ّٔذا البلد بفعل اإلجراءات القانونية ا١تتعلقة باإلقامة، حيث ينظرلصعوبة اإلقام كنظران   
م على لبناف ُب اإلقامة أك الدخوؿ اٟتاملُت لوثائق غَت من سوريا من  صفتهم من ٭تد ما "غَت شرعي"، كىذا أهنَّ

 تأشرية من ٕتديد يتمكن ٓب من أك الرٝتية غَت اٟتدكد بطرؽ يعرب من على ىذه اٟتالة أيضا تنطبق .البلد ُب القانونية
 . 3إقامتو

دكالر أمَتكي سنويان لتجديد  200يتعُت على البلجئُت ا١تتواجدين ُب الببلد دفع مبلغ  من جهة اخرل فإنوىذا ك 
ُب ظل قلة فرص اٟتصوؿ على  إقامتهم، كما يتعُت عليهم توقيع تعهد بعدـ العمل كتقدٙب عقد إ٬تار مصدؽ. ك

                                                           
1 - Au Liban, les réfugiés provenant de Syrie sont soumis à un statut juridique limité , Dalia Aranki and Olivia Kalis, 

département international de développement, université d  Oxford ,Grande Bretagne, septembre 2014,p 21. 
2
 - Résumé analytique, Lebanon :Economic and social impact assessment of the syrian conflict , Banque mondiale , 

septembre, p 2013. p 10,11. 
                                         2013 ، سبتمربLB-81098 الدكٕب، التقرير رقم كالبن  ،لبناف، تقييم اآلثار االقتصادية كاالجتماعية لؤلزمة السورية - 3

Leb-EconomicSocialImpact-http://tinyurl.com/WB  

http://tinyurl.com/WB-EconomicSocialImpact-Leb
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جعلهم الذم  األمرفاف العديد منهم أصبح ٮتشى من التوقيف أك االحتجاز ، غبلء ا١تعيشةك ا١تساعدات النقدية 
 .1الدكؿ األخرلللعبور ٨تو  مؤقتا اُب ىذا البلد مركز  يركف

 التكيف سًتاتيجياتاللجوء ال ُبك  ا١تديونية مستويات كارتفاع ا١تدَّخرات ستنزاؼا ىذه األكضاع  كانت سببا ُب
( عمالة االطفاؿ ، التسوؿ ، العمل غَت رٝتي....) ئُتالبلج من العالية الًتكيزات ذات األحياء ُب السلبية االقتصادم

 ك ىو ما اجربىم على التحرؾ ٨تو اماكن اخرل.

  العراق.في  السوريين وضعية البلجئين -3-2-4
 كردستاف إقليم معظمهم يتوجهوف ٨تو سورم ألف 225 من أكثرستقبل لسوريا فهي تالعراؽ باعتبارىا دكلة ٣تاكرة 

دخوؿ  من العراقية ا١تركزية اٟتكومة منعت أف بعد ،العراؽ ُب البلجئُت السوريُت من 97% ٯتثل ما أم العراؽ
 السوريُت من ىم كردستاف إقليم ُب السوريُت البلجئُت من 90% من كأكثر  .أراضيها إٔب السوريُت البلجئُت
 .2 ة الصعبة ُب باقي األقاليمػػػػػنتيجة للظركؼ األمنيلتواجد نفس التوجهػات العرقيػػػة كا١تذىبيػػػػة ، ك  األكراد
فاف ىذه ، للوضع القانو٘ب الغامض لبلجئُت السوريُت بالعراؽ ك ُب ظل تواجد العديد منهم ُب األقاليم الكرديةنتيجة 

طرؼ نظاـ اٟتكم الكردم اعتمادا على إمكانياهتا الذاتية ك بعض ا١تساعدات اإلنسانية  التجمعات يتم إدارهتا من
    موجهتا بشكل خاص ٨تو للتعليم ك الصحة. اليت توفرىا منظمات األمم ا١تتحدة

 إٔب الوصوؿ على من القدرة القليل إال ٯتتلكوف ال ّٔذه ا١تنطقة البلجئي من كبَتة نسبة أف التقارير أشارتكقد 
  .أسرىم حاجات ٚتيع تلبية ٔتقدكرىم ليس القدرة تلك ٢تم من كحىت ،أصبل ٢تم أتيحت إف الدخل توليد نشاطات

بتحرؾ ىؤالء البلجئُت إتاه اٟتدكد الًتكية على أمل التوجو ٨تو أكركبا خاصة أ١تانيا على اعتبار أف  األمر الذم عجل
  .3ىناؾ جالية كردية كبَتة تقيم ىناؾ

 حيث ألفا  133فيما تتجو موجات أخرل من اٟتراؾ ٨تو بعض ا١تناطق العربية على غرار مصر اليت تستقبل 
 أبرزىا أسباب؛ عٌدة إٔب نظرا الوسطى، الطبقة أبناء من السوريُت آالؼ عشرات السابق الرئيس عهد ُب مصر

 كالصناعية، التجارية أنشطتهم كنقل بالعمل ٢تم كالسماح اإلقامة، كتسهيبلت كالصحة، التعليم ُب با١تصريُت مساكاهتم
                                                           

.ا١ترجع نفسو -
1
  

 ا١ترجع نفسو. -2
3
 - Crise Syrienne Opcit , p 03 
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موزعُت على ٥تتلف دكؿ آخرين  ألفا 24فضبل عن  ،1سورية جوارو  بدكؿ مقارنة مصر ُب ا١تعيشة تكلفة كا٩تفاض
إفريقيا خاصة ليبيا باعتبارىا منطقة عبور ٨تو أكركبا،ك يشار أف معظمهم يعيشوف ُب ظركؼ صعبة كٖتت إقامة مشاؿ 

 .2مشددة
 عوامل الحراك الديمغرافي لبلجئين السوريين. -3

اليت تتحكم ُب أىم العوامل  الوقوؼ على ناٯتكن ،ٖتليل كضعية البلجئُت السوريُت ُب الداخل ك ُب دكؿ اٞتوارانطبلقا 
، حيث يتضح أف تطور ٨تو ٥تتلف مناطق دكؿ العآب ْتثا على االستقرار ك ا١تبلذ اآلمن حركية البلجئُت بالداخل ك

حركة  البلجئُت ٨تو الدكؿ  آّاكرة مرت  بثبلث مسارات زمنية ٥تتلفة اختلفت معها نوعية العوامل احملددة ٢تذا 
 :اٟتراؾ كىي كما يلي

 (.2012نهاية – 2011المرحلة األولى )بداية-3-1

اع من االنتفاضة كىي ا١ترحلة اليت شهدت ا١توجات األكٔب من البلجئُت ٨تو دكؿ اٞتوار بفعل التحوؿ ُب نوع الصر 
 الشعبية إٔب استخداـ السبلح  من طرؼ النظاـ كامتداده إٔب أىم ا١تدف السورية.

 العامل الجغرافي و األمني. -3-1-1

ُب بداية األزمة لقد كانا لكل من العامل اٞتغراُب ك األمٍت دكران مهمان ُب ٖتديد كاختيار الدكلة اليت يتم اللجوء إليها 
استطبلع أرقاـ ا١تفوضية السامية لبلجئُت بفباعتباره ا٠تيار الوحيد أماـ سكاف ىذه ا١تناطق ُب انتظار انفراج الوضع، 

 أخذت ٧تد أف أعداد كبَتة من البلجئُت ا١تناطق السورية،كدرجة التوتر ُب حوؿ ٕتمعات البلجئُت ُب دكؿ اٞتوار 
شمالية كالشرقية بسوريا اليت تشهد كضعا أمنيا متوترا ك خطَتا كجهتهم كانت ٨تو تركيا من ا١تناطق ال تدر٬تيا تتدفق

كالعراؽ، بينما ٧تد أف اٞتزء األكرب من البلجئُت ٦تن نزحوا من  ا١تناطق اٞتنوبية كالغربية كانت كجهتهم األردف كلبناف. 
 ة ُب ٖترؾ ىؤالء البلجئُت ْتثا عن األمن كاالستقرار. بالتإب فالعامل األمٍت ك اٞتغراُب يعترب من بُت احملددات ا١تهم

 

                                                           
1
 .01،مرجع سابق، صسورية ُب األزمة ْتل األمل انعداـ ٭تفٌزه أكركبا إٔب اللجوء - 

2 - Au Liban, les réfugiés provenant de Syrie sont soumis à un statut juridique limité,,op cit ,p17.  



 تركيب-م، جبهعة أديبهبى14/5/2016-13 األحببث العلوية احملكوة املشبركة يف املؤمتر العلوي الدويل األول: الالجئوى السوريوى بني الواقع واملأهول

156 
  

  .العقائدي العامل المذىبي و-3-1-2
لعبت األبعاد القومية كا١تذىبية دكران مهمان ُب ٖتديد مسار ٖترؾ البلجئُت، كذلك بسبب التسهيبلت ا١تقدمة من قبل 

فالسوريوف الشيعة ك  العمل ا١تتاحة ٢تم ىناؾ،عامل اللغة كالقرب اٞتغراُب كاالستقرار كفرص بفعل  ىذه ا١تناطق 
عملية االنسجاـ مع لحيث إف جهتهم ا١تناطق اللبنانية بينما يتوجو السوريوف األكراد ٨تو األقاليم الكردية العراقية 

ك صلة القرابة. ك ىو بذلك يعترب عامبل مهما شجع  سهلة لوحدة اللغة ك الثقافةآنذاؾ كانت األىإب احملليُت 
 وريوف على خيار اللجوء إٔب ىذه ا١تناطق.الس

 ( 2014إلى نهاية  2013المرحلة الثانية )بداية -3-2

ك ىي ا١ترحلة اليت شهدت ارتفاع مذىل ُب عدد البلجئُت السوريُت ك فاؽ كل التصورات ٨تو الدكؿ آّاكرة  نتيجة 
الصعوبات اليت أصبحت تواجها الدكؿ ا١تضيفة ُب تصاعد القتاؿ كاشتداد الصراع بُت ا١تعارضة كالنظاـ إضافة إٔب 

٣تاؿ االستيعاب ك العناية ّٔؤالء البلجئُت، ىذه األكضاع سا٫تت فيها ٣تموعة من العوامل ُب تغَت ُب طبيعة كنوع  
 ىذا اٟتراؾ  لعل أ٫تها:

 (.لعودة إلى سورياافي  األملفقدان العامل النفسي )  -3-2-1

 ،أصبح مأساكم كدكف أم هناية ُب األفقالوضع داخل سوريا  أفبالتمعن ُب ٥تتلف األرقاـ ك اإلحصائيات يتبُت 
اختفاء شبو تام للبنية التحتية والثروات التي كانت تتمتع بها سوريا ك قتصاد السوري أصبح ثقبان أسود  االحيث 

٢تذه التحتية كأقدمها ك أنشطها اقتصاديا ًب تدمَت البنية فمدينة حلب اليت كانت من اكرب ا١تدف السورية  ،فيما سبق
مليوف نسمة  ٧4.6تر عنو تشريد ك فرار غالبية سكاف ىذه ا١تدينة الذم كاف يناىز الػ أ ،بشكل شبو كاملا١تدينة 

فاتورة  دفعتاكرب ا١تدف السورية اليت  أهنا علىتوصف ُب نظر ا١تراقبُت ، كىي على الحدود التركية ٭تتشدوأغلبهم 
 .تواجههم ىي اٟتياة ا١تملة ا١توجودة داخل ا١تخيمات بحتصأمشكلة  اكربكما أف   .ىذه اٟترب ا١تدمرة

تزايد الظركؼ  اشتداد اٟترب ك ُب ظلُب التحرؾ ك البحث عن ا١تناطق األكثر أمنا  اجرب السوريُت ىذا الوضع
 . ُب ىذا اٟتراؾ الرئيسيكاف ٔتثابة السبب نعتربه انو  ك بذلك   ،ا١تعيشية سوءان 
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  (.الظروف المعيشية الصعبة في الدول المجاورة العامل المادي والتنظيمي )-3-2-2

ُب ظل اٟتاجة إٔب الرعاية الصحية ك الدعم ا١تادم ك تراجع ا١تساعدات النقدية ُب دكؿ اٞتوار، كصعوبة العيش ُب 
العديد من ىؤالء يضطر  كىو ما ،ك أصبحت مكتظة عن أخرىا ٕتمعات ك٥تيمات سكانية تفتقد ألدٗب شركط اٟتياة

ك  كالتسوؿ من أجل البقاءللعمل  "كالدفع باألطفاؿ إٔب اعتماد اسًتاتيجيات سلبية للبقاء على قيد اٟتياةالبلجئُت 
طفل يعيشوف أك يعملوف ُب شوارع  1500حيث يوجد ثبلث أرباع من األطفاؿ السوريُت من أصل  "إعالة أسرىم

، بينما 1بالتعاكف مع منظمة العمل الدكلية ك كزارة العمل اللبنانية فلبناف ْتسب الدراسة اليت أجرهتا منظمة اليونيسي
السوريُت  األطفاؿ أرباعفيما يعمل ثبلثة ، العائلةيعترب نصف أطفاؿ البلجئُت السوريُت ا١تعيل الرئيسي ُب  األردفُب 

ت مقابل العمل ١تا يزيد عن ادكالر  7 إٔب 4ك٭تقق ىؤالء دخبل يوميا يًتاكح ما بُت ، ُب العراؽ لتأمُت قوت عائبلهتم
 2.األسبوعُب  أياـٙتا٘ب ساعات لستة 

ا١تنطقة اليت ٘تتع ٔتستول اقتصادم مستقر ىذه الظاىرة ٓب يألفها الشعب السورم لكونو كاف من بُت شعوب    
، ٣تانان ُب ببلدىم ا٭تصلوف عليهالذم تعترب فيو خدمات التعليم ك الصحة ذات قيمة عالية  ،كتكفل اجتماعي جيد

 20تأثَت مدمر على تعليمهم. ففي األردف، يًتؾ حوإب  أصبحت ٢تااليت يواجهها البلجئوف نظر للظركؼ الصعبة ك 
 30سورم ُب سٌن الدراسة على التعليم الرٝتي، ك٭تصل  ألف ١90تدرسة للعمل. كال ٭تصل حوإب ا من األطفاؿ %

 .3شخص من ىؤالء على التعليم غَت الرٝتي فيما يفوت الباقوف تعليمهم ألف
 ىذه ا٠تيم.  يىذه الظركؼ أجربت العديد من البلجئُت على تفضيل ا١تغامرة من البقاء حبيس

 

 .(دول الجوارفي  بلجئينلاألنظمة القانونية المتعلقة بالعمل و اإلقامة العامل القانوني ) -3-2-3

نظرا الستمرار اٟترب كتقلص فرص انفراج أزمة البلجئُت عملت دكؿ اٞتوار على تشديد اإلجراءات ك القوانُت ٟتماية 
لبناف كمصر ، حيث أصبحت دكؿ مثل اٟتصوؿ على كظائف قانونيةمصاٟتها خاصة فيما تعلق بشركط اإلقامة ك 

                                                           

 
   http://www.unicef.org،تقرير منظمة األمم ا١تتحدة للطفولة( اليونسيف)  -أطفاؿ سوريا يتسولوف ُب شوارع لبناف -1
2

 .               15/04/2016نظر ُب2015، مام  الطفل إنقاذ“منظمة األمم ا١تتحدة للطفولة (يونيسف) كمنظمة  تقرير -ة كعبء ثقيلأيد صغَت  -

http://www.unicef.org 
3
 - Les défis, en matière de développement et de protection, que pose la crise des réfugiés syriens,,opcit,p09. 

  

http://www.unicef.org/
http://www.unicef.org/
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ع االقتصادية اليت تعا٘ب منها ىذه الدكؿ، ك ىو ما جعل ضا بفعل األك  ا١تنافسة على الوظائفتعا٘ب من تزايد  كاألردف
، ك أماـ ىذا الوضع كمن أجل استمرار إقامتهم داخل البلجئُت عويصة تواجو الوصوؿ إٔب سوؽ العمل الرٝتي مشكلة

لوظائف غَت ل ءك استنزاؼ ٚتيع مدخراهتم، أك باللجو الثمينة  متلكاهتىؤالء من بد سول ببيع ٦ت ىذه الدكؿ ٓب ٬تد
، ك مواجهة ٥تاطرين بالتعرض لبلستغبلؿ كالعمل ُب ظركؼ غَت آمنة أك عدـ قبض ركاتبهم من أرباب عمل  الرٝتية

بإعادهتم إٔب ا١تخيمات كقد تصل إٔب الًتحيل إٔب اٟتدكد  العقوبات ُب حاؿ ًب اكتشاؼ عملهم بصورة غَت شرعية
ُب ظركؼ يائسة كيصارعوف لتسديد اإل٬تار كإعالة أسرىم كتلبية  وفيعيشالسورية، كىو ما جعل الكثَت منهم 

 احتياجاهتم األساسية. 

دفعت ، كج منها٤تدكدم اٟترية كمضطركف لبلستئذاف من أجل الدخوؿ من ا١تخيمات كا٠تر جعلتهم ىذه القيود   
باٗتاذ قرار بالتحرؾ ٨تو مناطق أخرل على أمل أف ٕتد ظركؼ كشركط أفضل من تلك اليت   بالعديد من البلجئُت

 كانت تعيش فيها.

 ( العامل اإلنساني )تراجع حجم المساعدات اإلنسانية-3-2-4

ا١تضيفة ُب ا١تنطقة نقصان دائمان ُب التمويل نتيجة الصعوبات  الدكؿ مقابل ذلك تواجو برامج ا١تساعدة لبلجئُت ك
االقتصادية ٢تذه الدكؿ ك تزايد توافد أعداد البلجئُت نتيجة التنبؤات بطوؿ أمد األزمة، فخطة االستجابة اإلقليمية 

% فقط األمر ٦41تولة بنسبة  2015ْتسب ا١تفوضية السامية لدعم البلجئُت ك٘تكُت آّتمعات ا١تستضيفة ٢تم لعاـ 
الذم تسبب بتخفيض ا١تساعدات الغذائية آلالؼ البلجئُت، بينما يتعُت على من ٭تصلوف عليها العيش على دخل 

. ُب حُت ٓب 0.50-0.45مقداره  مليارات  5.5تتسلم ا١تفوضية سول أقل من ربع مبلغ  دكالران أمَتكيان ُب اليـو
 السوريُت كالدكؿ اليت تضيفهم نتيجة عدـ كفاء العديد من الدكؿ دكالر اليت تقوؿ إهنا ٖتتاجو ١تساعدة البلجئُت

 .1بالتزاماهتا ُب دعم ىذه ا٠تطة
ففي األردف مثبل تسبب عجز التمويل بعدـ ٘تكن البلجئُت من الوصوؿ آّا٘ب إٔب الرعاية الصحية. نتيجة لذلك، 

 من البالغُت الذين يعانوف من أمراض مزمنة دكف أدكية أك خدمات صحية.  % 58.3يعيش 

                                                           
1
 - Crise Syrienne Opcit , p05 
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٢تذا فإف لتخفيض ا١تساعدات الغذائية اليت يقدمها برنامج األغذية العا١تي نتيجة عدـ كفاء العديد من الدكؿ ك 
حرؾ ٨تو مناطق أخرل ْتثا بالتزاماهتا ُب ٘تويل ىذه الربامج كاف ٔتثابة العامل الذم دفع البلجئُت إٔب اٗتاذ قرار الت

 على فرص أفضل للعيش ك الدعم ا١تادم باالعتماد على النفس. 
 ( 2016إلى غاية مارس  2015المرحلة الثالثة )بداية  -3-3

 .( تماطل المجتمع الدولي في إيجاد الحلولالعامل السياسي ) -3-3-1

معها نتيجة التقييم ا٠تاطئ ألبعادىا، التفاعل ُب أن العالم كان بطيء   إال السورية زمة خمس سنوات على األٔتركر 
كتنصل الدكؿ الكربل ُب ٖتمل مسؤكليتاىا األخبلقية إتاه الشعب السورم مقابل ا٨تيازىا إٔب أطراؼ الصراع 

الذم كاف اؼ النزاع على طاكلة ا١تفاكضات ك بالتمويل ك التدريب العسكرم، ك اإلخفاقات ا١تتكررة حملاكالت ٚتع أطر 
جعلت  ،حلها نتيجة تدخل أطراؼ متعددة استحالةمؤشرات  ت، أدل إٔب تعقد األزمة كتزايد2مؤ٘تر جنيف أخرىا

ت  ما تسبب في انفبل، األزمة تنتقل من حرب أىلية سورية إٔب حرب بالوكالة تتصارع فيها قول خارجية متعددة
للثقة ُب جهود السياسيُت ُب حل ك تزايد أعداد البلجئُت نتيجة فقداف الكثَت منهم  مور وخروجها عن السيطرة األ

تزايد حراؾ  البلجئُت ْتثا على مناطق  ك٢تذا السبب .الشعور باليأس كالقنوط بشأف ا١تستقبل ك ىو ما غذل ،األزمة
دكؿ االٖتاد األكركيب من سجلت عدة ٤تاكالت  من طرؼ بعض البلجئُت للوصوؿ إٔب  خارج ىذه الدكؿ حيث آمنة

بوابة الدكؿ ا١تتاٜتة للحدكد الًتكية صاحبتها مآسي إنسانية نتيجة الصور الصادمة اليت أصبحت تنقلها يوميا 
تلفزيونات العآب كشبكات التواصل االجتماعي نتيجة فقداف ك موت العديد من األشخاص غرقا أك بردا، خاصة 

كؿ األكركبية منذ اٟترب العا١تية الثانية، كانت ٔتثابة عامل اجرب دكؿ العآب منهم األطفاؿ ُب ظركؼ ٓب تشهدىا الد
خاصة األكركبية منها ُب التوجو ٨تو العمل على ٖتمل مسؤليتو إتاه ىؤالء البلجئُت بدؿ االكتفاء بتقدٙب ا١تساعدات 

كاتفاؽ االٖتاد األكركيب على توزيع  اإلنسانية كفقط، كمثاؿ ذلك ا١تبادرة األ١تانية إليواء مليوف الجئ من العائبلت
 بعض البلجئُت دكؿ االٖتاد .   

 .تداعيات الحراك الديمغرافي لبلجئين السوريين -4

 الشعب السورم ك الدكؿ ا١تستضيفة.لقد كاف ٢تذا اٟتراؾ الدٯتغراُب تداعيات سلبية كا٬تابية على 
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 .على مستوى البلجئ السوري -4-1

اٟترب، بتواجده بعيدا عن مناطق النزاع ك فبقدر ما تكوف أثاره ا٬تابية على البلجئ السورم من ناحية االستقرار األمٍت 
كطوؿ  ٔب الديارإاستمرار األزمة ك تقلص األمل ُب العودة  بفعل فهي ُب نفس الوقت تشكل مصدر للقلق ك اٟتَتة 

نصيب األطفاؿ  كلعل أفك بعيدة على الصحة النفسية ٢تؤالء البلجئُت أثار آنية اإلقامة ُب ا١تخيمات، كما ٗتلفو من 
نتيجة تزايد ك توإب . التقبل كعدـىو األكرب نتيجة عدـ قدرهتم على التعبَت عن معاناهتم سيكوف ك الشباب ا١تراىق 

االضطرابات من تأخذ أشكاالن متعددة اليت اآلنية على األطفاؿ  الصدمات النفسية كاالجتماعية حيث تعترب الصدمة 
، كالقلق الشديد كا٠توؼ من آّهوؿ كعدـ الشعور باألماف كالتوتر ا١تستمر من أكثر الصدمات مشاىدةالسلوكية 

بأنو مهدد دكمان با٠تطر، كأف  شعورا تكوف لدل الطفل كاالنعزاؿ نتيجة ا١تبيت ُب أحياف ُب العراء أك ُب ا١تخيمات،
ت عنو كشفىو ما  ك  ، صدمة ما بعد اٟترب كاليت ستًتؾ آثارىا النفسية أثارٛتايتو. كما نشَت إٔب  أسرتو عاجزة عن

حوؿ عينة تكونت للصّْحة العقليَّة كاالحتياجات النفسيَّة كاالجتماعيَّة للميهجَّرين السُّوريُت ُب األردف  يةتقييم دراسة
% يشعركف بالغضب الشديد 28.4ك يشعركف با٠توؼ الشديد، %15.1فرد خضعوا للتقييم تبُت أف  8000من 

% يشعركف "باليأس إٔب درجة أهنم ال يريدكف االستمرار ُب 26.3لعدـ امتبلكهم أم شيء يهدئ من ركعهم، ك
% منهم "أهنم غَت قادرين على ٦تارسة النشاطات األساسية ُب حياهتم اليومية بسبب مشاعر 18.8العيش،" كيشعر 

  . 1ضب كالتعب كعدـ االىتماـ كاليأس أك االنزعاج اليت تتملكهما٠توؼ كالغ

اليت  الصور ا١تؤ١تة بينما على ا١تستول االجتماعي فتعرب الصدمة البعيدة اليت تعرؼ باضطرابات ما بعد الصدمة تلك 
صدمة تدمَت : فقداف شخص عزيز على الطفل كاستشهاد أحد الوالدين أك األقارب، عايشها الطفل ُب الداخل مثل 

البيت أك ا١تدرسة، كصدمة التعرض لنوع من أنواع اإلساءة اٞتسدية أك اٞتنسية، كصدمة التعرض إلعاقة كفقداف أحد 
 فنجدىا تصاحبو دكما ك ىي التساؤؿ الذم قد يشغلو ك يسعى للبحث عنو.  .أعضاء أك حواس اٞتسم

 

 

                                                           
1
 - La santé mentale des enfants et des adolescents réfugiés syriens, La crise syrienne, déplacement et 

protection ,Leah James, Annie Sovcik, Ferdinand Garoff et Reem Abbasi centre d études des refugies ,département 

international de développement, université d  Oxford ,Grande Bretagne, septembre 2014 ,p42. 
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  على مستوى الوطن -4-2

 عليوإف استمرار اٟترب ك الدمار الذم أصاب البنية التحتية لسوريا سيفقدىا الكثَت من قدراهتا للعودة إٔب ما كانت 
كىو ما سيتعذر على العديد من البلجئُت ُب العودة إٔب ديارىم ك أف عودهتم مرىونة بتوقف اٟترب كالوصوؿ إٔب 

ا١توجز االقتصادم الفصلي ١تنطقة الشرؽ األكسط  وفق تقريرف  سبلما دائما كحجم الضرر الذم ٟتق با١تدف السورية ،
أف أكثر  ك،مليار دكالر 80ك 70للحرب ُب سوريا تراكحت بُت  التكلفة االقتصادية فاف لبنك الدكٕبل كمشاؿ أفريقيا

مبينا أف  ،مليار دكالر 4.5ك 3.6تًتاكح بُت  خسائرىا حلب كإدلب كٛتاة كٛتص كدرعا كالبلذقيةا١تدف تضررا ىي 
ٟتقت ّٔا أضرار  ٢تذه ا١تدف ثلث ا١ترافق ُب قطاع الصحة ،  ك أف %65تضرر بنسبة ىو األكثر قطاع اإلسكاف 

 .مليوف دكالر 248ك 203كأف تكلفة ىذه ا١تنشآت ا١تدمرة تًتاكح بُت  ،بالغة كمدمرة
 101تبلغ تكلفتها بُت  ،منشأة تعليمية 1417% من أصل 14.8ما نسبتو  فقد تضرر ،أما ُب قطاع التعليم

كُب ، ألف مدرسة 16% من إٚتإب مدارس سوريا البالغ عددىا 18كما تضررت نسبة   ،مليوف دكالر 123ك
 .ك الطاقة مليوف سورم باتوا ٤تركمُت من ا١تياه 1.4 أف التقرير أشار ،قطاعي ا١تياه كالطاقة

التقارير ستحتاج العشرات  جعل ٣تمل التقارير تشَت إٔب أف إعادة إعمار سوريا ستكوف مكلفة  ىذا الدمار الكبَت 
ما أكده تقرير البنك العا١تي حوؿ اٟترب ُب  كىو ،ا١تبليَت من الدكالرات إلعادة بناء ما خربتو اٟترب كمن السنُت 

 . 1مليار دكالر180سوريا بأف إعادة أعمارىا تتطلب تكلفة 

باعتبار٫تا من مؤشرات  الفئة الشبانية بفعل ا٢تجرة، كإٔب جانب تراجع ُب معدالت التعليم كالتغطية الصحية ضياع -
 .السبلمة  للدكؿ ك استقرارىا

ليت كانت تشكل قوة آّتمع السورم نتيجة ارتباط الصراع السورم ٔتختلف األطياؼ اليت تفكك ا٢توية السورية ا-
 تشكل النسيج االجتماعي ٢تذا البلد.

 فقداف التواصل األسرم كاالجتماعي بُت ا١تواطنُت السوريُت البلجئُت با٠تارج ك من بقوا بداخل سوريا. -

                                                           

 
1

                                    .   ١2016توجز االقتصادم الفصلي ١تنطقة الشرؽ األكسط كمشاؿ أفريقيا، يناير ت: اآلثار االقتصادية للحرب كالسبلـ -
                                                       http://www.banquemondiale.org/   

 

http://www.banquemondiale.org/
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حاؿ انتهاء اٟترب، خاصة ك أف العديد منهم قد غادركا بلدىم  صعوبات ُب عملية إرجاع البلجئُت إٔب بلدىم ُب -
بطرؽ غَت رٝتية، حيث تشَت تقارير ا١تفوضية السامية لبلجئُت أف أعداد كبَتة من السوريُت البلجئُت غَت مسجلُت 

 لديها.

 واالقتصادية .على مستوى التركيبة االجتماعية  -4-3

 ا اليت كانت تشكل قوهتا، ْتكم أف أكثر البلجئُت ُب دكؿ ا١تنطقة ىمتراجع ك اضمحبلؿ الطبقة الوسطى ُب سوري -
 .، كاف بقاءىم ُب ىذه الدكؿ بات أكثر من أكيدمن ا١تثقفُت كاٞتامعيُت ك أصحاب ا١تاؿ ك األعماؿ

ىشاشىة الوضع االجتماعي كاالقتصادم لبلجئُت ساىم ُب تنامي الفكر ا١تتطرؼ خاصة ُب ا١تخيمات اليت تشهد -
اظ كبَت ك الفئات الشبانبة اليت فضلت البقاء خارج ىذه ا١تخيمات، كىو ما يؤدم إٔب ٪تو اٟتقد كرفض األخر اكتظ

 كالتمرد على الوضع القائم.

انتشار االسًتاتيجيات السلبية بُت البلجئُت ( عمالة األطفاؿ، التسوؿ، العمل غَت رٝتي، كا٢تجرة غَت  -
 الشرعية...). 

 ليمي ك الثقاُب نتيجة ىجر من ىم ُب سن الدراسة للتعليم ك توقف األنشطة الثقافية. تراجع ا١تستول التع -

تزايد العنف األسرم بُت األزكاج ك األطفاؿ نتيجة عدـ قدرة اآلباء توفَت ا١تستلزمات الضركرية للعيش، أكعند ٤تاكلة  -
.اْب ، كىو ما يؤدم إٔب ىجر احد الوالدين الدفع بأطفا٢تم للعمل أك التسوؿ أك إجبار بناهتم على الزكاج ا١تبكر..

 للعائلة أك الطبلؽ.

 على مستوى دول المنطقة. -4-4
ال ٮتفى على احد أف نظرة الدكؿ ا١تضيفة لبلجئُت بقدر ما تكوف إنسانية فإهنا ُب نفس الوقت تكتسي طابع ا١تنفعة 
السياسية، من خبلؿ دعم اٟتشد الدكٕب ١تصلحتها ك تزايد ا١تساعدات ك فرص التنمية احمللية ٢تذه البلداف.حيث تفيد 

تواجد يد عاملة مؤىلة كانتقاؿ العديد من الورشات كا١تصانع  من٥تتلف التقارير الدكلية أف ىذه الدكؿ استفدت 
، حيث السورية للعمل ىناؾ، كىو ما ساىم ُب تنشيط التنمية ّٔا ك زيادة اٟتركة التجارية بينها كبُت ا١تناطق األخرل
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نب اال٬تايب كىو يعترب اٞتا كزيادة ا١تساعدات ا٠تارجية، ُب دعم الطلب على السلع االستهبلكيةيساىم البلجئوف 
  الذم تكوف قد استفادة منو ىذه الدكؿ جراء تواجد ىؤالء البلجئُت.

منيا بالرغم من الطابع اإلنسا٘ب ٢تذه أُب مقابل ذلك الكثَت من دكؿ اٞتوار أصبحت تعا٘ب اقتصاديا ك اجتماعيا ك 
ىإب ك البلجئُت حوؿ عات بُت األاألزمة، ك ىو ما صعب من عملية اندماج البلجئُت ّٔا ك كلد صراعات كنزا

، خاصة ُب األردف كلبناف نذكر من بُت ...اْب كا٠تدمات(نقل، تعليم، صحة، نفايات ك إيواءمصادر العمل ك العيش 
 ىذه الصعوبات االقتصادية ك االجتماعية:

 يان كبَتان. تغيَت الًتكيبة الدٯتغرافية لبعض الدكؿ خاصة لبناف كالعراؽ أصبح يشكل ٖتديان لوحدهتا كضغطان سياس-
 .ا٩تفاض أسعار أجور العماؿ خاصة ُب القطاعات غَت الرٝتية -
 ارتفاع أسعار السلع ُب األسواؽ ا١توجودة ُب ا١تدف اٟتدكدية. -
 زيادة الضغط على ىذه الدكؿ من حيث ا١توارد ا١تالية كالقدرة على تقدٙب ا٠تدمات. -
 أصعب مناالن كأكثر تكلفة. حيث أصبح،احملليُت صعوبة اٟتصوؿ على الرعاية الصحية نسبة إٔب بعض ا١تواطنُت - 
 تزايد موجة الغضب لدل موطٍت ىذه الدكؿ ك تنامي ا٠تطاب ا١تطالب بعدـ السماح بدخوؿ البلجئُت.  -
الدكلية انتقل معد٢تا ُب األردف من تزايد معدالت البطالة خاصة ُب األردف ك لبناف، فحسب منظمة العمل  -

خاصة ُب   2.9، فيما تراجعت مستويات النمو االقتصادم بػ 20141سنة  %22إٔب  2011سنة 14.5%
 .2 2014ك 2012لبناف خبلؿ ا١ترحلة بُت 

 .لبلجئين السبل الكفيلة لكبح الح راك الديمغرافي -5
يؤثركف سلبا ُب  أهنمسبب مشاكل ىذه الدكؿ ك  أهنمضركرة تسويق صورة ا٬تابية حوؿ البلجئُت بعدـ النظر على  -

   . ىهمإت كاإلساءاتك الوطنية، بل ٬تب النظر إٔب اٞتوانب اإل٬تابية ك الًتكيج ٢تا كمنع االنتهاكات  التنمية احمللية

كاإلنسانية باعتبارىا فرصة لدفع عجلة التنمية الوطنية تعود بالنفع على إعطاء األكلوية إلدماج ا١تساعدات التنموية -
 آّتمعات ا١تضيفة كالبلجئُت على حدٍّ سواء.

توثيق  إ٬تابا مع دكؿ اٞتوار ُب معاٞتة أزمة البلجئُت لتمكُت ىذه الدكؿ من  التجاكبآّتمع الدكٕب  علىينبغي  -
 .احتماالت تعٌرض البلجئُت إٔب األذل  كالتخفيف من  حرية الوصوؿ إٔب سبل العيش

                                                           
1
 - Jordan’s refugees crisis , Carnegie Endowment for International Peace, opcit,p12. 

2
 - Lebanon :Economic and social impact assessment of the syrian conflict, opcit,p09. 
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 الوظائف كاستحداث التحتية البنية كٖتديث التنموية على ا١تشاريع اإلنفاؽ ُب قياديان  ضركرة توٕب دكؿ اٞتوار دكران  -
 .من مشاريع ك مساعدات ا٢تيئات ك ا١تنظمات اإلنسانية ما توفره بدؿ االعتماد فقط على

إعادة هتيئة مراكز اإليواء ك ا١تخيمات بشكل مناسب ك الئق بتوفَت بيئة تعليمية ك صحية كثقافية ٖتاكي -
 خصوصيات البلجئُت ا١تتواجدين ّٔا. 

ُب ظركؼ صعبة،   رقمنة كتسجيل ٚتيع البلجئُت السوريُت خاصة منهم متواجدين بداخل مدف دكؿ اٞتوار  -
على حقهم  ْتافظ مراكز اإليواء ٔتا يضمن ٢تم الوصوؿ إٔب ا٠تدمات بيسر، ك كخطوة  إلعادة ٕتميعهم كتوطينهم ُب

 ُب العودة إٔب كطنهم. 
 :خبلصةال

سيزيد  كُب ٖتمل مسؤكليتو القانونية كاألخبلقية، إف استمرار فشل آّتمع الدكٕب ُب معاٞتة قضية البلجئُت السوريُت
٬تعل من بوادر اٟتل شبو مستحيلة ك يقلص بذلك الطرؽ كالسبل اآلمنة  كتزايده اٟتراؾ الدٯتوغراُبىذا من ديناميكية 

بسبب أزمة طاؿ كما الصور ك التقارير اآلالؼ من السوريُت ُب الوصوؿ إٔب اٟتدكد األكركبية، لعشراتك القانونية 
ألطفاؿ كالرجاؿ ُب رحلتهم من النساء كالوفاة العديد االت ا١تركعة اليومية اليت تتناقلها كسائل اإلعبلـ العا١تية عن اٟت

ٔتثابة دليل على درجة الغنب كاليأس الذم جعلت ىؤالء البلجئوف القبوؿ ٓتيار التحرؾ ك ا١تغامرة  احملفوفة با١تخاطر
 مقابل اٟتياة الصعبة اليت ٭تيوهنا ُب ىذه البلداف. 

نقوؿ أف  ؟إجبار ـلبلجئُت السوريُت خيار أذا كاف ىذا اٟتراؾ الدٯتغراُب إما في ا١تتعلق السؤاؿ على  فاإلجابةعليو ك 
إٔب  كلكنو سرعاف ما ٖتوؿ حكمتو عوامل ك ظركؼ ٤تددة، منأالبحث عن مكاف  ىدفوكخيار   أىذا اٟتراؾ قد بد

 ُب دكؿ اٞتوار. فل اليت أصبح يعيشها ىؤالء البلجئو ا١تشاكإجبار بفعل الظركؼ الصعبة ك 
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                                                                    http://www.unicef.org 
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 الوضع االقتصادي وأثره على تشرد المرأة البلجئة السورية في المجتمع الجزائري

 مليانة خميس بونعامة الجيبللي جامعة - نسيسة الزىراء فاطمةد. 
 الجزائر - جيجل يحي بن الصديق محمد جامعة - ضلوش كمال واألستاذ:

 خطة المداخلة:

 عينة الدراسة/ 5، منهج الدراسة/ 4، ٣تاالت الدراسة/ 3، ٖتديد ا١تفاىيم/ 2، اإلشكالية كالفرضيات/ 1
 التشرد ( أثار كأسباب تشرد ا١ترأة البلجئة السورية ُب اٞتزائر)/ 6
 كالبطالة على تشرد ا١ترأة البلجئة السورية)الفقر كالبطالة ( أثار الفقر / 7
 /// ا٠تا٘تة.ٖتليل كمناقشة ا١تقابلة ا١توجهة لبلجئات السوريات ا١تتشردات/ 8

 الملخص:
سػػوريات الثػػره علػػى تشػػرد ا١تػػرأة البلجئػػة ُب آّتمػػع اٞتزائػػرم، دراسػػة ميدانيػػة لعينػػة مػػن البلجئػػات أالوضػػع االقتصػػادم ك 

 متشردات باٞتزائر.
كػػذلك ة السػػورية ُب آّتمػػع اٞتزائػػرم ك الدراسػػة إٔب ٤تاكلػػة التعػػرؼ علػػى األسػػباب ا١تؤديػػة إٔب تشػػرد ا١تػػرأة البلجئػػهتػػدؼ 

 معرفة اآلثار االجتماعية الناٚتة عن ىذه الظاىرة سواء على الفرد أك آّتمع.
 تطرح ىذه الدراسة التساؤالت التالية :ك 

 التساؤل المحوري التاللللي:
 لوضع االقتصادم عبلقة بتشرد ا١ترأة البلجئة السورية ُب آّتمع اٞتزائرم؟               ػػ ىل لتد٘ب ا

 باإلضافة إلى التساؤالت الفرعية التالية:
 ــ ىل لفقدان املعيل خالل احلرب عالقة  بتشرد املرأة الالجئة السورية يف اجملتمع اجلزائري؟ 

ــ ىل لتدىور املستوى املعيشي لألسر السورية ) فقدان ثرواهتم خالل احلرب( عالقة بتشرد املرأة الالجئـة السـورية يف اجمل
 متع اجلزائري؟ 

قد كظفت ُب ىذه الدراسة مػنهج دراسػة اٟتالػة مػن خػبلؿ تطبيػق ا١تبلحظػة كا١تقابلػة الػيت أعػدت لغػرض ٚتػع البيانػات ك 
 ية ، ككظف ا١تنهج الوصفي التحليلي لوصف الظواىر كٖتليلها. من العينة العشوائية القصد

 كٯتكن حصر أىم النتائج اليت توصلت إليها الدراسة ُب األٌب: 
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تشػػرد ا١تػػرأة البلجئػػة السػػورية ظػػاىرة ذات أبعػػاد اجتماعيػػة كاقتصػػادية. حيػػث شػػهدت ىػػذه الظػػاىرة انتشػػارا كبػػَتا ُب  إف 
١ترأة البلجئة السػورية ُب الشػارع ا١تسػتول ا١تعيشػي ا١تتػدىور حيػث معظػم األسػر ا١تدف اٟتضرية، كمن بُت أسباب كجود ا

ثػر علػى معظػم األسػر السػورية بعػدما ٓب ٕتػد أا ٦تػ ئاد ٞتوئها للجزائر ٓب تكن ٘تلك شػيفقدت كل ما ٘تلك ُب سوريا كعن
عليهػا مػن طػرؼ احملسػنُت إال  عدات الػيت تتحصػلاافرز ىذه الظاىرة علػى الػرغم مػن ا١تسػ اإلعالة أسرىا م امناسب عمبل

أهنػػا ٓب تػػوفر ٢تػػم السػػكن كتػػوفَت كػػل متطلبػػات اٟتيػػاة، كلتػػد٘ب ا١تسػػتول التعليمػػي للمػػرأة البلجئػػة السػػورية كػػذلك عبلقػػة 
قػػة بتشػػردىا فمعظػػم حالػػة االجتماعيػػة  للمػػرأة البلجئػػة السػػورية عبلللعلػػى عمػػل كىػػذا مػػا جعلهػػا تتشػػرد،  بعػدـ حصػػو٢تا
برجػاؿ مػن اٞتزائػر ٍب تطلقػن كىػذا كلػو  اعرفيزكاجا  هن خبلؿ اٟترب ُب سوريا أك تزكجنف أزكاجقد فقد نا١تتشردات ك

راجػػػع الخػػػتبلؼ العػػػادات كالتقاليػػػد كعػػػدـ اسػػػتيعاب ا١تػػػرأة البلجئػػػة السػػػورية لعػػػادات كتقاليػػػد البلػػػد ا١تسػػػتقبل اٞتزائػػػر، 
 كاألسباب كثَتة كعديدة.

 ٖتديد ا١تفاىيم: ا١ترأة البلجئة السورية، التشرد، الفقر ، البطالة 
اقتصػادية كسياسػية شهد آّتمع اٞتزائػرم كغػَته مػن آّتمعػات األخػرل ٖتػوالت ك تغػَتات اجتماعيػة ك   :اإلشكالية/ 1

لػبل ُب تػوازف ال،  ٦تا شػكل خمست نظمو تاألصعدة األمر الذم أدل إٔب بركز عدة اختبلالعلى ٥تتلف ا١تستويات ك 
ا١تؤشػرات إ إٔب مستول الفقػر،  بػا١توازاة مػع أزمػة البطالػة ا١تتفاقمػة أدت ىػذه بلجئُتإٔب درجة ا٨تدار ال بيئة االجتماعية

ىػذه الظػاىرة ُب ببلدنػا انتشػارا ملحوظػا خاصػة فئػة  شػهدتفلقد  ،للنساء البلجئات السوريات ٔب ظهور ظاىرة التشرد
ا٠تَتيػة الػيت هتػػتم بقضػايا ا١تػرأة أحصػػت  اتبالتعػاكف مػع اٞتمعيػػ مػاعي ك التضػػامناالجت النسػاء فحسػب مديريػػة النشػاط

نػاىي الػيت ًب التكفػل ّٔػمن ًب العثػور علػيه 2015إٔب مػارس  2014مػن سػورية   الجئػة امرأة متشػردة 1589 حوإب 
 فضلت البقاء ُب الشارع .ؾ فئة أخرل رفضت ا١تساعدة ك 

أخػرل ٕتك ُب اٞتزائػر إٔب الشػارع، كػل ىػذه ا١تعطيػات  البلجئة السورية ر الكبَت للجوء ا١ترأةلقد كاف ٢تذه التغَتات األث  
تسعى ىػذه الدراسػة لئلجابػة علػى األ٫تية كعليوكاجب إعطاؤه حقو من  أمرا البلجئة السورية عل من ظاىرة تشرد ا١ترأة

 ىل لتد٘ب الوضع االقتصادم عبلقة بتشرد ا١ترأة البلجئة السورية ُب آّتمع اٞتزائرم؟               : 
 / تحديد المفاىيم:2
 مفهلللللللللللللوم الللللللتشرد:أ/ 
تشرد،تشردان،ك يقاؿ تشرد القـو ُب األرض أم تفرقوا ك عاشوا عيشة، ك ا١تتشػرد مػن لػيس لػو مسػكن ك ال كسػائل  لغة:
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 )1(يش.ع

ىو خركج الفرد من اٞتماعػة ىائمػا ال ينػوم علػى شػيء ك ال يعػرؼ لػو مكػاف ك ال   ٣تػاؿ كألم سػتقر لػو  اصطبلحا :
،كىو ٪تط حياة ٯتيز من ال ٯتلك ال منزؿ ك ال كسيلة عيش ك ىو ظاىرة اجتماعيػة تصػاحبها نشػاطات ا٨ترافيػة )2(مأكل

 )3(ك إجرامية كالسرقة ، العنف، ا١تخدرات، التسوؿ.
اٞتماعػة الػيت كػاف ينػت مأكل لو أم انسحاب الفرد من ىو سلوؾ يلجأ إليو الفرد الذم الالتعريف اإلجرائي للتشرد : 

الػيت ال بيػت ك ال ملجػأ ٢تػا  البلجئة السورية ظاىرة تشرد ٧تدىا عند ا١ترأةإليها ، كىو يشمل ٚتيع الفئات العمرية ك مي 
غَتىػا مػن األمػاكن الػيت تػتاحات  العموميػة  أمػاـ ا١تسػاجد  ك حيث تتخذ الشارع كمأكل ٢تا مثػل الطرقػات ، ك ُب السػ

 خذىا ا١ترأة مقرا ٢تا .
 طالللللللللللللة:للمفهللللللللللللللوم البب/
 (4)بالكسر ك قيل بالضم ىي على نقيضها كىي العمالة أك ىي بطاؿ األجػَت يبطػل بػالفتح أم تعطػل فهػو بطػاؿ  لغة:

. العطػػل ك التعطػػل قػػاؿ ابػػن ا١تنظػػور (بطػػل األجػػَت بػػالفتح يبطػػل بطالػػة ك بطالػػة بفػػتح البػػاء ك بكسػػرىا أم تعطػػل فهػػو 
 (5)بطاؿ ).

دم كلمة تعػٍت األجػَت الػذم فقػد عملػو ك  مصػدر رزقػو ك تعطػل عػن ذكر الوزاف أهنا ُب القاموس االقتصا اصطبلحا : 
العمػػل .  ك ىػػذا يتمشػػى مػػع مػػا كرد ُب دائػػرة ا١تعػػارؼ األمريكيػػة حػػُت أكضػػحت أف البطالػػة مصػػطلح يقصػػد بػػو عػػدـ 

ال  االسػػتخداـ الكلػػي ، الػػيت تشػػَت إٔب األشػػخاص القػػادرين علػػى العمػػل ، ك الػػراغبُت فيػػو ، ك البػػاحثُت عنػػو ، ك لكػػنهم
فيػػو ، ك يبحػػث عنػػو  ك كراغػػب   ٬تدكنػػو ، كمػػا عرفػػت منظمػػة العمػػل الدكليػػة العاطػػل علػػى انػػو كػػل قػػادر عػػن العمػػل ، 

 (6)م ال ٬تده ).ايقبلو عند مستول األجر السائد ، كلكن دكف جدكل (

                                                           

 (1) علي، بن ىاكيةكآخركف.القاموس الجديد للطالب.معجم مدرس القباني .ط4.اٞتزائر:ا١تؤسسة الوطنية للكتاب،1991 ، ص 15.

 (2) ٤تمد،عزمي البكرم.جرائم التشرد واالشتباه فقهاء و قضاء.ط1.القاىرة: دار الوفاء للطباعة ك النشر، 1981،ص.01
 (3) عبد اٟتميد، كربوش.مطبوعة حول علم اإلجرام و االنحراف.ط1. قسنطينة:مطبعة جامعة منتورم، 2006، ص23.

 (4)معن خليل، العمر.معجم علم االجتماع المعاصر. ط1. االردف: دار الشركؽ للنشر ك التوزيع،ب س ، ص 47 .
 (5)إبن النظور. لسان العرب. ط1 . بَتكت: دار صادر ، 1990، ص 30 .

 (6)امحد، حوييت .و آخرون .البطالة و عالقتها بالجريمة و االنحراف في الوطن العربي الرياض. د ط  : 1998 . ص ص 20.21.
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القػػػادرين علػػػى إف ا١تقصػػػود بالبطالػػػة حالػػػة عػػػدـ االسػػػتخداـ الػػػيت تشػػػَت إٔب األشػػػخاص  المفهلللوم اإلجرائلللي للبطاللللة  :
العمػػػل ك الػػػذين لػػػيس لػػػديهم فػػػرص سػػػا٤تة للعمػػػل ، ك تعػػػد البطالػػػة مػػػن أخطػػػر الظػػػواىر االجتماعيػػػة ُب آّتمػػػع ك ىػػػذا 

 النعكاساهتا السلبية ك آثارىا ا٢تدامة من الناحية االجتماعية أك االقتصادية ك حىت السياسية .
 لللللر:مفهللللللللوم الفقلج/
الغٌتالفقَت ىو مقصور القفار ك القفار ىو عظم الظهر، ك يقوؿ العرب فػبلف فقػَت ٔتعػٌت قػل مالػو، ك الفقػر عكسػ لغة:

.)1( 
ا١تعيشػة ا١تػامػن كىو عدـ القدرة على ٖتقيق مسػتول  2ىو عجز ُب ٖتقيق اٟتاجات ا١تادية ك ا١تعنوية للفرد، :اصطبلحاً 

 ٣تتمع ما من دية ك ٯتثل اٟتد األدٗب ا١تعقوؿ ك ا١تقبوؿ ُب
 .                        )3(آّتمعات ُب فًتة زمنية ٤تددة
أك اليت تعيشـاا فئـات اجتماعيـة   وىـي  األكضاع اٟتياتية،الظروف و  ٣تموعة منالفقر ىو  المفهوم اإلجرائي للفقر :

كمـاً و ووعـا و تـد  الغذاء،مظاىره يف اخنفاض استاالك  أىمو اليت تتجلى  ا١تادم،باحلرمان على الصعيد   تتسم،ضاع 
الـيت تسـم   األساسػية.. و احلرمـان مـا القـدرات و احلريـات السػكٍت.و الوضع  التعليمي،ين احلالة الصحية و املستوى 

لكـي حييـوا احليـاة الـيت ير  ـون  إليهاو   متكنام ما استغالل الفرص اليت حيتاجون  باالختيارات، الضركريةللقيام  لؤلفراد
 فياا.

ىي كل امرأة كانت مقيمة ُب سػوريا كللحػركب كاالضػطهاد الػذم تعيشػو ببلدىػم ٞتئػت إد/ المرأة البلجئة السورية: 
 ٔب دكؿ أخرل قصد اٟتماية كاٟتفاظ على بقائها.

 / مناىج الدراسة:3
   (4)االجتمػػػاعي،يسػػػمى كػػػذلك تػػػاريخ اٟتالػػػة كىػػػو الطريقػػػة األكثػػػر اسػػػتعماال ُب منػػػاىج البحػػػث : لة حللالللللةسلللمنهللللج در 

يتميز منهج  دراسة اٟتالة عن ا١تناىج األخرل لكونػو يهػدؼ إٔب التعػرؼ علػى كضػعية كاحػدة معينػة ك بطريقػة تفصػيلية 
دقيقة ك بعبارة أخرل ، ك بعبػارة أخػرل فاٟتالػة الػيت يتعػذر علينػا أف نفهمهػا أك يصػعب علينػا إصػدار حكػم عليهػا نظػران 
                                                           

 (1) فادية ، خَت عبد اهلل. الفقر و طرق قياسو . د ط . دار ا١تعرفة للنشر كالتوزيع ، د س ، ص 05 .
 (2)اٝتاعيل، قَته  ك آخركف.عولمة الفقر. ط1. دار الفجر للنشر ك التوزيع، 2003، ص 17 . 

 (3)عبد الرزاؽ ، الفارس . الفقر و توزيع الدخل في الوطن العربي . ط1 . بَتكت : مركز دراسات الوحدة العربية ،2001، ص 180.

. 252نفس ا١ترجع ، ص  ) 4) 
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، ك نقػػـو ا١تعلومػػات ا١تتعلقػػة ّٔػػاك ٯتكننػػا أف نركػػز عليهػػا ٔتفردىػػا ك ٧تمػػع ٚتيػػع البيانػػات  لوضػعيتها الفريػػدة مػػن نوعهػػا ، ك
 (1).ٍب نتوصل إٔب نتيجة كاضحة بشأهنابتحليلها ك التعرؼ على جوىر موضوعها 

ىػو الضػحية الػيت يتجػو البػا فاف كحدة الدراسة التحليلية،  السورية ةالبلجئ ا١ترأةىو ظاىرة تشرد ٔتا أف موضوع دراستنا 
، حالتاـا التشػردىاعـا عمرىـا ومـدة  ك ٬تب أف تشمل العديػد مػن ا١تعلومػات، احث إٔب تسجيل ٥تتلف البيانات عنه

ذلك بغـرض الوصـو حىت حلظة التقائاا بال احث ، و  جلوئاا للجزائرات السائدة يف بيئتاا منذ العالقصحية والعقلية  ، و 
 تشردىا . إٔبمعلومات دقيقة حول الظروف اليت آلت  إٔبل 
 / ادوات الدراسة:4
ىي إحدل كسائل ٚتع ا١تعطيات ك البيانػات مػن مصػادرىا ك تػتم مػن طػرفُت حػوؿ موضػوع ٤تػدد منطلقػا مللابلة :المقلل

 مع ك آخر ا" ا١تقابلة بأهنا ٤تادثة موجهة يقـو ّٔا فرد مع نجلشف أسباب ك ٤تققا لغايات ، ك لقد عرؼ " ا
د ّٔدؼ كصولو على أنػواع مػن ا١تعلومػات السػتخدامها ُب ْتػث علمػي أك لبلسػتعانة ّٔػا ُب عمليػات التوجيػو كالتشػاأفر 

 .ك ا١تقابلة ُب الدراسات ا١تيدانية  (2)خيص ك العبلج. 
خصػػػائص للمقابلػػة يتجلػػى لنػػا أهنػػا األداة األنسػػب ُب دراسػػتنا للحصػػوؿ علػػػى مػػن خػػبلؿ مػػا سػػبق ذكػػره مػػن تعريػػف ك 

قػػد اسػػتعملنا دليػػل تضػػمن لنػػا صػػحة البيانػػات كصػػدقها، ك تضػػمن ٢تػػم السػػرية ك  ســالةالبيانػػات مػػن ا١تبحػػوثُت بطريقػػة 
يتضػػػمن مفتوحػػػة تفػػػي بػػػأغراض البحػػػث توزعػػػت علػػػى ٣تموعػػػة مػػػن احملػػػاكر كػػػل ٤تػػػور  ابلػػػة الػػػذم ٭تتػػػوم علػػػى أسػػػئلةا١تق

 : ىي كالتإبىامة تعرب عن متغَتات الفرضيات ك مؤشرات 
 ..اخل ، احلالة الصحية .، ا١تستول التعليميكالسن  ةػػ احملور األكؿ: ٭تتوم أسئلة تتعلق ببيانات خاصة حوؿ ا١تبحوث

 .للمعيل امل حوثة بفقدان ػػ احملور الثا٘ب: يتضمن أسئلة خاصة
 ا١تستول ا١تعيشي  .بػػ احملور الثالث: يتضمن أسئلة خاصة 

 ػػ احملور الرابع : يتضمن أسئلة عن التشرد.          
 / العينة:5

ك ىي العينة اليت ٮتتارىا الباحث عن قصد الف يرل  أهنا ٖتقػق أىػداؼ دراسػ العينة العشوائية القصدية أو العمدية :
                                                           

 (1) عامر ، إبراىيم قندحلي. البحث العلمي .د ط. بغداد : مطبعة عصاـ ، 1979، ص 50 .
 (2)  ٤تمد، شفيق. البحث العلمي: الخطوات المنهجية إلعداد البحوث االجتماعية.د.ط. اإلسكندرية: ا١تكتب اٞتامعي اٟتديث، 1985،  

.106ص    
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ي عناصػر العينػة ألنػو يعػرؼ مسػبقان  أهنػم األقػدر علػى تقػدٙب معلومػات عػن مشػكلة تو بشكل أفضل ك بالتإب فانو ينتقػ
كىي اليت يتم فيها انتقاء أفرادىا بشكل مقصود من قبل الباحث نظران لتوفر بعض ا٠تصػائص ُب أكلئػك األفػرا (1)ْتثو .

باإلضافة  إٔب أهنا الطريقة اليت من خبل٢تا ٗتتار العناصر الػيت تبػدك أهنػا جػزء مػن آّتمػع ا١تػراد دراسػتو )2(د دكف غَتىم .
حبيـث وصـلت عيـنالجئات سوريات،  وساء مشردات تكوف ٣تتمع الدراسة من و قد .(3)كىي مرتبطة ٔتشكل البحث 

 وساء . 08إٔبة ال حث 
 / مجاالت الدراسة:6
اعتمػدنا ُب ْتثنػا ىػذا عػل سػتجرل علػيهم الدراسػة ك لقػد ٯتثل ٣تموعة األفراد أك اٞتماعػات الػيت المجال البشري:/ 1

  .ل استجواب
ب  أعمػارىمحـاالت تـًتاو   08إٔبوالـيت وصـلت  الالجئـات السـوريات مـا فئـة  النسـاء املتشـرداتا١تبحوثُت ــ عينة ما 

 سنة. 60ــ  20يا 
 26املــدة مــا ىــذا ال حــث خــالل  إجػػراءىــي الفــًتة الزمنيــة املســتغرقة للدراســة امليداويــة حيــث    لزمنللي:االمجللال  /2

 . 2016مارس  14 اية  إٔب 2016فيفري 
 إجراء الدراسة ُب ١تكا٘ب إلجراء الدراسة حيث ًب يقصد بو آّاؿ ا١تكا٘ب أك النطاؽ االمجال الجغرافي :  /3

 .اٞتزائر
 البلجئة السوريةثانيا: تشرد المرأة 

، (4)كالشػػػخص ا١تشػػرد ىػػو كػػػل إنسػػاف ٬تػػد مػػػأكل يؤكيػػو أم الػػذم ٓب ٬تػػػد لػػو مكانػػا ُب آّتمػػػع تعريللف المتشللرد:/ 1
كيسػتخدـ علمػاء االجتمػاع كلمػة شػريد لوصػف أم شػخص ٭تيػا حيػاة معزكلػة ،٤تركمػا مػن الػركابط االجتماعيػة العاديػػة 

                                                           
. 45سابق ، ص فوزم ،غرايبية . مرجع ) 1) 
. ٤109تمد، عبيدات ك آخركف . مرجع سابق ، ص ) 2) 

ػ(3) mauris. Angers .imitiotiona la methodologie des science humaines. Casbah universite.1997  ، p 
239. 

. 18خد٬تة ، سبخاكم .مرجع السابق،ص (4)  
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الػذم ٓب ٬تػد مػأكل ثابتػا ك ، الػذم ٓب ٬تػد مكانػا ُب آّتمػع كىػو اإلنسػاف (1)مع األسرة كالعمل كاٟتياة ا١ترتبطة بػاآلخرين
 أك عنوانا ٤تدد يؤكؿ إليو ُب هناية يومو.

 أسباب التشرد:/ 2
فهو إدراؾ الفػرد للفجػوة القائمػة بػُت ذاتػو كبػُت األشػياء موضػع اإلدراؾ إمػا االغػًتاب ا١تػادم أك االغتراب األسري: أ/ 

كاالغػًتاب كمػا عرفػو "مػاركس"  (2)ظركؼ ا١توضعية ا١ترتبطة بوضعو االقتصادم كاالجتمػاعيالالفرد ك التناقض القائم بُت 
اإلنسػػاف عػػن ذاتػػو كعػػن كظيفتػػو اإل٬تابيػػة كعػػن نشػػاط حياتػػو ،٦تػػا  ؿاإلنسػػاف عػػن الطبيعػػة ك يعػػز  ؿعػػامبل حتميػػا يعػػز ىػػو 

يكػوف االغػًتاب بفػرد مػثبل (ا١تػرأة) بصػفة  يشعر الفرد باالغًتاب الشخصي كاالغًتاب االجتمػاعي عػن اآلخػرين كبػذلك
أخػػص ٦تثػػل عمومػػا ُب اغًتأّػػا احملػػيط األسػػرم ْتيػػث ينتقػػل التفاعػػل مػػن األسػػرة إٔب الشػػارع ُب غيػػاب البػػديل األفضػػل 

. فكػل كػائن إنسػا٘ب طبيعػي (3)،فينتج كل ىذا الشعور عند الفرد بعدـ القبوؿ كالذم من طرؼ اآلخرين خاصة ا١تغػربُت
طفػل عػادم ٭تتػاج إٔب أف يكػوف مرغوبػا فيػو، كأف ٬تػد الفهػم كالتقػدٙب كاٟتب،كىػذه الرغبػة ٯتكػن إشػباعها ،ككذلك كػل 

 .(4)ُب أفضل صورىا ُب ٚتاعة األسرة
التكافػػػل ىػػػو ربػػػاط اجتمػػػاعي أكثػػػر منػػػو التػػػزاـ قػػػانو٘ب ألف ركح التكافػػػل كالتضػػػامن  غيلللاب التكافلللل االجتملللاعي:ب/ 

االجتمػػاعي ىػػو أقػػول مػػن كػػل الػػًتابط كأنػػو إذا اختػػل نظػػاـ الػػركابط كالعبلقػػات األسػػرية فلػػيس مػػن سػػبيل لتحقيػػق ىػػذا 
تعطػي للمحتػاجُت فيمػا اليػة ماالجتمػاعي ىػو ٣تػرد مسػاعدات  (5)الًتابط كالتكافل "كيظػن بعػض البػاحثُت أف التكافػل 

يسمى اليـو بالضماف االجتماعي أك التأمُت االجتمػاعي كالواقػع أف مفهػـو التكافػل االجتمػاعي أكسػع مػن ذلػك بكثػَت 
سػد الوالػد الػذم ٭تمػل بػُت جابط العضػوم الػذم جعػل آّتمػع ك،إذ يتعدل ا١تساعدات ا١تالية احملدكدة إٔب نوع مػن الػًت 

 (6)سيس كا١تشاعر"ركحا كاحدة متحدة األحا جنبو

                                                           
أٛتد ٤تمد، الشوٮتات.ا١توسوعة العربية العا١تية(1)  

 )2(أٛتد، بوكابوس.انحراف األحداث واالندماج االجتماعي لهم. د ط . اٞتزائر: ديواف ا١تطبوعات اٞتامعية ،1987،ص ص54-53.
. 247خد٬تة، سبخاكم .مرجع السابق،ص (3)  
. ٤236تمود ، حسن .مرجع السابق،ص (4)  

 )5(٤تمد، سيد فهمي ك نورماف منَت ك حسُت فهمي.الرعاية االجتماعية للمسن. ط1.القاىرة: ا١تكتب اٞتامعي اٟتديث،  1993، ص59.
 )6(سعيد الدين ،السيد صاّب .بين علم االجتماع اإلسبلمي وعلم االجتماع الغربي.ط2.الرياض:مكتبة الصحابة ،د س،ص113 .
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حىت ْتده األدٗب خاصة ُب ا١تدينة :ففي ا١تدينػة الواسػعة كػل مشػغوؿ بنفسػو كالفرديػة  ضعف الضبط االجتماعي :ج/ 
متفاقمػػػة كمعظػػػم النػػػاس ال يعرفػػػوف بعضػػػهم كاٟتريػػػة الشخصػػػية متػػػوافرة لضػػػعف أكثػػػر اٞتماعػػػة كقػػػوة ضػػػبطها ،فػػػآّتمع 

 (1)ا٨تراؼ كتشرد أ كسواء كاف ذلك تسوال ألبل٨ترافات ا٢تندم يهيئ اٞتو ا١تناسب 
يػػؤثر ا١تسػػتول ا١تعيشػػػي لؤلسػػرة علػػى حيػػاة األفػػػراد لكػػل باعتبػػارىم أعضػػػاء  لؤلسللرة  : االقتصلللاديتللدني مسللتوى د/ 

كاٟتقيقة أف األسر احملددة الدخل كثَتا ما تكوف ٤تدكدة ا١تطالب حيث أف ظركفها ال تسػمح بتحقيػق حاجيػات األفػراد 
 .(2)كرب فيها علما أف ىذه ا١تطالب كاٟتاجيات تزداد كتتضاعف كلما كرب األبناء  كتتضاعف كلما

يعتػرب العامػػل االقتصػادم أىػػم عامػل ُب حيػػاة األسػػرة،ألهنا إذ ٓب ٕتػد مػػوارد االقتصػادية الكافيػػة ،فإهنػا تصػػبح عػػاجزة     
ة يرتبط باإلخفػاؽ كالعجػز ُب مواجهػة فا١تشكل االقتصادم بأسر  (3)عن أداء كظائفها تعم فيها عوامل الفساد كالتفكك

ظػػػػػػػػركؼ اٟتيػػػػػػػػاة كا١تسػػػػػػػػؤكلية كاإلحسػػػػػػػػاس باليػػػػػػػػأس الػػػػػػػػذم يتسػػػػػػػػلل لؤلفػػػػػػػػراد كالػػػػػػػػذم يػػػػػػػػدفعهم للهػػػػػػػػركب مػػػػػػػػن كاقػػػػػػػػع 
.فا١تسػػتول ا١تعيشػػي لػػو دكر فعػػاؿ ُب اختػػزاف نتػػائج كخيمػػة علػػى آّتمػػع كعلػػى الفػػرد نظػػرا إٔب فقػػداف الػػدخل (4)ا١تسػػؤكلية

رأة الػػػيت ٓب يكػػػن لػػديها دخػػػل ٦تػػػا يػػػدفعها للخػػػركج إٔب الشػػػارع كىػػػذه عوامػػػل تػػػدفعها إٔب ا١تػػادم ٦تػػػا يػػػؤثر سػػػلبيا علػػػى ا١تػػػ
 التشرد.
يشػػػػػَت تفكػػػػػك األسػػػػػرة إٔب اهنيػػػػار الوحػػػػػدة األسػػػػػرية كا٨تػػػػػبلؿ بنػػػػػاء األدكار  تصللللدع العبلقلللللات وتفكللللل  األسلللللري:ه/ 

بصػػورة مرضػػية فاألسػػرة الػػيت تعػػيش ُب االجتماعيػػة ا١ترتبطػػة ّٔػػا، عنػػدما يفشػػل عضػػو أك أكثػػر ُب القيػػاـ بالتزامػػات دكره 
،فػإف التفكػػك األسػرم ٯتيػػل إٔب  (5)أسػوء حػػاال النهايػػة ُب الغالػب تكػوفك  صػػف بأنػو ُب حالػػة حػرب دائػػمصػراع دائػم تو 

االنتشار ُب آّتمعات ا١تتحضػرة أكثػر مػن انتشػاره ُب آّتمعػات الناميػة سػلوكيا كنفسػيا كاجتماعيػا علػى التوافػق معػو ُب 
مػػػع التطػػػورات اٞتديػػػدة كعليػػػو التفكػػػك األسػػػرم يعػػػود إٔب عػػػدـ الػػػتبلـؤ بػػػُت أ٪تػػػاط السػػػلوؾ الػػػيت أفرزهتػػػا  عػػػدـ التكيػػػف

ينػػتج ١تعظػػم أفػػراده  الػػذمجتمػػاعي الواقػػع االاالجتماعيػػة ك  اٟتالػػةحضػػارة منبثقػػة عػػن بػػٌت اجتماعيػػة ٗتتلػػف جوىريػػا عػػن 

                                                           

 )1(أٛتد، العموشي ك ٛتود، العليمات.المشكبلت االجتماعية. د ط.الشركة العربية ا١تتحدة للتسويق،2008،ص93.
249سبخاكم خد٬تة .مرجع السابق،ص(2)  

 )3(مصطفى، ا٠تشاب .دراسات في المجتمع العائلي.د ط. بَتكت:دار النهضة العربية،1981،ص200.
. 350خد٬تة ، سبخاكم.مرجع السابق،ص (4)  
.251خد٬تة ، سبخاكم.مرجع السابق،ص(5)  
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د التفكػػك األسػػرم مػػن أىػػم األسػػباب ا١تؤديػػة إٔب يعػػ . (1)يحػػافظ فيػػو علػػى القػػيم كاألعػػراؼ احملليػػةفإمكانيػػة التصػػرؼ 
اال٨تراؼ فاألسرة ا١تفككة أك ا١تتصدعة أيا كاف سبب تفككها يتولد عنها اضطراب نفسي لدل الفرد كعػدـ االسػتقرار 

 .داخل األسرة يدفع إٔب اال٨تراؼ كالتشرد لدل الفرد كعدـ االستقرار داخل األسرة يدفع إٔب اال٨تراؼ كالتشرد 
 أساليب التنشئة االجتماعية: سوءع/ 
ىركب العامل من مواجهة مطالب كمسؤكليات أبنائو كزكجتػو ٦تػا يعػرض أفػراد األسػرة إٔب اإل٫تػاؿ الشػديد اإلىمال :/1

 نفسيا) يسوقهم ذلك إٔب طريق اٞترٯتة كاال٨تراؼ كالولوج غي عآب التشرد كالتسوؿ.-أخبلقيا–سواء(بد٘ب 
كب من ا١تنزؿ كالتعرض ألخطار الطريػق ككثػَتا مػا يػدفعهم لبلنتقػاـ ٦تػن حػو٢تم عػن طريػق اليت تدفع إٔب ا٢تر  القسوة:/2

 .(2)التشرد، التسوؿ كلها مسالك غَت مشركعة السرقة، االعتداء،
يعػيش فيهػا القػدكة اٟتسػنة ُب آّتمػع  فالشخص الذم يعػيش داخػل أسػرة تغيػب ة داخل األسرة:و عدم توافر القد/3

علػػػػى الظلػػػػم، القسػػػػوة كا٠تػػػػوؼ كالعػػػػدكاف كمػػػػن ٍب فإنػػػػو ينػػػػدفع إٔب التعبػػػػَت عػػػػن ذلػػػػك ُب ا١تسػػػػالك غػػػػَت  مًتبيػػػػا (الًتبيػػػػة)
 .(3)جتماعية من بينها التشردالا

   آثللللللار الللللتشرد:/ 3
العنف: ىو السلوؾ الذم يتضمن استخداـ القوة ُب االعتػداء علػى شػخص آخػر دكف إرادتػو أك  العنف والعدوان :أ/ 

يسػػيء إٔب ذلػػك الشػػخص كيسػػبب لػػو ضػػرر جسػػميا أك نفسػػيا أك  فمتنػػاع عػػن فعػػل أك قػػوؿ مػػن شػػأنو  أاالاإلتيػػاف أك 
"على أنػو فعػل مػن األفعػاؿ الػيت هتػدؼ إٔب إجبػار الفػرد إٔب االىتبػاؿ إلرادتنػا  )بوزفيتش(،كما عرفو العآب (4)اجتماعيا 

و اجتماعيػػػػا أم أنػػػػو سػػػػلوؾ يعاقػػػػب عليػػػػو "ىػػػػو فعػػػػل ٦تنػػػػوع قانونيػػػػا كغػػػػَت موافػػػػق عليػػػػ محمللللد عللللاطف غيللللثكيعرفػػػػو (5)

                                                           

 )1(خليل ، شكور.أمراض المجتمع .ط3. بَتكت: الدار العربية للعلـو ،1995،ص36.
)2( زكية، عبد القادر خليل .الخدمة االجتماعية في مجال رعاية المتسولين والمسجونين والمفرج عنهم.د ط. القاىرة:مكتبة أ٧تلو ا١تصرية للنشر، 

71ص  
.72نفس ا١ترجع ،ص (3)  

 )4( ٤تمد األمُت، البشرم.العنف األسري في ظل العولمة. د ط . الرياض:جامعة نايف العربية للعلـو األمنية ، 2005، ص13.
)5( ٚتاؿ، معتوؽ.مدخل إلى علم االجتماع الجنائي،أىم النظريات المفسرة للجريمة واالنحراف.ط1.اٞتزائر :دار بن مرابط للنشر كالطباعة، 

.114،ص2008  
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يشػػَت علمػػاء االجتمػػاع إٔب العنػػف ظػػاىرة خارجػػة عػػن تكػػوين األفػػراد ٧تػػد علمػػاء الػػنفس ٯتيلػػوف السػػتعماؿ  .(1)القػػانوف
 مصطلح العدكاف بدال من العنف.

لفظػي  ٕتػاهوب فرد آخػر أك آخػرين،أك اإف ا١تعٌت السوسيولوجي للعدكاف ىو أم سلوؾ يصدر عن أفراد أك ٚتاعات ص
غػػػػَت مباشػػػػر أملتػػػػو مواقػػػػف الغضػػػػب أك اإلحبػػػػاط أك الػػػػدفاع عػػػػن الػػػػذات  كأإ٬تابيػػػػا كػػػػاف أـ سػػػػلبيا ،مباشػػػػر  ،ماديػػػػا أك

العػدكاف بأنػو ا١تيػل للعػدكاف كالتػدمَت،  سلايكسكيػرل  (2)كا١تمتلكات كيًتتب عليو إٟتاؽ ضرر بد٘ب أك مادم أك نفسي
يعرفػػو : "بأنػػو نشػػاط ىػػداـ ٗتػػرييب مػػن أم نػػوع أك أنػػو نشػػاط يقػػـو بػػو الفػػرد إلٟتػػاؽ األذل لشػػخص آخػػر  ىيلجللارأمػػا 

 .  (3)،إما عن طريق ا١تادم ٟتسي أك عن طريق االستهزاء كالسخرية 
ر كمن بُت األسباب ا١تؤديػة للعػدكاف أنػو غريػزة موجػودة لػدل اإلنسػاف أك عػن طريػق الػتعلم عػن طريػق ا٠تػربات الػيت ٯتػ   

األسػباب معظػم األفػراد يػأتوف مػن أسػر  أىػم كمػنميػة أم نتيجػة إحباطػات متكػررة ّٔا الفرد ُب حياتو أك عػن نتيجػة حت
 .(4)تسودىا ا٠تبلفات (الشجار ،الصداع) فإهنم يكسبوف صفات عدكانية

، كيعػرؼ (5)البلػدافالتسوؿ يعرؼ أنو طلب الصدقة كاإلحساف ُب الطرؽ العامػة كىػو فعػل ٣تػـر ُب بعػض  التسول:ب/
ىػػػو الوقػػوؼ ُب الطػػػرؽ العا١تػػػة كطلػػب ا١تسػػػاعدة ا١تاديػػػة مػػن ا١تػػػارة أك األمػػػاكن العموميػػة أك االدعػػػاء أك التظػػػاىر  أيضػػا :

بػػأداء خدمػػة للغَت،كالقيػػاـ بعمػػل مػػن األعمػػاؿ الػػيت تتخػػذ شػػعار اإلخفػػاء التسػػوؿ أك ا١تبيػػت ُب الطرقػػات كّتػػوار ا١تنػػازؿ 
بػػاٞتركح أك العاىػػات أك اسػػتعماؿ أيػػة كسػػيلة أخػػرل مػػن كسػػائل العػػيش الكتسػػاب عطػػف ككػػذلك اسػػتغبلؿ اإلصػػابات 

 .(6)اٞتمهور
االٕتػػػػاه االجتمػػػػاعي يقػػػػـو علػػػػى اعتبػػػػار التشػػػػرد ىػػػػو ظػػػػاىرة ذات أبعػػػػاد  التفسللللير االجتمللللاعي لظللللاىرة التشللللرد :/ 4

تلػػك العوامػػل الػػيت تشػػكل  كلػػذلك ىػػدؼ ىػػذه التفسػػَتات االجتماعيػػة ىػػو ٖتديػػد األبعػػاد كتشػػخيص اجتماعيػػة معينػػة ،
 )األرضية لتكوين ىذا السلوؾ اإل٨تراُب (التشرد

                                                           

 )1( ٤تمد ، عاطف غيث.قاموس علم االجتماع .ط1.الدار اٞتامعية للنشر كالتوزيع ، 1995،ص259.
)2( عبد آّيد ، سيد أٛتد منصور ك زكريا أٛتد ، الشربيبٍت .سلوك اإلنسان بين الجريمة ،اإلرىاب ،العدوان.ط1. القاىرة: دار الفكر العريب ، 

.154،ص2003  
 )3( عبد الرٛتن،العيسوم.عبلج المجرمين.ط1 . بَتكت: منشورات اٟتليب اٟتقوقية ، 2005 ، ص 123 .

www.4uvab.com2007  (11)/7،(مقاؿ).4(سعد، ناصر الدين.السلوك العدواني( 
 )5(٤تمد ، أبو زيد.المعجم في علم اإلجرام واإلجتماع القانوني والعقاب.د ط.القاىرة:دار غريب للطباعة كالنشر ، د س ، ص 424 .
 )6(٤تمد ، أبو سريع.ظاىرة التسول ومعوقات مكافحتها. د ط . القاىرة :من االٕتاىات ا١تقدمة األكادٯتية الشرطة ،1980 ، ص04.
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 :لنظريات التي فسرت ظاىرة التشردومن بين ا 
البلمعيارية ٘تثل فكرة ٤تورية ُب نظرية دكر كاٙب السوسيولوجي ،كما أنو اسػتخدمها كػأداة لتحليػل  النظرية البلمعيارية :

اإلنسػا٘ب بوجػو عػاـ ،كقػد تبػُت أف البلمعياريػة عنػد دكر كػاٙب تشػَت إٔب حالػة اضػطراب اال٨تراؼ كاٞترٯتػة كلفهػم السػلوؾ 
تصيب النظاـ أم حالة من انعداـ االنتظاـ أك تسيب تنجم عنػو أزمػات أسػرية كاقتصػادية ُب نفػس الوقػت الػذم تػؤدم 

 .(1)إٔب اال٨تراؼ
لوؾ األفػػراد ُب آّتمػػع كحػػُت ٮتتػػل ىػػذا اٞتهػػاز فػػالتنظيم االجتمػػاعي كمػػا يػػراه "دكر كػػاٙب" يشػػكل جهػػازا ضػػابط لسػػ    

فيضػػػطرب ُب تأديػػػة كظيفتػػػو الضػػػابطة لتحقيقهػػػا .عندئػػػذ تفقػػػد اٞتهػػػة التقليديػػػة الضػػػابطة قػػػدرهتا علػػػى تصػػػحيح مسػػػَتة 
األفراد كضبط سلوكهم لذلك يتعرض آّتمػع إٔب حالػة عػدـ انتظػاـ حيػث تغيػب السػوية االجتماعيػة كيػدخل اال٨تػراؼ 

 الػػيتكىػػذا مػػا ٭تػػدث عنػػد بعػػض األسػػر  (2)ٓب ٯتنػػع اسػػتخدامو كإطػػار تفسػػَتم ُب ٣تػػاؿ السػػلوؾ ا١تنحػػرؼ كىػػذا التفسػػَت
سػػوية الغػػَت ٨تػػو اٞترٯتػػة كالطػػرؽ  ينػػدفع بعػػض األفػػراد٦تػػا ٬تعػػل  ،القػػيم كا١تعػػايَت كهتمػػلالضػػياع االجتمػػاعي علػػى مػػد تعت

 إلشباع بعض األىداؼ منها ظاىرة التشرد أم اإلنسجاب من الواقع.
كضاع اليت يعيشها األفػراد، كقػد ميػز بػُت ٜتسػة ردكد أفعػاؿ ؤلكذلك يرل مَتتوف أف اال٨تراؼ ىو استجابة طبيعية ل     

( اسػػتجابات ) ٤تتملػػة إتػػاه التجػػاذب كالتػػوتر بػػُت القػػيم السػػائدة كا١تتفػػق عليهػػا، كقلػػة اإلمكانيػػات أك الوسػػائل ا١تتاحػػة 
 (3)لؤلفراد لتحقيق ىذه الطموحات كالرغبات.

كنتيجػة  ٔب حالػة اضػطراب األسػرةالبلمعيارية عند دكر كاٙب كاليت يشَت إ  كمنو أف ٧تد تفسَت الظاىرة التشرد من خبلؿ:
أما مَتتوف من خبلؿ عملية االنسحاب كالفشل ُب مواجهة الواقع ُب البيئػة األسػرية فػبل ٬تػد  التغَت االجتماعي السريع،

  التشرد .الفرد غَت االنسحاب كاالنتماء إٔب عآب
لقػػػد صػػػنف القػػػانوف اٞتزائػػػرم كبػػػاألخص قػػػانوف العقوبػػػات قضػػػية التشػػػرد ُب  نظلللرة المشلللرع الجزائلللري للتشلللرد :/ 6

التسوؿ كالطفػل " االعتبػار" ا١تشػرع" ظػاىرة التشػرد ٔتػرض اجتمػاعي ك٬تػب مكافحتهػا ٟتمايػة آّتمػع ألف ىػذه الظػاىرة 

                                                           

 )1(ٚتاؿ ، معتوؽ.مدخل إلى علم االجتماع الجنائي. ط1. اٞتزائر: دار بن مرابط للنشر كالطباعة ، 2008،ص229.
 )2(عدناف الدكرم.أسباب الجريمة وطبعة السلوك اإلجرامي.مرجع سابق ،ص237.

.245ٚتاؿ ، معتوؽ.مرجع السابق،ص(3)  
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كالسػرقة ،كالبغػاء أم الػدعارة، الزنػا، كالتسػوؿ حيػث تتخػذ مػن طػرؼ كثيقة الصلة بالتسوؿ كامتهاف مهػن غػَت مشػركعة  
 .(1)ا١تتشردين كوسيلة للعيش كىي ٦تارسات تضر آّتمع ُب سبلمتو كآمنو

كمػػا أف ا١تشػػرع اٞتزائػػرم ٓب يفػػرؽ بػػُت تشػػرد األحػػداث كتشػػرد الكبػػار كمػػا أف األحكػػاـ ا٠تاصػػة باألحػػداث اٞتػػا٨تُت ُب 
كمػا ىػو الشػأف ُب التشػريعات العا١تيػة مثػل القػانوف الفرنسػي كالعواقػب فا١تشػرع اٞتزائػرم اعتػرب قانوف اإلجراءات اٞتنائية  

 .(2)التشرد جرٯتة معاقب عليها سواء للكبار أك الصغار
ضػػد األمػػن العمػػومي كقػػد حػػدد  عتػػرب جرٯتػػةالعقوبػػات ضػػمن قسػػم اٞتنايػػات كافقػػد صػػنفو التشػػريع اٞتزائػػرم ُب قػػانوف 

"يعػػد متشػػرد كيعاقػػب بػػاٟتبس مػػن شػػهر إٔب سػػتة أشػػهر كػػل مػػن لػػيس لػػو ٤تػػل إقامػػة ثابػػت كال  196العقوبػػة ُب ا١تػػادة 
كسائل عيش كال ٯتارس عادة حرفة أك مهنة رغم قدرتو على العمل كيكوف قد عجز ُب إثبات أنػو قػدـ طلػب للعمػل أك 

 .(3)رفض عمبل بأجر عرض عليو
م على ما يلي " توقع علػى القاصػر الػذم ٓب يكمػل الثالثػة عشػرا " من قانوف العقوبات اٞتزائر 49كقد نصت ا١تادة "   

 .سنة لتدابَت اٟتماية أك الًتبية  18كمع ذلك فإنو ُب مواد ا١تخالفات أك اٞتنح قد يكوف ، 4تدابَت اٟتماية كالًتبية"
 :البلجئة السورية أسبللللللاب تللشرد المللرأة/ 7
 :  العواملللل االجتماعيةأ/ 
تعػػد األسػػرة مػػن ا١تػػؤثرات القويػػة الػػيت تسػػاىم ُب تكػػوين شخصػػية الفػػرد بتوجيػػو سػػلوكو كٖتديػػد  ة:األسريلللللظروف اللللل/ 1

إتاىاتػػو كيرجػػع ذلػػك ُب كوهنػػا ٘تثػػل أكؿ ٣تتمػػع يتفاعػػل معػػو اإلنسػػاف منػػذ كالدتػػو، فيػػتعلم أسػػاليب فيهػػا مبػػادئ الًتبيػػة 
مػػع أفػػراد أسػػرتو علػػى اخػػتبلؼ ٝتاهتػػا مػػن عطػػف أك كأسػػاليب االنػػدماج مػػع احتكاكػػو بػػالظركؼ الػػيت تطبػػع العبلقػػات 

 .(5)قسوة كعنف أك رقة كعناية أك إ٫تاؿ
ىػػػركب العائػػػل مػػػن مواجهػػػة مطالػػػب كمسػػػؤكليات أبنػػػاءه كزكجتػػػو ٦تػػػا يعػػػرض أفػػػراد األسػػػرة إٔب اإل٫تػػػاؿ  اإلىملللال :/ 2

  التشرد.الشديد سواء (بدنيا ،أخبلقيا ،نفسيا) يسوقهم ذلك إٔب طريق اٞترٯتة كاال٨تراؼ كإٔب
                                                           

جامعة  ،رسالة دكتوراة دور البيئة األسرية باالشتراك مع باقي المؤسسات االجتماعية األخرى في ظهور السلوك اإلجرامي".." سيد أٛتد،  نقاز(1)
.181البليدة،ص  

 )2(ميز، العصرة .انحراف األحداث ومشكلة العوامل .ب ط. جدة: ا١تكتب ا١تصرم اٟتديث، د س  ، ص 46 .
 )3(إبراىيم، الشبا٘ب . الوجيز في شرح قانون العقوبات. د ط . بَتكت:دار الكتاب اللبنا٘ب ،د س،ص36.

 )4(عبد اهلل، سليماف .شرح قانون العقوبات الجزائري.د ط. اٞتزائر: ديواف ا١تطبوعات اٞتامعية،2002،ص216.
 )5(علم االجتماع ودراسة المشكبلت اإلجتماعية.ترٚتة عزت سيد أٛتد.د ط . دار ا١تعارؼ اٞتامعية ،1997، ص199.
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ككثػَتا مػا يػدفعهم لبلنتقػاـ كاالعتػداء كالغػش كا٠تػداع  ،ا٢تركب من ا١تنػزؿ كالتعػرض ألخطػاراليت تدفع إٔب  القسوة :/ 3
كػػػل ىػػػذه بػػػدكرىا تػػػؤدم إٔب (1)كالتسػػػوؿ ككلهػػػا علػػػى اخػػػتبلؼ أنواعهػػػا مسػػػالك غػػػَت مشػػػركعة كسػػػلوكا غػػػَت اجتماعيػػػا 

 التشرد.
ا١تمػارس داخػل األسػرة أىػم عامػل مػن عوامػل التشػرد كذلػك ١تواجهػة الوضػع األسػرم يعػد العنػف  العنف األسري:ب/ 

الػػػذم يعػػػيش فيػػػو الفرد،خاصػػػة العنػػػف ا١توجػػػو ضػػػد ا١تػػػرأة سػػػواء كػػػاف مػػػن الػػػزكج أك مػػػن الوالػػػدين كاألخػػػوة فػػػبل ٯتكنهػػػا 
ا٢تػػركب كمنػػو مػػواجهتهم حيػػث ٖتمػػل ذلػػك الضػػرب الػػذم تتعػػرض لػػو كبالتػػإب ال ٕتػػد سػػبيبل للخػػركج مػػن األزمػػة سػػول 

 التشرد.
) أظهػػػره كجػػػود نسػػػب عاليػػػة مػػػن االعتػػػداء البػػػد٘ب Jarvis1991كىػػػذا مػػػا أكدتػػػو عػػػدة دراسػػػات جػػػارفيز كآخػػػركف (  

كاٟتسػػي ،حيػػث توصػػلت إٔب إبػػراز فػػركؽ بػػُت اٞتنسػػُت مػػن حيػػث شػػدة تعػػرض كػػل مػػن الػػذكور كاإلنػػاث للضػػرب تأكػػد 
اٞتنسػػػي) مقارنػػة بالػػػذكور حيػػث قػػػدرت نسػػبة الفتيػػػات اللػػػواٌب لػػديهم أف اإلنػػػاث أكثػػر عرضػػػة لئلعتػػدائُت معا(البػػػد٘ب ك 

) %83.9معػا فكانػت نسػبتهن ( السػابقُت ) أما الفتيات اليت تعرضن لئلعتػدائُت%87.3نسي (اٞتتعرضن لبلعتداء 
 .(2)من ٣تموع ا٢تاربُت

فتػاة كتشػردىا كال يعتػرب اٟترمػاف العػاطفي مػن أىػم أسػباب ىػركب ال: الحرمان من الحاجات )الحرمان العلاطفي(ج/ 
ٯتكن أف يتوفر ىذا اٟتناف كالعطػف إال بوجػود الوالػدين داخػل األسػرة كقرّٔمػا مػن أبنائهمػا كُب ىػذا آّػاؿ تقػوؿ سػامية 

غيػاب الوالػدين مػن البيػت أك ا٢تجػر أك الطػبلؽ فيػو حرمػاف لػؤلكالد مػن اٟتنػاف االجتماع :حسن الساعاٌب أستاذة علم 
 .(3)حرماف ألف اٞتوع العاطفي لو تأثَت سليب على شخصية اإلنساف كالعاطفة كاألماف كىو أسوء 

كبالتإب يعد اٟترماف من أىم أسباب التشرد كالبحث عن من ٭تقق ٢تػا اإلشػباع العػاطفي كبالتػإب ىنػاؾ عبلقػة بػُت      
اٟترمػػػاف العػػػاطفي كتشػػػرد ا١تػػػرأة كلػػػذلك غيػػػاب االتصػػػاؿ كاٟتػػػوار األسػػػرم مػػػن بػػػُت اٟتاجػػػات النفسػػػية الػػػيت تشػػػعر ا١تػػػرأة 

                                                           

 )1(زكية ،عبد القادر خليل .الخدمة اإلجتماعية في مجال رعاية المتسولين والمسجونين والمفرج عنهم.دط. مكتبة أ٧تلو ا١تصرية للنشر،د س، ص51 
،جامعة .أطركحة لنيل شهادة دكتوراه ،علم نفس االجتماعي ."المحددات النفسية واالجتماعية الظاىرة الهروب من البي " فتيحة، كركوش(2)

.125،ص2008ػػػ2007اٞتزائر،  
http://almari.com/tppice/vien/otticl3(مية حسن الساعاٌب .ظاىرة ىروب الفتاة من البي . ا١توقع( 

02،ص08/04/2011تاريخ ا١تقاؿ   

http://almari.com/tppice/vien/otticl
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ألسرية عامبل ىاما من عوامػل تشػرد ا١تػرأة كخركجهػا للشػارع سػواء كػاف باالنتماء كاالستقرار النفسي كمنو تعد الظركؼ ا
 تتشرد. البلجئة السورية بالقسوة أك اإل٫تاؿ أك العنف أك اٟترماف كلها أسباب ٕتعل ا١ترأة

كمػػػا أف للحػػػركب دكر رئيسػػػي ُب تشػػػرد ا١تػػػرأة البلجئػػػة السػػػورية ُب اٞتزائػػػر، بعػػػد فرارىػػػا مػػػن االضػػػطهاد د/ الحلللروب: 
لتجد أمامها قسػوة العػيش بانتظارىػا كٔتػا أهنػا غػَت قػادرة علػى شػراء ضػركريات اٟتيػاة مػن بيػت يؤكيهػا إٔب أكػل  للحماية

ليسػػد رمقهػػا تنصػػدـ بػػالواقع كتلجػػا إٔب التشػػرد ُب اٞتزائػػر خػػَت ٢تػػا مػػن أف ٘تػػوت ىػػي كأىلهػػا ُب اٟتػػرب الػػيت تركتهػػا ُب 
 سوريا.
 االقتصاديللللة:العواملللللللللل /2
لتػػػػأثَتات السػػػػلبية لتعػػػػد البطالػػػػة مػػػػن أخطػػػػر اآلفػػػػات االجتماعيػػػػة الػػػػيت هتػػػػدد النسػػػػيج االجتمػػػػاعي نظػػػػرا  لللللة :البطاأ/ 

كانعكاسػػاهتا ا١ترضػػية داخػػل آّتمػػع،إذ تػػؤدم إٔب ا٨تػػبلؿ القػػيم كا١تعػػايَت االجتماعيػػة كمػػن نتائجهػػا ظهػػور الفقػػر كىػػذا مػػا 
 .(1)مبلئما يدفع إٔب الوقوع ُب اال٨تراؼ ايوفر للفرد جو 

يعػػد الفقػػر مػػن أىػػم ا١تشػػكبلت االقتصػػادية الػػيت يواجههػػا العػػآب خاصػػة علػػى اعتبػػار أف الفقػػر يسػػاىم ُب  الفقللر:ب/ 
٦تا يكوف سببا ُب التشرد كالتسوؿ كما ٕتػدم اإلشػارة  (2)اهنيار األسرة كتفككها كيؤدم إٔب انتشار اال٨ترافات كاٞترائم 

 ا٠تركج إٔب الشارع كالبحث عن عمل.إٔب أف األسرة الفقَتة قد تدفع با١ترأة إٔب 
كانتشػرت  ل يػدفعهم إٔب التشػرد ،كشػا١ت كىػذا لؤلفػراد اٟتمايػة السػكن دكر فعػاؿ ُب عػدـ تػوفَت ةإف ألزمػ أزمة السكن:

 ىذه الظاىرة ُب اآلكنة األخَتة خاصة ُب ا١تدف ٦تا يدفع معظم األشخاص ا١تبيت ُب الشوارع خاصة العائبلت .
 النفسيللللة:العواملللللل / 3
تتمثػػػػل ُب حػػػػاالت فقػػػد اإلدراؾ كاإلرادة كاضػػػػطراب ا١تلكػػػػات العقليػػػة كاخػػػػتبلؿ ٚتيػػػػع أك معظػػػػم األملللراض العقليللللة:أ/ 

عناصر الشخصية،فتوجد حسب ما كصػف العػآب كػرايلُت نػوعُت مػن األمػراض العقليػة كىػي العضػوية كاألمػراض العقليػة 
 كمن أىم ىذه األمراض ىي : (3)الوظيفية

                                                           

 )1(عبد الرٛتن، العيسوم.عبلج المجرمين.مرجع سابق ، ص277.
 )2(أمَتة ، منصور يوسف علي.محاضرات في قضايا السكان واألسرة والطفولة.د ط. اإلسكندرية: ا١تكتب اٞتامعي اٟتديث، 1999،ص115 .

، نشأة إبراىيم.علم النفس الجنائي.ط5. عماف:دار الثقافة للنشر كالتوزيع ، د س ، ص151.  )3(أكـر
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مػػرض عقلػػػي خطػػَت حيػػػث ٯتيػػل فيػػو ا١تػػػريض بالشػػعور بالرغبػػػة ُب ا١تػػوت كمػػا يعػػػا٘ب مػػن األرؽ كمػػػن أٓب كتئللاب:اال / 1
 .(1)الذات كيعجز عن االرتباطات االجتماعية كيضخم ا١تشكبلت اليت تواجهو ك٭تط دائما من قدر نفسو

و مػن شػركط تقػف ُب كجػو إشػباع ٭تػدث اإلحبػاط نتيجػة إدراؾ الفػرد كمػا ينطػوم عليػو ا١توقػف احملػيط بػ اإلحباط:/ 2
أشػكاؿ ٗتتلػف فيمػا بينهػا مػن حيػػث الشػدة كمقػدار التهديػد الػذم يصػػيب  ةع ا١توجػود لديػو كيأخػذ اإلحبػاط عػػدالػداف

 .(2)الذات كما ٗتتلف ُب ا١تصدر الذم تأٌب منو العوائق
ٯتثل ا١تضطربُت عقليا كالذم ٯتكن اعتباره من ناحية " الطب العقلي سػلوؾ غػَت مػألوؼ كغػَت منتظػر حيػث  كالذم    

ُب الغالػػب إٔب كجػػود اضػػطرابات نفسػػية  ةكغػػَت ا١تنطقيػػ ةالشػػاذ علػػى حالتػػويفػػر الفػػرد مػػن مكػػاف إقامتػػو األصػػلية كيشػػَت 
 .(3)ت فصاميةتكشف عن صعوبات داخلية كاضطرابات ا٢توية كحاالت التهميش كحاال

ىػػذه االضػػطرابات كاألمػػراض العقليػػة فنجػػدىم يبيتػػوف ُب الطرقػػات  تظهػػر علػػيهمكغالبػػا معظػػم ا١تتشػػردات مػػن النسػػاء 
كاحملطػػػػات كغَتىا.كمػػػػا توجػػػػد عوامػػػػل أخػػػػرل خاصػػػػة بػػػػا١ترأة ٕتعلهػػػػا عرضػػػػة للتشػػػػرد تتمثػػػػل ُب العنوسػػػػة ، االغتصػػػػاب، 

 ا٠تلقية .ىات اٞتسمية ك التشو 
 :البلجئة السورية مترتبة عن تشرد المرأةالجرائم الثالثا: 
على الرغم من أف البغاء موضع استنكار من الناحية االجتماعية، كعلى الػرغم مػن أنػو كصػمة ُب جبػُت مػن  البغاء:/ 1

٘تارسو من اإلناث ،فػإف الواقػع يثبػت انتشػاره ُب ٚتيػع آّتمعػات ا١تتحضػرة اٟتاليػة ،كيقصػد بػو ذلػك الفعػل الػذم تقػدـ 
األنثػػى نفسػػها لبلتصػػاؿ اٞتنسػػي مػػع الػػذكور بػػدكف ٘تيػػز كىػػو عبلقػػة جنسػػية ٥تتلفػػة مػػأجورة أك غػػَت مػػأجورة ،كىػػو فيػػو 

،فػإف (4)ظاىرة اجتماعية غَت سليمة ألنو يضر با١تصلحة االجتماعية كيؤدم إٔب تفكػك اٟتيػاة كفسػاد آّتمػع بوجػو عػاـ
إٔب احػػًتاؼ البغػػاء كذلػػك بسػػبب ظػػركؼ  بػػا١ترأة ا١تتشػػردةع التشػػرد مػػن العوامػػل الػػيت تعمػػل علػػى هتيئػػة الظػػركؼ الػػيت تػػدف

اٟتيػاة الػػيت تعيشػها كىػػي حيػػاة الشػارع كىػػذا النػوع مػػن اٟتيػػاة االجتماعيػة يتػػيح ٢تػا تكػػوين عبلقػػات غػَت شػػرعية ك٦تارسػػة 
 مهنة البغاء ،فتقع ٖتت ضغط كإغراء شديدين للسلوؾ.

                                                           

 )1(عدناف الدكرم.أسباب الجريمة وطبيعة السلوك اإلنحرافي.مرجع سابق ، ص156.
 )2(٤تمد كامل ا٠توٕب.األمراض العقلية الجنائية.د ط .القاىرة:بدكف دار نشر،1956،ص71.

.15. مرجع سابق، ص."المحددات النفسية واالجتماعية لظاىرة الهروب من البي فتيحة، كركوش(3)  
 )4(سامية ، حسن الساعاٌب.علم االجتماع الجنائي.د ط. القاىرة:دار الفكر العريب ،2005،ص196-195.
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ؿ غصػػبو يغصػػبو ،أخػػذه ظلمػػا كاغتصػػابو كغصػػبو فبلنػػا مػػأخوذة مػػن الغصػػب كىػػو مصػػدر،يقا االغتصللاب:  لغللللة:/ 2
 .(2)بأنو ٛتل الرجل ا١ترأة على االتصاؿ بو جنسيا ،دكف رضا أك اختيار منها .(1)على الشيء ،قهره

 .(3)كىو كل فعل لئليبلج اٞتنسي مهما كانت صيغتو برتكب على الغَت باستخداـ العنف كاإلكراه كالتمرير كا١تباغتة
القضػيب ُب ا١تهبػل أكال كسػواء  (إدخػاؿ) التحرش كالتبلصق بأعضاء اٞتنس سواء اقًتنػت ذلػك بػاإليبلجكما أنو حالة 

 .(4)اقًتف باستخداـ القوة كالتهديد أـ ال كذلك دكف موافقة آٍّت عليو
كالػػػػيت تػػػػنص علػػػػى العقوبػػػػة التجرٯتيػػػػة  2014مػػػػن قػػػػانوف العقوبػػػػات اٞتزائػػػػرم لسػػػػنة  336حيػػػػث جػػػػاء ُب نػػػػص ا١تػػػػادة 

 .(5)سنوات  10سنوات إٔب  5تصاب أنو "كل من ارتكب جناية االغتصاب يعاقب بالسجن ا١تؤقت عن لبلغ
فمن النتائج ا١تًتتبة على كجود ا١ترأة ُب الشػارع تعرضػها لبلغتصػاب فوجودىػا ُب الشػارع مشػردة بػدكف مػأكل كبػدكف    

ة يسػػببها مياب كىػػذا األخػػَت لػػو أثػػار جسػػرجػػل ٭تميهػػا تكػػوف عرضػػة للمنحػػرفُت الػػذين ٯتكػػن أف يتعرضػػوا ٢تػػا باالغتصػػ
 للمرأة سواء من الناحية النفسية أك اٞتسمية ٔتا أنو قد يفرض عليها أمومة غَت شرعية .

إف ىػػذا النػػوع مػػن اٞتػػرائم يكتسػػي طػػابع خػػاص بػػالنظر ألنػػو ال ينػػدرج ُب إطػػار اٞتػػرائم الػػيت  التحللرش الجنسللي :/ 3
ٞتانػػب القػػانو٘ب علػػى أهنػػا جرٯتػػة اغتصػػاب كتػػارة زنػػا ٖتػػت الضػػغط كاإلكػػراه كُب يعاقػػب عليهػػا القػػانوف فتػػارة ينظػػر إليهػػا ا

 حاالت أخرل خيانة أك زكجية ُب حالة زكاج أحد الطرفُت كىذا النوع ال ٮتتصر على فئػة اجتماعيػة معينػة دكف أخػرل.
النفسػية  ـاآلالرمػوز  ش اٞتنسػي الػذم ىػو مػن بػُتكعلى ىذا األساس يظهر لنا بوضوح االنتشار الواضح لظاىرة التحػر 

كالعقليػػة كاٞتسػػدية كاالجتماعيػػة الػػذم تتعػػرض لػػو امػػرأة اليػػـو الػػيت أصػػبحت عرضػػو للعنػػف ّتميػػع أشػػكالو ُب أغلػػى مػػا 
٘تلكػػو كىػػذا األخػػَت مؤشػػر علػػى االىتػػزاز اٟتقيقػػي للقػػيم االجتماعيػػة الػػيت يعكسػػها معانػػاة ا١تػػرأة النفسػػية ا١تسػػكوت عنهػػا 

تمػػع إسػبلمي كعػػريب يزخػػر ٔتبػادئ ثقافيػػة ٖتصػػن الفػػرد مػن اللجػػوء إٔب إىانػػة ا١تػػرأة بػالرغم مػػن أننػػا تعتػرب أنفسػػنا ننتمػػي ّٓ
كاستغبل٢تا استغبلال سيئا يتناَب مع إنسانيتها أماـ النظرة االحتقارية للمجتمع للمرأة كىذا ما أفرز حالة مػن االضػطراب 

كاالضػػطهاد اٞتنسػي كىػذا مػػا  مػػن النسػاء يتعرضػن للعنػف %5بػداخل الكيػاف االجتمػاعي كمػػا يعكػس ذلػك أف ىنػاؾ 

                                                           

 )1(٣تد الدين، أ٤تمد بن يعقوب .القاموس المحيط. ط 6. لبناف : مؤسسة الرسالة،1998،ص120.
 )2(٤تمد الشحات، اٞتندم .جريمة اغتصاب اإلناث .د ط. مصر:دار النهضة العربية ،1990،ص36.

 )3(سيد حسن.الجرائم المخلفة باآلداب فقها وقضاء.د ط. مصر:مكتبة عآب الكتب ،1993،ص345.
.61،ص2006ػػ  2005رسالة ماجستَت ُب علم النفس االجتماعي ،جامعة منتورم ، ."آثار صدمة االغتصاب على المرأة ".راضية كيس(4)  

.7ا١تتضمنقانونالعقوباتاٞتزائرية.الصادرباٞتريدةالرٝتيةاٞتزائية.العدد16/04/2014ا١تؤرخفي1-14القانوف (5)    
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ا١تتشػردة ٦تػا ٬تعلهػا الشػارع عرضػة إٔب البلجئػة السػورية ك٩تص بالذكر ُب دراسػتنا ا١تػرأة (1)يوضح لنا اتساع ىذه الظاىرة 
 ٦تارسة عليها ىذه األفعاؿ اٞتنسية بسبب مكاهنا الذم ٬تعلها عرضة إٔب التحرش اٞتنسي.

 :عرض المقاببلترابعا: -

من خبلؿ مقابلتنا للمبحوثة نستنتج أهنا عانت مشاكل من قبل الزكج أثناء الزكاج بعدما كاف الزكج  الحالة األولى:
فهذا كاف عامبل مباشرا إٔب  سلوكو غَت سوم (مدمن ٥تدرات) ككاف يعنفها سواء عنف جسدم أك عنف لفظي ،
 وكات العنيفة ٦تا جعل األسرةطلب ا١تبحوثة الطبلؽ نتيجة سوء أخبلؽ الزكج كسبب الوضع األسرم السيئ كالسل

فًتؾ ىذا األخَت أثرا سلبيا على حياة ا١تبحوثة خاصة من الناحية كبعدىا ا٢تركب كاللجوء إٔب اٞتزائر تتفكك كتتصدع 
لو حىت ْتجة ضيق السكن كٓب يقدموا ٢تا ك االقتصادية ما دفعها إٔب التشرد ،كما أهنا تلقت الرفض من قبل األىل 

ماديا ،فواجهت عدة صعوبات خاصة أف لديها إبن يعا٘ب يا ك ة إلعالة أكالدىا. ٦تا اثر عليها نفسمساعدة مادية بسيط
،تفكك أسرة ا١تبحوثة سبب تشردىا كما أف مستول ا١تعيشي عامل من عوامل  %100 من إعاقة ذىنية بنسبة

 تشردىا . 
ْتجػة ا١تػرض  زكجها بعد كالدهتا البنتهػا الثانيػة ا١تبحوثة كانت تعيش حياة عادية إال أف بعد طبلقها من الحالة الثانية:

(مريضػػة عقليػػا) كىػػذا كػػاف ٖتػػت ضػػغط أىػػل الػػزكج.ٓب تكػػن ا١تبحوثػػة قػػادرة علػػى الصػػراع كالكفػػاح كذلػػك بسػػبب عػػدـ 
لػػػذلك قػػػررت االسػػػتقرار النفسػػػي كاالضػػػطرابات الػػػيت عاشػػػها كشػػػعورىا با٠تيبػػػة كالفشػػػل كاإلحبػػػاط نتيجػػػة ىػػػذا الطػػػبلؽ 

، تعرضػػت ا١تبحوثػػة إٔب عػػدة مشػػاكل سػػواء كانػػت نفسػػية بعػػد تفاجئهػػا ٔتوضػػوع كاللجػػوء إٔب اٞتزائػػر ا٢تػػركب مػػن سػػوريا
بعػػد فقػػداف أسػػرهتا كزكجهػػا بعػػدما كانػػت تعػػيش حيػػاة عاديػػة علػػى نفسػػيتها  اثػػرا١تاديػػة مػػا  الطػػبلؽ ككػػذلك مػػن الناحيػػة

حيػػث كانػػت  ،أكثػػر عرضػػة للمشػػاكلدىػػا ٦تػػا جعلهػػا فكانػػت ٔتثابػػة صػػدمة كبَتة،خاصػػة بعػػدما حرمهػػا الػػزكج مػػن أكال
 .من األحياف كاف الشارع كالتشردفا١تلجأ الوحيد ُب كثَت  ، يؤكيهاتعيش بُت األىل كاألقارب فلم ٘تلك مأكل ثابت 

والـيت أثـرت  غـاات الـيت حلقـت اجملتمـعاحلالة اليت بني أيـدينا تعكـص صـورة سـلوكية تكشـم عـا مـدى الت الحالة الثالثة:
 بدورىا على سلوك تعامل األفراد فيما بينام، األمر الذي أدى إىل بروز عدة ظواىر ما بيناا ظاىرة التشرد.

وذلـك  ،زكجها بعدما طردىا من بيتها ىػي كأكالدىػا بػدكف رٛتػةإف دخوؿ ا١تبحوثة عآب التشرد كاف بسبب طبلقها من 
                                                           

مرجع سابق ، ص ص  ." دور البيئة األسرية باإلشتراك مع باقي المؤسسات اإلجتماعية األخرى في ظهور السلوك اإلجرامي"سيد أٛتد نقار(1)
205-209.  



 تركيب-م، جبهعة أديبهبى14/5/2016-13 األحببث العلوية احملكوة املشبركة يف املؤمتر العلوي الدويل األول: الالجئوى السوريوى بني الواقع واملأهول

183 
  

. ومل جتـد صـدرا رح ـا أو مسـاودة ماديـة أو معنويـة،  ـا يـدمـا زوجاـاا طرف أىلاا بعد طالقاا رفضت م ا١تبحوثةالن 
قيم التضاما العضوي كما جاء بـو ددور كـا د أو التكافـل االج بزكاؿ سورياجملتمع البل على أثر التغاات اليت حلقت 

سـورة النسـاء ا اهلل وال تشركوا بو شيئا وبالوالديا إحساوا وبذي القرىبد كاعبدكامتاعي كما أوضحتو الشريعة اإلسالمية د
 .أي اإلحسان إىل كل فرد يف اجملتمع بدءا ما الوالديا وأويل القرىب .36الية 

نسػػػتنتج مػػػن خػػػبلؿ ا١تبحوثػػػة أف سػػػبب مشػػػاكلها كتشػػػردىا يعػػػود إٔب تعػػػدد الزكجػػػات ٔتعػػػٌت التفكػػػك  الحاللللة الرابعلللة:
 .زكج سػببا ُب تفكػك األسػرة كتصػدعهاككػاف ىػذا الػ ،عنػد ٞتوئػو إٔب اٞتزائػر ج زكجهػا بالزكجػة الثانيػةاألسرم بعػدما تػزك 

لمسػتول االقتصػادم كل ٦تا دفعها للبقاء ُب الشارع مع ابنتهػا ىػذا أثػر علػى نفسػيتها كجعلهػا تعػا٘ب اضػطرابات نفسػية ،
د مػػػن أصػػػعب اٟتػػػاالت الػػػيت قمنػػػا بدراسػػػتها نظػػػرا فهػػػي تعػػػ ٢تػػػا (بيػػػت) ُب عػػػدـ قػػػدرهتا علػػػى تػػػوفَت ملجػػػأ عبلقػػػةا١تتػػػد٘ب 

 لصعوبة ا١تشاكل اليت تعرضت ٢تا ما جعل ا١تبحوثة ضعيفة من ٚتيع النواحي نفسيا كصحيا .
عػػدـ إعالػػة الوالػػدين كزكاج األب مػػرة أخػػرل ك  نسػػتنتج مػػن عػػرض اٟتالػػة أهنػػا تعػػيش حاليػػا انفصػػاؿ الحالللة الخامسللة:

بعػد مػدة انقطعػت ٚتيػع ُب البدايػة كانػت تعيػل ا١تبحوثػة ك للبحث عن مصدر للعيش  العائلة ما دفع األـ للذىاب بعيدا
فغيػػاب كػػل مػػن األب كاألـ تػػرؾ أثػػرا مػػن  االتصػػاالت معهػػا خاصػػة بعػػد خلػػق أخػػواؿ ا١تبحوثػػة ا١تشػػاكل بغػػرض طردىػػا ،

.فا١تبحوثػػة فقػػدت كػػل  ممػػُت لتحقيػػق ٪تػػو نفسػػي كاجتمػػاعي سػػو عػػدـ اٟتمايػػة كالشػػعور باٟترمػػاف العػػاطفي كاٟتنػػاف البلز 
ُب  إٔب العػػيش رغػػم انتقا٢تػػا الػػركابط األسػػرية الػػيت ٕتعلهػػا تسػػتقر(التهميش كالبلمباالة).فهػػذا كػػاف دافعػػا قويػػا إٔب تشػػردىا

كدخػػوؿ ا١تبحوثػػة عػػآب اال٨تػػراؼ نتيجػػة  لكػػن ا١تشػػاكل دفعتهػػا إٔب الشػػارع ،ديػػار الرٛتػػة ا١تخصصػػة البلجئػػُت ُب اٞتزائػػر
عػػا٘ب شػػجارات مػػع كمػػا أهنػػا كانػػت ت  االنفصػػاؿ كتػػرؾ الفتػػاة قابػػة نتيجػػة خلػػل كظيفػػي أسػػرم بعػػد انعػػداـ الضػػبط ك الر 

٦تا ىيأ ٢تا ا٠تركج إٔب الشارع كالتشرد.كذلك كاف ألثػار التغػَتات الػيت مسػت النسػق األسػرم كالػيت سػاعدت ُب  أقارّٔا 
 اف التشرد أحد مظاىرىا.بركز النزعة الفردية اليت جعلت األسرة ُب كضعية ىشة كضعيفة كمن ىنا ك

٦تا جعلها ضحية ىذا التفكك  ُب اٟترب عاشت ا١تبحوثة ظركؼ أسرية صعبة بعد كفاة كالدهتا الحالة السادسة:
خاصة أف األب كاف  ا١تعاناة بعدما تزكج األب بامرأة أخرل ،فكانت ُب شجار دائم معها كصل إٔب درجة التعنيف ،ك 

فعانت من اٟترماف العاطفي  شىت أنواع الضرب كالتعنيف من قبل زكجة األب، فعانت ا١تبحوثة يدافع على زكجتو ،
فا١تشاكل األسرية أثرت عليها كعلى نفسيتها فخرجت من البيت بدكف قصد أهنا  اليت كانت تتلقاه من قبل الوالدة ،

ة كلها فكاف ملجأىا هترب بل بسبب العنف اليت كانت تعيشو فبعد خركجها لقيت أهنا مرفوضة من قبل األب كالعائل
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فا١تأكل الوحيد ىو الشارع كالسبب الوحيد ىو  إال أهنا القت الرفض كعدـ القبوؿ ، ،اللجوء إٔب اٞتزائر الوحيد 
هتجر البيت ٔتحض إرادهتا كتلجأ إٔب الشارع، كلكن كانت فا١تبحوثة ٓب  التفكك األسرم خاصة بعد كفاة األـ.

 املة القاسية اليت كانت تتلقاىا.مدفوعة إٔب ىذا السلوؾ من جراء ا١تع
إف خركج ا١تبحوثة من منزؿ أىلها كاف بسبب ا١تعاملة السيئة اليت تلقتها من طرؼ إخوهتا كما  الحالة السابعة:

يرجع ذلك اقًتنت ىذه ا١تعاملة با١تمارسات اللفظية القاسية اليت كانت تتلقاىا بسبب اإلعاقة اليت كانت تعانيها ك 
كما أف )،  غَت متزكجة(ُب العمر  ا١توركثة اليت ٖتمل ُب طياهتا النظرة الدكنية للمرأة ا١تتقدمة سورممع الإٔب طبيعة آّت

كذا شعورىا عدـ ا١تراعاة ك شعر باٟترماف العاطفي ك جعلها تا غياب كالديها سبب نوع من االغًتاب داخل أسرهتا ٦ت
العمل إلعالة نفسها ماديا.كذلك للمستول ا١تعيشي جهلها ما أدل إٔب عدـ قدرهتا على بالنقص بسبب رجلها ك 

 ا١تتد٘ب كوهنا بدكف منحة . جعلها ٘تتهن التسوؿ.
إف الوسط األسرم الذم عاشت فيو ا١تبحوثة دفعها لبلعتقاد أف عشيقها سوؼ يوفر ٢تا حياة أحسن  الحالة الثامنة:

بلقة ا١تتوترة اليت كانت ا من حياهتا كما أف العمنقذىا ، لذلك رأت فيو فارس أحبلمها ك من اٟتياة اليت كانت تعيشه
 ذلك للخركج من منز٢تا دكف تفكَت .م عليها جعلها تليب طلب عشيقها ك تشديدىبينها كبُت عائلتها خاصة أخوىػػػػػػا ك 

علتها فمن خبلؿ ٖتليلنا لكبلمها تبُت لنا أهنا كانت تريد الفرار من منز٢تا بأم طريقة كانت دكف ٗتمينها ُب عواقب ف
وملا رجعت إىل تشردىا أدل إٔب فقداهنا عذريتها ك  أك كعيها عن اٟتالة اليت ٯتكن أف تًؤكؿ إليو األكضاع. ك ىو ما

زكاؿ .االجتماعيةاألىل، قوبلت بالرفض ما طرف األخ ومل جتد صدرا رح ا أو مساودة  ا يدل على أثر التغاات 
 .اء كاال٨تراؼ كإٔب عآب التشردٔب البغالرعاية دفعها إالتضامن كالتكافل االجتماعي ك 

يص دائرة حريتها كعلػى تقلوثة بعد الضغط ك التشديد عليها ك لبيئة األسرية اليت عاشتها ا١تبحل ،من ىنا نستطيع القوؿك 
ب أك٫تهػػا ْتيػػاة ٥تالفػػة ٟتياهتػػا حرماهنػػا مػػن أدٗب حقوقهػػا كػػالتعليم أدل ّٔػػا إٔب الوقػػوع ضػػحية مػػن طػػرؼ شػػاتصػػرفاهتا ك 

 بالتإب ما حدث ٢تا دفع بأىلها إٔب طردىا من ا١تنزؿ .ك 

إٔب البلجئػة السػورية  لقد أمدتنا نتائج الدراسة اليت قمنا ّٔػا بػأىم األسػباب الػيت دفعػت ا١تػرأة  النتائج العامة للدراسة .
للجزائػػر  النػػاتج عػػن اٟتػػرب اك عػػن الطمػػع أم بعػػد دخػػو٢تم التشػػرد حيػػث ارتبطػػت باٞتانػػب األسػػرم كالتفكػػك األسػػرم

    .البطالةارتبطت باٞتانب االقتصادم كا١تتمثل ُب الفقر ك اليت ك  استعملوا كل السبل ٟتل مشاكلهم ا١تادية،
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التشرد ظاىرة ذات أبعاد اجتماعية كاقتصادية مست ٚتيع الفئات العمرية خاصة فئة النساء . شهدت ىذه الظاىرة 
عقد ظركؼ اٟتياة كتتطور مظاىرىا. فقد صنف التشريع اٞتزائرم ىذه انتشارا كبَتا خاصة ُب آّتمعات اٟتضرية أين تت

اٞتنح اليت يعاقب عليها. لذا حاكلنا دراسة األسباب ا١تؤدية إليها حيث  قانوف العقوبات ضمن اٞتنايات ك الظاىرة ُب
 ا١تتشردات كتوصلنا إٔب النتائج التالية: البلجئات السوريات درسنا عينة من حاالت النساء

إٔب عآب التشرد رغم صغر السن حيث كانت أعمار اٟتاالت ا١تدركسة تًتاكح بُت العقد الثا٘ب  السورية ء ا١ترأةٞتو -
 كا٠تامس.

 ،لطبلؽُب الشارع بسبب التفكك األسرم ا١تتمثل ُب ا السورية اٟتالة االجتماعية لعبت دكرا فعاال ُب كجود ا١ترأة-
(األسرة الصغَتة اليت تتكوف من  األسر كانت نوكية الرغم من أف معظمكفاة الوالدين باالنفصاؿ ،تعدد الزكجات ك 

(العائلة كاليت تتكوف  كىو انتقاؿ األسرة من ا١تمتدة سوريةَت الذم طرأ على األسرة النتيجة التغالزكج كالزكجة كاألبناء) 
 إٔب النوكية.  من األجداد كاألعماـ كأبنائهم )

مواصلتها للدراسة ك حصو٢تا على الشهادة اليت  ـيساىم ُب زيادة نسبة التشرد فبعد السورية ا١تستوم التعليمي للمرأة-
٘تنحها فرصة ُب اٟتصوؿ على عمل كإعالة  نفسها  ماديا  يدفعها للخركج  للشارع كما قد ٘تنعها اٟتالة الصحية 

 السيئة من فرصة اٟتصوؿ  على  عمل  كلو  بأجر زىيد (مثل  أعماؿ  التنظيف) .
نشوء أحياء عشوائية نتيجػة ا٢تجػرة كتطورىا ك  ار ظاىرة التشرد ُب ا١تناطق اٟتضرية بشكل كبَت بسبب حركة ا١تدفانتش-

نوات الداخليػػة بػػالنزكح ٨تػػو ا١تػػدف الكػػربل خاصػػة بعػػد الظػػركؼ األمنيػػة الػػيت عاشػػتها اٞتزائػػر ُب العشػػرية السػػوداء ُب سػػ
 جتماعية .ما رافقو من تغَتات ا  التسعينيات من القرف ا١تاضي

ىي ٔتثابة فًتة زمنية طويلة جدا بالنسبة إٔب  ٜتسة سنوات التشرد داـ مدة زمنية طويلة جدا تراكحت بُت سنة إٔب-
 العيش ُب الشارع متحملُت فيها ظركؼ البيئة الصعبة كحرارة الصيف كبركدة الشتاء طواؿ فًتة السنة.

ا١تناسب ُب ٤تيط األسرة كالذم بدكره يؤدم إٔب تفسخ سر نتيجة عدـ توفر اٞتو التفكك الذم تعا٘ب منو األ-
الذم غالبا ما ينجم عنو الوضعيات الصعبة اليت تعانيها ك  العبلقات العائلية كضعف ركابطها فتصبح عاجزة عن مقاكمة

 التشرد.
كظائفهػػا ى قػػدرة األسػػرة ُب أداء ىػػذا مػػا يػػؤثر علػػ ا١تتشػػردات ينحػػدرف مػػن أسػػر تعػػا٘ب مػػن ظػػركؼ اقتصػػادية صػػعبة ،-
٘تاسػػكها كتكاملهػػا. فاٟتػػاالت عاشػػت ُب أدٗب مسػػتويات الفقػػر كالعػػوز كالبطالػػة كػػذلك أزمػػة السػػكن فمعظمهػػم كػػانوا ك 
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اٟتاجػة جورة ،كمنػو فػإف اٟترمػاف ا١تػادم ك يعيشوف قبػل التشػرد ُب ٪تػط ردمء مػن ا١تسػاكن مثػل السػكنات الفوضػوية كا١تػأ
 االقتصادية تدفع بالفرد إٔب التشرد. 

 ،ليت تتمثل ُب (االغتصاب، الدعارةاال٨ترافية كاأثار منها السلوكات اإلجرامية ك  لو البلجئة السورية ا١ترأةتشرد -
حىت ظاىرة األمهات العازبات اليت اعتربت  سوؿ ،العنف كالعدكاف ،ا١تخدرات كاٞترٯتة ا١تنظمة) ك التحرش اٞتنسي ،الت

 كذلك من األسباب اليت تؤدم با١ترأة إٔب التشرد.
ذلك آلكنة األخَتة ك انو فلقد عرفت ظاىرة التشرد بببلدنا انتشارا ملحوظا ُب آّتمعات اٟتضرية خاصة خبلال كم

االجتماعية بسبب تعقد ظركؼ اٟتياة ّٔا كتطور مظاىرىا اليت افرزىا التقدـ الصناعي كالتحوالت ك التغَتات 
 يت تواجو آّتمعات ا١تعاصرة من بينها اٞتزائر. تعد ظاىرة التشرد من أكرب ا١تشاكل ال االقتصادية.األزمات ك 
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 الحماية القانونية لبلجئين في المواثيق الدولية
 اً(سوريا نموذج)

 1جامعة الجزائر -األستاذ: مساعدية إبراىيم ، و علي بوكريطة  ستاذ:األ

 مقدمة:
اك بلد  قد تدفع الظركؼ باإلنساف أب اف يتخذ خبلؿ حياتو قرارات ىامة كمن بُت اىم تلك القرارات،  تغَت ٤تل

اقامتو، كقد يغَت االنساف ٤تل اقامتو بشكل طوعي، أم انو ٯتلك  اٟترية مع كجود الرغبة كاالرادة لغرض االنتقاؿ من 
٤تل اقامتو داخل بلده اك االنتقاؿ من بلده أب بلد اخر، كعند ذاؾ سيكوف تركو لبلده قد ًب بإرادتو ككفق ا١تصلحة 

كالدكافع اليت تقف كراء ذلك فقد ػػػػ ا١تهاجر ػػػػ يًتؾ بلده ألسباب سياسية اك  االسباب مهما كانت.اليت يقدرىا ىو،
 .اقتصادية اك دينية اك اجتماعية اك لغرض التعليم كالدراسة كالزكاج  كالعمل كغَتىا من االسباب

اما البلجئ فهو من يًتؾ كيغادر بلده نتيجة لظركؼ قاىرة، كاٟتركب، كىو  ُب ذلك ينشد االماف ٢تو رٔتا ألىلو 
أثار خطَتة كنتائج بالغة السوء فإنو ٦تا الشك فيو أف ما ينجم عنها من خسائر بشرية ىو من  ١تا للحركبايضا، 

فقط على القتلى كاٞترحى   كا١تعاقُت كإ٪تا ٘تتد أيضان  أخطرىا على اإلطبلؽ علمان أف ا٠تسائر البشرية ال تقتصر
لتشمل البلجئُت كا١تٌهجرين كا١تطركدين من ديارىم كاحملركمُت من حق العودة إٔب كطنهم كالذين يتحولوف فجأة من 

شرية، فقد كتعترب ظاىرة اللجوء أقدـ الظواىر االنسانية ُب آّتمعات الب مواطنُت ُب ببلدىم إٔب الجئُت ُب العآب،
كىذه آّتمعات البشريٌة استقبلت عرب العصور الجئُت ىربوا  حفل التاريخ االنسا٘ب عرب عصوره بصور ٥تتلفة للجوء.

من ٣تتمعاهتم األصلية بسبب ا٠توؼ، كالظلم كالقتل كالقهر. يفتشوف عن مبلذ آمن أك عن لقمة عيشهم (ٌٝتوا 
لت سرقتهم، كاستغبل٢تم، كقتلهم أحيانان)، لذلك فإف فكرة البلجئُت بالغرباء ُب بعض آّتمعات اليت نبذهتم، كحل

قدٯتة قدـ اإلنسانية. كُب عصرنا اٟتإب، ال يزاؿ ىذا ا١تفهـو سائدان، بل أعطي مفهومان خاصان قانونيان، كذا بعد إنساٌ٘ب 
بشريٌة الكربل، تيعاِب على نتيجة تطٌور البشريٌة بقوانينها كمفاىيمها حىت أصبحت مشكلة البلجئُت من مشكبلت ال

 .الصعيد الدكٕبٌ 
إذ يوجد حاليان مبليُت البلجئُت حوؿ العآب ا٢تاربُت من الظلم كالقهر كاٟتركب، يواجهوف تقصَت آّتمع الدكٌٕب، 

وع كتقصَت دك٢تم الضائعة بُت االلتزاـ اإلنساٌ٘ب كالوقائع السياسٌية كا١تيدانية على األرض. ىذه اإلشكالية طرحت موض
التضامن الدكٌٕب مع ىؤالء البلجئُت عن طريق إ٬تاد حلوؿ ١تشكلة البلجئُت اإلنسانية بواسطة الدكؿ أك ا١تنظمات 

 .األصليةالدكلٌية لبلورة معاىدات دكلية تضمن ٛتايتهم كإعادهتم إٔب دك٢تم
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دكلية تعقيدان حيث أف ىناؾ ك٢تذا السبب تعد مشكلة البلجئُت ُب العآب من أكثر القضايا ا١تعركضة على األسرة ال
مليوف إنساف الجئ ُب العآب العريب اليـو ٭تتاجوف إٔب الرعاية كا١تبلذ اآلمن كاالستقرار فضبلن عن 35أكثر من 

  .حاجتهم إٔب ا٠تدمات اإلنسانية األخرل
يٍت ا١تتعاقبة كلسوء اٟتظ فإف أخطر موجات البلجئُت كانت من نصيب منطقتنا العربية فبعد موجات اللجوء الفلسط

منذ عقود جاءت مأساة العراقيُت الناٚتة عن احتبلؿ ببلدىم كىو االحتبلؿ الذم ٧تم عنو مبليُت البلجئُت عرب 
 .اٟتدكد كالنازحُت داخليان 

مليوف سورم ُب إتاىات كثَتة ٨تول دكؿ العآب، يعانوف من نقص فادح ُب  12كىا ٨تن اليـو نشهد ٞتوء أكثر من 
 كا١تعيشة على ا١تستول الدكٕب كخاصة ُب الدكؿ العربية.االيواء 

كلقد كاف للمجتمع الدكٕب األثر الكبَت ُب إ٬تاد اليات قانونية من شأهنا ٛتاية ىاتو الفئة ُب آّتمع الدكٕب، فمن 
نظمهم االتفاقيات الدكلية سواء ا١تتخصصة اك العامة أب دعم الدكؿ كدفعهم أب تضمُت قوانينهم الداخلية أك 

القانونية، نصوص هتدؼ أب ٛتاية البلجئ داخلها سواء بنصوص عامة اك خاصة، ك٦تا ال شك فيو اف البلجئ مهما  
كاف جنسيتو اك انتمائو فحمايتو امر انسا٘ب بعيد كل البعد عن التوترات كا١تفاىيم السياسية كا١تعتقدات الدينية كمن 

 ىنا نطرح اإلشكالية التالية:
رت المواثيق الدولية الحماية لبلجئين؟ وكيف يمكن للسوريين التمتع بها في ظل االوضاع إلى أي مدى وف

 المزرية التي يعيشونها؟
 كلئلجابة على ىات االشكالية قسمنا موضوعنا ىذا أب ٤تورين كاآلٌب:

 المحور االول: مدلول اللجوء في القانون الدولي.
 المطلب االول : ماىية اللجوء.

 : حقوق و واجبات البلجئ. المطلب الثاني
 المحور الثاني: المواثيق واآلليات الدولية لحماية لبلجئين في المجتمع الدولي.

 المطلب االول : المواثيق الدولية لحماية لبلجئين في المجتمع الدولي
 المطلب الثاني: اآلليات الدولية لحماية لبلجئين في المجتمع الدولي

 الخاتمة 
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 مدلول اللجوء في القانون الدولي.المحور االول: 
لكن الوعي ٔتسؤكلية آّتمع الدكٕب بتوفَت اٟتماية ٢تم كإ٬تاد حلوؿ  منذ العصور الغابرة،البلجئُت موجودكف 

، ١1921تشكبلهتم، ترجع إٔب أكؿ تكتل دكٕب بقيادة عصبة األمم حيث عُت أكؿ مفوض ساـ لبلجئُت الركس عاـ 
١تعاٞتة كضع البلجئُت ُب أكركبا، عقب اٟترب العا١تية الثانية، تلتها  1947لبلجئُت ُب عاـ ٍب أنشأت ا١تنظمة الدكلية 

اليت تعترب األداة  1951بعد ذلك إنشاء ا١تفوضية السامية لؤلمم ا١تتحدة لشؤكف البلجئُت، كذلك ٔتوجب اتفاقية 
 .)1( العا١تية ا١تلزمة ٟتماية البلجئُت

لذلك إف البحث ُب مدلوؿ اللجوء باعتباره اٟتماية ا١تمنوحة من طرؼ دكلة لشخص اجنيب عنها كمكفولة دكليا، 
ألصلي، كا١تًتجم ٔتوافقتها على دخولو إقليمو اك اإلقامة فيو، مع تسهيل ظركؼ دفعتو ظركؼ معينة إٔب ترؾ بلده ا

معيشتو ّٔا من خبلؿ إضافة امكانية مارستو بعض اٟتقوؽ ا١تسا٫تة ُب تقريبو من مرتبة ا١تواطن األصلي ُب تلك 
ككذا مفهـو األشخاص  الببلد، ككذا السَت اٟتسن ٟتياتو فيها، ٬تعل النبش ُب ىذا ا١تصطلح كمسَتتو التارٮتية،

:  الساعُت إٔب الظفر بو أمرا ال مناص من الغوص فيو عميقا لكشفو، كىو ما سيكوف ُب مطلبُت معنونُت على التوإب
 .البلجئحقوؽ ككاجبات ، مفهـو البلجئ
 ول :مفهوم البلجئ.المطلب األ

 منو يعا٘ب قد أقسى ما أضرب شىت من ىربا بلداهنا ٟتدكد العابرة الفئات تلك إٔب الدكٕب آّتمع التفات شكل
 تضمُت من ذلك يتطلبو ما بكل ّٔا القانو٘ب ا٠تاص اإلطار رسم ضركرة بركز جلدتو، بٍت من نظرائو بفعل اإلنساف
 ىذه استحقاؽ شركط كبياف ّٔا، ا١تصاغ التارٮتية اٟتقبة يتوافق كمفرزات لبلجئ تعريفا الدكلية االتفاقيات ٥تتلف
 .الفئات ٢تذه ا١تكفولة اٟتماية على الدخوؿ بوابة االستفادة منها ٘تثل اليت الصفة

 ول: تعريف البلجئالفرع األ
 الشائع ُب ا١تفهـو فالبلجئ .لو الشائع التعريف من عاـ بشكل كثَتان  أضيق "الجئ" ١تصطلح القانو٘ب التعريف إف

 أما .ا١تعهود إقامتو أك مكاف األصلي كطنو ترؾ على أيجرب من أم للهجرة، اضطر من أنو على إليو ينظر ما غالبا
 الصكوؾ من اثنُت لبلجئُت كُب األمم ا١تتحدة اتفاقية) الدكلية الصكوؾ من كاحد ُب فًتد الصارمة القانونية التعريفات
 .قرطاجنة) كإعبلف لبلجئُت األفريقية (االتفاقية اإلقليمية

 ما لو خوؼ بسبب" يوجد شخص ىو كل البلجئ فإف ٢تا، ا١تعدؿ كالربكتوكوؿ لبلجئُت، ا١تتحدة األمم التفاقية ككفقان 
 السياسية، آرائو أك معينة اجتماعية فئة إٔب انتمائو أك أك جنسيتو دينو أك عرقو بسبب لبلضطهاد التعرض من يربره

 ال شخص آؿ أك البلد، ذلك ْتماية يستظل أف ا٠توؼ، ذلك بسبب يريد أك ال يستطيع، كال جنسيتو، بلد خارج
                                                           

 - 
إرٌكث فٌلر، تلحمثٌة تلدولٌة لالجبٌن، مختثرتت من تلمجلة تلدولٌة للصلٌج تألحمر، مكتج تلدعم تإلقلٌمً لإلعالم، تللجنة تلدولٌة 1

 .137، 136، ص 2001للصلٌج تالحمر، تلقثهرة، مصر، 

http://www.startimes2.com/f.aspx?mode=f&edit=newtopic&f=58&src=http%3A//www.startimes2.com/f.aspx%3Fmode%3Df%26f%3D58#_ftn2
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ذلك  بسبب يريد ال أك يستطيع، كال األحداث تلك مثل نتيجة السابق ا١تعتادة إقامتو بلد كيوجد خارج جنسية ٯتلك
 . )2أ1(ا١تادة البلد ذلك إٔب يعود أف ا٠توؼ،
 األشخاص ا١توجودين كىم األشخاص، من ٤تدكدة ّٓموعة اٟتماية ٘تنح لبلجئُت ا١تتحدة األمم اتفاقية فإف كىكذا
 من أكثر أك لسبب العودة إليها يستطيعوف ال كالذين عادة، فيها يقيموف اليت الدكؿ خارج أك األصلية أكطاهنم خارج

 .1االتفاقية ُب ا١تذكورة األسباب
 األشخاص، أكرب من اٟتماية ّٓموعة توفر ٍب كمن بكثَت، أكسع تعريفان  البلجئ فتعرؼ لبلجئُت األفريقية االتفاقية أما

 ا١تتحدة األمم اتفاقية ُب ا١تذكورة ا١تعايَت عليو تنطبق الذم ىو الشخص لبلجئُت األفريقية لبلتفاقية كفقان  فالبلجئ
 احتبلؿ أك خارجي لعدكاف نظران  عادة، فيو يقيم الذم ا١تكاف ١تغادرة يضطر الذم أك الشخص أعبله، الواردة لبلجئُت

 كطنو أرجاء ُب كافة أك ما جزء ُب إما خطَتة بصورة العاـ النظاـ اختبلؿ إٔب تؤدم أحداث أك أجنبية أك سيطرة
٭تمل  اليت الدكلة أك األصلي كطنو خارج آخر مكاف ُب لو مبلذ إٔب ليسعى جنسيتها، ٭تمل اليت الدكلة أك األصلي

 ا١تتحدة األمم كاتفاقية لبلجئُت األفريقية االتفاقية من كل ُب أطراؼ األفريقية الدكؿ من ككثَت االكٔب مادة جنسيتها
 .لبلجئُت

 ا١تتحدة لبلجئُت. األمم اتفاقية تكمل باعتبارىا لبلجئُت األفريقية االتفاقية إٔب النظر ينبغي الدكؿ تلك ٮتص كفيما
 ٨تو على كييعرّْؼ البلجئ قرطاجنة، بإعبلف ييعرىؼ ملـز غَت إعبلف ا٠تصوص ّٔذا فلديها البلتينية أمريكا دكؿ أما

 الذين األشخاص أكلئك على "الجئ" مصطلح يقتصر ال قرطاجنة، إلعبلف فوفقان  .لبلجئُت األفريقية االتفاقية يشبو
 :أيضان  يتضمن كلكنو فقط، لبلجئُت ا١تتحدة األمم اتفاقية ٖتددىم

 أك العنف، جراء استشراء من للخطر تعرضت حريتهم أك سبلمتهم أك حياهتم ألف ببلدىم من فركا الذين األشخاص
 الظركؼ من ذلك غَت أك اإلنساف، النطاؽ ٟتقوؽ الواسعة االنتهاكات أك الداخلية، الصراعات أك األجنيب، العدكاف

 العاـ  . بالنظاـ خطَتان  إخبلالن  ٗتل اليت
 الصلة؛ البلجئُت ذات اتفاقية ُب الوارد التعريف عليو ينطبق أف ٔتجرد الجئان  ا١ترء يعترب الدكٕب، القانوف كٔتوجب
 اللجوء طاليب أف اعتبار إٔب احمللية عمومان  السلطات ك٘تيل .البلجئُت كضع لتحديد احمللية اإلجراءات عن النظر بصرؼ

 فإف ذلك، إٔب كباإلضافة .لبلجئُت األمم ا١تتحدة اتفاقية عليها تنص اليت احملددة اٟتماية ألشكاؿ مستحقُت غَت
 من البلجئ ٯتكن ٔتا إنسانية ألسباب باإلقامة ٘تنح رخصة منو كبدالن  اللجوء، كضع ٘تنح أف ترفض الدكؿ من كثَتان 
 األمم اتفاقية تقرىا اليت بالضمانات االنتفاع ُب اٟتق ٯتنحو ال كلكن ٔتا ما، لفًتة قانونية بصفة اللجوء دكلة ُب البقاء

 تستغرؽ قد أهنا حد إٔب جدان، طويلة البلجئُت كضع لتحديد احمللية تكوف اإلجراءات ما ككثَتان  .لبلجئُت ا١تتحدة
 .اللجوء طلب مقدمي ُب كضعية الفصل يتم حىت سنوات

                                                           
1
 حُٔظؼِوش  رٟٞغ ح٬ُؿج٤ٖ 1951حُٔخىس ح٫ٍٝ ٖٓ حطلخه٤ش  - 
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 :شروط اكتساب صفة البلجئ :الفرع الثاني
إف البلجئ ىو الشخص الذم يقيم ُب مكاف ما كيبحث عن اللجوء إٔب اإلقامة ُب مكاف آخر، سواء كاف ذلك 

موطنو اختياريا على إثر أحداث ُب النظاـ السياسي  راجع إٔب إبعاد عن موطنو أك إذا كاف ذلك راجعا إٔب قيامو بًتؾ
 .1أك ّٔدؼ التخلص من ا٠تضوع للنظاـ اٟتاكم ُب دكلتو

يعترب الجئ كل التعرض لبلضطهاد بسبب عرقو أك دينو أك جنسيتو أك انتمائو إٕب فئة اجتماعية معينة أك آرائو 
ذلك ا٠توؼ، أف يستظل ْتماية ذلك البلد، أك كل السياسية، خارج بلد جنسيتو، كال يستطيع، أك ال يريد بسبب 

شخص ال ٯتلك جنسية كيوجد خارج بلد إقامتو ا١تعتادة السابق بنتيجة مثل تلك األحداث كال يستطيع، أك ال يريد 
 بسبب ذلك ا٠توؼ، أف يعود إٕب ذلك البلد.

 :صفة البلجئوفقدان  شروط اكتساب :الفرع الثاني
يتحصن فيو من ا١تتابعة أك ا٠تطر  اٞتسما٘ب الذم يتهدده،  2ن ملجأ، ٔتعٌت معقليعترب البلجئ كل شخص يبحث ع

كبصفة عامة، يتضمن ا١تلجأ  معٌت اٟتماية ا١تؤقتة من خطر كشيك، كىو . كيكوف ذلك ُب دكلة ال ٯتثل أحد رعاياىا 
فاللجوء كونو اٟتماية اليت ٘تنحها دكلة  . ما ٮتتلف فيو عن اللجوء اٟتامل مدلو لتنظيم  اٟتصوؿ على اٟتماية النهائية

، ال ٬تعل من حق ىذا األخَت ٖتصيلو ا١توافقة على  3فوؽ أراضيها أك فوؽ  أم مكاف تابع لسلطتها لفرد طلبها منها
االستفادة منها، ٔتعٌت أنو ال يوجد حق يسمى ْتق اللجوء با١تفهـو الذم يتوجب فيو ا١توافقة على منحو لطالبو، 

، كاليت 4ة ىناؾ حق للمطالبة باللجوء ا١تتوقف ا١توافقة عليو على السلطة التقديرية للدكلة ا١توجو إليهاكلكن ببساط
 1951 ُب منحها صفة البلجئ على الضبط الذاٌب لتفسَت مفهـو البلجئ الوارد ُب اتفاقية5 -  غالبا – تعتمد

 الة الفرنسية ٟتماية البلجئُت كعدٯتي اٞتنسيةالوك(كذلك من خبلؿ جهاهتا ا١تختصة بذلك  1967 كبركتوكولو السنة
ُب البنُت كمكتب ٛتاية البلجئُت كعدٯتي اٞتنسية ُب 7 ُب فرنسا ، اللجنة الوطنية ا١تكلفة ٔتساعدة البلجئُت6

 ) 2.على سبيل ا١تثاؿ1اٞتزائر
                                                           

1
 .124, ٙ 2002, 2001حُٔيهَ ُيٍحٓش حُوخٕٗٞ حُي٢ُٝ ح٩ٗٔخ٢ٗ, ٓؼ٤ي ٓخُْ حُـ٢ِ٣ٞ, ىحٍ ح٠ُٜ٘ش حُؼَر٤ش, حُوخَٛس,  -

2
, ٙ 1988ٝط٤ٜ٘ق ٣ٞٓق ه٤خ١, ر٤َٝص, ىحٍ حُـ٤َ ٝىحٍ حُِٔخٕ حُؼَر٢, حُٔـِي حُوخْٓ,حرٖ ٓ٘ظٍٞ, ُٔخٕ حُؼَد حُٔل٢٤, حػيحى - 

342. 
3
, 1999, حُٔئٓٔش حُؼَر٤ش ُِيٍحٓخص ٝحَُ٘٘, حُطزؼش حَُحرؼش, حُـِء حُوخْٓ, ر٤َٝص, ٓٞٓٞػش ح٤ُٔخٓش , ػزي حُٞٛخد ح٤ٌُخ٢ُ - 

ٙ467. 
4
ٝٗٞحك٢ ط٤ِٔٙ ػٖ حُوخٕٗٞ حُوخٙ , ٓلٔي ١ِؼض حُـ٢ٔ٤٘ , ح٩ٌٓ٘ي٣ٍش, ٓ٘٘ؤس ىٍحٓش ٓوخٍٗش ك٢ حُوخٕٗٞ حُي٢ُٝ حُؼخّ ُٖٓ حُِْٔ  - 

 .593,ٙ 1973حُٔؼخٍف ,
5
طْ ح٣َحى ًِٔش ؿخُزخ ك٢ حُ٘ٚ ٖٓ ١َف ٓزخىٍس رؼٞ حُيٍٝ ًخ٣طخ٤ُخ حُظ٢ طؼخٝٗخ ٓغ حُٔلٞٝ حُٔخ٢ٓ ٬ُْٓ حُٔظليس ك٢ ح٣طخٍ ُـ٘ش  - 

 ٓ٘ظًَش ر٤ٜ٘ٔخ.حٗظَ:

- Charles ROUSSEAU, Droit international public: Les sujets de droit, Op.Cit., p.771. 
6
 -  L'Office Français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) voir: -Robert SALOMON, Les 

réfugiés, Op.Cit., pp.102-107. 
7
 - La commission nationale chargée de l'assistance aux réfugiés (CNAR) voir: LA REPRESENTATION 

DU HAUT COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES POUR LES RÉFUGIÉS AU BENIN, " Qu’est – 
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الصور  كٯتكن تلخيص ىاتو الشركط ُب كجود خوؼ مربر من التعرض لبلضطهاد ضد شخص طالب اللجوء على
 التالية:
 .ما تكوف تسميتها على أساس عرقها ٚتاعة إثنية غالبا العرق:
 .يتعلق بأم نظاـ عقائدم الدين:

 .ا فيها االنتماء إٔب أقلية كطنيةٔت الجنسية:
قصدكا من ىذه الفئات تلك ا١تضطهدة من  1951 يبدك أف كاضعي اتفاقية االنتماء الى فئة اجتماعية معينة:

كا١تثليُت كا١تعاقُت، إٔب جانب أفراد الطبقات ا١تغلقة ُب ا٢تند ،كُب بعض الظركؼ، اعتربت النساء   طرؼ النازيُت،
 فئات اجتماعية، بإمكاهنا الظفر بصفة البلجئ،3الرافضات لبس اٟتجاب اإلسبلمي  أك ا٠تتاف، مغَتم اٞتنس

 لدكلة، اٟتكومة أك عمبل لسلطات العامة.يتعلق األمر بتقدٙب آراء أك اٟتديث عن كلما يتعلق با اآلراء السياسية:
 كما ٯتكن اف تسقط صفة البلجئ لؤلسباب التالية:

 من اكتساب صفة البلجئ: ، كشركط إقصاء3ا١تتعلقة بوضع البلجئُت أيضا شركط كقف 1951لقد تضمنت اتفاقية
 سلطات دكلتو بإصدار جواز سفر لو ، االستظبلؿ ْتماية البلد ا١تستضيف: كمطالبتو

 اكتسابو ٞتنسية البلد ا١تستضيف: إذا اكتسب جنسية جديدة كأصبح يتمتع ْتماية ىذه األخَتة،
عودة البلجئ أب بلده االصلي كباختياره: ٣ترد العودة ا١تؤقتة إٔب بلده ٯتكن أف يفقده صفة البلجئ، كوف ذلك يثبت 

 زكاؿ االضطهاد الذم دفعو إٔب ا١تطالبة باللجوء،
 ادت بو أب ا٠تركج من بلده طواعية إذا زالت األسباب اليت أدت إٔب االعًتاؼ لو بصفة البلجئ،  انتهاء االكضاع اليت

 كعودة البلد الذم غادره إٔب انتهاج الدٯتقراطية،
كما ال يعترب ُب حكم البلجئ من كاف متمتعا باٟتماية اك ا١تساعدة اليت تعطى لو من ىيئات اك ككاالت تابعة 

 ٢4تيئات دكلية.
كن استخبلصو بعد إيراد كل تلك الشركط ا١تتعلقة باكتساب صفة البلجئ، ىو أف ىذه األخَتة ٘تنح فقط من ما ٯت

ٔتفهـو ا١تادة األكٔب من االتفاقية  2 ١تن ٯتكن تسميتهم بالبلجئُت النظاميُت 1951 طرؼ الدكؿ األطراؼ ُب اتفاقية
 1. يرد ذكرىا ُب ا١تادة ا١تشار إليهادكف الفئات األخرل العابرة للحدكد الدكلية بفعل أسباب ٓب

                                                                                                                                                                                           
ce qu’un réfugié ?",http://www.onubenin.org/IMG/pdf/LivretdinformationversionA4.pdf ,sans  date, 

Consulté 

le: 04 2016/04/ à 14 H 36. 
1
 . 1963ؿ٤ِ٣ٞش  20ـِحث٣َش حُي٣ٔوَح٤١ش حُ٘ؼز٤ش, حُـ٣َيس ح٤َُٔٓش, حُٔ٘ش حُؼخ٤ٗش, حُؼيى حػ٘خٕ ٝهٕٔٔٞ, حُؼ٬ػخء حُـ٣ٍٜٞٔش حُ - 
2
ك٤ٔش ح٬ُؿج٤ٖ ُٖٓ حُِ٘حػخص حُِٔٔلش حُي٤ُٝش, ٤ِْٓ ٓؼَٝم, ًٌَٓس ٓويٓش ٤َُ٘ ٜٗخىس حُٔخؿٔظ٤َ ك٢ حُؼِّٞ حُوخ٤ٗٞٗش طوٜٚ حُوخٕٗٞ  - 

 .32ٝ33, ٙ 2009-2008رخط٘ش ,حُي٢ُٝ ح٩ٗٔخ٢ٗ, ؿخٓؼش 
3
 - Les transexuels. 

4
 حُٔظؼِوش  رٟٞغ ح٬ُؿج٤ٖ 1951حُلوَس , ؽ , ى, ٙ ,ٝ , حُٔخىس ح٫ٍٝ ٖٓ حطلخه٤ش -
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 المطلب الثاني: حقوق وواجبات البلجئ.
 اضطرار حالة ُب آف كاحد، ُب اٟترب تلك كضحايا الجئُت يكونوف كبذلك حربا األشخاص أكلئك يعايش عندما

 أك األصلية لدكلتهم عدائها من الرغم على صفة البلجئ قوانينها ٘تنحهم دكؿ إٔب كا٢ترب بلدىم ترؾ منها ا١تتضررين
 ٠تركجها اإلنسا٘ب الدكٕب القانوف ينطبق ال األخَتة اٟتالة ىذه ُب بلدىم، حيث ُب ا١تفقود السبلـ ّٔا يعم بلداف إٔب
 .ا١تسلحة النزاعات ُب انطباقو ا١تتمثل نطاؽ عن
 إٔب التطرؽ ا١توضوعية الناحيةمن  ضركريا يصبح لبلجئُت الدكٕب القانوف قواعد فيها ٖتضر اليت اٟتاالت ىذه كل أماـ

 إقليمها على ا١تتواجد الدكلة إتاه التزاماتو ككذا الفرع األكؿ) (البلجئ حقوؽ ١تعرفة تضمنتها اليت اٟتماية نصوص
 .الثا٘ب) (الفرع

 الفرع األول :حقوق البلجئ.
 :ثبلثة فئات إٔب عادة األشخاص ينقسم البلجئ، صفة على اٟتصوؿ قبل

 على للحصوؿ طلبا بعد دكف تقدٯتهم أخرل دكلة إٔب دكلتهم من الفاركف األفراد أكلئك كىم اللجوء، عن الباحثوف
 إٔب ا١تتقدموف طالبو اللجوء إقليمها. إٔب الدخوؿ أماـ نقاط ا١تتواجدين بالدكلة ا١تختصة اٞتهات أماـ البلجئ صفة

 صفة اكتساب شركط توافر مدل فحص ٍب إليها ا١تودعة اللجوء طلبات إليو باستقباؿ ا١تلتجئ البلد ُب ا١تكلفة السلطة
 ّٔا. البلجئ
 كاسعة تدفق أثناء عملية األصلي بلدىم غَت بلد أراضي دخلوا الذين األشخاص كىم الواقع ْتكم البلجئوف كأخَتا

 تتعلق ألسباب ىركّٔم تربير ال يستطيعوف أهنم إال أخرل، كارثة أك مسلح نزاع بسبب األصلية دكلتهم من للسكاف
 .2ضمن تعريف البلجئ يندرجوف ال كبالتإب الشخصي باالضطهاد

 ٔتنحهم عليهم صفة البلجئ إضفاء على ككافقت حالتهم درست اليت الدكؿ تقـو البلجئُت استقباؿ ضماف أجل من
 الشخصية باألحواؿ يتعلق عما النظر ٔتواطنيها، فبغض ا٠تاص ذلك من ا١تمكن قدر أجانب باعتبارىم يقرّٔم كضعا

 ا١تضيفة الدكؿ احًتاـ كاجب ككذا موطن، لو يكن ٓب إذا بلد إقامتو، لقانوف أك موطنو، بلد لقانوف ا٠تاضعة لبلجئ
 االقتضاء عن ذلك ٮتضع أف على بالزكاج، ا١ترتبطة تلك سيما كال الشخصية، عن أحوالو كالناٚتة ا١تكتسبة ٟتقوقو

 أهنا يرل البعض كاليت  )1951( اتفاقية من 12 ا١تادة) الدكلة تلك قوانُت ُب عليها ا١تنصوص الستكماؿ الشكليات
 من مستويات ثبلث الفئة لتلك االتفاقية بالنسبة تنشئ العاـ، الدكٕب بالقانوف منو ا٠تاص الدكٕب بالقانوف أكثر متعلقة

 ا١تقاـ ُب ٘تنحهم فهي .برعاياىا مقارنة كأجانب أساس مركزىم على ا١ترتكزة ٢تم ا١تعطاة اٟتقوؽ ْتسب ا١تعاملة،

                                                                                                                                                                                           
1
رخُظيحر٤َ ك٤ٚ ٝحؿزخص طلَٝ ػ٤ِٚ, هٜٞٛخً, إٔ ٣ٜ٘خع ُوٞح٤ٗ٘ٚ ٝأٗظٔظٚ ٝإٔ ٣ظو٤ي  : "ػ٠ِ ًَ ٫ؿت اُحء حُزِي ح١ٌُ ٣ٞؿي2حُٔخىس  -

 .حُٔظؼِوش رٟٞغ ح٬ُؿ٤ٖ 1951",حطلخه٤ش .ك٤ٚ ُِٔلخكظش ػ٠ِ حُ٘ظخّ حُؼخّ حُٔظوٌس
2
 15-12حطلخه٤ش كٔخ٣ش ح٬ُؿج٤ٖ ,حُٔٞحى  - 
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 ٛتاية سيما ال الصناعية، كا١تلكية الفنية باٟتقوؽ يتعلق فيما كذلك ا١تعطاة ١تواطنيها، اٟتقوؽ نفس األكؿ،
 كالفنية األدبية ا١تلكية ٛتاية ككذا التجارية كاألٝتاء ا١تسجلة العبلمات النماذج، االخًتاعات، التصاميم،

 ىم اٟتقوؽ نذكر:أكمن 
 :األحوال الشخصية

لقانوف بلد موطنو، أك لقانوف بلد إقامتو إذا ٓب يكن لو موطن ٖتًـت الدكلة ا١تتعاقدة  ٗتضع أحواؿ البلجئ الشخصية
سيما اٟتقوؽ ا١ترتبطة بالزكاج، على أف ٮتضع ذلك عند  حقوؽ البلجئ ا١تكتسبة كالناٚتة عن أحوالو الشخصية، كال

 ا١تنصوص عليها ُب قوانُت تلك الدكلة، كلكن شريطة أف يكوف اٟتق ا١تعٍت كاحدان من االقتضاء الستكماؿ الشكليات
 .اٟتقوؽ اليت كاف سيعًتؼ ّٔا تشريع الدكلة ا١تذكورة لو ٓب يصبح صاحبو الجئان 

 :ملكية األموال المنقولة وغير المنقولة
ا١تمنوحة، ُب نفس  دٗب رعاية من تلكا١تتعاقدة كل الجئ أفضل معاملة ٦تكنة، ال تكوف ُب أم حاؿ أ ٘تنح الدكؿ

ا١تنقولة كاٟتقوؽ األخرل ا١ترتبطة ّٔا، كباإل٬تار  الظركؼ، لؤلجانب عامة، ُب ما يتعلق باحتياز األمواؿ ا١تنقولة كغَت
 .األمواؿ ا١تنقولة كغَت ا١تنقولة كغَته من العقود ا١تتصلة ٔتلكية
 :الملكية الفكرية والصناعية

كُب ٣تاؿ  الصناعية، كاالخًتاعات كالتصاميم كالنماذج كالعبلمات ا١تسجلة كاألٝتاء التجارية، ةُب ٣تاؿ ٛتاية ا١تلكي
ا١تعتادة نفس اٟتماية ا١تمنوحة ١تواطٍت ذلك البلد،  ٛتاية ا١تلكية األدبية كالفنية كالعلمية، ٯتنح البلجئ ُب بلد إقامتو

 .ا١تعتادة اية ا١تمنوحة ُب ذلك اإلقليم ١تواطٍت بلد إقامتوا١تتعاقدة األخرل نفس اٟتم كٯتنح ُب إقليم أم من الدكؿ
 :حق االنتماء للجمعيات

ا١تستهدفة للربح  البلجئُت ا١تقيمُت بصورة نظامية ُب إقليمها، بصدد اٞتمعيات غَت السياسية كغَت ٘تنح الدكؿ ا١تتعاقدة
 .بلد أجنيب كالنقابات ا١تهنية، أفضل معاملة ٦تكنة ٘تنح، ُب نفس الظركؼ ١تواطٍت

 :العمل المأجور
 ا١تقيمُت بصورة نظامية ُب إقليمها أفضل معاملة ٦تكنة ٘تنح، ُب نفس الظركؼ ١تواطٍت ٘تنح الدكؿ ا١تتعاقدة البلجئُت

 .بلد أجنيب ُب ما يتعلق ْتق ٦تارسة عمل مأجور
 :العمل الحر

أفضل معاملة ٦تكنة، كعلى أال تكوف ُب أم حاؿ ا١تقيمُت بصورة نظامية ُب إقليمها  ٘تنح الدكؿ ا١تتعاقدة البلجئُت
ٟتسأّم ا٠تاص ُب  رعاية من تلك ا١تمنوحة لؤلجانب عامة ُب نفس الظركؼ، ُب ما يتعلق ٔتمارستهم عمبلن  أقل

 .ٕتارية كصناعية الزراعة كالصناعة كاٟترؼ اليدكية كالتجارة، ككذلك ُب إنشاء شركات
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 :المهن الحرة
 ا١تقيمُت بصورة نظامية ُب إقليمها، إذا كانوا ٭تملوف شهادات معًتفان ّٔا من قبل لبلجئُت٘تنح الدكؿ ا١تتعاقدة ا

تكوف ُب أم حاؿ أقل  السلطات ا١تختصة ُب الدكلة كيرغبوف ُب ٦تارسة مهنة حرة، أفضل معاملة ٦تكنة، على أال
 .رعاية من تلك ا١تمنوحة لؤلجانب عامة ُب نفس الظركؼ

مثل ىؤالء البلجئُت ُب غَت إقليمها  قصارل جهدىا، كفقان لقوانينها كدساتَتىا، لتأمُت استيطاف تبذؿ الدكلة ا١تتعاقدة
 .ا١تسؤكلية عن عبلقتها الدكلية ا١تًتكبوٕب من األقاليم اليت تتؤب ىذه الدكؿ

 :اإلسكان
شراؼ السلطات ا١توضوع خاضعان للقوانُت أك األنظمة أك خاضعان إل فيما ٮتص اإلسكاف، كبقدر ما يكوف ىذا

تكوف ُب أم  ا١تتعاقدة البلجئُت ا١تقيمُت بصورة نظامية ُب اقليمها أفضل معاملة ٦تكنة، على أال العامة، ٘تنح الدكؿ
 .حاؿ أقل رعاية من تلك ا١تمنوحة لؤلجانب عامة ُب نفس الظركؼ

 :التعليم الرسمي
٘تنح الدكؿ ا١تتعاقدة  التعليم االبتدائي، ا، ُب ما ٮتص٘تنح الدكؿ ا١تتعاقدة البلجئُت نفس ا١تعاملة ا١تمنوحة ١تواطنيه

رعاية من تلك ا١تمنوحة لؤلجانب عامة ُب نفس  البلجئُت أفضل معاملة ٦تكنة، على أال تكوف ُب أم حاؿ أقل
متابعة الدراسة، كاالعًتاؼ با١تصدقات  االبتدائي، كخاصة على صعيد الظركؼ، ُب ما ٮتص فركع التعليم غَت

 .الدراسية كالدرجات العلمية ا١تمنوحة ُب ا٠تارج، كاإلعفاء من الرسـو كالتكاليف، كتقدٙب ا١تنح ا١تدرسية كالشهادات
 

 الفرع الثاني: واجبات البلجئ.
 دكلة إقليم على خوؿ البلجئُت أنو فكما كبالتإب التزاـ، يقابلو الذم اٟتق معادلة من لبلجئُت الدكٕب القانوف ٮتل ٓب
 حكومات كتضيف ، ا١تضيفة للدكلة األمن القومي اعتبارات أساس على قائمة التزامات عليهم أكجب فقد حقوقا، ما

 . األشخاص أكلئك منها فر اليت الدكلة مع خاصة عبلقاهتا تضمن حسن أخرل التزامات األخَتة ىذه
 كمن اىم الواجبات مايلي:

خصوصان، أف ينصاع لقوانينو كأنظمتو كأف يتقيد فيو كاجبات تفرض عليو،  على كل الجئ إزاء البلد الذم يوجد
 .ا١تتخذة فيو للمحافظة على النظاـ العاـ بالتدابَت

 السَت كفق القوانُت كالتنظيمات سارية ا١تفعوؿ ُب الدكلية ا١تلجأ ٢تا .
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 قيامهم الةح ُب ٤تتملة لديها مشكلة البلجئُت إقامة تصبح ٍب كمن األصل، بلد مع اٟتدكد الدكلة تلك تتقاسم عندما
 التوتر من نوع إحداث إٔب ٤تددة منطقة ُب توطُت البلجئُت يقود عندما كالثا٘ب األصل، دكلة ضد عدائية أنشطة بأية

 .القومي لؤلمن ا١تهدد االجتماعي
 المحور الثاني: المواثيق واآلليات الدولية لحماية لبلجئين في المجتمع الدولي.

االحًتاـ  كفالة أجل من أساسا مراعاهتا يلـز اليت كالوسائل ،أك ا١تبادئ القواعد ٣تموعة با١تواثيق كاآلليات يقصد
 مسلح زمن نزاع بالبلجئ منها ا١تتعلقة على الًتكيز ىو البحث ٣تاؿ داـ كما كاٟتريات كاالمن، للحقوؽ الواجب

 القانونُت. ُب الواردة تلك مطالب من سيأٌب فيما العرض مناط فستكوف دكٕب،
 االول :  المواثيق واالعبلنات الدولية إلقرار حماية البلجئ في المجتمع الدولي.المطلب 

إف الدافع كراء إبراـ العديد من ا١تواثيق كاالتفاقيات الدكلية، اليت عكفت أساسا على تنظيم ا١تركز القانو٘ب لبلجئُت، 
 اعتبارين أساسيُت ٫تا:سواء على ا١تستول الدكٕب أك على ا١تستول اإلقليمي، إ٪تا يتبُت من خبلؿ 

 تزايد االىتماـ الدكٕب بالفرد كظهور األفكار كاالٕتاىات اٟتديثة بشأف ٛتاية حقوقو كحرياتو األساسية. -
ظهور العديد من النظم غَت الدٯتقراطية كما قاد إليو ذلك من تعاظم ظاىرة االضطهاد كالقهر السياسيُت، أك ما ُب  -

األمر الذم أدل بالتبعية إٔب زيادة مطردة ُب أعداد األشخاص الذين سعوا إٔب حكمهما ُب أغلب ىذه النظم، 
 . 1إلتماس ا١تلجأ اآلمن ٢تما خارج بلداهنم

 كعلى ىذا األساس سنتطرؽ ىنا إٔب ا١تعاىدات على ا١تستول الدكٕب كا١تعاىدات على ا١تستول اإلقليمي.
 الفرع االول: المعاىدات على المستوى الدولي:

 :1951اإلتفاقية الخاصة بوضع البلجئين -أ
للمفوضُت بشأف البلجئُت كعدٯتي من قبل مؤ٘تر األمم ا١تتحدة  1951جواف  28اعتمدت ىذه اإلتفاقية ُب 

 1950ديسمرب  14ا١تؤرخ ُب  429اٞتنسية، الذم دعتو اٞتمعية العامة لؤلمم ا١تتحدة إٔب اإلنعقاد ٔتقتضى قرارىا 
 . 3دكلة 141،  2001،كقد صادقت على ىذه اإلتفاقية حىت سبتمرب  2 1954أفريل  22كدخل حيز التنفيذ ُب 

تعترب ىذه اإلتفاقية أساس القانوف الدكٕب لبلجئُت كتعرؼ إتفاقية البلجئُت كلمة الجئ كٖتدد حقوؽ البلجئ ٔتا ُب 
ذلك حقوقو منها حرية العقيدة كالتنقل من مكاف إٔب أخر، كاٟتق ُب التعليم ككثائق السفر كإتاحة الفرصة للعمل، كما 

دد على أ٫تية إلتزاماتو ٕتاه اٟتكومة ا١تضيفة، ك ينص أحد األحكاـ الرئيسة ُب ىذه اإلتفاقية على حظر إعادة أهنا تش

                                                           
1
 .364, 1997ٙحُلٔخ٣ش حُي٤ُٝش ٬ُؿج٤ٖ, أكٔي ح٤َُٗي١, ًَِٓ حُزلٞع ٝحُيٍحٓخص ح٤ُٔخ٤ٓش,حُوخَٛس, حُطزؼش ح٠ُٝ٧,  -

2
 .145, ٙ 2005ر٘يم, ىحٍ حُٔطزٞػخص حُـخٓؼ٤ش, ح٩ٌٓ٘ي٣ٍش, َٜٓ,  ح٧ه٤ِخص ٝكوٞم ح٩ٗٔخٕ, ٝحثَ أٍٗٞ - 
3
 .8, 2001ٙكٔخ٣ش ح٬ُؿج٤ٖ, ى٤َُ حُوخٕٗٞ حُي٢ُٝ ٬ُؿج٤ٖ, ٓطزٞػخص ٓل٤ٟٞش ح٧ْٓ حُٔظليس ُ٘ئٕٝ ح٬ُؿج٤ٖ, -

http://www.startimes2.com/f.aspx?mode=f&edit=newtopic&f=58&src=http%3A//www.startimes2.com/f.aspx%3Fmode%3Df%26f%3D58#_ftn11
http://www.startimes2.com/f.aspx?mode=f&edit=newtopic&f=58&src=http%3A//www.startimes2.com/f.aspx%3Fmode%3Df%26f%3D58#_ftn12
http://www.startimes2.com/f.aspx?mode=f&edit=newtopic&f=58&src=http%3A//www.startimes2.com/f.aspx%3Fmode%3Df%26f%3D58#_ftn12
http://www.startimes2.com/f.aspx?mode=f&edit=newtopic&f=58&src=http%3A//www.startimes2.com/f.aspx%3Fmode%3Df%26f%3D58#_ftn13
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البلجئُت، أك الرد إٔب بلد ٮتشى فيو من التعرض لئلضطهاد، كما أهنا ٖتدد األشخاص أك ٣تموعات األشخاص 
    . 1 الذين ال تشملهم ىذه اإلتفاقية

١تا كانت ىذه اإلتفاقية قد صيغت ُب أعقاب اٟترب العا١تية الثانية، فإف تعريفها كلمة الجئ يركز على األشخاص 
خارج بلد منشئهم كصاركا الجئُت نتيجة ألحداث كقعت ُب أكركبا أكُب أماكن أخرل قبل اكؿ جانفي  الذين ٬تودكف

، كمع ظهور أزمات جديدة خاصة بالبلجئُت خبلؿ السنوات األخَتة من ٜتسينات القرف العشرين 1951سنة 
البلجئُت، كلذلك ٘تت صياغة كمطلع الستينات منو، أصبح من الضركرم توسيع النطاؽ الزمٍت كاٞتغراُب إلتفاقية 

 .2 كإلقرار بركتوكوؿ لئلتفاقية
 :1967البروتوكول الخاص بوضع البلجئين -ب 

على ٖتركات البلجئُت ا١تعاصرة،  1951ىو اإلعًتاؼ بإمكانية تطبيق إتفاقية  1967إف ا٢تدؼ من بركتوكوؿ 
كالربكتوكوؿ كثيقة مستقلة ٯتكن للدكؿ اإلنظماـ إليها دكف أف تكوف طرفا ُب اإلتفاقية مع العلم أف ذلك نادرا ما 

بيق بنود اإلتفاقية على البلجئُت الذين يستوفوف التعريف الذم ٭تصل، كالدكؿ ا١توقعة على الربكتوكوؿ توافق على تط
 كضعتو ٢تم كذلك دكف القيود اليت اٞتغرافية كالزمنية على اإلتفاقية.

ٯتكن للدكؿ عندما تصبح أطرافا ُب اإلتفاقية أك الربكتوكوؿ أف تذكر صراحة أهنا لن تطبق بعض أحكاـ اإلتفاقية أك 
تفاقية أك أهنا ستطبق بعض أحكامو بعد إجراء تعديبلت عليها، مهما يكن ال ٯتكن أهنا لن تطبق بعض أحكاـ اإل

كىي بنود ٬تب أف تقبلها كل  33ك  16/1 4ك 3ك  1إبداء ىذه التحفظات على البنود األساسية ٔتا فيها ا١تادة 
 .3 الدكؿ األطراؼ ُب اإلتفاقية كالربكتوكوؿ

 معا ثبلثة موضوعات رئيسة: 1967كتغطي إتفاقية البلجئُت كالربكتوكوؿ ا١تلحق 
 إلستبعاد من ىذا الوضع.التعريف األساسي لبلجئ باإلضافة إٔب شركط توقف كضع البلجئ، كا  -
الوضع القانو٘ب لبلجئُت ُب بلد ٞتوئهم، ككاجباهتم كإلتزاماهتم، ٔتا ُب ذلك اٟتق ُب اٟتصوؿ على اٟتماية من   -

 العودة القسرية، أك اإلبعاد، إٔب أراضي بلد تتعرض فيو حياهتم أك حرياهتم للتهديد.
ا١تفوضية، تقدٙب ا١تعلومات عن التشريعات الوطنية إٔب األمُت العاـ إلتزامات الدكؿ اليت تتمثل أساسا ُب التعاكف مع -

  .  4لضماف تطبيق اإلتفاقية، ككذا اإلعفاء من ا١تعاملة با١تثل
 :1967اإلعبلن حول اللجوء اإلقليمي ---ج 

                                                           
1
 .6, ٙ 2005ح٬ُؿج٤ٖ, حُوخٛش رٟٞغ ح٬ُؿج٤ٖ, أٓجِش ٝأؿٞرش, ٓطزٞػخص ٓل٤ٟٞش ح٧ْٓ حُٔظليس ُ٘ئٕٝ  1951اطلخه٤ش -

2
 .12كٔخ٣ش ح٬ُؿج٤ٖ, ٗلْ حَُٔؿغ, ٙ -

3
, ٓطزٞػخص ٓل٤ٟٞش 1ٓيهَ ا٠ُ حُلٔخ٣ش حُي٤ُٝش ٬ُؿج٤ٖ , كٔخ٣ش ح٧ٗوخٙ ح٣ٌُٖ ْٛ ٟٓٞغ اٛظٔخّ حُٔل٤ٟٞش , رَٗخٓؾ حُظؼ٤ِْ حٌُحط٢ -

 .30, 2005ٙح٧ْٓ حُٔظليس ُ٘ئٕٝ ح٬ُؿج٤ٖ , 
4
 .10كٔخ٣ش ح٬ُؿج٤ٖ, حَُٔؿغ حُٔخرن, ٙ-

http://www.startimes2.com/f.aspx?mode=f&edit=newtopic&f=58&src=http%3A//www.startimes2.com/f.aspx%3Fmode%3Df%26f%3D58#_ftn14
http://www.startimes2.com/f.aspx?mode=f&edit=newtopic&f=58&src=http%3A//www.startimes2.com/f.aspx%3Fmode%3Df%26f%3D58#_ftn15
http://www.startimes2.com/f.aspx?mode=f&edit=newtopic&f=58&src=http%3A//www.startimes2.com/f.aspx%3Fmode%3Df%26f%3D58#_ftn16
http://www.startimes2.com/f.aspx?mode=f&edit=newtopic&f=58&src=http%3A//www.startimes2.com/f.aspx%3Fmode%3Df%26f%3D58#_ftn17
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الذم أقرتو اٞتمعية العامة لؤلمم ا١تتحدة كالذم يعكس اإلٚتاع الدكٕب حوؿ الرأم القائل بأف منح اللجوء ىو عمل 
للجوء تعود للدكلة سلمي كإنسا٘ب ال ٬تب أف تعتربه أية دكلة أنو غَت كدم، كيشَت إٔب أف مسؤكلية تقدير ادعاءات ا

  .  1اليت يلتمس الفرد فيها األماف
   إلقليمي: الفرع الثا٘ب: ا١تعاىدات كاإلعبلنات على ا١تستول ا

 :1969اتفاقية منظمة الوحدة اإلفريقية لعام 
كاليت  1969سبتمرب  10اعتمدىا ٣تلس رؤساء الدكؿ كاٟتكومات ُب دكرتو العادية السادسة بأديس أبابا بتاريخ  

 .2001دكلة حىت سبتمرب  45كانضمت إٔب ىذه اإلتفاقية  1984جويلية  20دخلت حيز النفاذ ُب 
 صاحبت هناية اٟتقبة اإلستعمارية ُب إفريقيا إٔب تعاقب ٖتركات كاسعة النطاؽ لبلجئُت. أدت النزاعات اليت

ا٠تاص بالبلجئُت كلكن أيضا إتفاقية  1967عجلت حاالت نزكح السكاف ليس فقط بصياغة كإقرار بركتوكوؿ 
جوانب ٤تددة من مشكبلت اليت تنظم  -ا١تعركفة اآلف باإلٖتاد اإلفريقي- 1969منظمة الوحدة اإلفريقية لعاـ 

 البلجئُت ُب إفريقيا، كتعترب ىذه اإلتفاقية ىي معاىدة البلجئُت اإلقليمية الوحيدة ا١تلزمة قانونا.
، كلكنها تضيف 1951لعل اٞتزء األكثر أ٫تية ُب اإلتفاقية ىو تعريفها لبلجئ، كىي تتبع التعريف الوارد ُب إتفاقية 

إف لفظ (الجئ) ينطبق كذلك على كل شخص، ٬تد نفسو  " ضوعية كىي:عبارة تستند إٔب قدر أكرب من ا١تو 
مضطرا، بسبب عدكاف أك احتبلؿ خارجي، أك سيطرة أجنبية، أك بسبب أحداث هتدد بشكل خطَت األمن العاـ ُب 

 ." جزء من البلد األصل أك ُب أراضيو كلها، أك البلد الذم ٭تمل جنسيتو
اإلضطرابات ا١تدنية، كالعنف كاسع اإلنتشار كاٟترب، يكوف ٢تم اٟتق ُب  يعٍت ذلك أف األشخاص الذين يفركف من

طلب اٟتصوؿ على كضع البلجئ ُب الدكؿ األطراؼ ُب ىذه اإلتفاقية بصرؼ النظر إذا كاف لديهم خوؼ لو ما يربره 
  .  2من التعرض لئلضطهاد

  : 1984إعبلن قرطاجنة حول البلجئين  -ب  
الذم ًب إقراره بعد أزمات البلجئُت اليت أصابت أمريكيا الوسطى ُب الثمانينات كا١ترتبطة باٟتركب األىلية، من جانب 

 قهاء مرموقُت ك٤تامُت من ا١تنطقة ُب قرطاجنة ب كولومبيا.٦تثلي حكومات كف
ككم ىو اٟتاؿ بالنسبة لئلتفاقية منظمة الوحدة اإلفريقية حوؿ البلجئُت، يتضمن اإلعبلف تعريف البلجئ الوارد ُب 

،  3جئُتكيتممو بتعريف أكسع، ككضع أيضا توصيات لتوفَت ا١تعاملة اإلنسانية كاٟتلوؿ الدائمة لبل 1951إلتفاقية 
كمع أنو ليس ملزما قانونا للدكؿ، فإف معظم دكؿ أمريكا البلتينية تطبق ىذا التعريف عمليا، كقد أدخلتو بعض الدكؿ 
                                                           

1
 32ٓيهَ ا٠ُ حُلٔخ٣ش حُي٤ُٝش ٬ُؿج٤ٖ, حَُٔؿغ حُٔخرن, ٙ-

2
 .13كٔخ٣ش ح٬ُؿج٤ٖ, حَُٔؿغ حُٔخرن, ٙ -

 
3
 .32ٓيهَ ا٠ُ حُلٔخ٣ش حُي٤ُٝش ٬ُؿج٤ٖ, حَُٔؿغ حُٔخرن, ٙ -
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ُب تشريعاهتا الوطنية، كقد صادقت على ىذه اإلعبلف، منظمة الدكؿ األمريكية، كاٞتمعية العامة لؤلمم ا١تتحدة، 
  . 1كف البلجئُتكاللجنة التنفيذية للمفوضية السامية لشؤ 

 مبادئ بانكوك حول وضع ومعاملة البلجئين: -ج 
كأقرهتا عدد من الدكؿ ُب آسيا كالشرؽ األكسط كإفريقيا، تكمن  2001كًب ٖتديثها ُب سنة  1966كضعت ُب سنة 

أ٫تية ىذه ا١تبادئ ُب كوهنا تعكس كجهة نظر العديد من الدكؿ اليت كاف ٢تا ٕتربة كاسعة ُب توفَت اللجوء، ٔتا فيها 
ثلما فعلت إتفاقية منظمة الوحدة اإلفريقية كإعبلف ، كم1967كبركتوكوؿ  1951دكؿ ليست طرفا ُب إلتفاقية 

 . 21951قرطاجنة، فقد اعتمد ُب ا١تبادئ تعريف كاسعا لبلجئ با١تقارنة مع كرد ُب إتفاقية 
 وثائق اإلتحاد األوروبي: -د

وء، ففي منذ منتصف الثمانينات سعت الدكؿ األعضاء ُب اإلٖتاد األكركيب إٔب توفيق سياساهتا ك٦تارساهتا حوؿ اللج
عملت حكومات اإلٖتاد  1999البداية أخذ التعاكف شكل مبادرات سياسية غَت ملزمة قانونا، غَت أنو منذ سنة 

 .1951األكركيب علي كضع نظاـ أكركيب مشًتؾ للجوء يرتكز على التطبيق الكامل كالشامل لئلتفاقية 
خرل ُب اإلٖتاد األكركيب، ًب التوصل األ 15دكؿ جديدة إٔب الدكؿ  10، عندما انضمت 2004كْتلوؿ شهر مام

 إٔب إتفاؽ حوؿ العناكين األساسية للنظاـ األكركيب ا١تشًتؾ للجوء، تضمن ذلك اإلتفاؽ على مسائل مثل:
 اٟتماية ا١تؤقتة.-
 ا١تعايَت الدنيا إلستقباؿ طاليب اللجوء.        -
ء( يكوف ىذا النظاـ كبالنسبة إٔب ىذه ا١تسألة بديبل نظاـ ٭تدد الدكلة العضو ا١تسؤكلة عن نظر طلبات اللجو         -

 ).1990عن إتفاقية دبلن لسنة 
 ).2003نظاـ ١تقارنة بصمات أصابع طاليب اللجوء ( ا١تعركؼ ب أكركداؾ كا١تعموؿ بو منذ جانفي         -
ا١تعايَت الدنيا ٢تؤالء الذين تأىلوا  إيعاز التأىيل الذم ٭تدد مفهـو اللجوء كاٟتماية ا١تتفرعة منو، كبالتإب ٭تدد        -

 لنيل اٟتماية الدكلية.
 إيعاز اإلجراءات اليت ٖتدد ا١تعايَت الدنيا ا١تشًتكة إلجراءات ٖتديد كضع البلجئ.        -

إف ا١توافقة على ىذه البنود األساسية كاليت تؤسس اٟتد األدٗب من ا١تعيار اإلجرائي دمغت عبلمة النهاية للمرحلة 
ٔب من تأسي نظاـ أكركيب مشًتؾ للجوء، كستشمل ا١ترحلة الثانية على ترٚتة ىذه ا١تبادئ إٔب تشريعات كطنية األك 

 . 3كتوفيق ا١تمارسات بُت الدكؿ األعضاء
                                                           

1
 .15كٔخ٣ش ح٬ُؿج٤ٖ, حَُٔؿغ حُٔخرن, ٙ -

2
 .33ٓيهَ ا٠ُ حُلٔخ٣ش حُي٤ُٝش ٬ُؿج٤ٖ, حَُٔؿغ حُٔخرن, ٙ -

3
 31ٓيهَ ا٠ُ حُلٔخ٣ش حُي٤ُٝش ٬ُؿج٤ٖ, حَُٔؿغ ٗلٔٚ, ٙ -
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ختاما ٯتكن القوؿ أف من أىم ا١تواثيق الدكلية العامة ٟتماية البلجئُت اإلتفاقية ا٠تاصة بالقانوف الدكٕب ٟتقوؽ اإلنساف 
 كالذم يتميز بأنو:

 يطبق عموما على ٚتيع الناس ُب الدكلة، سواء كانوا مواطنُت أـ ال،
 الدكلية كاللجوء، إذا أف البلجئُت يلتمسوف اٟتماية من انتهاكات حقوؽ اإلنساف،ىو أساسي ١تفهـو اٟتماية 

 يساعد على كيفية معاملة البلجئُت كطاليب اللجوء ُب البلداف اليت يلتمسوف فيها اللجوء،
ٮتضع إلشراؼ ىيئات دكلية ٥تتلفة ٯتكن أف يطلب منها مساعدة الجئُت أفراد، مثبل من خبلؿ منع العودة إٔب 

 حيث ىناؾ خطر التعذيب،
إذ أحسن تطبيقو، ٯتكن ٢تذا القانوف منع اٟتاالت اليت تؤدم إٔب ٖتركات البلجئُت كأف يساىم ُب العودة اآلمنة 

 لبلجئُت.
كما يوجد إٔب جانب ىذا القانوف الدكٕب اإلنسا٘ب الذم يطبق خبلؿ النزاعات ا١تسلحة، سواء كانت دكلية أك 

لبلجئوف، كما ا١تدنيُت اآلخرين، بطريقة إنسانية، كبشكل خاص، أف يكونوا ٤تميُت من داخلية، يشًتط أف يعامل ا
 أعماؿ العنف.

ا٠تاصة بالبلجئُت كالربكتوكوؿ ا١تلحق ّٔا  1951إضافة إٔب ا١تواثيق العامة ىناؾ ا١تواثيق ا٠تاصة كاليت من أ٫تها إتفاقية 
 .1967لسنة 

 لحماية البلجئ في المجتمع الدولي. والدوليةالمطلب الثاني: اآلليات الوطنية 
 من ا١تصنوعة ، لبلجئُت الدكٕب القانوف ككذا ك القانوف الدكٕب ٟتقوؽ االنساف اإلنسا٘ب الدكٕب القانوف حواجز تقوية

 أىم ضحاياىا إحدل البلجئوف يعترب اليت (11 )باٟترب يسمى ما كىو العآب عرفو للقوة انتشار أضخم كلمات أماـ
 اليت كا١تادم كا١تعنوم الضغط القانو٘ب كسيلة دكر تكفل كالدكلية الوطنية ا١تستويات ٚتيع على إجراءات اٗتاذ يتعُت
 من النوع ىذا ُب الفئة تلك ٛتاية أجل من أصبل الضمانات ا١توجودة احًتاـ على الدكٕب ا١تسلح النزاع أطراؼ ٖتمل

 .النزاعات
 القوانُت الدكلية، نتطرؽ إٔب اآلليات الوطنية كالدكلية ٟتماية البلجئُت . كلكي تتحقق تلك اٟتماية اليت توفرىا تلك

 الفرع األول :اآلليات الوطنية لحماية البلجئين.
 تعلق إٔب ذلك، فإف ا١توصل السبيل سلوؾ يتعُت لذلك ناجعتها تضمن اليت األكلوية القانونية القاعدة إنفاذ يشكل
 اإلجرائية ا٠تطوات ٚتلة انتهاج تعٍت القوؿ األكؿ ،فًتٚتة الدكٕب ا١تسلح النزاع زمن البلجئ ٛتاية قواعد بإنفاذ األمر

                                                           
1
- HAUT COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES POUR LES REFUGIES, La convention de1951 

relative au statut des réfugiés : Questions et répenses, Genève : UNHCR, septembre 2007, p.17. 
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 ا١تستول على ا١توجودة اآلليات كل طرؼ من تلك، كذلك لنصوص اٟتماية الفعلي التكريس ُب اإلسهاـ أجل من
 .حكومية غَت حكومية أك كانت سواء الوطٍت
 :الدولة -أ    
 من غاية الفاتح إٔب ،ك 1949 لعاـ جنيف اتفاقيات ُب طرؼ دكلة 190 من أزيد 2006 سنة سجلت لقد

 ، كتبدك11 دكلة 147 حوإب1967 لعاـ بركتوكو٢تا ك 1951 اتفاقية ُب منها األطراؼ عدد كاف 2007 سبتمرب
 آّتمع مع التعاكف الدكلة إرادة يعرب عن كونو ُب البلجئُت ْتماية يتعلق فيما الدكلية ا١تعاىدات إٔب االنضماـ فائدة
  البلجئُت، ١تشاكل حلوؿ عن البحث ُب الدكٕب

 ا١توجودة للقواعد أكثر فعالية أجل إعطاء من فيها ا١توجودة القوانُت تعديل ضركرة من انطبلقا دكؿال تقـو ا١تقابل ُب 
القوؿ اف ىاتو الدكلة بشأف البلجئُت، ُب ىاتو اللحظة فقط ٯتكن  إليها ا١تنضم أك ا١تصادؽ الدكلية ا١تعاىدات ُب

أصبحت تشكل آلية ٟتماية البلجئُت الوافدين إليها ك سواء كانت دكلة ٣تارة  اك غَت ٣تاكرة كما ىو اٟتاؿ بالنسبة 
 لبلجئُت السوريُت ُب تركيا اك بأ١تانيا.

 :المحلي المدني المجتمع -ب 
 طرؼ من تطوعا ك ا١تشكلة عنها، باالستقبللية ا١تتمتعة للدكلة، التابعة غَت ا١تنظمات تلك احمللي ا١تد٘ب بآّتمع يقصد
 يتمتع فإنو البلجئُت فئة ٮتص فيما بدكرىا يتعلق فيما .أىدافها ك مبادئها تعميم ك الدفاع أجل من آّتمع، أعضاء

 كاجب أف ذلك ، النسياف من ٛتايتهم بداية . األكجو من العديد يتخذاف ا١تساعدة كاللذاف ك اٟتماية :باالزدكاجية
 ٛتايتهم من .احمللي ا١تد٘ب آّتمع منظمات عاتق على معلقا للحماية احملتاجُت ك ا١تنسيُت أكلئك السكاف عن البحث
 سَت أثناء للمستهدفُت بالعنف اٟتماية من نوعا يضمن البلجئُت ٥تيمات داخل أفرادىا تواجد فمجرد ا٠تطر،

 أف عن سابقا،فضبل منها فركا قد اليت كانوا ا١تناطق إٔب القسرية دةلئلعا منهم للمتعرضُت كذا ك العدائية العمليات
 تواجدىم فًتة تصاحب قد اليت االنتهاكات ١تعرفة مرجعية ا١تنظمات ٘تثل تلك أفراد يصدرىا اليت الشهادات ك التقارير

  .2ىناؾ ا١تقيموف ّٔا البلجئوف ا١تستهدؼ ك با١تخيمات
 من ،يبدك كفعبل قوال البلجئُت خدمة قضية ُب رئيسي دكر ٢تا اليت احمللي ا١تد٘ب آّتمع منظمات بعض لصور بالنسبة

 -طريق عن الفئة ىذه ٛتاية ُب بعضها إسهاـ خبلؿ من ا٢تبلؿ األٛترين، ك الصليب ٚتعيات إٔب اإلشارة الضركرم
 .3أكطاهنم إٔب إعادهتم برامج ُب ا١تشاركة ك االستقباؿ ٢تم توفَت -أساسا

                                                           
1
-BIAD, Abdelwahab, Droit international humanitaire ,2ème édition, Paris : Édition Ellipses, Coll. « mise 

au point », août 2006,p.81.  
2
 -Nathalie FEIX SCOTT et Otto HIERONYMI, « L’action humanitaire international : Le rôle des 

gouvernements, des organisations internationales et et non-gouvernementales », in Humanitaire, 

N°.14, printemps 2006, p.78. 
3
 -Sherif ELSAYED-ALI, « Réfugiés palestiniens au Liban », in Migration forcée, N°.26, octobre 
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 :اإلعبلم --ج 
 الواقع، ٦تا ُب ىو كضعهم كما عن تقارير تقدٯتو جانب ُب البلجئُت كمساعدة ٛتاية ٣تاؿ ُب اإلعبلـ قدرة تتٌجلى
 معلومات تقدٙب تستطيع اإلعبلـ كسائل إٔب أف فقط ىذا كال يرجع.كالدكؿ األفراد أفعاؿ على عميقة تأثَتات ٭تدث

 ٔتنأل األرض كجو على مكاف ىناؾ ليس بأنو التذكَت إٔب إ٪تا يدفع بذلك قيامها سرعة أف إٔب أيضا يعود حية، بل
 .إليو الوصوؿ عن

 عمل كبح إٔب البلجئُت تدفقات خلق ُب ا١تتسببة األطراؼ الدكؿ بعض تسعى لذلك
اإلعبلمية  بث اٞتهات تشويش على القادرة الكهركمغناطيسية األسلحة استعماؿ إما خبلؿ من اإلعبلـ كسائل
– فندؽ استهدؼ عندما 2003 أفريل 08بتاريخ مثبل حدث ّٔا، كما ا١توجودة التلفزة ٤تطات قصف أك ا١تعادية

 اٞتزيرة قناٌب موقع ،ككذا ا١تستٌقلُت الصحفيُت أغلب مقر إقامة حينها كاف بغداد، الذم العراقية بالعاصمة -فلسطُت
 األمريكي للتدخل انتقادات ُب ا٠توض على منهم تجرئُتا١ت تنبيو كرائها من كاف الدافع متعمدة بطلقات ظيب كأبو

  1.با١تنطقة
 ُب أعما٢تم كتصوير مشاىَت العآب لنشاطات تغطيتو عمليات خبلؿ من لبلجئُت بالنسبة أيضا مهما اإلعبلـ يبدك 

 بشأف لنشاطاهتم التجسيدية مشاريعهم معهم لبحث حوارات كإجراء اٟترب، من الفارين ١تساعدة مساعيهم ٣تاؿ
 بفعلو تتغَت ّٔا كا١تولعُت ا١تعجبُت سلوؾ على كبَت تأثَت الشخصيات من لتلك ١تا ليقينو الفئة، كذلك ىذه مساعدة
االفبلـ اليت ٕتسد  اإلعبلمية اٟتوارات تلك أمثلة كمن.أرضهم عن كالبعيدين التاركُت كطنهم مع كتعاملهم نظرهتم

كما ىو الشأف بالنسبة للكثَت من الربامج اليت تؤرخ ٢تجرة السوريُت عرب معانات البلجئُت ككذلك حصص التلفزيونية  
 البحر كالرب أب دكؿ لعآب يناشدكف االمن كالسلم كما ىو ا٠تاؿ ُب تركيا كأ١تانيا.

 الفرع الثاني :اآلليات الدولية لحماية البلجئين.
 ما على اعتمادا على تنفيذىا العمل ٍب القرارات لصنع مكانا مقراهتا من الدكٕب ا١تستول على ا١تتواجدة اآلليات تتخذ
 البلجئُت كمساعدة ْتماية يتعلق فيما باألخرل إحداىا مقارنة ّٔا ا١تتميزة ا١تيدانية ا٠ترجات أف غَت ميثاقها، ٢تا ٮتولو

 ٛتاية بشأف اتالقرار  باٗتاذ أساسا عملها ا١تتسم لوصف ىاما معيارا تشكل ا١تسلحة الدكلية النزاعات من ا١تتضررين
 اآلليات. من النوع ىذا مقدمة ُب كيقف ثابتة، بأهنا ٢تم ا١تساعدة لتقدٙب خرجاهتا حساب الفئة على تلك

 
 

                                                                                                                                                                                           
2006, p.14. 
1
-Arnaud MERCIER, « Quelle place pour les m édias en temps de guerre ? », RICR, Vol.87, N°.858, 

2005, p.235. 
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 مفوضية األمم المتحدة لشؤون البلجئين: -أ
ٕتدر اإلشارة بداية إٔب حقيقة أف ىذه ا١تفوضية ليست اٞتهاز الدكٕب األكؿ الذم ًب إنشاؤه على ا١تستول الدكٕب 

 لتوفَت اٟتماية كا١تساعدة البلزمتُت لبلجئُت، فقد سبق قيامها إنشاء العديد من األجهزة ذات الصلة، أبرزىا ما يلي:
، إدارة 1933، مكتب ا١تفوض السامي لبلجئُت عاـ 1921مكتب مفوض عصبة األمم ا١تتحدة لبلجئُت عاـ 

 ُت اليت أنشأهتا األمم ا١تتحدة.األمم ا١تتحدة للغوث كإعادة التأىيل، ا١تنظمة الدكلية لبلجئ
حيث أصدرت القرار  1 1946كتعود فكرة إنشاء ا١تفوضية السامية لشؤكف البلجئُت التابعة لؤلمم ا١تتحدة إٔب عاـ 

الذم تضمن أنشطة األمم ا١تتحدة لدعم البلجئُت، كقد أكصت اٞتمعية العامة إٔب آّلس اإلقتصادم كاإلجتماعي 
ّٔدؼ النظر ُب ٚتيع جوانب ىذه القضية، كتنفيذا لذلك أنشأ آّلس ٞتنة ٢تذا الغرض، اليت إجتمعت كقررت ضركرة 

كٕب للتعاطي مع ىذه ا١تسألة، كما أكصت آّلس اإلقتصادم كاإلجتماعي ُب قرار لو النظر ُب مشركع تشكيل جهاز د
دستور ١تنظمة دكلية لبلجئُت، كقد أقرت اٞتمعية العامة ىذا الدستور كدعت الدكؿ للتوقع على ىذا الصك بغية 

  . 2٘تكُت ىذه ا١تنظمة من أداء مهامها
ٔتوجب قرار اٞتمعية العامة لؤلمم ا١تتحدة رقم  1951لشؤكف البلجئُت ُب بداية كلقد أنشئت ا١تفوضية السامية 

على نظامها  14/12/1950ا١تؤرخ ُب  5/د428كصادقت بقرارىا رقم  1949/ 12/ 3ا١تؤرخ ُب  4/د 319
كتتخذ ا١تفوضية من مدينة  1951، كاليت بدأت ُب مباشرة مهامها إعتبارا من  األساسي ا١تلحق ّٔذا القرار األ٦تي

سنوات فقط  3ا فًتة جنيف السويدية مقرا ٢تا، كعلى الرغم من أف قرار اٞتمعية العامة ا١تنشئ للمفوضية قد حدد ٢ت
 إال أف اٞتمعية العامة ظلت ٘تدد ىذه الفًتة إٔب اآلف. 31/12/1953كحىت  01/01/1951أم 

 يرأس ا١تفوضية مفوض ساـ ٗتتاره اٞتمعية العامة ُب ضوء ترشيحات األمُت العاـ كتعينو عدد من ا١تفوضُت الدكليُت.
األشخاص الطبيعيوف الذين يقيموف خارج أكطاهنم األصلية، كمن ٍب األشخاص الذين تشملهم ا١تفوضية ْتمايتها ىم 

ال يتمتعوف ْتماية حكوماهتم، كُب الوقت ذاتو ال يرغبوف أك ال يستطيعوف العودة إٔب ببلدىم خشية اإلضطهاد، أك 
        .3 ألية أسباب أخرل

 أوال: طبيعة عمل المفوضية: 
إف ا١تفوضية السامية تقـو بعمل ليست لو أية ٝتة سياسية كىو عمل إنسا٘ب كإجتماعي كىي تعاِب شؤكف ٣تموعات 

دينهم كعرقهم كإٕتاىهم السياسي ْتيث منحت للمفوض السامي إمكانية اإلستقبللية كفئات من البلجئُت كأيا كاف 

                                                           
1
 .231كوٞم ح٩ٗٔخٕ ىٍحٓش ٓوخٍٗش ك٢ حُ٘ظ٣َش ٝحُظطز٤ن , ى أكٔي ح٤َُٗي١ , حَُٔؿغ حُٔخرن,  - 
2
 حُظ٘ظ٤ْ حُي٢ُٝ, حُ٘ظ٣َش حُؼخٓش ٝحُٔ٘ظٔخص حُؼخ٤ُٔش ٝ ح٩ه٤ٔ٤ِش ٝحُٔظوٜٜش, ى ؿٔخٍ ػزي حُ٘خَٛ ٓخٗغ , ىحٍ حُؼِّٞ َُِ٘٘ ٝحُظ٣ُٞغ , - 

 .228, ٙ 2006, حُـِحثَ ,  ػ٘خرش
3
 .231كوٞم ح٩ٗٔخٕ ىٍحٓش ٓوخٍٗش ك٢ حُ٘ظ٣َش ٝحُظطز٤ن , ى أكٔي ح٤َُٗي١ , حَُٔؿغ حُٔخرن, ٙ  - 
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كعدـ التأثَت بتدخبلت اٟتكومة ا١تختلة من خبلؿ إنتخابو مباشرة من طرؼ اٞتمعية العامة لؤلمم ا١تتحدة على غرار 
 ات ا١تعنية.أمُت عاـ ١تنظمة أ٦تية اليت تقضي بتأمُت اٟتماية كا١تساعدة الدكلية من كل اٟتكوم

 : أنشطة المفوضية:ثانياً 
قامت ا١تفوضية السامية منذ إنشأىا كإٔب يومنا ىذا بكل ا١تهاـ اليت كلفت ّٔا كُب كل بلداف العآب من تأمُت اٟتماية 
الدكلية كا١تساعدة الغذائية كالصحية كالتعليمية لكل البلجئُت فرادل كٚتاعات، كما أهنا سا٫تت بالتعاكف كالتنسيق مع 

كدكؿ ثالثة ُب إ٬تاد اٟتلوؿ الدائمة سواء كانت عودة طوعية أك إعادة توطُت حكومات بلداف ا١تبلذ األصلية لبلجئُت 
أك إدماج ٤تلي حسب اإلمكانات ا١تتوفرة، غَت أنو أفضل حل سعت ا١تفوضية لتحقيقو ىو العودة الطوعية اآلمنة 

مة كْتقوؽ اإلنساف كالكرٯتة لبلجئُت أم الرجوع إٔب الوضع الطبيعي لكل إنساف حيث يعيش ُب كطنو متمتعا بالسبل
      .1 كاإلجتماعية كاإلقتصاديةالسياسية كا١تدنية 

  ٣تاؿ ٛتاية البلجئُت فيما يلي:ترتكز أىم أنشطة ا١تفوضية ُب
تقدٙب اإلغاثة ُب حاالت الطوارئ من خبلؿ توفَت ٣تموعة متنوعة من ا١تستلزمات األساسية، كالغذاء،         -

 كا١تأكل، كا١تعونات الطبية.
 إٔب كطنو.ا١تساعدة ُب عمليات اإلعادة الطوعية إٔب الوطن، كتقدٙب ا١تساعدة ا١تمكنة لدل كصوؿ البلجئ         -
تقدٙب العوف لبلجئُت ١تساعدهتم على اإلندماج ُب ٣تتمع ا١تلجأ، إذا ما تعذر إعادهتم إٔب بلداهنم األصلية،         -

 كذلك من خبلؿ عمليات التدريب كالتأىيل كا١تساعدات ا١تالية.
 إعادة التوطُت من خبلؿ ا٢تجرة بتعاكف كثيق مع اٟتكومات ذات الشأف.         -
القياـ بتوفَت ا٠تدمات التعليمية، على ا١تستويُت اإلبتدائي كا١تتوسط ُب ا١تخيمات كغَتىا من ٕتمعات         -

البلجئُت، كتقدٙب ا١تساعدة ُب ا١تستويات التعليمية األعلى، كخاصة ُب ا١تراحل اٞتامعية، كإنشاء مراكز تثقيفية عامة 
 داخل ىذه التجمعات.

 ا١تعاقُت كتقدٙب ا١تشورة لبلجئُت عموما، إلختيار اٟتلوؿ ا١تناسبة ١تشكبلهتم كاإلستفادة إعادة تأىيل البلجئُت        -
 من التسهيبلت ا١تمنوحة ٢تم.

التشجيع على منح اللجوء لطالبيو، كإعتبار ذلك حقا من حقوؽ اإلنساف، كذلك ما ٓب توجد أحواؿ         -
 إستثنائية ٖتوؿ دكف كفالة التمتع ّٔذا اٟتق.

 ا١تساعدة القانونية من خبلؿ إتاحة خدمات احملامُت ذكم ا٠ترب إٔب البلجئُت.        -

                                                           
1
 .233ٝ 232كوٞم ح٩ٗٔخٕ ىٍحٓش ٓوخٍٗش ك٢ حُ٘ظ٣َش ٝحُظطز٤ن , ى أكٔي ح٤َُٗي١ , حَُٔؿغ حُٔخرن, ٙ  - 
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حث الدكؿ على اإلنظماـ إٔب اإلتفاقيات الدكلية ذات الصلة بالبلجئُت، كإبراـ إتفاقيات جديدة إذا لـز         -
 األمر.

 لة ُب ٣تاؿ ٛتاية البلجئُت.تنسيق جهود ا١تنظمات ا١تختلفة، اٟتكومية كغَت اٟتكومية العام        -
ك٘توؿ ا١تفوضية أنشطتها عن طريق ا١تخصصات اليت تقرىا ٢تا اٞتمعية العامة من ميزانية األمم ا١تتحدة، كما ٯتكنها 
قبوؿ التربعات النقدية كالعينية مىت أجازت ٢تا اٞتمعية العامة ذلك كما تتعاكف ا١تفوضية ُب ىذا الشأف منع ا١تنظمات 

الصلة كالتابعة لؤلمم ا١تتحدة، مثل برنامج األمم ا١تتحدة للتنمية كبرنامج الغذاء العا١تي كمنظمة الصحة  كاألجهزة ذات
  .1العا١تية

مداـ أف ا١تفوضية قد أنشئت بعد اٟترب العا١تية الثانية كبداية اٟترب الباردة بُت ا١تعسكريُت السياسيُت الشيوعي  
حاالت اٞتديدة من اللجوء كُب مقدمتها البلجئوف آّريوف بعد أحداث الفصل كالغريب فأنشطتها ُب تأمُت اٟتماية لل

، ٍب البلجئوف الصينيوف الفاركف من ا١تناطق القارية إٔب ىونغ كونغ، كالبلجئوف الفاركف من أكركبا  1956األخَت من 
ن ا١تغرب كتونس كيعترب اللجوء الناجم الشرقية إٔب أكركبا الغربية عرب النمسا كالبلجئوف اٞتزائريوف الذين فركا إٔب كل م

 أكؿ حالة طوارئ لبلجئُت ُب مشاؿ إفريقيا تدخلت فيها ا١تفوضية بعد تأسيسها. 1957عن األزمة اٞتزائرية سنة 
لكن حاالت اللجوء إستمرت ُب الظهور ُب كل قارات العآب بعد الستينات ك١تا ضاعف من نشاط ا١تفوضية ُب 

د فتح حدكدىا كالسماح لبلجئُت من إجتيازىا للتمتع باٟتماية الدكلية، كلقد قاـ ّٔذه التدخل لدل اٟتكومات بقص
قطرا بواسطة  115من ٣تموع موظفي ا١تفوضية كذلك ُب  %  80أربعة آالؼ موظف ٯتثلوف 1995ا١تهمة سنة 

 مكتب. 208خدمات 
لبلجئُت فإف دكر ا١تفوضية أساسي كضركرم كٔتا أف عددا من الدكؿ ٓب تصادؽ على الصكوؾ الدكلية ا١تتعلقة ْتماية ا 

لتأمُت التمتع باٟتماية الدكلية حيث أف مكاتب ا١تفوضية تقـو مباشر بتحديد صفة البلجئ بالنسبة للمجموعات 
 كاٟتاالت الفردية.

 اللجنة الدولية للصليب األحمر:  -ب 
كخاصة اللجنة الدكلية للصليب  1863عاـ كانت اٟتركة الدكلية للصليب األٛتر كا٢تبلؿ األٛتر، منذ إنشائها    

األٛتر، معنية ٔتحنة البلجئُت، كدف سرد ١تختلف عمليات اٟتركة كاللجنة ١تساعدة البلجئُت ُب القرف ا١تاضي حىت 
 سقوط جدار برلُت، ٕتدر اإلشارة إٔب العديد من ا١تواقف البارزة من اإلضطبلع بدكر لو داللتو.

 األساسية للجنة ٍب إٔب بعض مسؤكليتها. كفيما يلي ندرس بعض التطورات
 أوال: بعض التطورات األساسية: 

                                                           
1
٤ِذ ح٧كَٔ طـخٙ ح٬ُؿج٤ٖ ٝحُٔي٤٤ٖٗ حُ٘خُك٤ٖ ىحهَ رِيحْٜٗ, حُٔـِش حُي٤ُٝش ٤ُِِٜذ ح٧كَٔ, كَٓٞحُ ٣ًََ, ٤ٓخٓش حُِـ٘ش حُي٤ُٝش ُِٜ - 

 .275, ٙ 2001ٓوظخٍحص ٖٓ أػيحى 
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دكف دراسة اإلطار الكلي للحماية القانونية اليت يوفرىا القانوف الدكٕب اإلنسا٘ب، من ا١تفيد أف نتذكر ا١تواثيق الدكلية،  
 . 1الدكلية للصليب األٛتر بشأف البلجئُتسواء قرارات أك إتفاقيات اليت ٖتدد سياسة اٟتركة كخاصة سياسة اللجنة 

 قرارات اللجنة: -1 
حوؿ دعم الصليب  21كثَت من القرارات ُب ىذا آّاؿ، لكن القرار لقد إعتمدت اللجنة أك اٟتركة منذ نشأهتا ال 

 1981األٛتر الدكٕب لبلجئُت الذم أعتمده ا١تؤ٘تر الدكٕب الرابع كالعشرين للصليب األٛتر الذم أنعقد ُب مانيبل عاـ 
يما كاضحا حيث ٯتد ىذا القرار اٟتركة سياسية أصلية ُب ٣تاؿ العمل ا١تستقبلي، كما أف البياف يرسي تقس

لئلختصاصات بُت اٟتركة أك ا١تفوضية السامية لشؤكف البلجئُت من ناحية، كبُت ٥تتلف مكونات اٟتركة من الناحية 
 . 2األخرل

 إتفاق إشبيلية: -2 
عن اإلتفاؽ ا١تتعلق بتنظيم األنشطة الدكلية ١تكونات اٟتركة الدكلية للصليب األٛتر كا٢تبلؿ األٛتر، كالذم أقره ٣تلس  

يهدؼ إٔب النهوض بالتعاكف الوثيق بُت مكونات اٟتركة ُب أنشطتها الدكلية مع  1997ا١تندكبُت ُب إشبيلية عاـ 
ٕتنب ا٠تبلؼ بشأف تعريف كتنظيم أنشطتها كمسؤكلياهتا الدكلية كما ٭تدد اإلتفاؽ عبلكة على ما سبق تطبيق عبارة 

ايا النزاع على أراضي دكلة ليست طرفا ُب نزاع كال متأثرة " النتائج ا١تباشرة للنزاع " أيضا على حاالت كجود ضح
  بإضطرابات داخلية كخصوصا بعد تنقل البلجئُت على نطاؽ كاسع. 

 ثانيا: مسؤوليات اللجنة الدولية للصليب األحمر:
ازم مسؤكلية بناء على قرار مانيبل الذم أشرنا إليو أعبله، ىناؾ أكثر من سيناريو كاحد يتعلق ٔتسؤكلية اللجنة: تو  

ا١تفوضية السامية لشؤكف البلجئُت كاللجنة ، كىي ا١تسؤكلية اليت ينبغي أف يضطلع ّٔا بركح من التكامل، كىناؾ 
 ا١تسؤكلية ا١تساعدة كا١تسؤكلية التكميلية.

 المسؤولية المتوازية للمفوضية السامية لشؤون البلجئين واللجنة:     -1 
البلجئُت إٔب دكلة ٣تاكرة، ٍب تنخرط ىذه الدكلة بعد ىركب البلجئُت إليها ُب نزاع دكٕب ىذه اٟتالة ىي حالة أف يلجأ 

مع بلد اٞتنسية لبلجئُت فمن الطبيعي ىنا أف هتتم اللجنة الدكلية للصليب األٛتر ّٔم بإعتبارىم ضحايا للنزاع، كىنا 
نوف الدكٕب اإلنسا٘ب، كبالتإب توجد لدل يتمتع البلجئوف باٟتماية عن طريق القانوف الدكٕب لبلجئُت ككذا القا

 . 3ا١تنظمتُت مسؤكلية موازية

                                                           
1
 .279كَٓٞحُ ٣ًََ, حَُٔؿغ ٗلٔٚ, ٙ - 
2
 .280كَٓٞحُ ٣ًََ, حَُٔؿغ ٗلٔٚ, ٙ - 
3
  .282,283,284كَٓٞحُ ٣ًََ, حَُٔؿغ حُٔخرن, ٙ, -

http://www.startimes2.com/f.aspx?mode=f&edit=newtopic&f=58&src=http%3A//www.startimes2.com/f.aspx%3Fmode%3Df%26f%3D58#_ftn32
http://www.startimes2.com/f.aspx?mode=f&edit=newtopic&f=58&src=http%3A//www.startimes2.com/f.aspx%3Fmode%3Df%26f%3D58#_ftn35
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من اإليرانيُت من أصل كردم كانوا  25.000الدكلية للصليب األٛتر ٔتساعدة  مثاؿ ىذه اٟتالة ما قامت بو اللجنة
ك٢تذا يقعوف ُب  1951قد سعوا إٔب اللجوء إٔب العراؽ كىؤالء مشمولُت ْتماية اإلتفاقية ا٠تاصة بالبلجئُت لسنة 

ٕب كبالتإب أصبحوا مشمولُت إطار مهمة ا١تفوضية، لكن بعد كقوع النزاع بُت إيراف كالعراؽ أصبحوا ضحايا للنزاع الدك 
 . 1كّٔذا يقعوف ُب إطار مهمة اللجنة الدكلية للصليب ا ألٛتر 1949ْتماية إتفاقية جنيف الرابعة 

 المسؤولية المساعدة للجنة الدولية للصليب األحمر:     -2
على اإلستجابة ٢تذه كىنا تظهر من خبلؿ تواجد اللجنة بالفعل ُب ا١توقع، كتكوف اإلحتياجات ضخمة كىي قادرة 

اإلحتياجات حىت تتؤب ا١تفوضية السامية األمر، كإما ألهنا تكوف ا١تؤسسة الوحيدة القادرة على القياـ بالعمل إذا  
  كانت ا١تفوضية السامية ٦تنوعة من القياـ بذلك. 

، أما اٟتالة 1994جويلية  كمثاؿ ذلك بالنسبة للحالة األكٔب ما يتعلق بالبلجئُت الركانديُت ُب مشاؿ كجنوب كيفو ُب
الثانية فيعد رفضت حكومة بنما السماح لوكالة األمم ا١تتحدة ا١تتخصصة بالعمل بشكل مباشر، قامت اللجنة الدكلية 

 للصليب األٛتر بدعم عمل اٞتمعية الوطنية ١تساعدة الجئ كولومبيا ُب منطقة دارياف ُب بنما.
 ة للصليب األحمر:المسؤولية التكميلية للجنة الدولي     -3 
ُب اٟتاالت اليت تتمكن فيها ا١تفوضية السامية لشؤكف البلجئُت من إ٧تاز مهمتها، تظل اللجنة الدكلية للصليب  

األٛتر متفرعة للمهاـ اليت تتطلب قدراهتا ا٠تاصة، كبالتإب ك٘تاشيا مع ا١تمارسة طويلة األمد، ٯتكن أف ٘تنح اللجنة 
م كقت خدمات ككالتها ا١تركزية للبحث عن ا١تفقودين، ٔتا يتفق كالبند التاسع من بياف الدكلية للصليب األٛتر ُب أ

  .   1984الساسة الذم صدر مصاحبا لقرار مانيبل 
كمثاؿ ذلك ُب سوريا بعد الصراع العريب اإلسرائيلي، ٖتافظ اللجنة الدكلية األٛتر على العبلقة بُت أفراد األسر اليت  

إرساؿ الرسائل األسرية لكل ا١تواطنُت السوريُت كالبلجئُت الفلسطينيُت، كما قامت اللجنة  تفرقت، كذلك عن طريق
    .  2بالتعاكف مع ا١تفوضية السامية لشؤكف البلجئُت، بإصدار ا٢توية الضركرية للسفر إٔب تلك الدكلة

 الخاتمة 
ألنو ُب كصفية تظهر ا١تركز القانو٘ب الذم ٬تب اف يكوف فيو الفرد السورم كونو الجئ،  آلية يعترب ىذا البحث با١تقابل

 اٟتصوؿ من أف يتمكنوا ٬تب كلكن .األبد إٔب القانونية الناحية من الجئُت البلجئوف يظل أال ٬تب ا١تثالية، الظركؼ
 اكتساب خبلؿ من ثالثة، دكلة أك ُب اللجوء دكلة ُب باالستقرار إما اللجوء، كضع من ثباتان  أكثر قانو٘ب كضع على

 اكتساب على لبلجئُت ا١تتحدة األمم تركز اتفاقية كبينما .األصلية مواطنهم إٔب الطوعية بالعودة أك مثبلن، اٞتنسية
 على العآب أ٨تاء ٥تتلف ُب يتزايد الًتكيز كلكن .العودة الطوعية على تركز لبلجئُت األفريقية االتفاقية فإف اٞتنسية،

                                                           
1
 284َٔؿغ ٗلٔٚ , ٙكَٓٞحُ ٣ًََ, حُ - 
2
 .287 كَٓٞحُ ٣ًََ, حَُٔؿغ حُٔخرن, ٙ - 

http://www.startimes2.com/f.aspx?mode=f&edit=newtopic&f=58&src=http%3A//www.startimes2.com/f.aspx%3Fmode%3Df%26f%3D58#_ftn39
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 "دائم حل" أفضل ٯتثل ذلك أف باعتبار العودة الطوعية استحساف قهرية، كعلى ألسباب للمهاجرين "ا١تؤقتة اٟتماية"
 البد٘ب األمن من بقدر سيتمتعوف العائدكف إذا كاف إال كاقعيان  خياران  الطوعية العودةتعد  كال .ريةسالق ا٢تجرة لقضية

ًـت بلد إٔب سيعودكف كانوا إذا أم األصلية، ُب مواطنهم كاالقتصادم كحقوقهم  بل كالسياسية، ا١تدنية حقوقهم فيو ٖتي
 أف إٔب لشؤكف البلجئُت ا١تتحدة األمم ٔتفوضية اٟتقيقة ىذه إدراؾ أدل كقد .أيضان  كالثقافية كاالجتماعية االقتصادية

 .. 2ككمبوديا 1موزمبيق ُب كما ا١تثاؿ؛ سبيل اٟتاالت على بعض ُب "بالتنمية متعلقة أنشطة" ُب تنخرط
ُب أخَتان، فإٌف آّتمع الدكٕب فشل ُب القضاء على أسباب ظاىرة اللجوء نتيجة استمرار االنتهاكات كاالضطهاد، 

اليت تؤٌدم با٢تجرة القسرية ٔتبليُت البشر عرب العآب، كما أنٌو بسبب مصاّب ضيقة سياسية، كاقتصاديٌة، كتزايد اٟتركب 
٬ترم تكريس أنظمة سياسٌية تدفع إٔب موجات تشرد فردٌم كٚتاعٌي ُب الوقت عينو. فالبشريٌة ليست ْتاجة إٔب 

ا١تشاكل كاألزمات كا٢تجرات، كيصبح اللجوء  مواقف إنسانٌية مؤقتة فقط، بل إٔب مواقف سياسٌية كربل ٗتفف من
، كاٟتد من االسباب اليت تولد لنا ىاتو الظاىرة خاصة النزاعات الداخلية اليت عندىا ظاىرة من ظواىر ا١تاضي

اصبحت تشكل خطرا على استقرار آّتمع الدكٕب، حيث اف االحداث اٞتارية االف ُب سوريا كا١تعانات اليت يلقاىا 
السورم ُب الداخل كا٠تارج تعترب اىم نقطة لتحيُت الكثَت من القواعد القانونية الدكلية كال سيما تلك اليت تعٌت الفرد 

 ْتماية االفراد ا١تهجرين من بلداهنم جراء نزاعات  كالتوترات السياسية كاالمنية على حد سواء .
 :المراجع قائمة

 :العربية بالمغة : أوال
 :الكتب -أ

 2003 ، األكٔب الطبعة ، الدكلبة الشركؽ .مكتبة: القاىرة ، كالتطبيق النظرية ُب مقارنة دراسة :، الرشيدم أٛتد ،االنساف حقوؽ 1-
 1983 ، العربية النهضة دار : القاىرة .، الدكٕب القانوف ُب ا١تلجأ حق نظرية ُب دراسة :، اهلل أمر برىاف ،السياسي اللجوء حق  -2 
 أكتوبر للمبليُت، العلم دار:بَتكت .مسعود،لبناف، أٛتد :ترٚتة فرانسواز ، سولنييو، بوشيو،  اإلنسا٘ب للقانوف العملي القاموس -3

2005 
  2001 النهضة العربية، دار : القاىرة ، جويلي سآب سعيد االنسا٘ب، الدكٕب القانوف لدراسة ا١تدخل  - 4
 ، العليم عبد أٛتد :ترٚتة ، االنسا٘ب .الدكٕب للقانوف مدخل :ليزابيث ، فريتس،تسغلفد كالسهوفن ،اٟترب خوض ٖتكم ضوابط  -5

 2004 جواف ، االٛتر للصليب الدكلية اللجنة : جنيف
                                                           

1
 رٜل٤لش رؼي ا٤ُٜخ ك٤ٔخ ٣٘خٍ . 1997 ٝح٬ُؿجٕٞ ح٩ٗٔخٕ كوٞم , 20 ٍهْ حُٞهخثغ ٛل٤لش ح٩ٗٔخٕ, ُلوٞم حُٔظليس ح٧ْٓ ٓل٤ٟٞش ٍحؿغ  -

 حُؼ٘ٞحٕ حُظخ٢ُ ػ٠ِ ػ٠ِ ح٫ٗـ٣ِ٤ِش رخُِـش ٓظٞكَس أٜٗخ آٓخ حُؼَر٤ش رخُِـش ١زخػظٜخ ؿَٟ ٝهي , 20 ٍهْ حُٞهخثغ

 http://www.unhchr.ch/html/menu6/2/fs20.htm.ٗزٌش
2
 See, for example K. Grant, “Access to Land and Property Rights for Returnees to Cambodia,” UNHCRــ 

Cambodia, May 1999, for further discussion about returning refugees; also see: T. Allen and H. Morsink, 

When Refugees Go Home: African Experiences (New Jersey: Africa World Press, 1994). 
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 سنة األىراـ،دكف مؤسسة:القاىرة كالنشر، للًتٚتة األىراـ مركز:اٟتكومية،ترٚتةغَت  للمنظمات ميدا٘ب دليل:البلجئُت ٛتاية - 11
 .طبع
 :المقاالت-ب
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A/ Ouvrages et monographies : 
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 أزمة البلجئيف السورييف في تركيا 
 التحديات وسيناريوىات الحؿ المقترحة

 المعمومات ونظـ اإلحصاء قسـ االقتصاد، كمية – حمب جامعة الدكتور عبداهلل حمادة،

 الممخص:
مع استمرار اليجمة الشرسة لقكات بشار كالقكات الركسية كاإليرانييف كالميميشيات الشيعية عمى 

شخص، كمع  2715000المدنييف في سكرية تتزايد أعداد السكرييف في تركيا حتى تجاكزت 
كظيرت الكثير طكؿ فترة إقامة السكرييف كاالزدحاـ عمى مرافؽ الحياة في بعض المدف التركية، 

مف المشكبلت لدل السكرييف، لمعرفة ىذه المشكبلت قمنا بدراسة ميدانية لمئة أسرة سكرية في 
غازم عنتاب ككيميس، كمف خبلليا حددنا أىـ المشكبلت التي يعني منيا السكرييف في تركيا، 

 ككانت كالتالي:
 جيؿ بالتأمينات.عدـ تكفر فرص عمؿ، أجكر منخفضة جدان، عدـ التس مشكبلت العمالة: - أ

التي يريدكنيا، عدـ  تإجراءات التراخيص المعقدة لبلستثمارا مشكبلت المستثمروف: - ب
معرفتيـ بالقكانيف التركية الخاصة باالستثمار، عدـ تكفر رؤكس األمكاؿ الكافية لممشاريع 

 التي يرغبكف القياـ بيا.
آجار البيكت في ارتفاع مستمر، عدـ كتابة عقكد آجار في كثير مف  مشكبلت السكف:  - ت

 الحاالت كفي حاؿ كتابة العقكد فيي تكتب بالمغة التركية التي ال يعرفيا المستأجر.
عداد كبيرة جدان أعدـ تكفر المدارس الكافية لمطبلب السكرييف كبقاء  مشكبلت التعميـ: - ث

تركية إال بضع مئات مف الطبلب السكرييف خارج المدارس، عدـ استيعاب الجامعات ال
المستجديف، عدـ السماع بترخيص أم جامعة خاصة بالطبلب السكرييف أك استئجار أم 

 جامعة تركية أك فرع لجامعة تركية ببعض التجاكزات لمطبلب السكرييف.
عدـ إمكانية تكثيؽ حاالت الزكاج كالطبلؽ، كعدـ تكثيؽ حاالت  مشكبلت التوثيؽ:  - ج

 ة كالكفيات كما يترتب عمييا مف مشكبلت.الكالد
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عدـ إمكانية التكاصؿ مع الكادر الطبي في المشافي التركية بسبب  مشكبلت الصحة: - ح
عدـ تكفر المغة التركية لدل جميع المرضى، عدـ السماح لؤلطباء السكرييف بممارسة 

 .المينة إال بإجراءات قاسية جدان، لـ يسمح بافتتاح مشافي خاصة بالسكرييف
كقمنا بعض أىـ سيناريكىات تجاكز ىذه المشكبلت التي يعاني منيا السكرييف في تركيا، 

 كالتالي:
بناء قاعد بيانات لمسكرييف المتكاجديف في تركيا، لمعرفة اعدادىـ كخبراتيـ، كمجاالت  - أ

 اىتماميـ، لنتمكف مف خدمتيـ.
ارية، الستيعاب تسييؿ إجراءات ترخيص مشاريع صناعية كمشاريع خدمية كمشاريع تج - ب

أكبر عدد مف رجاؿ االعماؿ السكرييف كالمحافظة عمى رؤكس أمكاليـ، كبالتالي استيعاب 
 أعداد كبيرة مف العماؿ السكرييف.

إحداث المنطقة الحرة عمى الحدكد السكرية التركية الستقطاب أكبر عدد مف رجاؿ  - ت
السكرم، كأيضان استيعاب االعماؿ السكرييف كاألتراؾ، كتسييؿ نقؿ البضائع إلى الداخؿ 

 أكبر عدد مف العماؿ السكرييف.
السماح بإحداث جامعات سكرية خاصة بالطبلب السكرييف كبكافة االختصاصات، حاليان  - ث

 في تركيا كيتـ نقميا إلى الداخؿ السكرم عندما تتكفر الظركؼ لذلؾ.
لزكاج بيف فتح مكاتب تركية سكرية لتكثيؽ حاالت الكالدة كالكفيات كتكثيؽ حاالت ا - ج

السكرييف فيما بينيـ، كأيضان بيف السكرييف كاألتراؾ، لممحافظة عمى حقكؽ المتزكجات 
السكريات. كتكثيؽ حاالت البيع كالشراء لمممتمكات المنقكلة كغير المنقكلة بيف السكرييف 

 فيما بينيـ، كأيضان بيف السكرييف كاألتراؾ.
مشتركة تركية سكرية، كالسماح بتكظيؼ إحداث مشافي مؤقتة خاصة بالسكرييف بككادر  - ح

 الككادر الطبية السكرية في المشافي التركية كخاصة تمؾ المشافي التي يرتادىا السكرييف.
دمج السكرييف في المجتمع التركي، عف طريؽ إقامة دكرات تدريبية لمشباب السكرييف  - خ

قامة ندكات ثقافية مشترك ة بيف االخكة االتراؾ عمى كيفية التأقمـ مع المجتمع التركي، كا 
 كالسكرييف، كتعريؼ السكرييف بالعادات كالتقاليد التركية كالمحافظة عمييا.



 تركيب-م، جبهعة أديبهبى14/5/2016-13 األحببث العلوية احملكوة املشبركة يف املؤمتر العلوي الدويل األول: الالجئوى السوريوى بني الواقع واملأهول

214 
  

 :ةػػػػدمػػػػمقال
مازالت أعداد كبيرة مف السكرييف يكاصمكف التدفؽ عبر الحدكد التركية ىربان مف القصؼ اليمجي 

ا مبلذان آمنان لعائبلتيـ. الذم ينزلو النظاـ األسدم بحؽ الشعب السكرم، حيث كجدكا في تركي
كيتركز عدد كبير مف المؤسسات المعارضة السكرية كمنظمات مف جنسيات مختمفة عاممة في 
الشؤكف السكرية في مختمؼ المدف التركية، بخاصة في الكاليات الحدكدية الجنكبية. إف إقامة 

نتيي ىذه األزمة السكرييف في تركيا لفترة طكيمة تجاكزت الخمس سنكات كعدـ معرفة متى ست
كارتفاع آجار البيكت كانخفاض أجكر العماؿ األتراؾ كاالزدحاـ مشكبلت عدة كز أفضى إلى بر 

عمى مرافؽ الحياة في بعض المدف التركية، كؿ ذلؾ أدل إلى نشكء حساسيات في المجتمع 
  .التركي تجاه البلجئيف السكرييف

، كصؿ عدد ة مازالت مستمرةفي سكري عمى بدء الثكرة كاألحداث الدامية خمسة سنكاتمٌرت 
تكح بناء عمى سياسة الباب المفشخص،  2715000السكرييف الذيف عبركا باتجاه تركيا نحك 

ارتفاع التكتر بيف ك  ،إلى فتح أبكاب المشكبلت االجتماعية كالمعيشيةالتركية، كىك ما أدل بدكره 
 .أفراد المجتمع التركي كضيكفيـ مف السكرييف

في كثير مف العادات كالتقاليد بيف السكرييف كاالخكة االتراؾ لكف ىنالؾ أيضان  رغـ التجانس
بعض العادات في المجتمع التركي تختمؼ عف المجتمع السكرم باإلضافة إلى اختبلؼ المغة، 

معظميا ناتج عف عدـ ، كىذا ما أدل إلى كجكد بعض االختبلفات بيف السكرييف كاألتراؾ
مع التركي كالتأقمـ مع العادات كالتقاليد التركية المختمفة، كبعضيا ناتج انخراط السكرييف بالمجت

عف تصرفات بعض الشباب االتراؾ الذيف يستخدمكف األزمة السكرية ضد نظاـ الحكـ في 
 تركيا.

 ارتكاب بعض البلجئيفلقد كثرت في اآلكنة األخيرة الكثير مف المشكبلت لدل السكرييف، مثؿ: 
شغب، كزيادة أعداد المتسٌكليف منيـ، إضافة إلى عدـ كفاية االحتياجات ألعماؿ السكرييف 

األساسية، كالمستشفيات كالمدارس، كارتفاع إيجار المساكف، كانتشار العمالة السكرية الرخيصة، 
إف كؿ ذلؾ شكؿ أسبابان ميمة لخمؽ العديد مف المشكبلت بيف بعض المكاطنيف األتراؾ كبعض 

 اآلكنة األخيرة. البلجئيف السكرييف في
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لقد دفعت حاالت القصؼ التي تتعرض ليا كالية كيميس مف الطرؼ السكرية إلى كثير مف 
المظاىرات ضد كجكد السكرييف، كرافقيا حاالت تكسير لمحبلت السكرييف كسياراتيـ كاىانتيـ، 

ضت لكف سرعاف ما تدخمت الحككمة التركية كىدأت مف حالت الغمياف في الشارع التركي، كفر 
 الكثير مف العقكبات المادية كالمسمكية عمى المعتديف عمى السكرييف. 

دفعت كثرة التكترات في غازم عنتاب، العديد مف المكاطنيف األتراؾ لمدعكة إلى تظاىرات كما 
ضد كجكد السكرييف في بمدىـ. كرغـ اإلقباؿ المتكاضع عمى ىذه الدعكات، كعدـ جديتيا، إال 

 .تركية إلى إصدار العديد مف التعميمات الجديدة الخاصة بالسكرييفأنيا دفعت الحككمة ال
 مشكمة البحث:

لقد كاجو السكريكف إلى الكثير مف المشكبلت عمى مستكل الفرد أك األسرة، منيا ما يتعمؽ بعمؿ 
السكرييف، كمنيا ما يتعمؽ بخدمات التعميـ كالصحة، كمنيا ما يتعمؽ باإليجار كقكانينو، 

 ية أخرل.   كمشكبلت حيات
 أىمية البحث:

تنبع أىمية الدراسة مف ككنيا تحدد أىـ المشكبلت التي يعانييا السكرييف في تركيا، كترتيبيا 
 حسب األىمية، كاقتراحات حميا، كتحديد أىـ جيات التكاصؿ لحؿ ىذه المشكبلت. 

 الدراسة التحميمية:
قمنا بدراسة أىـ التحديات التي تكاجو تكاجد البلجئيف السكرييف في تركيا، كماىي أىـ 
السيناريكىات المقترحة لمحد مف انتشار المشكبلت بيف السكريف كاألتراؾ، كتأميف العيش الكريـ 

إجراء لقاءات لمسكرييف في تركيا في حاؿ طالت األزمة السكرية لسنكات أخرل، كذلؾ مف خبلؿ 
رة مع مئة شخص مف السكرييف المتكاجديف في مدينتي غازم عنتاب ككيميس حكؿ مباش

المشكبلت التي يكاجيكنيا خبلؿ معيشتيـ في تركيا، كماىي كجيات نظرىـ حكؿ تحسيف 
 المعيشة في تركيا، ريثما تنتيي األزمة السكرية كيغادركف إلى بمدىـ سكرية. 

 ة:تمحكرت معظـ اإلجابات حكؿ المشكبلت التالي
 مشكبلت العمالة:-1

 تنقسـ المشكبلت المتعمقة بالعمالة إلى قسميف:
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% مف الذيف قابمناىـ، 55قسـ يبحث عف عمؿ، كىؤالء كثر تجاكزت نسبتيـ  - خ
كتنحصر مشكبلتيـ، بما يمي: عدـ تكفر فرص عمؿ، أجكر منخفضة جدان، عدـ 

فع األجرة بشكؿ التسجيؿ بالتأمينات، المعاممة غير البلئقة مف أرباب العمؿ، عدـ د
كامؿ، الطرد مف العمؿ ألم سبب كاف، صعكبة التكاصؿ مع أرباب العمؿ أك مع 

 الزبائف لعدـ التمكف مف تعمـ المغة التركية.
% مف الذيف قابمناىـ، 13قسـ يبحث عف استثمار: كىؤالء قميمكف بمغت نسبتيـ  - د

التي يريدكنيا،  تراكتنحصر مشكبلتيـ، بما يمي: إجراءات التراخيص المعقدة لبلستثما
الحاجة دائمان لكجكد شريؾ تركي لتسييؿ المعامبلت، عدـ كجكد جية سكرية ذات ثقة 
تتبنى معامبلتيـ، عدـ معرفتيـ بالقكانيف التركية الخاصة باالستثمار، عدـ معرفتيـ 
، عدـ تكفر رؤكس األمكاؿ الكافية لممشاريع التي يرغبكف  بالسكؽ التركية بشكؿ كاؼو

بيا، صعكبة التكاصؿ مع المؤسسات التركية أثناء معامبلتيـ لعدـ تمكنيـ مف القياـ 
 المغة التركية. 

 مشكبلت السكف:-2
% مف الذيف قابمناىـ، كتنحصر 40بمغت نسبة الذيف يشككف مف مشكبلت السكف 

مشكبلتيـ، فيما يمي: آجار البيكت في ارتفاع مستمر، عدـ تكفر شركط السكف البلئؽ في 
لبيكت، عدـ كتابة عقكد آجار في كثير مف الحاالت كفي حاؿ كتابة العقكد كثير مف ا

فيي تكتب بالمغة التركية التي ال يعرفيا المستأجر، كظيرت بعض حاالت الغبف في 
كتابة العقكد، صعكبة التكاصؿ بيف المستأجر كالمؤجر لعدـ معرفة المستأجر بالمغة 

 التركية.
 مشكبلت التعميـ:-3

 التعميـ إلى قسميف كما تناكليا الذيف تمت مقابمتيـ:تنقسـ مشكمة 
مشكبلت التعميـ قبؿ الجامعي: بمغت نسبة الذيف تناكلكا مشكمة التعميـ قبؿ الجامعي  - أ

% مف الذيف قابمناىـ، كتنحصر مشكبلتيـ، فيما يمي: عدـ تكفر المدارس 26حكالي 
دارس، عدـ السماح بفتح عداد كبيرة جدان خارج المأالكافية لمطبلب السكرييف كبقاء 
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مدارس لمطبلب السكرييف في كثير مف المدف التركية، سيطرة بعض ضعاؼ النفكس 
غير الكفؤيف في كثير مف المدارس السكرية التي تـ افتتاحيا في تركية بسبب معرفتيـ 
مكانية تكاصميـ مع االتراؾ، معظـ المدارس ال تحقؽ الشركط  بالمغة التركية فقط كا 

معظميا في بيكت تـ استئجارىا مف قبؿ بعض السكرييف كجعمكىا مدارس البلزمة، ك 
 لمطبلب السكرييف، صعكبة إجراءات ترخيص المدارس لمسكرييف في تركيا.

مشكبلت التعميـ الجامعي: بمغت نسبة الذيف تناكلكا مشكمة التعميـ الجامعي  - ب
استيعاب % مف الذيف قابمناىـ، كتنحصر مشكبلتيـ، فيما يمي: عدـ 20حكالي 

الجامعات التركية إال بضع مئات مف الطبلب السكرييف المستجديف، قبكؿ بعض 
الجامعات الطبلب السكرييف كطالب ضيؼ لكف بدكف شيادة تخرج، صعكبة إجراءات 
قبكؿ الطبلب المنقطعيف عف الجامعة لعدـ تكفر كافة الكثائؽ المطمكبة كخاصة جكاز 

الثانكية حصران، كىذا غير متكفر لمطبلب الذيف السفر أك النسخة األصمية مف شيادة 
غادركا سكرية، عدـ السماع بترخيص أم جامعة خاصة بالطبلب السكرييف أك 
استئجار أم جامعة تركية أك فرع لجامعة تركية ببعض التجاكزات لمطبلب السكرييف، 

اسات باإلضافة لصعكبة تعمـ المغة التركية. طبعان نفس االمر ينطبؽ عمى طبلب الدر 
 العميا )الماجستير كالدكتكراه(.

 مشكبلت التوثيؽ:-4
% مف الذيف قابمناىـ، كتنحصر 17بمغت نسبة الذيف يعانكف مف مشكبلت التكثيؽ 

مشكبلتيـ في عدـ التكثيؽ مف قبؿ المؤسسات التركية لؤلحداث التالية: عدـ إمكانية 
في حاؿ حصمت أية  تكثيؽ حاالت الزكاج كما يترتب عمييا مف ضياع لحقكؽ الزكجيف

مشكبلت، عدـ تكثيؽ حاالت الطبلؽ كما يترتب عمييا مف مشكبلت أخرل، عدـ تكثيؽ 
حاالت الكالدة كما يترب عمييا مف مشكبلت، عدـ تكثيؽ حاالت الكفيات كما يترتب عمييا 

 مف مشكبلت كخاصة مشكبلت الميراث كغيرىا.
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 مشكبلت الصحة:-5
% مف الذيف قابمناىـ، إف نسبة الذيف 11مشكبلت الصحة بمغت نسبة الذيف يعانكف مف 

يعانكف مف مشكبلت في المجاالت الصحية قميمة ألف الحككمة التركية فتحت المجاؿ أماـ 
المرضى السكرييف بشكؿ كبير، كمع ذلؾ كجدت بعض المشكبلت كما صرح بعض الذيف 

الكادر الطبي في تمت مقابمتيـ يمكف حصرىا بما يمي: عدـ إمكانية التكاصؿ مع 
المشافي التركية بسبب عدـ تكفر المغة التركية لدل جميع المرضى، عدـ السماح لؤلطباء 
السكرييف بممارسة المينة إال بإجراءات قاسية جدان، فحتى اآلف لـ يسمح لطبيب سكرم 

 فتح عيادة خاصة، لـ يسمح بافتتاح مشافي خاصة بالسكرييف.
 المشكبلت الخاصة بالسيارات:-6

% مف الذيف قابمناىـ، إف نسبة الذيف 7مغت نسبة الذيف يعانكف مف مشكبلت السيارات ب
يعانكف مف مشكبلت السيارات قميمة جدان لعدـ تكفر السيارات إال لدل فئة معينة مف 
السكرييف، كمع ذلؾ ظيرت بعض المشكبلت كما صرح بعض الذيف تمت مقابمتيـ، يمكف 

انيف الخاصة بالسير في تركيا لتجاكز المخالفات، عدـ حصرىا بما يمي: عدـ معرفة القك 
معرفة مالكي السيارات بالمخالفات التي يرتكبكنيا كعدـ معرفتيـ بكيفية سدادىا، عدـ 
إمكانية اجراء الكشؼ الدكرم لمسيارة في تركيا، عدـ السماح بتبديؿ بعض المكاصفات في 

مف السيارات لمضرب ككسر  السيارة كخاصة في حاؿ تعرضيا لحادث ما، تعرض كثير
الزجاج مف قبؿ بعض الشباف االتراؾ، ىنالؾ بعض المضايقات مف بعض سائقي 

 السيارات التركية عندما يركف السيارة السكرية أماميـ.
 مشكبلت اإلقامة:-7

% مف الذيف قابمناىـ، كيمكف تقسيميـ 32بمغت نسبة الذيف يعانكف مف مشكبلت اإلقامة 
 إلى ما يمي:

مؤقت لمدة عاـ خاصة بالسكرييف الذيف يممككف جكازات سفر، لكف إقامات  - أ
 المشكمة أنيـ لـ يسمحكا مف خبلؿ ىذه اإلقامة ممارسة أم عمؿ.
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اآلف يتـ تغير ىذه اإلقامات إلى إقامات أجنبي في تركيا ليس ليا أم  - ب
خصكصية لمسكرييف، كىذه اإلقامات أصبحت تتطمب إجراءات صعبة 

 كمصاريؼ كبيرة.
السماح لمسكرييف اإلقامة في تركيا مف خبلؿ بطاقة التعريؼ كىذه البطاقة  - ت

 حاليان ال تؤىميـ أف يمارسكا أم عمؿ.
 مشكبلت أخرى:-8

مف ىذه المشكبلت عدـ السماح لمقانكنييف السكرييف متابعة قضايا السكرييف في المحاكـ 
كخاصة بالمشاركة ببعض التركية، كأيضان عدـ تكصيؿ آراء السكرييف إلى األخكة االتراؾ 

البرامج اإلعبلمية، كمنيا أيضان عدـ قبكؿ الكثير مف تصرفات السكرييف مف قبؿ األخكة 
 االتراؾ ألنيا ال تركؽ ليـ.

الشكؿ البياني التالي يكضح ترتيب أىـ المشكبلت التي يكاجييا البلجئكف السكريكف في تركيا 
ابمتيـ مف السكرييف في مدينتي غازم عنتاب حاليان كذلؾ باالعتماد عمى آراء الذيف تمت مق

 ككيميس.
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 السيناريوىات المقترحة لتجاوز أزمة البلجئيف السورييف في تركيا:
ىنالؾ اجتماعات مكثفة بيف المسؤكلكف األتراؾ كممثمي المعارضة السكرية كبعض المنظمات 

كالسكرييف، تناكلت الكثير مف الميتمة بالشؤكف السكرية لتخفيؼ حدة التكتر بيف األخكة االتراؾ 
المشكبلت مف الجانب التركي كأيضان المشكبلت مف الجانب السكرم، كىنالؾ بعض الخطكات 

 العممية الحتكاء األزمة بيف الجانبيف.
كفيما يمي بعض السيناريكىات التي تكصمنا إلييا لحؿ مشكبلت البلجئيف السكرييف في تركيا 

السكرية المؤقتة كلمنظمات المجتمع المدني مثؿ اتحادات رجاؿ نكجييا أكالن لكزارات الحككمة 
األعماؿ لمتكاصؿ مع الحككمة التركية كرجاؿ االعماؿ االتراؾ لمكصكؿ إلى حؿ أزمة البلجئيف 

 السكرييف في تركيا:
كزارة  –)نكجييا لمحككمة السكرية المؤقتة  تأميف فرص عمؿ لمسورييف في تركيا، -1

ارة الصناعة كاتحادات رجاؿ االعماؿ السكرية كالتركية كأيضان إلى كز  –االقتصاد كالمالية 
 الحككمة التركية(

بناء قاعد بيانات لمعماؿ السكرييف المتكاجديف في تركيا، لمعرفة اعدادىـ كخبراتيـ،  - د
 لنتمكف مف خدمتيـ.

 بناء قاعدة بيانات لممستثمريف السكرييف كمجاالت اىتماميـ، لمعرفة إمكانية خدمتيـ. - ذ
تسييؿ إجراءات ترخيص مشاريع صناعية كمشاريع خدمية كمشاريع تجارية،  - ر

الستيعاب أكبر عدد مف رجاؿ االعماؿ السكرييف كالمحافظة عمى رؤكس أمكاليـ، 
 كبالتالي استيعاب أعداد كبيرة مف العماؿ السكرييف.

 إحداث المنطقة الحرة عمى الحدكد السكرية التركية الستقطاب أكبر عدد مف رجاؿ - ز
االعماؿ السكرييف كاألتراؾ، كتسييؿ نقؿ البضائع إلى الداخؿ السكرم، كأيضان 

 استيعاب أكبر عدد مف العماؿ السكرييف.
إحداث شركات مساىمة سكرية تركية يساىـ في رأسماليا رجاؿ االعماؿ السكرييف  - س

كرجاؿ االعماؿ االتراؾ، كتكفر فرص عمؿ لمعماؿ السكرييف، كما نكصي بأف يككف 
 طيا تجاريان في تأميف االحتياجات كالخدمات اليكمية لمسكرييف.نشا
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 تأميف تسييبلت بنكية لمسكرييف لزيادة االستثمارات كخمؽ فرص العمؿ. - ش
 )نكجييا لكزارة العدؿ في الحككمة السكرية المؤقتة كأيضان إلى الحككمة التركية( السكف: -2

 ـ مطبخ تكاليت.تحسيف شركط السكف كخاص مصدر مياه الشرب كالمنافع حما - أ
 الحد مف ارتفاع اآلجار كمنع االحتكار. - ب
 كتابة عقكد اآلجار بالمغة التركية كبالمغة العربية. - ت
 السماح بتممؾ السكرييف لمبيكت بمجرد تكفر اإلقامة. - ث
 إشادة أبنية سكنية خاصة لمسكرييف بآجار مخفض بجكار المدف التركية. - ج

)نكجييا إلى كزارة التعميـ كالتربية في الحككمة السكرية المؤقتة، كأيضان إلى  التعميـ: -3
 الحككمة التركية(

 فتح مدارس تكفي الستيعاب كافة الطبلب السكرييف. - أ
تدريس مكاد ذات فائدة لظركؼ السكرييف في ظؿ ىذه االزمة، مثؿ مكاد  - ب

 تربية المدنية. التربية المدنية، عمؿ دكرات تدريبية لممدرسيف في منياج ال
 زيادة عدد مقاعد الطبلب السكرييف في الجامعات التركية. - ت
ف لـ تتكفر كافة  - ث قبكؿ طبلب الجامعة السكرييف المنقطعيف عف الجامعة كا 

 الكثائؽ المطمكبة.
إحداث فرع لجامعة تركية أك أكثر خاصة بالطبلب السكرييف، يككف الدكاـ فيو  - ج

 كفي أياـ العطؿ.بعد انتياء دكاـ الطبلب االتراؾ 
السماح بإحداث جامعات سكرية خاصة بالطبلب السكرييف كبكافة  - ح

االختصاصات، حاليان في تركيا كيتـ نقميا إلى الداخؿ السكرم عندما تتكفر 
 الظركؼ لذلؾ.

: )نكجييا إلى كزارة العدؿ في الحككمة السكرية المؤقتة كأيضان توثيؽ األحداث الحيوية -4
 إلى الحككمة التركية(

 فتح مكاتب تركية سكرية لتكثيؽ حاالت الكالدة كالكفيات في تركيا. - أ
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فتح مكاتب تركية سكرية لتكثيؽ حاالت الزكاج بيف السكرييف فيما بينيـ،  - ب
 كأيضان بيف السكرييف كاألتراؾ، لممحافظة عمى حقكؽ المتزكجات السكريات.

المنقكلة فتح مكاتب تركية سكرية لتكثيؽ حاالت البيع كالشراء لمممتمكات  - ت
 كغير المنقكلة بيف السكرييف فيما بينيـ، كأيضان بيف السكرييف كاألتراؾ.

 
)نكجييا إلى كزارة الصحة في الحككمة السكرية المؤقتة كنقابة األطباء السكرية  الصحة: -5

 الحرة كأيضان إلى الحككمة التركية(
 تسييؿ قبكؿ كافة المرضى السكرييف في المشافي التركية. - أ

 ي مؤقتة خاصة بالسكرييف بككادر مشتركة تركية سكرية.إحداث مشاف - ب
تكظيؼ الككادر الطبية السكرية في المشافي التركية كخاصة تمؾ المشافي  - ت

 التي يرتادىا السكرييف.
 

)نكجييا لكزارة النقؿ في الحككمة السكرية المؤقتة كأيضان إلى الحككمة  السيارات: -6
 التركية(

 ارات السكرية.تكضيح قكانيف السير ألصحاب السي - أ
 تسييؿ طرائؽ دفع الغرامات الخاصة بمخالفات السير. - ب
 تسييؿ إجراء الكشؼ الدكرم لمسيارات السكرية في تركيا. - ت
تسييؿ إجراء التعديبلت الضركرية عمى السيارات السكرية كتثبيت ذلؾ  - ث

 عمى أكراؽ السيارة.
أك بيف السكرييف تكثيؽ عمميات البيع كالشراء لمسيارات بيف السكرييف فيما بينيـ  - ج

 كاألتراؾ.
 كتابة عقكد البيع كالشراء كاآلجار لمسيارات السكرية بالمغة التركية كبالمغة العربية. - ح

 اإلقامة: )نكجييا كزارة العدؿ في الحككمة السكرية المؤقتة كأيضان إلى الحككمة التركية( -7
 تسييؿ إجراءات اإلقامة لمسكرييف كمراعاة ظركفيـ الحالية. - أ
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لمسكرييف بممارسة العمؿ بأم نكع مف أنكاع اإلقامة المتكفرة السماح  - ب
 لدييـ.

مشاركة السكرييف في الكثير مف البرامج اإلعبلمية التمفزيكنية، لتكضيح الكثير مف  -8
كجيات النظر بيف السكرييف كاألخكة االتراؾ، مشاركة الممثميف السكرييف في األفبلـ 

)نكجييا كزارة الثقافة في الحككمة السكرية المؤقتة كالمسمسبلت التمفزيكنية التركية. 
 كأيضان إلى الحككمة التركية(.

دمج السكرييف في المجتمع التركي: )نكجييا لكزارة الثقافة ككزارة التربية كالتعميـ في  -9
 الحككمة السكرية المؤقتة كأيضان إلى الحككمة التركية(

 ة التأقمـ مع المجتمع التركي.إقامة دكرات تدريبية لمشباب السكرييف عمى كيفي - أ
 إقامة ندكات ثقافية مشتركة بيف االخكة االتراؾ كالسكرييف. - ب
 تعريؼ السكرييف بالعادات كالتقاليد التركية كالمحافظة عمييا. - ت
 حسف المعاممة بيف السكرييف كاألخكة األتراؾ. - ث

 الخاتمة:
لى الحككمة ا لى منظمات أخيران ىذه التكصيات ستكجو إلى الحككمة التركية كا  لسكرية المؤقتة كا 

المجتمع المدني كخاصة اتحادات رجاؿ االعماؿ التركية كالسكرية. كلقد لمسنا في اآلكنة األخيرة 
خطكات سريعة مف جانب الحككمة التركية لتشكيؿ مجالس مشتركة تركية سكرية في معظـ 

ؼ عمى أىـ المشكبلت التي المدف التركية التي يتكاجد فييا السكرييف بأعداد كبيرة، بيدؼ الكقك 
يكاجييا االخكة االتراؾ بسبب كجكد السكرييف، كأيضان الكقكؼ عمى أىـ احتياجات السكرييف في 
تركيا، كسنتكاصؿ مع ىذه المجالس كخاصة ما يمثؿ الجانب السكرم لنناقش معو ىذه 

 السيناريكىات المقترحة لحؿ أزمة السكرييف في تركيا.
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 ليم الجامعيالبلجىء السوري والتع
 سورية - عميد كلية اآلداب في جامعة الزَّىراء - د.باكير محمد علي

 

 تمهيد:
كجد ا١تتعلّْم السُّورمُّ نفسو فجأةن قد ألقت بو رياحي اٟترًب خارجى ا١تؤسَّسات التعليميَّة اليت استيبيحت دك٪تا رٛتةو،      

كال الكتبي بقيٍت، كال القائموف على أمور التعليم من مدرّْسُت كمعلّْمُت كإداريُت جينّْبوا  ،فبل األبنيةي التعليميَّةي سىًلمىتٍ 
أحقاد الصراع كالقتاؿ. فكاف قرار الكثًَت من ا١تتعلّْمُت ُب كل ا١تستويات التعليميَّة مغادرة الببلد طائعُت أك ميكرىُت، 

ببلد ليست ٢تم إٯتانان منهم بأفَّ أرضى اهلًل كاسعةه، فتوجَّهوا إٔب ببلد  كاألمل يػيعىلّْليهيم ٔتقاعد الدراسة، كتوديع اٞتهل ُب
بلصقةي لوطنهم من جهة الشماؿ  الغربة كالشَّتات يتقلَّبوف بُت اليأًس كاألمل، كالغرؽ

ي
كالنجاًة، ككانت تركيا الصَّديقة ا١ت

 كجهةى الغالًب منهم، كلكن ىل كجدكا فيها ما أرادكا؟
نهج الوصفي الذم يقـو على ٚتع ا١تعلومات من ا١تصادر ا١تتاحة، كا١تنهج التحليلي ُب ٖتليل الواقع كيتبع البحث ا١ت   

 ا١تدركس، كا١تنهج االستنتاجي ُب استنتاج األحكاـ.
 كأما ٥تطط البحث، فيجرم كاآلٌب:   
  ٘تهيد.-

 أ٫تية البحث.-أٌكالن 
 ركيا الصديقة.التعليم ما قبل اٞتامعي لبلجئُت السوريُت ُب ت- ثانيان 
 .رصد كاقع التَّعليم اٞتامعي ًلبلًجئُت السُّوريُت ُب تركيا الصَّديقة-ثالثان 

 .الطالبي السُّورمُّ اٞتامعيُّ البلًجئي -أ

ًجئوف ُب تركيا-ب   .األكادٯتيوف السُّوريُّوف البلَّ
 .اٞتامعاتي السُّوريَّةي ُب تركيا-ج

 ع).ٖتليل ا١تشاىد السابقة (ٖتليل الواق-رابعان 
 ٖتديد أشكاؿ معاناة الطبلب السوريُت البلجئُت ُب مرحلة التعليم اٞتامعي.-خامسان 
 ٖتديد دكر ا١تؤسسات السورية العاملة الًتكية ُب ىذا آّاؿ.-سادسان 
ًجئُت من ا٠ًتدمات التَّعليميَّة اٞتامعيَّة اليت قدَّمتها ٢تم تركيا -سابعان   .الصَّديقةمدل استفادة الٌطبلب الٌسوريُت البلَّ
 طركحات كمقًتحات كحلوؿ.-ثامنان 

 ا١تراجع.-
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 أىميَّة البحث: -أّوالً 
تتجلَّى أ٫تيَّة البحًث ُب رصدًه الواقعى التَّعليمٌي اٞتامعي لبلًجئُت السُّوريُت ُب بلداف االغًتاب كالضَّياع كاللجوء     

اًكؿي جاىدةن أٍف تقف إٔب  كالتشرُّد، كٖتليًلو ىذا الواقع، كالوقوًؼ على حقيقتو، كالسيَّما ُب تركيا اليت حاكلٍت، كٖتي
هتم ًبقدًر ما تستطيع إٍذ فتحت ٢تم ا١تدارس االبتدائيَّة كاإلعداديَّة كالثانويَّة، كفتحت أبواب جانبهم، كتيداكم ًجراحا

بعض جامعاهتا لربامج التَّعليم باللغة العربيَّة، ككذلك تتجىلَّى أ٫تٌية البحث ُب تلمُّسًو مستقبل سوريا، كمستقبلى أىلها، 
، كدكف مؤسَّسات تعليميَّةو  إٍذ ال ميستقبلى لشعبو ال تعليمى جاًمعيَّ فيو، كال هنضةى لبلدو دكف ْتثو علميٍّ أكادٯتيٍّ

ة أكادٯتيَّةو ْتثيَّةو تبٍت اٞتيل ا١تتعٌلم الواعي القادر على العمل الواعي، كالنَّهضة الواعية، ا١تتزكًّْد بنيوًر الًعلًم كا١تعرف
وًٙب، كالسيَّما أفَّ سنواتو ٜتسان ًعجافان مضٍت دكف أف كاإلنسانيَّة كالًفكر اإلنسا٘ب كاإلسبلمي كالوطٍت ا١تستقيم الق

يتخرَّج ُب ا١تناطق الثَّائرة جيله جاًمعيّّ، بل إفَّ الذين كانوا ُب اٞتامعات من أبناء ىذه ا١تناطق قد صاركا خارجها صىٍيدان 
ًجئ السُّورمّْ من ًخدماتو تعلي ـى ًلبلَّ ميَّة جامعيَّة ُب تركيا كفىٍتو؟ كىل ىذه الربامجي للنّْسياًف كاٞتهًل كالتشرُّد. فهل ما قيدّْ

تعلّْمة ٠تدمة سوريا ُب آّاالًت كافَّةن، كالسيَّما ُب ٣تإب الًتبية 
ي
كالتعليم؟ قادرةه على تأمُت الكوادر التَّعليميَّة األكادٯتيَّة ا١ت

. 
ًجئ السُّورمّْ، كتيعينيوي     كتتجلَّى أ٫تيَّةي البحث أيضان ُب ىدفًو، كىو تقدٙبي مقًتحاتو كطركحاتو كحلوؿو تيبلًئمي كضعى البلَّ

ًجئ إٔب ا٠تارج، كالنَّازًًح ُب الداخل، كلًلَّ  ذين على التَّعليم اٞتامعي، كٕتعلي ىذا التَّعليم أكَّؿ اىتماـ للشَّعًب السُّورم البلَّ
 رَّركا دعموي حىتَّ النّْهاية.ق

 :التعليم ما قبل الجاِمعيِّ لبلِجئين السوريين في تركيا الصديقة-ثانياً 
أفَّ  ا١تقصود بالتعليم ما قبل اٞتاًمعٌي ا١تراحلي االبتدائيَّة كاإلعداديَّةي كالثانويَّةي، فقد ٜتَّنت اٟتكومة الًتكية ُب بادئ األمرً  

ان، كىذا ما ٝتعتيوي من أكثر من شخصو من اإلخوة األتراؾ، كلذلك  ٞتوء السوريُت إٔب أراضيها ينتهي ُب فًتة قصَتةو جدَّ
ٓب ييبالوا بالتعليم أكَّالن، كلكن ١تَّا طاؿى أمدي اٟترب، كاستعرٍت نَتاف الصراع، كتعقَّدت األمور إٔب درجةو زيلزًؿ فيها الناسي 

ٟترج، كأدركت خطورة إ٫تاؿ تعليم البلًجئُت ُب مدارس مينتظمة على مستقبل ت اٟتكومة الًتكيَّة بازلزاالن شديدان، أحىسَّ 
 السوريُّْت خاصَّة ، كعلى تركيا عامَّةن، ألفَّ اٞتاىل يغدك تطويعيوي سهبلن، كاستخداموي ضدَّ اآلخرين ليس صعبان.

ًتكيَّة عمَّمت على مدارسها ـ أفَّ كزارة التعليم ال2014/ 10/ 17كقد ذكر موقع ترؾ برس اإللكًتك٘ب بتاريخ     
منح فيرصًة التعليم ٣تَّانان لؤلجانب البلًجئُت إٔب األراضي الًتكيَّة بشرط أف يكوف مع ا١تتعلّْم البلًجئ بطاقةي تعريف 

 .)1(كشخصيَّة (ىويَّةي الًجئ) ٦تنوحة لو من إدارات ا٢ًتجرة الًتكيَّة ُب احملافظات الًتكيَّة، أك تذكرة إقامة أك ما شابو ذل

                                                           
1
 م.17/10/2014 -موقع إتكترونً -ترك برس- 
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ـ أفَّ الَّذين سييشرًفوف على ىذه ا١تدارس ميدرّْسوف أتراؾه على مبلؾ 2014/  22/10كأكردى ا١توقع نفسوي بتاريخ    
عليم الًتُّكيَّة، كييقدَّـ الذين يعرفوف اللغة العربيَّة، كأكردت أفَّ ا١تتعلّْمُت السوريُت الذين كانوا يتلٌقوفى التَّعليم ُب كزارة التَّ 

منهم ُب  كٜتسُت ألفان، يدريسي سبعوف ألفان  ا١تدارس اليت تيشرؼي عليها البلديَّاتي كا١تنظَّماتي ا١تدنيَّةي بلغ عددىم مئةن 
يخيَّمات ا١توجودة على األراضي الًتُّ 

يخيَّ مدارًس ا١ت
مات ُب كيَّة ُب إحدل عشرة كالية، كيدريسي الباقي ُب مدارس خارج ا١ت

تلفة ُب تركيا  . )1(. كاقتصرت مهمَّة االئتبلؼ على إعداد ا١تناىج الدراسيَّةمناطق ٥تي
بلىب السوريُت نقبلن عن مصادر صحفيَّة تركيَّة أفَّ عدد الطُّ  4/10/2015كذكر موقع اٞتزيرة اإللكًتك٘ب بتاريخ     

ئة كسبعُت ألفان، ـ بلغ ثبلٙت2016 -2015الذين توجَّهوا إٔب ا١تدارس ُب ىذه ا١ترحلة ُب بداية العاـ الدراسٌي 
، كىذا يعٍت أفَّ )2(ليدرسوا ُب ا١تدارس السُّوريَّة ا١تؤقَّتة، ييضاؼ إليهم سبعوف ألفان التحقوا با١تدارس اٟتكوميَّة الًتكيَّة

 العدد بلغ أربعمئة كأربعُتى ألفان.
لعوَّاد مساعد كزير الًتبيىة ُب اٟتكومة كذكر ا١توقع ذاتوي ُب التقرير ذاتًو نقبلن عن مواقع إعبلميَّة سوريَّة عن فوَّاز ا   

ألف طالبو  السوريَّة ا١تؤقَّتة قولىوي:" إفى عدد ا١تدارس السوريَّة ُب تركيا قد بلغ ًمئتُت كثبلثُت مدرسة، كإفَّ ٨تو ثبلٙتئةً 
يتىسرّْبُت من العمليّْة التعليميَّة"

  )3(سورمٍّ باتوا ُب ًعداد ا١ت
١تدرسة الًتكيَّة السوريَّة اليت تأسَّست ُب إستانبوؿ قبل عامُت أفَّ ا١تدرسة قائمة على كذكر عبيدة القيسي ميدير ا    

 .)4(التربُّعات، كتعمل فًتتُت صباحيَّة كمسائيَّة الستيعاب أكثر من ًستمئة طالبو كطالبة
ـ،  16/10/2015٘ب بتاريخ كقد بشَّرى كإب غازم عنتاب علي بَتٕب كايا كما أكرد موقع تركيَّا بالعربيَّة اإللكًتك    

تعلّْقة بالعمل كالتعليم، كلذلك دعاىم إٔب 
ي
بشَّرى السوريُت بأفَّ اٟتكومة الًتكيَّة ستيجيبي كيلَّ طلبات السوريُت السيَّما ا١ت

علّْمُت كاألطباء السوريُت بأفَّ كضعهم سيكوفي 
ي
قانونيَّان  البقاء ُب تركيا، كعدـ ميغادرهتا إٔب بلدافو أخرل. ككذلك بشَّر ا١ت

ميعًتفان بو ُب تركيا، كال سيَّما بعد انتهاء االنتخابات الًتكيَّة
)5(. 

كقد كاف ىذا التصريح ُب اجتماع للوإب مع الفعاليَّات السوريَّة من منظَّماتو كٚتعيَّاتو ُب ا١تدينة، كقد حضر    
 االجتماع رئيس اٟتكومة ا١تؤقَّتة كعدده من الوزراء.

عنوانوي " ثلثا أطفاؿ البلًجئُت السوريُت ببل تعليم" نقبلن عن  ان ـ تقرير  9/11/2015كأكرد موقع العربيَّة نت بتاريخ    
منظَّمة ىيوماف رايتس ككتش أفَّ سبعمئة ألف طفل سورم الًجئ ُب تركيا ُب سن االلتحاؽ بالتعليم، كأف مئيت ألف 

السَّابًق، كرأت ا١تنظمة أف عدـى التحاؽ ىؤالء بالتَّعليم خطَته، ألفَّ ذلك يعٍت  منهم التحقوا بالتعليم ُب العاـ الدراسيّْ 

                                                           
1
 .22/10/2014 -موقع إلكترونً  –ترك برس  - 
2
 م.4/10/2015 –موقع إلكترونً  –تلجزٌرة نت  - 
3
 سثبق.تلموقع تل - 
4
 تلموقع تلسثبق. - 
5
 م.16/10/2015 –موقع إلكترونً  –تركٌث تَن  - 
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م سيكونوف ُب ا١تستقبل ميتسوّْلُت ُب الشوارع، أك متطرّْفُت، أك ٤تاربُت ينتظرىم ا١توتي ُب سوريا، أك مهاجرين عربى  أهنَّ
 .)1(الًبحار إٔب أكركبا

ـ نقبلن عن نائب مستشار كزير التَّعليم الوطٍت الًتُّكي  12/2015/ 23يخ كذكر موقع ترؾ برس اإللكًتك٘ب بتار    
بلب السُّوريُت البلًجئُت بلغ ثبلٙتئة ألفو ُب ا١تدارس الًتُّكيَّة ُب مرحلة التَّعليم قبلى اٞتامعي "يوسف بويوؾ" أٌف عددى الطٌ 

بلب السُّوريُت إٔب ا١تدارس فعل ما بوٍسًعها ٞتذًب كيلّْ الطُّ ُب ا١تستوياًت كافَّةن، كأفَّ كزارة التَّعليم الوطٍت الًتيكيَّة ت
نشاء اٟتكوميَّة الًتكيَّة ُب النظاـ التعليمي الًتُّكٌي بإشراؼ كزارة الًتبية ُب كيلّْ احملافظات الًتكيَّة، كأفَّ الوزارة تسعى إٔب إ

 .)2(اية العاـ اٟتإبمراكز كمدارس جديدة ٞتذب مئة كٜتسُتى ألفى سورمٍّ إٔب ا١تدارس حىٌت هن
ـ أفَّ اٟتكومة الًتُّكيَّة تستعدُّ لطرح موضوع تعليم البلًجئُت السُّوريُت ُب  1/2/2016كذكر ا١توقع نفسو بتاريخ    

تركيا ُب مؤ٘تر لندف ا٠تاٌص باألزمة السُّوريَّة الذم سييعقىد ُب الشهر الرَّابع من ىذا العاـ ْتضور رئيس الوزراء الًتكي 
داكد أكغلو، كأنَّوي قد يينشىأ بناءن على ىذا ا١تؤ٘تر مئةي مدرسةو أيخرل لبلًجئُت السوريُت ُب تركيا تيضاؼي إٔب ثبلٙتئة أٛتد 

 . )3(مركز تعليمي كمدرسة موجودة فيها، كأفَّ الدّْراسة ُب ىذه ا١تدارس ستكوف للمناىج السُّوريٌة باللغة العربيَّة
ـ نقبلن عن السيّْد يوسف بويوؾ سكرتَت نائب كزير التَّعليم  2/2/2016ك٘ب بتاريخ كأكرد موقع (آرانيوز) اإللكًت    

يٌب الًتُّكي أفَّ اٟتكومة الًتيكيَّة ستدعمي تعليمى البلًجئُت السوريُّْت ُب تركيا بتخصيص مليار يورك ٦تَّا تعهَّد االٌٖتادي األكرك 
لطبلب، كٗتصيص كسائل نقل اضيها، كبتخصيص ركاتب ألىإب بتقدٯتو لًتكيا ١تساعدة البلًجئُت السوريُت على أرا

علّْمُت السُّوريُت 
ي
يدرّْسُت كا١ت

سجّْلُت ُب مدارس بعيدة من مساكنهم، كأفَّ ذلك سينعكس إ٬تابان على ا١ت
ي
للطبلب ا١ت

م كميعلّْمة) معلٌ 9500يبلغ عددىم ُب تركيا ( –كما ذكر   –العاملُت ُب تعليم الطبلب السوريُت ُب تركيا. كىؤالء 
)4(. 

كأٌكد مصدره ُب مديرية الًتبية ُب عنتاب دارى حواره بيننا قرب ىذه األرقاـ من األرقاـ ا١توجودة عندىم، كأيٌد فكرة 
افتتاح بعض اٞتامعات اليت تدرّْس ا١تقررات العربية، لتكوف معينة للجامعات الًتكية ُب استيعاب الطبلب السوريُت ُب 

ي، لكنو ٓب يستصوب فكرة أف تكوف ٢تم جامعات خاصة ّٔم بعيدان عن البيئة الًتكية، ككذلك مرحلة التعليم اٞتامع
استصوب فكرة أف تستفيد تركيا من السوريُت الذين ٭تملوف اٞتنسية الًتكية إٔب جانب اٞتنسية السورية، ليكونوا جسران 

 فٌعاالن بُت آّتمعُت الًتكٌي كالسورٌم.
يَّة تيؤكّْد أفَّ      أكثر من مليو٘ب طفلو سورمو ُب  كذكر ا١توقعي ذاتيوي ُب ىذا التَّقرير أفَّ التَّقارير األي٦تى

ائر ُب ببلدىم  .)5( دكؿ الشّْتات كُب الدَّاخل السُّورم ال ٯتلكوفى حقَّ التَّعليم بسبب الٌصراع الدَّ

                                                           
1
 م.9/11/2015 –موقع إلكترونً  –تلعربٌة نت  - 
2
 م23/12/2015 –موقع إلكترونً  –ترك برس  - 
3
 .1/2/2016 –تلموقع تلسثبق  - 
4
 م2/2/2016 –موقع إلكترونً  –آرت نٌوز  - 
5
 تلموقع تلسثبق. - 
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ًجئُت ُب تركيا عدا بعض اإلشارات إٔب لّْمُت كا١تدرّْسُت السُّوريُت البلَّ كقليلةه ىي األخبار اليت تتحدَّث عن كضًع ا١تع   
 عددىم، كصعوبًة ظركفهم، كًقلَّة ركاتبهم، كاالستشهاد برأًم بعضو منهم.

ـ أفَّ قطاعى ا١تعلّْمُت السُّوريُت البلًجئُت ُب تركيا  21/2/2016كلكن أكرد موقع تركيا اآلف اإللكًتك٘ب بتاريخ    
ا استطا  استطاعت أف توٌقع  –نقابة ا١تعلّْمُت السوريَّة  –عى أف ييشكّْل نقابةن رٝتيَّةن ميعًتفان ّٔا من السلطات الًتكيَّة؛ ألهنَّ

مذكَّرة تعاكف مع نظَتهتا الًتكيَّة على ىامش اللقاء العاشر الذم عقدتوي نقابة ا١تعلّْمُت الًتكيَّة ُب مدينة أنطاليا قبل أيَّاـ 
ثّْلو نقابات ُب ست عشرة دكلة عربيَّة كآسيويَّة كإفريقيَّة كأكركبيَّة، منها السوداف قليلة من ن شر ىذا ا٠ترب، كقد حضرهي ٦تي

 )1(كاٞتزائر كا١تغرب كماليزيا كا٢تند....
أيٌد كأٌكد مصدره ُب مديرية الًتبية ُب عنتاب ُب حوار دار بيننا قيرب ىذه األرقاـ من األرقاـ ا١توجودة عندىم، ك     

فكرة افتتاح جامعات تدٌرس ا١تقررات العربية باللغة العربية، كتكوف معينة للجامعات الًتكية ُب استيعاب الطبٌلب 
السوريُت، لكنو ٓب يؤيد فكرة افتتاح جامعات تعزؿ الطالب السورٌم عن البيئة الًتكية، كذىب إٔب أنو ينبغي على 

اسة كاضحة ُب ىذا ا٠تصوص، إلنقاذ اإلنساف السورٌم من اٞتهل، الدكؿ الٌداعمة للشعب الٌسورٌم أف تتبٌت سي
 كلتهيئتو أكادٯتيان للمسا٫تة الفٌعالة ُب بناء البلد الذم ىو الجئ ُب، كُب بناء بلده سوريا.

 ة كسوريَّة ميعارضة كأي٦تٌية:كخيبلصةي ما جاء ُب ىذه ا١تواقع اليت نقلت معلوماهتا عن مصادر رٝتيَّة تركيَّ 
 مُت السوريُتَّ البلًجئُت ُب تركيا ُب مرحلة التعليم قبل اٞتامعي ضخمه جٌدان.ا١تتعلّْ  ػ عدد1
 عدـ رًضا السُّوريُت البلًجئُت بالواقع التَّعليمي ٢تم ُب ىذه ا١ترحلة ُب تركيا.-2
  ركاتب ا١تعلّْمُت كا١تدرّْسُت ُب ىذه ا١ترحلة.٘بّْ تد-3
نظَّمات كاٞتمًعيَّات ا١تدنيَّة كا٠تَتيَّة. بدأت عمليَّة التَّعليم ُب ىذه ا١ترحل-4

ي
 ة ٖتت إشراؼ البػىلىًديَّاًت كا١ت

 ـ إٔب اٟتكومة الًتُّكيَّة. 2015-2014ٖتوَّؿى اإلشراؼ على ىذه ا١تدارس ُب عاـ -5
 ة تعليم البلًجئُت السُّوريُت ُب ىذه ا١ترحلة.تنبُّو اٟتكومة الًتُّكيَّة إٔب أ٫تيِّ -6
ًجئُت السُّوريُت.سعيي اٟتكومة -7  الًتُّكيَّة إٔب تعليم جيّْدو لبلَّ
ًجئُت السُّوريُت ُب ىذه ا١ترحلة. عدـ كجود رؤيةو -8  كاضحة لتعليم البلى
 ًقلَّة الكفاءات السُّوريَّة ا١تستخدمة ُب ىذه ا١ترحلة.-9

األٌكٌٕب للمدرّْس  ا٠تَتيَّة اليت تيقدّْـ الدَّعمى ًغياب ا١تؤسَّسات كا١تنظَّمات كاٞتمًعيَّات كا٢تيئات اٟتكوميَّة كا١تدنيَّة -10
ًجئ أكَّؿى قدكمو إٔب تركيا حىٌت عثوره على عمل ييناسبًو.  البلَّ

 

                                                           
1
 م.21/2/2016 –موقع إلكترونً  –تركٌث تَن  - 
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 رصد واقع التَّعليم الجامعي ِلبلِجئين السُّوريين في تركيا الصَّديقة:-ثالثاً 
ًجئ يتناكؿي ىذا الرصد ثبلثة مشاىد أساسيَّة ٢تذه ا١ترحلة، ا١تشهد األكَّ     ؿ يتناكؿ الطالب الٌسورم اٞتامعي البلَّ

ًجئ ُب تركيا كا٠تدمات  كا٠تدمات اليت قيدّْمت لوي إٔب اآلف ُب تركيا، كيتناكؿ ا١تشهد الثا٘ب األيستاذ اٞتامعٌي السورمَّ البلَّ
 اليت قيدّْمت لو إٔب اآلف، كيتناكؿ ا١تشهد الثالثي 

هجر كاللجيوء:اٞتامعاًت السُّوريَّة الناًشئة ُب الدَّاخ
ى
 ل ا١تشتًعل، كُب ببلد الغيربة كا١ت

  الطالُب السُّوريُّ الجامعيُّ البلِجُئ:-أ
ٓب يىفقد بعضي الطَّلبة السُّورٌيُت األمل ُب التىعليم اٞتامعي ، أك ُب استكمالًو بالرُّغًم من نَتاف اٟتركب كاألحقاد اليت    

بلب ـ أفَّ اٟتيكومة الًتكيَّة قرَّرت السماح للطُّ  26/9/2012تلتهم ببلدىم، فذكىرى موقع اٞتزيرة اإللكًتك٘ب بتاريخ 
هم ُب اٞتامعات الًتيكيَّة دكف اٟتصوؿ على شهادة من ىذه اٞتامعات، فالغاية تعويض السوريُت باستكماؿ دراست

على ىذا القرار بُت مؤيّْدو  -ْتسب ا١توقع الذم أكرد ا٠ترب  -ةالدركس اليت فاتػىتػٍهيم، كقد تباينٍت ردكد األفعاؿ الًتكيَّ 
يان على حقوؽ الطَّلبة األتراؾ، كاقتلوي، كمي  رةي اإلنسانيَّةي على قبو٢تم ُب جامعات ا١تدف ظصرت ىذه النٌ عارضو يرل فيو تعدّْ

 . )1(القريبة من اٟتدكد السُّوريَّة، كىي ( غازم عنتاب، كمرسُت، كأنطاكيا، كأكرفة، ككيليس، كعثمانيَّة )
بلب طُّ ة ُب تركيا للـ ٖتت عنواف (الدّْراسة اٞتامعيَّ  2014/ 7/ 20كأكرد موقع عنب بلدم اإللكًتك٘ب بتاريخ    

ي على الطالب السورم اٟتاصل على الشهادة الثانويَّة، الرَّاغب ُب االلتحاؽ باٞتامعات الًتكيَّة أف  )السُّوريُت أنَّوي يتعُتَّ
ات، كأف ٬تتاز اختبار (تومر) ٦تا يعٍت ٬تتاز امتحاف (يوس) الًتُّكي الذم يتضمَّن معلوماتو ُب اللغة اإلنكليزيَّة كالرّْياضيَّ 

عامان أك عامُت لتجاكز ىذه االختبارات عدا تكلفتها اليت تًتاكح من ٜتسُت لَتة تركيَّة حىتَّ مئة دكالر أمريكي  بقاءىهي 
 . )2(ْتسب شهرة اٞتامعة

 كذكر ا١توقعي ذاتيوي ُب ىذا التَّقرير أفَّ أسلوبى ا١تنح الدّْراسيَّة أحدي مسالك األمل للطالب    
ـ إليها السُّورمّْ البلًجئ ُب تركيا، ك  ألف طالب،  12000إف كانت ىذه ا١تنحة شاملةن لكل األجانب ُب تركيا، يتقدَّ

 . )3(طالب 600فييقبل منهم 
كنقل ا١توقع عن مصدر ُب اٟتكومة السُّوريَّة ا١تؤقَّتة أفَّ عدد الطبلب السُّوريُت البلًجئُت الذين تقدَّموا إٔب اٞتامعات    

يدكفى اللغة الًتٌ ط 5000ـ بلغى 2012ة عاـ الًتكيَّ  ة يَّة، كتقدَّـ للجامعات ا٠تاصَّ كالب معظمهم من الًتكماف الذين ٬تي
 . )4(طالب 2500

                                                           
1
 م.26/9/2012 –موقع إلكترونً   -تلجزٌرة نت  - 
2
 م.20/7/2014 –موقع إلكترونً  –عنج بلدي  - 
3
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ا ال تطلب إليهم امتحاف اليوس، كشكَّلت اٞتامعات الًتكيَّة ا٠تاصٌ     ة ْتسب ا١توقع نافذة أملو ٢تؤالء ا١تساكُت؛ ألهنَّ
 . )1( % 50كال تعديل ا١تواٌد، كخفَّفت ٢تم الرسـو بنسبة 

تقدّْمُت أمَّا جامعة إينونو ُب مبلطيا الًتكيَّة فقد أعلن رئيسيها عن موافقة اٞتامعة على قبوؿ كل الطُّ    
ي
بلب السوريُت ا١ت

 ـ ، ككعد بقبوؿ  2015- 2014إٔب تلك اٞتامعة للعاـ الدّْراسٌي 
د مسؤكؿي الطبٌلب الًتكماف، كىو طالب سورٌم كأكٌ  .)2(راسات العيليا ُب التخصصات ا١تعتمدة ُب اٞتامعةطيبلب الدّْ 

 من تركماف سوريا يدرس ُب ىذه اٞتامعة، ُب اٌتصاؿ ىاتفي معو أٌف اٞتامعة ٓب تًف بوعدىا.
كذكر موقع عنب بلدم اإللكًتك٘ب نقبلن عن اإلحصاءات الصادرة عن ٣تلس التَّعليم العإب الًتُّكي بتاريخ    

 -2014لسُّوريُت الذين يدرسوف ُب اٞتامعات الًتكيَّة بلغ ُب العاـ الدراسي أفَّ عدد الطُّبلب ا 20/9/2015
ـ بسبب التسهيبلت  2016-2015) طالبان، كتوقَّع تضاعف عددىم ُب العاـ الدّْراسي4597(  ـ 2015

قدَّمة ٢تم
ي
 .)3(ا١ت

كموقع ا٠تليج اٞتديد ُب تواريخ متباينة كنقلت مواقع إلكًتكنيَّة ًعدَّة منها موقع تركيا بالعريب، كموقع اٞتزيرة نت،    
بلب نقبلن عن كزير الًتبية الًتكي عن إبراـ اتٌفاقيَّة بُت تركيا كقطر الفتتاح جامعة عربية ُب غازم عنتاب تيدرّْس الطُّ 

 .  )4( السوريُت باللغة العربيَّة، كتستوعبهم
ن تقرير لصحيفة زماف الًتكيَّة نشرتو بتاريخ ـ نقبلن ع 28/5/2016كذكر موقع عنب بلدم اإللكًتك٘ب بتاريخ    

 )608ب السوريُت الدَّارسُت ُب اٞتامعات الًتكيَّة تضاعف بشكل تدر٬تي من (بٌل ـ أفَّ عدد الطُّ  27/5/2016
ـ، كارتفع  2013-2012) طالبان ُب العاـ الدراسي 962ـ ليصبح ( 2012-2011طالب ُب العاـ الدراسي 

) طالبو ُب العاـ 4597ـ، ككصل العددي إٔب (2014-2013ُب العاـ الدراسي  ) طالبو  1785الرقم إٔب (
  . )5(ـ2015-2014الدراسي 

ِجئون في تركيا:-ب   األكاديميون السُّوريُّون البلَّ
 ا١تقصود ّٔم ٛتىىلىةي شهادات الدكتوراه. كأعلى ما حصل عليو ىؤالء ىو ٣تلس األكادٯتيُت    

ة كغَتىا، ٤تمَّد كرديَّة ، بأٌم دعم مإب أك تعاكف من اٟتكومة الًتكيَّ  رئيسو اٟتإب الدكتوراألحرار الذم ٓب ٭تظى ْتسب 
صَّص أمُّ مبلغ أك أمُّ راتب ألحد من أعضائًو؛ لذا ٓب يستطع ىذا كال من ا١تنظَّمات ا١تدنيَّة كاٞتمًعيَّ  ات ا٠تَتيَّة، كٓب ٮتي

قّْق شيئان من أىدافًو  اليت منها تأمُت عمل لؤلكادٯتيُت، كإنشاء مركز للبحوث كالدراسات آّلس أف يينجز، أك ٭تي
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 تلموقع تلسثبق. - 
2
 م.20/9/2014 –موقع إلكترونً  –ترك برس  - 
3
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كغَتىا، كرأل الدكتور كرديَّة أفَّ ٕتاىل ىذا آّلس الذم يتجاكز عددي األكادٯتيُت ا١تسجّْلُت فيو مئة كٜتسُت أكادٯتيَّان، 
ا١توت إٔب أكركبا حيثي األخبار الواعدةي دفعى الكثَت من األكادٯتيُت إٔب ركوب أمواج ا٠تطر، كا٢تجرة ُب قوارب الظبلـً ك 

 بواقعو أفضل، أك العمل ُب مهنو ال تليق ٔتستواىم العلمي، كال بأعمارىم سعيان كراء لقمة العيش كالكفاؼ.
ـ إٔب خطورة الوضع، فجاءت دعوة األكادٯتي الًتكي "مراد أردكغاف" 2015كتفطَّن اإلخوة األتراؾ ُب هناية عاـ   

ياسيَّة كا٢تجرة ُب جامعة "حاجي تبو" ُب أنقرة إٔب إنقاذ الوضع، كالتَّوجُّو ٨تو د كمدير مركز البحوث السّْ األستاذ ا١تساع
 500تعيُت األكادٯتيُت السوريُت ُب اٞتامعات الًتكيَّة، لبلستفادة منهم، كاستثمار طاقاهتم ذاكران أفَّ عددىم ُب تركيا 

كادٯتيُت دفعهم إٔب ا٢تجرة إٔب أكركبا، أك ُب التفكَت با٢تجرة إليها، كأفَّ ىؤالء أكادٯتي، كقد ذكر أردكغاف أفَّ إ٫تاؿى األ
ًجئُت ُب تركيا. كقد كرد ىذا ا٠ترب على موقع ترؾ برس اإللكًتك٘ب بتاريخ  سيكونوف جسرى التَّواصيل مع السُّوريُت البلَّ

 . )1( ـ 27/12/2015
بتوضيح  ما تركيا بعد ىذه الدَّعوة، كبدأت التَّقاريري اإلعبلميَّة هتتم شيئان فتحرَّؾ موضوعي األكادٯتيُت السُّوريُت ُب    

كضعهم مستندةن ُب ذلك إٔب بعض التَّصر٭تات من ا١تصادر الرَّٝتيَّة. فذكر موقع أخبار اآلف اإللكًتك٘ب أفَّ سبعةى عشر 
ألفان على األقل ًبَّ إحصاؤىم من ٛتلة شهادات الدكتوراه كالطّْبّْ كالصَّيدلة قد غادركا سوريا إٔب ببلد ا١تهجر دكف أف 

 .)2(ىؤالء؟ لكنَّوي ذكر أفَّ قوانُت العمل كاللغة كاالبتزاز من الشركات ا٠تاصَّة كانت تيواجههم يذكر ما نصيبي تركيا من
كىو ٕتمع لعدد كبَت من  –بُت اٟتكومة السوريَّة كمنرب اٞتمعيَّات السُّوريىة  –ْتسب ا١توقع  –ٍبَّ أٙتر التَّعاكف    

يرخَّصة ُب تركيا، كىو جهة رٝتيَّة تعًتؼ ّٔا اٟتكومة الًتكيَّة 
 570عن تقدٙب قاعدة بيانات بػ  –اٞتمًعيَّات الرَّٝتيَّة ا١ت
 550نما أعلن ا١تسؤكؿ عن ا١تساعدات اإلنسانيَّة ُب رئاسة الوزراء الًتكيَّة عن إحصاء ما يزيد عن أكادٯتيَّان ُب سوريا بي

 .)3(أكادٯتيَّان  315أكادٯتيَّان سوريَّان كيظّْفى منهم ُب اٞتامعات الًتكيَّة 
وريُت، كادٯتيُت السُّ ـ اجتماعان ُب أنقرة لبحث كضع األ2016فعقدت اٟتكومة الًتكيَّة ُب الشهر األكَّؿ من عاـ    

حضرهي كبَتي ا١تستشارين كا١تسؤكؿ عن شؤكف ا٢تجرة كا١تساعدات اإلنسانيىة ُب رئاسة الوزراء الًتكيَّة "٤تمَّد مرتضى 
يىتش" كرؤساء جامعات تركيَّة، ك٦تثّْلوف عن ٣تلس التَّعليم، كأكادٯتيوف سوريوف، ككزيرا االٌتصاالت كالنقل كالصناعة 

 ياسُت ٧تَّار"ك"٤تمَّد كجيو ٚتعة " عن اٟتكومة السوريَّة ا١تؤقَّتة. كالصحَّة "٤تمد
ـي بوضع األكادٯتيُت السوريُت، كإنشاءي قاعدة بيانات لتوظيفهم ُب اٞتامعات     كزيبدةي ما كصل إليو االجتماعي، االىتما

 الًتكيَّة إٍف دعًت اٟتاجة. ىذا ما ذكرهي موقع كزارة االٌتصاالت كالنقل 
 .)4(ـ29/1/2016عة ُب اٟتكومة السوريَّة ا١تؤقَّتة بتاريخ كالصنا

                                                           
1
 م.27/12/2015 –موقع إلكترونً  –ترك برس  - 
2
  -موقع إلكترونً  –أخبثر تَن  - 
3
 تلموقع تلسثبق. - 
4
 م.29/1/2016 –موقع إلكترونً  –وزترة تالتصثالت وتلنقل وتلصنثعة فً تلحكومة تلسورٌة تلمإقتة  - 
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كجاء بعدى ذلك تصريح للربكفسور عبد اهلل جاكش أكغلو نائب رئيس ٣تلس التَّعليم الًتكي ذكر فيو نًيَّة اٟتكومة    
دين إلكًتكنيُت أحد٫تا الًتكيىة بتوظيف األكادٯتيُت السوريُت ُب اٞتامعات الًتكيَّة، كإنشاًء قاعدة بيانات ٢تم عرب بري

كقد كرد ىذا ا٠ترب على موقع ترؾ  لو، كاآلخر ١تكتب مستشار رئيس الوزراء لشؤكف ا٢تجرة كا١تساعدات اإلنسانيَّة.
 .)1(ـ3/2/2016برس اإللكًتك٘ب بتاريخ 

ريُت، ك٦تثّْلُت عن ـ أنَّوي شيكّْلت ٞتنة مكوَّنة من ٜتسة أكادٯتيُت سو  2/2016/ 24كذكر موقع اٞتزيرة ًنت بتاريخ    
ًجئُت ُب تركيا  .)2(ىيئة التَّعليم العإب كاٞتامعات الًتكيَّة ١تتابعة مسألة األكادٯتيُت السُّوريُت البلَّ

كلعٌلو ٭تسن ُب ىذا ا١تقاـ سردي معاناة بعض األكادٯتيُت السوريُت الذين ٞتؤكا إٔب تركيا، كمنهم الدكتور عدناف الذم   
كسكن مناسبُت، كمن استخراج ا٢تويٌة ا١تؤقٌتة اليت ستقٌيد إقامتو ُب مدينة معٌينة، كستيقيّْد  عاٗب من البحث عن عمل

تنٌقبلتو، كعاٗب من الٌركتُت ُب دكائر الٌدكلة، ألٌف ا١توظَّف اليستطيع ٥تالفة القانوف الذم اليتناسب ُب كثَت من 
 األتراؾ ا١تستقرّْين، كٓب ييصىغ لبلجئُت السوريُت، كيرل األحياف مع كضع البلجىء الٌسورٌم، ألنو قانوف ًصيغ للمواطنُت

أٌف اٟتكومة الًتكية تيغلّْب اٞتانب العاطفٌي ُب تعاملها مع البلجئُت الٌسوريُت، كيرل أيضان أٌف السيوريُت ُب ببلد 
ُب إحدل  الشَّتات ٓب يرتقوا بعدي إٔب درجة اًٟتٌس با١تسؤكلية، ككذلك الدكتور خالد الذم عمل لفصل كاحد

ا١تؤسسات السورية، فهو كزكجو ال ٯتلكاف عمبلن، كال٬تداف من ييقٌدـ ٢تما ا١تساعدة، ك٫تا يسكناف مع كلديهما 
الصغَتين ُب غازم عنتاب ُب بيت تبلغ تكاليف استئجاره مع ا١تاء كالكهرباء ألفى لَتة تركية تقريبان ُب الطابق األخَت 

آخر حصل على اٞتنسٌية الًتُّكٌية، ٓب يرتًض ذكرى اٝتو، من عدـ تعديل شهاداتو من البناء، كيشكو أكادٯتيّّ سورمّّ 
اٞتامعٌية اليت حصل عليها ُب سوريا، ألٌف ٣تلس التعليم العإب الًٌتكي ُب انتظار انتهاء اٟترب الٌسوريٌة، كتشكيل 

 : "إٌف اختصاصي ٖتتاج إليو كثَته من اٞتامعات حكومة سوريٌة تعًتؼ ّٔا تركيا، يتٌم الٌتواصلي ّٔا، كيقوؿ ىذا األكادٯتيُّ
الًٌتكٌية، كىي تستقدـ ا١تدٌرسُت ٢تذا االختصاص من الٌدكؿ العربٌية، كال تستفيد من أمثالنا الذين ٨تمل اٞتنسية الًتكية 

ف ٤تظوظان صاحبى إٔب جانب اٞتنسٌية الٌسوريٌة، فقد حصلتي على اٞتنسٌية الًتكٌية، ألٌف كالدٌب تيركٌية ، كظننتي أٌ٘ب أكو 
 حقَُّت، كجسران للٌتواصل بُت آّتمعُت، كإذو يب أىجدي نفسي خارج السّْياؽ. فأنا أستطيعي أف

 أيقٌدـ كثَتان من األدلة القانونٌية كا١تنطقٌية الٌصحيحة اليت تيثًبتي ًصٌحة شهاداٌب اٞتامعٌية".
 كأيًٚتلي أبرزى ا١تسائل اليت كردت ُب ا١تشهدين السابقُت:

ًجئة، كُب ميقدّْ -1 متها إ٫تاؿه من اٞتهات الرَّٝتيَّة كا١تنظَّمات ا١تدنيَّة كاٞتمًعيَّات ا٠تَتيَّة ُب البداية للكفاءات العلميَّة البلَّ
 األكادٯتيوف.

 ىجرة الكفاءات العلميَّة إٔب أكركبا، أك التَّفكَت با٢تجرة إليها.-2

                                                           
1
 م.3/2/2016 –موقع إلكترونً  –ترك برس  - 
2
 م.24/2/2016 –موقع إلكترونً  –تلجزٌرة نت  - 
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 اءات العلميَّة األكادٯتيَّة.تنبُّو متأخّْر، لكنَّوي ميستحسىن ١تسألة الكف-3
 ة.الوضع االجتماعٌي كا١تعيشٌي الٌصعب للكفاءات العلميَّة األكادٯتيَّ -4
 تنبُّو اإلخوة األتراؾ ٢تذه ا١تسألة كخطورهتا قبلى السُّوريُت.-5
 ٖترُّؾ اٟتكومة الًتُّكيَّة لتداريؾ األمر.-6
 انعقاد مؤ٘تر ُب أنقرة لبحث مسألتهم.-7
 ١تشكلة الطبلب السُّوريُت. العريب ُب اٞتامعات الًتكيَّة حلّّ الربنامج -8
 إنشاء قاعدة بيانات ٢تم.-9
 تشكيل ٞتنةو مشًتكة تركيَّة سوريَّة ١تتابعة أكضاعهم.-9
 ة. فقد ذكرت ٍبيَّ جاءت الدّْراسةي البحثيَّةي الصَّدمةي اليت قامت ّٔا جامعة (حاجي تػىبىو) الًتُّكيَّ    

، 4/3/2016ة مثل ديلي صباح العربيَّة، كا١تركز الصحفي السورم، كمرآة سوريا اإلخبارم بتاريخ مواقع إلكًتكنيَّ 
ًجئُت السوريُت ُب أ١تانيا  5/3/2016كتاريخ  ًجئُت الٌسوريُت ُب %، كنسبةي األميَّة بُت البٌل 5ـ أفَّ نسبة األيميَّة بُت البلَّ
% بينما عددي اٞتامعيُت السُّوريُت البلًجئُت إٔب تركيا 70 إٔب أ١تانيا%، كأفَّ نسبة اٞتامعيُت بُت البلًجئُت50تركيا 

 أربعوف ألفان، فعدَّ رئيس مركز 
 .)1(دراسات ا٢تجرة كالسياسة ُب جامعة (حاجي تىبو) الدكتور (مراد أردكغاف) ىذا األمر كارثيَّان 

نة مع بيلداًف ا١تهجىر األيخرل تبيَّنًت الكارثةي، كتىوضَّحًت إذان، بعد ٜتًس سنواتو من ا٢تجرة كالتنبًُّو ا١تتأخًّْر، كا١تقار    
 ا١تشكلًة، كبرزى ا٠تطري كاضحان.

 الجامعاُت السُّوريَُّة في تركيا:-ج
 حاكؿ بعضي األكادٯتيُت السوريُت الذين تنبَّهوا ٢تذا ا٠تطر منذي عامُت أف ينهضوا بأنفسهم،    

يوي، القويَّةى اىرى كأدركوا أفَّ ا١تستقبلى الزَّ 
ة تنهضي  بالعلًم ا١تنظَّم ُب مؤسَّساتو تعليميَّةو أكادٯتيَّ أركانيوي ال ييبٌت إاٌل  الواضحةى معا١ت

يّْئيوي ٠تدمة كطنو سوريا، فجاءت احملاكالت بافتتاح جامعاتو  يو ا١تعلوماًت الصحيحة اليت تنهض بو، كهتي بالشباًب، كتيغذّْ
ا، كتكاليفي الٌدراسة الباىظة حاجزان بينها كبُت الطبلب الرَّاغبُت ُب متابعة ٖتصيلهم خاصَّةو يقفي غيابي االعًتاؼ عنه

، ككاف بعضيها ٘تثيبلن ٞتامع ، فاٝتيها ٬تذبػيهيم إليها، كالسَّبباف ا١تذكوراف ييبًعداهنم عنها، فبقي بعضيها ٣ترَّدى إعبلفو ةو العلميّْ
ة، كيكتفي ُب ىذه ا١ترحلة بكلٌية الشريعة، ثّْل جامعة طرابلس اللبنانيَّ أخرل كاٌٖتاد خر٬ّْتي العلـو الشرعيَّة الذم ٯتي 

ىراء ُب غازم عنتاب اليت حصلت على كاستطاع بعضيها أف ييوقّْعى مذكَّرة تفاىم مع جامعاتو رٝتيَّة، فكانت جامعةي الزَّ 
كقد  ،ـ24/3/2015بتاريخ  رة تفاىيم معهااعًتاؼو أكَّٕبٍّ من جامعة إفريقيا العا١تيَّة ُب السُّوداف، كذلك بتوقيع مذكٌ 

                                                           
1
 م.5/3/2015-4 –ترونٌة موتقع إلك –تلمركز تلصحفً تلسوري  –مرآة  سورٌث تإلخبثري  –دٌلً صبثح تلتركٌة  - 



 تركيب-م، جبهعة أديبهبى14/5/2016-13 األحببث العلوية احملكوة املشبركة يف املؤمتر العلوي الدويل األول: الالجئوى السوريوى بني الواقع واملأهول

234 
  

نالت جامعة الزىراء من جامعة إفريقيا العا١تية حٌق االعًتاؼ كاالنتساب األكادٯتٌي إليها بثبلث كليات ىي كلية 
كاكتػىفىٍت بالكليَّات ـ، 10/5/2016الدراسات اإلسبلمية، ككلٌية الًتبية، ككلية االقتصاد كإدراة األعماؿ بتاريخ 

ة اآلداب بأقساـ اللغة اإلنكليزيَّة كالعربيَّة كاإلعبلـ، ككلٌية ريَّة األدبيًَّة منها كالعلميَّة كالدّْراسات اإلسبلميَّة ككليٌ النَّظ
ًفتي أفَّ القائمُت على ىاتُت ا١تؤسَّستُت ىم أكادٯتيوف سوريُّوف  الًتبية، ككلٌية االقتصاد، ككلٌية ىندسة اٟتاسوب. كالبلَّ

 ٣تاالهتم، أٍكفاءي ُب ٗتصُّصاهتم العلميَّة.متخصّْصوف ُب 
 تحليل المشاىد السَّابقة : ) تحليل الواقع (:-رابعاً 
إفَّ التَّدقيق كالنَّظر ُب ا١تشاىد الٌسابقة ينتيج عنهما كاقعه تعليميّّ أليمه، كمستقبله غاًمضه ينتظر الٌسوريُت، لعلَّ فيو    

من اآلالـ كاألكجاع كالظُّلمات ما يزيدي عناءىىيم، كيزيدي إطباؽى اٞتهل عليهم. كستجد الدُّكؿ كالشعوبي ا١تناصرة للشعب 
 دي حلُّها.شكلةو قد يتعقَّ الٌسورم نفسها ُب م

 فالشَّعبي السورمُّ شعبه كىلوده، كىذا يعٍت أفَّ ا١تدارسى ُب مرحلة التعليم قبلى اٞتامعي سيزدادي    
 عدديىا تىزايدان ميتسارًعان، كىذا ٭تتاجي إٔب معٌلمُت كمدرّْسُت أكفاء من اٞتنسُت ١تواكبة ىذا التزاييد، 

علّْمُت كا١تدرّْسُت ة كالقياـً ٔتتطلَّبات العمليَّ 
ي
 التَّعليميَّة ُب ىذه ا١ترحلة، كأٗبَّ تأمُتي ىذا العدًد من ا١ت

دكف أف تكوف للسوريُت جامعاته تيًعدُّىيم ١تثًل ىذا األمر؟ كقد قيل: إذا كاف ىدفيكى عامان، فازرع أرضان، كإذا كاف 
، فربّْ  كعلّْم إنسانان. فما تقدَّمت األمم إال بالعلم، كال  ىدفيك عشرةى أعواـ، فاغرس قمحان، كإذا كاف ىدفيكى مئةى عاـو

ين اإلسبلمي الذم ختمى بو  ةه ٝتاكيٌ  ت شريعةه هنضت الدُّكىؿ إال بو، كما جاء بسواه فا٠تالقي تعأب جعل أكَّؿ ى أمرو ُب الدّْ
 .(1) باسم ربِّ  الذي خلق" قرأْ اِ علمان بقولًو للرسُّوؿ ٤تمَّدو صلَّى اهللي عليو كسلىم: " الٌشرائعى 

كإفَّ إ٫تاؿى التَّعليم اٞتامعيّْ لبلًجئُت السُّوريُت لو نتائجي خطَتةه على اٞتميع ُب الواقع كا١تستقبل، فهو يزيدي األيميَّة    
كرمٍّ بينهم، ك٬تعلهم عالةن على غَتىم، كالسيَّما أفَّ األكادٯتيُت ا١توجودين اآلف سيكونوف إٔب زكاؿو حقيقيٍّ أك فً 

 بسبب إ٫تا٢تم كالتَّغاضي عن كضعهم ا١تعيشيّْ الصىعب، كعدـ االستفادة منهم، كال استثماًر قيدراهتم.
دى أمَّ شعبو بالغذاًء كا١تاء كالسّْبلح دكف أف يكوف منتجان ٢تا، كلكنَّك ال تستطيع بأٌم كّْ تيز فقد يكوف من السَّهل أٍف    

سُت كمعلّْمُت كموظَّفُت يكفوفى حاجتو، كيقوموف ٓتدمتًو كتدبَت أيمورًه دكف أف يكوف حاؿو من األحواؿ أٍف تىزكّْده ٔتدرّْ 
ألبناء ىذا الشَّعب دكره كبَته ُب ذلك. كقد بذؿ اإلخوةي األتراؾي مشكورين ما استطاعوا، فافتتحوا ا١تدارس لبلًجئُت 

ة اٟتدكديَّة، كقدَّموا ا١تًنىح، كاستعانوا ببعًض األكادٯتيُت السُّوريُت، كبرنامجى التعليم باللغة العربيَّة ُب اٞتامعات الًتكيَّ 
السوريُت ال سيَّما الذين جاؤكا أكَّالن ُب اٞتامعات الًتكيَّة، إال أفَّ ذلك كلَّو ٓب يكن كافيان لسدّْ حاجات السوريُت ُب 

لَّبي بُت اآلراء كالطركحات كالٌطموحات. ىذا آّاؿ. فمشهدي التَّعليم اٞتامعي لبلًجئُت السوريُت مازاؿ غَتى كاًضحو يتق

                                                           
1
 .1تٌَة: -سورة تلعلق - 
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فما يفعلي ما ييقاربي ًسٌتةى آالًؼ طالب جاًمعيٍّ يدرسوف ُب اٞتامعات الًتكيَّة بعد ٜتس سنوات على الصّْراع فيما 
 ييقاربي ثبلثة مليوًف الًجئو سورمٍّ ُب تركيا.

يًتدّْم ُب مرحلة التَّعليم اٞتام   
تّْم علينا ٚتيعان كضعى اٟتلوًؿ ا١تناسبة دكف ٘تهُّلو كإىدارو إذان، فالواقع التعليميُّ ا١ت عي ٭تي

لّْف  ًجئُت السُّوريُت ٗتي للوقت، كيقتضي سرعةن مطلقةن ُب اٌٗتاذ القرار الصحيح كتنفيذه. فىكيلُّ سنةو ٘تضي على البلَّ
رّْض كثَتان ٦تَّن ُب مرحل ة التَّعليم ما قبل اٞتاًمعي على ترؾ كراءىا آالفان من الشباب السوريُت خارج اٞتامعات، كٖتي

ـ أفَّ  26/3/2016ا١تدارس؛ ألفَّ أيفيق ا١تستقبل أماموي يكادي يكوف مسدكدان. كقد ذكر موقع أخبار تركيا اآلف بتاريخ 
رئيس اٞتمهوريَّة الًتكيَّة السيّْد رجب طٌيب أردكغاف جلس على مقعد الدّْراسة ُب إحدل مدارس األئمَّة كا٠تطباء 

ًتكيَّة، فًتؾ رسالةن على السٌبورة قبل مغادرتًو جاء فيها: " تعلَّم، فكّْر، طٌبق، كسًتل النتيجة....... كقيل ريٌب زًد٘ب ال
ًعلمان " فهذه رسالتوي للشعب الًتكي الذم ىو ُب ىذه اٟتالة ا١تتقدّْمة من التطوُّر كالنجاح. فماذا عن الشعب السورم 

 علّْم خارج ا١تؤسَّسات التعليميَّة؟ . الذم عندهي أكثر من مليو٘ب مت
، كافًتضنا أنَّو     كإذا اعتمدنا أفَّ عدد ا١تتعلّْمُت ُب مرحلة التىعليم قبلى اٞتامعي بلغ إٔب اآلف ُب تركيا سبعمئة ألفو

، فهذا يقتضي سبعمئة مدرسةو، كإذا افًتضنا  أفَّ كلَّ سيًتمُّ استيعأّم ٚتيعان ُب ا١تدارس، ُب كل مدرسة ألفي طالبو
كعشركف شيعبةن، ككلُّ شعبةو ٖتتاجي إٔب معلّْم ُب ا١ترحلة  شعبةو فيها أربعوف طالبان، فهذا يعٍت أفَّ كيلَّ مدرسةو فيها ٜتسه 

بتدائيَّة، ك٣تموعة مدرّْسُت ميتخصّْصُت ُب ا١ترحلتُت اإلعداديَّة كالثانويَّة، كىذا ٬تعلنا ْتاجة إٔب سبعة عشر ألفان اال
علّْم، فإذا اكتفينا ٔتعلّْمو كاحدو لكل شيعبة، ك٬تعلنا ْتاجة إٔب أكثر من عشرين ألف ميعلّْم كمدرّْسو إذا كٜتسمئة م

أدخلنا ُب اٟتساب ا١تدٌرسُت ا١تتخصصُت ُب ا١ترحلتُت اإلعداديَّة كالثانويَّة. فأٗبَّ تأمُت ىذا العدد الكبَت دكف افتتاح 
سوريَّة يكوف ىدفها األكَّؿ إعداد الكوادر ا١تؤىَّلة أكادٯتيان كعلميان كتربويان ٠تدمة آّتمع ة سوريَّة أك غَت جامعاتو عربيَّ 

 السورم؟
فنحن أماـ ىذا الواقع الصعب ا١ترير باٟتسابات اٟتاليَّة للواقع ا١توجود الذم تأزَـّ بسبب عدـ كجود رؤية كاضحة    

، فماذا لو أدخلنا ُب ح ساباتنا األعدادى ا١تتزايدة من الوالدات اليت بلغت إٔب اآلف ُب تركيا ٢تذا األمر منذ ٜتس سنواتو
كحدىا مئةن كٜتسُت ألفان، فهؤالء كحدىم ٭تتاجوف بعد ست سنوات إٔب مئة كٜتسُت مدرسةن ابتدائيَّةن، كثبلثًة آالؼو 

 كسبعمئةو كٜتسُت معلّْمان.
إٔب سوريا أغلبي سكاهنا يغرقوف ُب أمواج اٞتهل،  سيؤٌدم كىذا يستدعي ا١تعاٞتة السريعة ٢تذا الواقع الذم   

يتخبَّطوف ُب حياهتم، يتصارعوف ُب األميَّة سنُت تيرىقهم، ك٬تعلهم عيرضةن ١تخاطر رٌٔتا تكوف أخطر من اليت صيبَّت 
 عليهم اآلف؛ ألفَّ اٞتاىل يسهيلي قياديهي كتضليليوي كتطويعيو. 

داـ سنوات أخرل، فهذا يعٍت أفَّ تركيا ستتحمَّل أعباء إضافيَّة مآب تتدارؾ األمر كإذا افًتضنا أفَّ الصّْراع ُب سوريا    
ًجئُت، بالتعليم الذم يبدأ با١ترحلة االبتدائٌية كيتدرَّج لينتهي بالٌتعليم اٞتامعيّْ الذم تىعقيب وي بالتعليم ا١تنظَّم ٢تؤالء البلَّ
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يَّة ستستشرم بُت البلًجئُت، كسًتتفع مستوياهتا كًنسبيها، فإذا مرحلة الدراسات العليا من ماجستَت كدكتوراه. فاأليم
فَّ ىذه النسبة قد فإبلغت إٔب اآلف ٜتسُت با١تئة، فهذا يعٍت إذآب ييتبلؼى األمري با٠تطوات السَّريعة الصحيحة اٟتاٝتة، 

 تبلغ بعد سنتُت سبعُت با١تئة على األقل .
ًجئوف إٔب بلدىم سوريا، كبقي كضعيهم التَّعليمٌي ّٔذه كإذا افًتضنا أفَّ الصراع ُب سوريا انت    هى بعد سنتُت، كعادى البلَّ

بىًت األيمٌيةي فكرىهي، كسيتطلَّب منها ىذا الصُّورة، فهذا يعٍت أفَّ تركيا ستتعامىل مع شعبو ٩ترى اٞتهلي عظامىو، كصلَّ 
التّْعلم كالنُّهوض، كسيكوف ىذا األمري أصعبى  ا١تستقبلي الذم افًتضناهي أف تقـو بدكرىا ُب مساعدة ىذا الشعب على

 عليها؛ ألهنم ما عادكا ُب أراضيها، كستًجدي ا١تنافسةى من اآلخرين ُب ىذا آّاؿ. 
طار مع ا١تخلصُت من السُّوريُت الذين لن فما يضَتىا لو اغتنمًت الفيرصةى اآلفى، كشبَّكًت العبلقةى ُب ىذا اإل   

 عاكف معها ُب سبيل هنضتهم كمستقبل بلدىم، كتشبيك عبلقتو بًتكيا. التٌ  يتأخركا، كلن يًتٌددكا ُب
ِجئين في مرحلة التَّعليم الجامعي:بّل تحديد أشكال معاناة الطُّ - خامساً   ب السُّوريين البلَّ

ًجئ ُب ىذه ا١ترحلة،      فالطالب  تعدَّدت األسبابي كا١تعوّْقاتي اليت صدمت الطالبى البلَّ
ثانوية على ا١تنهاج اللييب، كتعٌذب كثَتان ُب سبيل االنتساب إٔب إحدل اٞتامعات الًتكية دكف جدكل، مصطفى قٌدـ ال

كدفع مبالغ مرىقة لو؛ لتعٌلم اللغة الًتكية، كأما الطالب ٛتزة، فبحث كثَتان عن ا١تنح اليت ٯتكن أف تكوف حبٌلن لدخولو 
الثانوية إماراتية، كأٌما الطالب عبداهلل، فلم ٬تد صعوبة ُب تعديل  إحدل اٞتامعات الًتكية، لكنو ٓب ييفلح، ألنو شهادتو

شهادتو الثانوية اليت حصل عليها ُب سوريا، لكنو عاٗب كثَتان ُب تعلم اللغة الًتكية بسبب التكاليف ا١تاٌديٌة الباىظة اليت 
 تؤٌىل الطبلب األجانب ١تتابعة الٌدراسة ُب تطلبها مراكز تعليم اللغة الًتكية اليت ٘تنح شهادات تعلُّم اللغة الًتكية اليت

اٞتامعات الًتكية، فهو قد عرب اٟتدكد كحيدان، كٓب ٬تد مىن ييقٌدـ لو يد ا١تساعدة، كٓب يعثر  على عمل يسٌد بو تكاليف 
 :ا١تعوّْقات اليت صدمت الطالب السورٌم ُب ىذه ا١ترحلة كلعلَّ أبرز الدراسة، كٓب ييهيَّأ لو اٟتصوؿ على منحة،

صي عددىيم، كتقفي على مشكبلهتم، كتتلمَّس اٟتلوؿ ا١تنطقيَّة ٢تا -1 ًغياب اًٞتهة الرَّٝتيَّة الرَّاعية ٢تم رعايةن منتظمة ٖتي
 ٔتا ييناسبي كضعىهم.

ثّْلهم، كتيوًصل قضاياىم إٔب كيلّْ -2 من أبدل استعدادان ١تناصرة الشعب السُّورمّْ ٛتيَّةن دينيَّةن  غياب اٞتهة الرٝتيَّة اليت ٘تي
 أك قوميَّةن أك إنسانيَّةن.

 ارتفاع األقساط اٞتامعيَّة ُب برامج التَّعليم باللغة العربيَّة، فكأفَّ األقساطى احملدَّدة لسائحو ال لًنازًح.-3
 قد تكوف ُب معظم األحياف أزمةن فوؽ أٍزمىتًو.عائق اللغة اليت تأخذي سنىتىُت أك أكثر من عمًر الطالب، ك -4
ظركؼ ا١تعيشة الصَّعبة، السيَّما أنَّوي ترؾى خلفى اٟتدكد ُب ببلًدًه أغلبى ما ٯتلكوي، فجاء مع أيسرتًًو إٔب ا١تهجر؛ -5

 ليبدؤكا من نقطة الٌصفر.
 غيموضي ا١تستقبل الذم ينتظرهي بسبب غيموض مستقبل بلده.-6



 تركيب-م، جبهعة أديبهبى14/5/2016-13 األحببث العلوية احملكوة املشبركة يف املؤمتر العلوي الدويل األول: الالجئوى السوريوى بني الواقع واملأهول

237 
  

 ليت تىتجاذىبوي ًٟتٍمًل السّْبلح بدؿ ٛتل الًكتاب.تعدُّد اٞتهاًت ا-7
ًجئُت ُب تركيا؛ الرتباطهم بالتَّعليم اٞتامعٌي:  كلعلَّوي ٭تسيني ىينا ذكري معاناة األكادٯتيُت البلَّ

١تعيونةى األكَّليَّة من غذاءو غيابي ا١تؤسَّسات الرَّٝتيَّة كا١تدنيَّة كا٠تَتيَّة اليت ٖتتًضنػيهيم أكَّؿ ٣تيًئًهم إٔب تركيا؛ لتيقدّْـ ٢تم ا-1
 كلًباسو تقيهم ذيؿَّ ا١تسألًة.

ثػّْليهيم ًلغياب الدَّعم ا١تاٌدم كا١تعنوم عنو.-2  ًغيابي الدَّكًر الفاعل ّٓلس األكادٯتيُت األحرار الذم ٯتي
اًطبيها ٣تلسي التَّعليم -3 ـي تعديل الشَّهادات بذريعة عدـ كجود جهة رٝتيَّة ُب سوريا ٮتي  العإب الًتُّكي.عد
ـي كجود جامعاتو عربيَّة ٖتتضنػيهيم، كتستثمر قيدراهتم.-4  عد
 اللُّغة اليت جعلت معظمهم يعيشي غيربةن لغويَّةن إٔب جانب الغيربة اٞتىسديَّة.-5
فّْف عنهم كىطء االستئجار، كلو كانت ى-6 ذه ا١تساكن بشكل بيوتو مؤقَّتة عدـ ٗتصيص مساكن ٢تم ٗتي
 كرفانات).(
 تحديد دور المؤسَّسات السُّوريَّة العاملة على األراضي الُتركيَّة في ىذا المجال:-دساً سا
اخيص، كتصدَّر ا١تشهد ٖتت ًشعار تقدٙب     تعدَّدت ا١تؤسَّسات السُّوريَّة العاملة على األراضي الًتكيَّة، ككلُّها ميًنحى الًتَّ

صّْص جزءان من ىذه  ًجئُت، فكاف توزيع الغذاء كا١تلبس، لكن ٓب ٮتطٍر بباؿ ىذه ا١تؤسَّسات أف ٗتي ا١تساعدة كا١تعونة لبلَّ
ألىل الًعلم كالشهادة كا٠ًتربة كالكفاءة حىتَّ إنَّك تسمع أفَّ شخصان ما لديو أربىعي ًبطاقاًت معونةو   ا١تعونات كا١تساعدات

ياؤيهي  دة، كال ٭تصلي صاحبي الشَّهادة كالعلًم كا٠تربة على أيًَّة معونةو، فوضعيوي الًعلميُّ كحى حصل عليها من ًجهاتو ميتعدّْ
ذاؾ، كٓب تلتفت  رهيم متعرّْضان ًلصيراًخ ىذا، كانتهاؤسَّسات؛ لييزاًحم النَّاس، كييداًفعى ٯتنعانًو الذَّىابى إٔب أبواب ىذه ا١ت

إٔب ٗتصيص قسمو ُب مؤسَّستهم  –السيَّما أٌف معظم موظَّفيها من أصحاب الشهادات اٞتامعيَّة  –ىذه ا١تؤسَّسات 
ما ٭تصلوف على عمل مناسبو يىقيهم ذيؿَّ السُّؤاؿ، أك منظَّمتهم أك ٚتعيَّتهم لتقدٙب ىذه ا١تعونات ٢تؤالء الكفاءات ريث

 كيكفيهم مؤكنة العيش.
ِجئين من الِخدمات التَّعليميَّة الجامعيَّة التي قدَّمتها لهم تركيا -سابعاً  مدى استفادة الّطبلب الّسوريين البلَّ

 الصَّديقة:
االىتماـ برأيًو، كاالستئناس بتصٌوره، كاالستماع إليو،  ١تَّا كاف الطالبي أحد أركاف التَّعليم اٞتامعي، ٓب يكن بيدّّ من    

فتبُتَّ ُب لقاء مع رئيس مكتب الطلبة السوريُت للخدمات اٞتامعيَّة الذم مركزهي مدينة غازم عنتاب، كنشاطوي يىشمىلي  
ًجئُت ُب تركيا يستفيدكف من ىذ ه ا٠ًتدمات، علمان أفَّ كيلَّ تركيا أفَّ ٜتسةن كثبلثُت با١تئة من الطبلب السوريُت البلَّ

ا١تكتب مرخَّص دكف أٍف ٭تظى بأٌم دعمو مإبٍّ من ركاتب ألعضائو أك غَتىا من جهة حكوميَّة تركيَّة أك مؤسَّسة مدنيَّة 
أك منظمة أك ٚتعيَّة خَتيَّة، فا١تكتبي عددي الناشطُت  فيو ٜتسةه كٜتسوف طالبان متطوّْعان، كيرل رئيس ىذا ا١تكتب جوابان 

سؤاؿ مطركح: أنَّو ينبغي ٕتنيبي الطالًب الٌسورم البٌلًجئ عآبى السّْياسة؛ ألنَّوي ١تَّا ينضيج بعدي، فعليو أٍف يتعلَّم، على 
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كيتثقَّف أكَّالن قبل أف ٮتوضى ُب ىذا كذاؾ. كلدل استطبلع آخر مشىلى الطبلب ُب اٌٖتاد خٌر٬تي العلـو الشرعيَّة تبُتَّ 
م ال ٭تصلوف على شيءو  من ىذه ا٠تدمات، كرأت إحدل الطالبات أٌف الطلبة ا١توجودين ُب ا١تخيَّمات يستفيدكف  أهنى

 من ىذه ا٠ًتدمات أكثر من الذين يكونوف خارجها، كلكن بنسبة قليلةو جٌدان.
لبهم ٓب ز ىذا الرأمي، فأغعزَّ كُب استطبلع للرأم لعدد من الطبلب السوريُت البلًجئُت ُب تركيا ُب أكساطو متعدّْدة تى    

ـى لو أكَّؿى ٣تيئو إٔب تركيا، كمعظميهم ال ٭تصلي على إعانةو مادّْيَّةو اآلف، كيدعو إٔب أف تكوف ىناؾ  ٭تظى بدعمو أكٌَّٕب قيدّْ
ساعدة اٞتامعيَّة ٢تم مىت احتاجوا إٔب ذلك، كأف يكوف 

ي
مؤسَّساته تيركيَّة حكوميَّة كٚتًعيَّات كمنظمَّات ٘تدُّ يدى ا١ت

 ران ُب كيلّْ مؤسَّسةو تركيَّة أك سوريَّة أك دكليَّة؛ ليشعركا باالطمئناف كالثقة ُب كاقعهم كعلى مستقبلهم. مشهدىيم حاض
 
 طروحات ومقترحات وحلول:-ثامناً 
ًجئ السُّورم ُب تركيا، أعداده كبَتة للٌطبٌلب، كال كجودى رٝتيَّان ٞت    امعات إذان، ىذا ىو الواقع ١ترحلة التَّعليم اٞتامعي لبلَّ

عربيَّة تستوعبهم، كعدـ قيدرة اٞتامعات الًتكيَّة على استيعأّم ٚتيعان، كارتفاع األقساط اٞتامعيَّة ُب اٟتلوؿ ا١تطركحة 
سابقان، ك٤تاكالت إلنشاء جامعات عربيَّة، لكنَّها دكف ترخيص من اٟتكومة الًتكيَّة إٔب اآلف، كعدده كبَت من 

ة، السيَّما ُب  ككضعه معيشيّّ بائسه ١تعظمهم، كاستيعابي بعضهم ُب اٞتامعات الًتكيَّ األكادٯتيُت السوريُت ُب تركيا، 
ات، كىجرةي الكفاءات السوريَّة من تركيا إٔب أكركبا، كتفكَتي بعضها با٢تجرة مع رغبتها بالبقاء ُب تركيا، كليَّات اإل٢تيَّ 

ا١تشهد، ل بُت احملافظات، كتنبُّو اٟتكومة الًتكيَّة ٠تطورة ك٣تلس األكادٯتيُت السوريُت معطَّل لغياب الدَّعم، كصعوبة تنقُّ 
كلكن ما اٟتلُّ؟ كما ا١تستقبل ا١تأموؿي ُب ىذا آّاؿ؟ كبناءن على ىذا أيقدّْـ ىذه ا١تقًتحات ك٤تاكلتها إنقاذ الوضع...

 كاٟتلوؿ:
تعملي اآلف على األراضي الًتكيَّة ًبصورةو ىا األساسي ُب الدَّاًخل، الًتَّخيص الفتتاح جامعات سوريَّة عربيَّة مقرُّ -1

 ميؤقَّتة، تيدرّْسي مناىج عربيَّة باللغة العربيَّة، ييديريىا كييدرّْسي فيها أكادٯتيُّوف سورًيُّوف.
 الًتَّخيص الفتتاح معاىد ضمنى اٞتامعات لتعليم اللغة العربيَّة للنَّاطقُت بغَتىا، كالسيَّما اإلخوة األتراؾ، ييديريىا،-2

 كييدرّْسي فيها أكادٯتيُّوف سوريُّوف.
ة لدراسة اللغة العربيَّة ُب ىذه اٞتامعات لتهيئة الطبلب األتراؾ كاألجانب للدّْراسة ُب كليَّات افتتاح سنة ٖتضَتيَّ -3

 اإل٢تيات كأقساـ اللغة العربيَّة ُب اٞتامعات الًتكيَّة، كاٞتامعات السوريَّة ا١تقًتح افتتاحيها.
ـز ّٓلس األكادٯتيُت السوريُت، كعدّْه جهة رٝتيَّة مع كزارة التَّعليم العإب ُب اٟتكومة ا١تؤقَّتة تقدٙب ال-4 دَّعم البلَّ

ًجئُت السُّوريُت من طبلبو كأكادٯتيُت.١تخاطبة اٞتهات الرَّٝتيَّة الًتُّ   كيَّة ٔتا ٮتصُّ التَّعليم اٞتامعي لبلَّ
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س التَّعليم العإب الًتكي، كمن كزارة التَّعليم العإب ُب اٟتكومة السوريَّة تشكيل ٞتنة مشًتكة فيها أعضاء من ٣تل-5
ا١تؤقَّتة، كمن ٣تلس األكادٯتيُت السُّوريُت لتعديل شهادات األكادٯتيُت السُّوريُت كمىن ُب حكمهم اٟتاصلُت على 

 يل الشهادات الثانويَّة .الشهادة اٞتامعيَّة كا١تاجستَت كالدكتوراه من اٞتامعات السوريَّة أيسوةن بتعد
فرض غرامة ماليَّة ثقيلة، كعقوبة سجن كترحيل من األراضي الًتكيَّة لكلّْ من يىثبيتي تقدٯتيو ٢تذه اللجنة كثائقى مزكَّرة -6

عتداء يٌدعي ٔتوجبها أنَّوي حاصل على شهادةو جامعيَّةو أك ماجستَت أك دكتوراه. كىذا الشَّرط ضركرمّّ ١تنع ا١تزكّْرين من اال
 خبلقيَّة .غَت األعلى مستقبل السُّوريُت ّٔذه الطَّريقة 

تيها تقدٙبي الدَّعم مَّ إنشاء منظَّمات أك ٚتًعيَّات ُب كل ٤تافظة تركيَّة فيها عدده كبَته من البلًجئُت السوريُت، مىه-7
موا ٢تذه ا١تنظَّمات ما ييثًبتي األكَّٕب ألصحاب الشهادات اٞتامعيَّة ريثما ٭تصلوف على عملو ييناسبهم بشرط أف ييقدّْ 

 ذلك من خبلؿ كزارة التَّعليم العإب السوريَّة، أك ٣تلس األكادٯتيُت السوريُت، 
تقدٙب ل ثقافةو  اإليعاز إٔب اٞتمًعيَّات كا١تنظَّمات ا١تدنيَّة كا٠تَتيَّة اٟتاليَّة كإٔب ا١تؤسَّسات الًتكيَّة من بلًديَّاتو كمديريَّاتً -8

زمة للطُّ  التَّسهيبلت  بلب اٞتامعيُت كاألكادٯتيُت كٛتلة الشهادات اٞتامعيَّة السوريَّة.البلَّ
 عدُّ الًبطاقات الشَّخصيَّة ا١تؤقَّتة ( ًكٍمًلٍك) ٔتنزلة اإلقامة لؤلكادٯتيُت السوريُت.-9

يَّة مع سوريا؛ للتَّدريس ُب السَّماح لؤلكادٯتيُت السوريُت البلًجئُت ُب تركيا بالدُّخوؿ كا٠تركج عرب ا١تعابر اٟتدكد-10
ة ُب قرية مشارين ا١تتاٜتة ٟتدكد ًكلس، كجامعة اٞتامعات السوريَّة القائمة ُب ا١تناطق ا١تعارضة كجامعة الشاـ العا١تيَّ 

 حلب اٟتيرَّة.
، كقد قصر ا٠تشيةى فىما من أيمَّةو هنضٍت بغَت الًعلًم، كما ًمٍن دينو جاء بغَت الًعلًم حىتَّ ا٠تالقي تعأب ييريدي أف ييع بىدى ًبعلمو

 . )1(" من ِعباده الُعلماءُ  إنَّما يخشى الل  اٟتقيقيَّة منو على ًعباده العلماء فقاؿ: " 
 

 المصادر والمراجع:
 القرآف الكرٙب.-1
 موقع إلكًتك٘ب. –أخبار اآلف -2
 موقع إلكًتك٘ب.-آرانيوز-3
 موقع إلكًتك٘ب.-ترؾ برس-4
 إلكًتك٘ب.موقع -تركيا اآلف-5
 موقع إلكًتك٘ب. –اٞتزيرة نت -6
 موقع إلكًتك٘ب. –ا٠تليج اٞتديد -7

                                                           
1
 .28سورة فثطر: - 
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 موقع إلكًتك٘ب. –ديلي صباح الًتكية -8
 موقع إلكًتك٘ب. –العربية نت -9

 موقع إلكًتك٘ب. –عنب بلدم -10
 موقع إلكًتك٘ب.  –مرآة سوريا اإلخبارم -11
 موقع إلكًتك٘ب. –ا١تركز الصحفي السورم -12
 موقع إلكًتك٘ب. – ارة االتصاالت كالنقل كالصناعة ُب اٟتكومة السورية ا١تؤقتةكز -13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 تركيب-م، جبهعة أديبهبى14/5/2016-13 األحببث العلوية احملكوة املشبركة يف املؤمتر العلوي الدويل األول: الالجئوى السوريوى بني الواقع واملأهول

241 
  

  والٓمالُ  الٓلٓمُ  - اًرتهَةِ  يف اجلامؼاِث  اًسورًنيَ  اًعَحةِ  واكعُ 

 ( ، ُبمنوذًخاخامؼة ٔبدميان)

 خامؼة ٔبدميان –ادلنخور ظراف اٍهنار 
 ة:ــــملدم

من  والاهخلالِ  جرِت،ٌَِ ِا ٔبَُُ  اضعرَ ٕاال و  ةٍ ٔبم، مفا من ٔبكدِم اًؼعورِ من  واٌَجوءَ  اًِجرتَ غرفِت اًخرشًُة  

ِاحٍرَن، امل  من اس خلدالِ  ةٌ نذكل بٔم ختَو والاًيت هتددمه،  غن ألخعارِ  اتخؼادً او  ،ظَحًا ٌَيجاتِ  ،لٓخرَ  منانٍ 

  ، وظًَحا ًٔلمان.ػىل ٔبراضهيا، حبثًا غن املَجبٔ  واًالحئنيَ 

ورحةل اًِجرت واٌَجوء ٕاىل تدل بٓخر، كعُة ٔبمٍل ومؼاانٍت ال ثًهتيي، ٕاذ ثحدٔب تفلد اًوظن، ادلاير  حركوتني 

ٍَ ؤبصناٍل مذؼددت، ًُس ٔبكَِا املعاغة احلَاثَة اًَومِة، من ثبٔمني املبلٔك، واملَخس، واملبٔوى  وجس متر تبٔوخ

ت وملا اكه .اًخؼمل يف اًعحَؼي حلَحفسة، تي متخد ٕاىل ما ُو ٔبتؼد من ذكل، ومهنا فلدان حِي من اًض حاة 

هدِجة اجلامؼَة اذلٍن اهلعؼوا غن دراس هتم  ،-موضوع اًححر  -، اجلامؼاثة حرشحية من ُؤالء اًالحئني من ظَ 

ة اً سَط ٔبن و ن ًزاًما ػََيا اجلامؼة، اك وادخَو ؼامة، ألحداج ادلامِة يف تدلمه، بٔو ٔبًوئم اذلي خترحوا من اًثاهًو

وخاظة يف ظي من رػاًة واُامتم، ؤبن هلف ػىل حاخاهتم، وما ثخعَحَ ، َجوءيف داير اٌ هتماًضوء ػىل مؼاان

اًظروف اإلكذعادًة اًعؼحة اًيت ًؼُضوهنا، ذما ؿََّة مه املؼُضة، ػىل مه اًخؼَمي، ؤبدى ذكل اًخـََة ٕاىل 

 ،ا مٌظٌلث ٔبذمَةهتظرحميَة بٔن مًٌحا دراس َة وجرامج ثؼَ تَد حرمان ػدد هحرٍي مهنم فرص ٕانٌلل ثؼَميِم اجلامؼي. 

جتدر و . ًالًخحاق جرهة اًخؼَمي اًؼايل اًض حاة اًسورًني اًالحئني مي يف هفوسالٔ  تتؼث ،ومجؼَاث ٔبََُة

ذمثةل ما ثلدمَ احلىومة اًرتهَة مضىورت من جسَِالث نثريت، وخدماث خََةل، ٕاىل يف ُذا اًس َاق اإلصارت 

ز اًؼالكاث اًؼَمَة واًثلافِة واًس َاس َة والاكذعادًة تني حرهَا وادلول اذلي ٔبوضئ " ًخؼٍزتربانمج امليح اًرتهَة 

َّهِتم  ،ألخرى من خالل اس خضافة ظالة ُذٍ ادلول. وذلكل ًمت اخذَار اًعالة تياء ػىل حتعََِم اًؼَمي ؤبَُ

اًيت ًبئت مهنا  احذَاخاث ادلو ة ،ٌَلدول من اًياحِة الأكدميَة. ويف اًوكت هفسَ ًبٔخذ اًربانمج تؼني الاغخحار

اًعاًة "
(1)

. 

 ُدف اًححر:

تَان هيدف اًححر ٕاىل اًوكوف ػىل اًواكع اذلي ًؼُضَ اًعاًة اًسوري اًالحئ يف خامؼة ٔبدميان، و  

 اًؼَمي يف مرحةل ػىل مسريثَ ادلراس َة وحتعَهلاًيت ًؼُضِا،  كذعادًةحامتغَة، والايفس َة، والأبثر اًؼوامي اً 

ِا، و وجس متد ٔبمهَة ُذا اًححر، من  .اًحناًورًوس متع، اذلٍن ميثَون ٔبمه غيرص يف اجمل ٔبمهَة اًرشحية اًيت ًدٌاًو

 .ومؼلد رخائَ ،حمط بٓماهل ٔلهنم

                                                           

 http://www.turkpress.co/node/5239( ٌنظر: 1)

http://www.turkpress.co/node/5239
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ا تالدمه، ذما اضعرمه ظروف احلرة اًيت جضِدُهدِجة  تؼَدًت غن وظهنا، وملا اكهت ُذٍ اًرشحيةُ 

هلم احلعول ػىل ملوماث احلَات اًىرمية، من مبلٔك، ومَخس،  ، حبثًا غن منان بٓمٍن جيدون فَِ ما ًضمنـادرهتامل

ؼة، وٕامناهَة ومبٔوى، وثؼَمي. خاءث ُذٍ ادلراسة ًدسَط اًضوء ػىل مؼاانت اًعاًة اًسوري اًالحئ يف اجلام

 غلداثختدمَ، وثؼَيَ ػىل ٕانٌلل مسريثَ اًخؼَميَة من دون يف تؼغ اجلواهة اًيت  ِا،الاس خفادت من هخائ 

خحلِق ُذٍ اًـاًة، ٔبػد اًحاحر اس خخِااًن ظرخ فَِ ػدًدا من ألس ئةلومضالك.   ٌسمى ُذا ٕاذ ، ػىل اًعَحة ًو

الاس خخِان املفذوخ :اًيوع
(1)

 :الٓثَة املرحىزاث ػىل ادلراسة اغمتدث، اًـاًة ُذٍ ػىل ٌوَوكوف. 

 مهنج ادلراسة: -4

اًعَحة اًسورًون،  مهنا املضالك اًيت ًؼاين ػىل مهنج اًححر اًوظفي اًخحًََل، ًىضفاًحاحر غمتد ا

ُ حلَِا واحلَول امللرتحة  وهيمت اًواكع، يف ثوخد نٌل اًظاُرت دراسة ػىل ًؼمتد اذلى املهنجف ُذا املهنج تبٔهَ " ؼرَ . ًو

ؼرّب  دكِلا وظفا توظفِا  ٔبركامٍ  خالل من رمقَا وظفا إبغعاهئا ومكَا خعائعِا، وثوضَح توظفِا هَفِا غهنا ًو

"ألخرى اًظواُر مع ارثحاظِا درخة ٔبو جحمِا، ٔبو اًظاُرت، ُذٍ ملدار ثوحض وخداوَل،
(

2
)
. 

  حدود ادلراسة: -0

 ا ذلكل من ٔبمهَة، يف ضٌلن جناخملحتدد ٔبتؼادُا، ، ، ومناهَةٍ زماهَةٍ  ظرٍ من بُ ػَمَة، التد ًلك دراسة 

 بٔم احلارض، بٔم املايض، ػىل ٌُعة  س  اكن ذاإ  ماو  يف هعاكِا،اًححر ًلع  ًيتيه ا ،ادلراسة، فاحلدود اًزماهَة

 وذلكل خاءث حدود ادلراسة ػىل هوػني:  اًححر، ثعحَق منان متثي ٔبما املناهَة، فِيي اًيت املس خلدي،

 احلدود اًزماهَة:  -

ةل، مدت يف ظاُرت ٔبو ٔبي مضلكة، ملا اكن من اًعؼوتة مبنان، دراسة  ثوضَح اكن ال تد من زمٌَة ظًو

ٌدلراسة، وذكل ًضٌلن ٔبنرب كدر ذمىن من اًواكؼَة يف اًوظول ٕاىل هخاجئ ػَمَة دكِلة، وػَََ فلد  اًزمٌَة احلدود

)  ثوزًع الاس خخِان ػىل ٍلوع اًعَحة اًسورًني ) ذهوًرا وٕااناًث ( من ادلارسني يف خامؼة ٔبدميان ٌَؼام ادلرايس مت

 اليٓت: نٌل ُو موحض يف اجلدول، و وظاًحةً  ظاًًحا زالزًة وغرشٍن :تَؽ ػددمه اذلٍن. ( م0244/ 0245

 ( 4)  رمق خدول                                   

 المجموع الحالة اإلجتماعٌة الجنس
  متزوج عازب أننثى ذكر

12 11 19 3 23 

                                                           
 تلنثس بؤحوتل تتعلق معلومثت وأ بٌثنثت على تلحصول جلأ من وتسع نطثق على تلمستعملة تلعلمً تلبحث وسثبل حدأ تالستبٌثن ( ٌعد1)

 فً تقتصثدي نهأ من تنتقثدتت من له ٌتعرض ممث بثلرؼم تلمعلومثت لجمع كؤدوتت تالستبٌثن أهمٌة وتؤتً ، تتجثهثتهم تو مٌولهم وأ
 مشثرك كل ٌقوم تلفقرتت من مجموعة على تحتوي تستمثرة من ٌتؤلؾ فثالستبٌثن وتلمالحظة، ،بثلمقثبلة قورن مث ذتإ وتلوقت تلجهد

 http://www.minbr.com/list-l-1-b2.php.لالستزتدة ٌنظر: ... حدأ من تدخل تو مسثعدة دون بنفسه علٌهث بثإلجثبة

 تختبثر منثهج، و سثسٌثتأ:  تلعلمً تلبحث. وٌنظر أًٌضث: http://www.alukah.net/web/khedr/0/50216( ٌنظر: 2)

 عمثن، ، تلتوزٌع و للنشر تلعربً تلمجتمع مكتبة ،1ط ،(2014)جثسم حسن مثزن جوتد، سلوم علً تلتجثرج، تصمٌم تلفرضٌثت،

 .133ص
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 احلدود املناهَة: -

 احملدداث ثوضَح اًرضوري من ٍىون ذلا ،دراس خَ يف واسؼة مٌعلة ةـعَث  اًحاحر ػىل ًخؼذر كد

ًضٌلن هخاجئ ٔبكرة ٕاىل اًواكع، ًوعؼوتة اإلحاظة تواكع اًعَحة اًسورًني ادلارسني يف اجلامؼاث ٌدلراسة،  اجلـرافِة

، ومراحي ػىل اًعَحة اًالحئني اًسورًني يف خامؼة ٔبدميان، من ختععاث ،ٔبحًرت ُذٍ ادلراسةفلد  اًرتهَة،

 اليٓت: اجلدول يف موحض ُو نٌل، تني اًؼام واخلاص ،ثوزغت ٔبماهن سىٌامهخمخَفة، نٌل  دراس َة

 ( 0خدول رمق )                                      

 الكلٌة الهندسة التربٌة العلوم قتصادإلدارة واالا

 ولٌةإسعثفثت أ مختبرتت طبٌة عمثلإدترة أ تقتصثد
معلم 
 صؾ

تالرشثد وعلم 
 تلنفس

تللؽة 
 تلعربٌة

 مدنً عمثرة
 
 
 

 التخصص
 

 

1 2 3 2 1 2 6 - 6 

 ولتأل تلثثنً تلثثلث تلرتبع ولتأل تلثثنً تلثثلث تلرتبع ولتل تلثثنً تلثثلث تلرتبع
تلرت
 بع

 تالول تلثثنً تلثثلث
 
 

 المستوى

- - - 3 - - - 5 - - 2 7 - 1 - 5 

 جمعٌثت خٌرٌة خثص جمعٌثت خٌرٌة خثص جمعٌثت خٌرٌة خثص جمعٌثت خٌرٌة خثص

نوع 
 السكن

2 1 2 3 3 6 5 1 

 

 غَية ادلراسة:-4

 ٕااناثً املرحةل اجلامؼَة فلط، من مت ثعحَق ُذا املهنج ػىل ٍلوع اًعَحة ادلارسني يف خامؼة ٔبدميان، 

 ، ومن مس خوايث دراس َة، وختععاث خمخَفة.- وذكل ًؼدم وحود ظَحة دراساث ػََا -، وذهوًرا

 يف واًثاين، اًخؼَميي اجلاهة يف مهنا ألول خاء، زالزة مداحرمدخي و  ػىل اًححر فلراث ثوزغت وكد

 . الاكذعادي اجلاهة يف واًثاًر، واًيفيس الاحامتغي اجلاهة

 :يػػػػػػػمدخ

 اًالحئ يف اٌَـة والاظعالخ: 

 ًـًة: - بٔ 
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  ً وجلوءًا ومَجبٔ، مبؼىن الذ تَ  اٌَجوء: معدر من اًفؼي جلبٔ، ًلال: جلبٔ ٕاىل اًيشء واملنان ًَجبٔ جلبٔ

اًالم واجلمي واهلمزت: لكمة واحدت، ويه اٌَجبٔ واملَجبٔ: املنان ًَخجئ ٕاًََ، ًلال: جلبٔث  واغخعم، كال اجن فارس: "

لال: ٔبجلبٔث ٔبمري ٕاىل هللا، بٔي ٔبس يدث، وجلبٔث ٕاىل فالن وغيَ واًخجبٔث وثَجبٔث ٕاذا اسدٌدث  واًخجبٔث". ًو

، ؤبجلبٍٔ ٕاىل اًيشء: اضعٍر ٕاًََ، ؤبجلبٍٔ: غعمَ، واًخَجئة: اإلهراٍ، ٕاًََ، واغخضدث تَ، ٔبو ػدًت  غيَ ٕاىل ؿرٍي

املؼلي واملالذ. - حمرنة –واملَجبٔ واٌَجبٔ 
(1)

  َِ َْ َ ً
ِ
َّْوْا ا ََّوً َخاًل ً ُدوَن َمََْجبًٔ َبْو َمـَاَراٍث َبْو ُمدَّ ومٌَ: كوهل غز وخي:)ًَْو جَيِ

َمُحوَن( َومُهْ جَيْ
(2)

 . 

  اظعالًحا: - ة

مت ذكل ٔلس حاة مذؼددت، ُو الاضعرار ٕاىل جهرت اًوظن،  ٕاما اخذَاًرا ثسخة ثـري هظام احلمك، تفؼي ًو

ٔلس حاة دًًِة، ٔبو س َاس َة، ٔبو غلائدًة، ٔبو ٔبو ُراًب من الاضعِاد، ٔبو ًظروف اكذعادًة، زورت ٔبو اهلالة، 

زوال سخة اٌَجوءٔبو غيرصًة، واخذَار دو ة بٔخرى ًإلكامة، تعورت دامئة ٔبو مؤكذة، حلني 
(3)

. وخاء ثؼًرف 

 ،َحداج جس حخت يف خوفُو لك خشط ًوخد خارح وظيَ، هدِجة بٔ " (: 4554اًالحئ يف اثفاكِة حٌَف )

ثسخة غركَ، ٔبو خًسَ، بٔو دًيَ، ٔبو اهامتئَ ٕاىل فئة احامتغَة مؼَية، ٔبو اهامتئَ  ،ثؼرضَ ًالضعِاد هدِجة

فِـادر خارح اًحدل اذلي حيمي خًسُذَ، ٔبو ال ٍرؾة حبٌلًة ذكل اًحدل ثسخة اخلوف، ٔبو لك من ال  ،اًس َايس

" خًس َة هل و ُو خارح تدلٍ اًساتق، و ال ٌس خعَع، ٔبو ال ٍرؾة ثسخة اخلوف يف اًؼودت ذلكل اًحدل
(4)

. 

  مداحر ادلراسة
موضوع اًححر، واكهت ػىل اًيحو رئُسة، اص متَت يف ٍلَِا ػىل  مداحرزالزة ثوزغت ادلراسة ػىل 

 اليٓت:

 لاملححر ألو                                                   

 :يَميـ اًخؼ اجلاهة  

خمرخَ من ظٌَلث اجلِي، ٕاىل هور اًؼمل  - تال صم -مناهة رممة يف حِات اإلوسان، فِو  اًخؼَميُ  حيخي  

 ابًـة ٔبمهَة  فلد ٔبوىل اإلسالم ًخؼمل، حىت اًىثري ًيلعَ ًظي اًخؼَمي من حظاً  ًيي مل واملؼرفة. واإلوسان اذلى

 ػىل املفروضة ألمور من واملؼرفة فاًخؼمل ،( اكربٔ )  اكهت: اًلربٓن اًىرمي من بًٓة ىًزت ٔبول ٔبن حىت واًخؼمل، ٌَؼمل

ووساءً  رخاالً  املسَمني
(

5
)
يْ  )) كُيْ  : اًىرمي نخاتَ ىف وخي غز املوىل وابًؼمل ًخفاضي اًياس فامي تُهنم، ًلول . َُ 

                                                           
 .1/152 تلعرج لسثن ،5/235 تللؽة مقثٌٌس معجم فً( لجؤ) مثدة: نظر( 1ٌ)

 .57: تلتوبة سورة( 2)

 .356بٌروت:  –( ٌنظر معجم تلدبلومثسٌة وتلشإون تلدولٌة،  د. سموحً فوق تلعثدة، لبنثن 3)

 ونشرهث ،1996 نوفمبر فً بثلقثهرة تلسٌثسٌة وتلدرتسثت تلبحوث مركز نظمهث ندوة أعمثل، تلرشٌدي أحمد( تلحمثٌة تلدولٌة لالجبٌن، 4)

 20 :ص. 1997 عثم تلمركز

 http://rs.ksu.edu.sa/111696.htmlٌنظر  (5)
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خَِوي ٍنَ  ٌَس ْ ِ ٍنَ  ًَْؼََُمونَ  اذلَّ ِ ََّما ًَْؼََُمونَ  ال َواذلَّ ه
ِ
اَلًَْحاِة (( ُبْوًُوا ًَخََذنَّرُ  ا

 (
1
)

لول  َمنْ : وسمل ػَََ هللا ظىل اًييب . ًو

َِ  ًَْعَُُة  َظرًِلاً  َسَلَ  ُ  َسَلَ  ِػٌَْلً  ِفِ َِ  اَللَّ ىَل  َظرًِلاً  ِت
ِ
ِة.اًَْجيَّ  ا

 (
2
) 

خَلون ثؼَميِم اجلامؼي   ُذا يف احلا ة اًعحَؼَة اًيت ًؼُضِا املخؼَمون، يف ٔبوظاهنم، وتني ٔبَُِم، ًو

ا واحلا ة خمخَفة ابًًس حة ٌَعَحة اًالحئني  موضوع اًححر  -ابهخظام، يف حا ة هفس َة مس خلرت، واكذعادًة مدرت. ٔبمَّ

ثؼَميِم اجلامؼي، وحتعََِم اًؼَمي، ومن ُذٍ اًعؼوابث واحلَول ، فٕان ظؼوابث مجة ثؼرتض ظًرلِم ٕاىل ٕانٌلل -

امللرتحة، ما ٔبصار ٕاٍهيا اًعَحة يف الاس خخِان اذلي وزع ػَهيم، وخاءث ٕافاداهتم فامي خيط اجلاهة اًخؼَميي 

 ومذؼَلاثَ ػىل اًيحو اليٓت:

ث اًيت واهجهتم يف ثيوغت ٕاخاابث اًعَحة، ػىل ألس ئةل اًيت وهجت ٕاٍهيم، فامي ًخؼَق ابًعؼواب 

اًيت ًخلهنا  –دراس هتم. فلد ثوزغت ػىل ٔبصناٍل مذؼددت، خاء يف امللدمة مهنا: اخذالف اٌَـة اًرتهَة، اًَومِة 

يف حني ٔبصار  ،وظاًحة ظاًًحاغن اٌَـة الٔاكدميَة، ٕاذ خاء ػدد اذلٍن ًؼاهون من ذكل، س خة غرَش  -مؼظم اًعَحة 

اًرتهَة، وزالزة مثَِم، مل جيدوا ٔبي ظؼوابث، يف حني ٔبصار ظاًة واحد، ٕاىل زالزٌة بٓخرون، ٕاىل ظؼوتة املياجه 

ٔبن معدر اًعؼوابث، ٍمكن يف ٕادارت اجلامؼة، وصؤون اًعَحة. وػَََ، حىون وس حة من وخد ظؼوتًة يف 

د ٔبي % (، ٔبما وس حة من ٔبصار ٕاىل ظؼوتة املياجه اًرتهَة، ومن مل جي4201اخذالف اٌَـة اًَومِة، غن اًؼَمَة، ) 

ة ٕاذ تَـت: )  % (، ًلٍك مهنٌل، ووس حة من وخد معدر اًعؼوابث يف ٕادارت 44ظؼوابث، فناهت مدساًو

 % (.604اجلامؼة وصؤون اًعَحة، ) 

ٔبما وضع اًعَحة من حِر اًخحاكِم ابجلامؼة مكس خجدٍن، ٔبو اهخلاهلم من خامؼاث سورًة، وفامي ٕاذا اكن  

، وما يه ألس حاة  ثحني ٔبن ػدد من امليخلَون كد حعَوا ػىل هفس اًخخعط اذل ، ٔبم مت ثـَرٍي ي درسٍو

ة اًؼامة يف سورًة، كدي كدورمم ٕاىل  اًخحق يف اجلامؼة ٔلول مرت ٔبحد غرش ظاًًحا، حعي ٔبرتؼٌة مهنم ػىل اًثاهًو

ة من كدي احلىومة املؤكذة، و زالزٌة بٓخرون من كدي اًيظام، وجسؼة ظالة  حرهَا، وظاًة واحٌد ػىل اًثاهًو

ة اًؼامة يف حرهَا، من كدي احلىومة اًسورًة املؤكذة، يف حني خاء مٌخلاًل من خامؼاث ح عَوا ػىل اًثاهًو

سورًة، ٕاىل خامؼة ٔبدميان، ازيا غرش ظاًًحا وظاًحة، مل ٌس خعع س خٌة مهنم احلعول ػىل هفس اًخخعط اذلي 

ؼٍغ مهنم يف ثـَري اًخخعط اذلي اكهوا اكهوا ًدرسوهَ، ٕاما ًؼدم وحود ختعط ملاتي هل يف اجلامؼة، ٔبو ًرؾحة ت

ًدرسوهَ، وكد حعي س خة مهنم ػىل ختععاهتم اًيت اكهوا ًدرسوهنا يف سورًة. وػَََ حىون وس حة من دخي 

 % (.5004% (، و من خاء مٌخلاًل، ) 6201اجلامؼة مس خجًدا، ) 

                                                           
 .9:  الزمر سورة (1)

. الجامع الصحٌح، سنن الترمذي، محمد بن عٌسى الترمذي السلمً، دار إحٌاء التراث العربً، بٌروت، تحقٌق: أحمد 5/28سنن الترمذي:  (2)

 محمد شاكر وآخرون.
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ام اجلِاث املسؤو ة فهيا، وحول وحود هجة رمسَة، متثي اًعَحة اًسورًني ادلارسني يف خامؼة ٔبدميان، ٔبم 

ثخاتع صؤوهنم، وحتي مضالكِم، وثيلي وهجاث هظرمه حِال ألوضاع اًيت ًؼُضوهنا، واًعؼوابث اًيت ًواهجوان، 

 رضورتت خاءث ٕاخاابث زالزٍة وغرشٍَن ظاًًحا وظاًحًة تؼدم وحود مثي ُذٍ اجلِة، مع ثبٔهَدمه، ومعاًحهتم

حاخة ًوحود مثي ُذٍ اجلِة. ومن اجلدٍر ابذلهر ٔبهَ مت اًخلدم تعَة ، ما ػدا ظاًحني ارثبأي، ٔبن ال وحودُا

ًرئاسة اجلامؼة، كدي ٔبصِر إلوضاء راتعة ٔبو احتاد ٌَعَحة اًسورًني يف اجلامؼة، ًىن اًعَة حوتَ ابًرفغ، 

ي وذكل ٔلس حاة خاظة ثؼود إلدارت اجلامؼة. واكهت وس حة من ظاًة إبوضاء هجة متثي اًعَحة اًسورًني يف داخ

 % (.104% (، يف حني خاءث وس حة من مل ٍَر مربًرا ًوحودُا، ) 5404اجلامؼة، ) 

ٔبو اكن هيدف ، اًيظام تعش من خوفًاوفامي ٕاذا اكن سخة خروح اًعَحة من سورًة، وجلوهئم ٕاىل حرهَا،  

ر وضؼِم اًخؼَميي، ٔبو ٔلس حاة ٔبخرى، خاءث اإلخاابث ًخؤند ٔبن ازين غرَش ظاًًحا وظاًحًة،  ٕاىل حتسني وثعٍو

يف حني ٔبند ٔبرتؼٌة بٓخرون، ٔبن اًِدف من خروهجم، ُو حتسني وضؼِم  ،اًيظام تعش من خوفًاخرحوا 

ع ٕاىل ثؼَمي ٔبفضي. واكهت وسخهتم اكليٓت: من اًخؼَميي، وكد مجع س حؼة مهنم تني اخلوف من تعش اًيظام، واًخعَ

% (، و من دمج 4204% (، ومن ُدف ٕاىل حتسني وضؼَ اًخؼَميي ) 5004خرح خوفًا من تعش اًيظام، ) 

 % (.4206تني اخلوف من اًيظام، وحتسني اًوضع اًخؼَميي، ) 

ويف خاهة ثبٔمني اًواثئق اًالزمة دلخول اجلامؼة، واًعؼوابث اًيت رافلت ذكل، هدِجة اًوضع اًراُن  

يف سورًة، خاءث ٕافادت زالزة غرَش ظاًًحا وظاًحًة مؤندًت حعوهلم ػَهيا تُرس وسِو ة، يف  حني كال غرشت 

اًوزَلة املعَوتة، فضاًل غن  ظالة ٔبهنم ػاهوا يف ثبٔمِهنا، ٕاذ حراوحت املؼاانت، تني ظؼوتة احلعول ػىل

 يف اجلامؼَة صِادثَ ٌَيظام مؼارض سوري ظاًة بٔي مٌحُ  ٌعمُ اًخعدًلاث من هجاث حىومِة مؼَية، فلد " 

 اجلامؼَة اًس ية يف ٍزال ال اًعاًة اكن حال يف ادلراس َة اًس يواث غن اًؼالماث وضف ٔبو اًخخرح، حا ة

" اًثاًثة ٔبو اًثاهَة
(1)

واكهت املؼاانت ٔبنرب يف خاهة اًعَحة امليلوًني من خامؼاث سورًة، ٕاىل خامؼة ٔبدميان، ٕاذ  .

ثعَة ذكل وضوف درخاث ثثخت ٔبهنم اكهوا ظالاًب، فضاًل غن ٕاحراء معََة املؼاد ة اًيت بٔػادث تؼضِم ٕاىل 

% (، و من مل 5405ئق ) اًس ية ألوىل، تؼد ٔبن اكهوا يف اًس ية اًثاهَة. واكهت وس حة من ػاىن يف ثبٔمني اًواث

 (.  6406ًؼاين ) 

وغيد سؤاهلم غن هَة اًؼودت ٕاىل سوراي تؼد اهفراح ألزمة، حراوحت ٕاخاابهتم تني اًحلاء حىت الاىهتاء من  

ادلراسة، واكن اًؼدد مثاهَة غرش ظاًًحا وظاًحًة، من مضهنم زالُج ظاًحاث مزتوخاث من مواظيني ٔبحراك. وتني 

ىل سوراي مخسة ظَحة، ٔبرادوا ٕانٌلل دراس هتم يف اجلامؼاث اًسورًة، ومهنم من اكن يف ألظي اًرؾحة يف اًؼودت إ 

% (، ٔبما من ٔبراد اًؼودت مبجرد 2100ظاًًحا فهيا. وػَََ حىون وس حة من رؾة ابًحلاء ٕاىل حني ٕانٌلل دراس خَ، ) 

 % (.0402حعول اهفراح يف ألزمة فدَـت: ) 
                                                           

 http://arabi21.com/story/902488ٌنظر تفثصٌل أوفى:  (1)
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ًيت وكفت ػَهيا من ٕاخاابث اًعَحة ػىل ألس ئةل، املخؼَلة فامي خيط ُذٍ ٔبمه املضالك، واملؼوكاث، ا 

اًؼمََة اًخؼَمية، ونذكل الٓمال اًيت ًعمحون ٕاىل حتلِلِا، ويف حال حتللت سٌُؼىس ذكل ٕاجيااًب ػىل وضؼِم 

 (: 4اًخؼَميي، ومسريهتم اًؼَمَة. وفامي ًبئت خدول ًَخط احملور اًخؼَميي رمق ) 

 

 جـــــثبـــــــــــثتتإل تألســـــــبلة
 ثناءأ واجهتك فً التً الصعوبات ماهً

 دراستك؟
 التركٌة اللغة اختالف
 األكادٌمٌة عن الٌومٌة

 ال ٌوجد الجامعة إدارة الدراسٌة المناهج

16 3 1 3 

 (60,8) %  (13) %  (4,3) %  (13) % 

 انتقال أم مرة ألول بالجامعة االلتحاق
 سورٌة؟ جامعة من

 حصلت على تخصصً  جاء منتقالا  مرةألول 

11 12 6 

 (47,8) %  (52,1) %  (26) % 

 سورٌا؟ من كخروج سبب ما
 أفضل تعلٌم النظام بطش من الخوف

 بٌنهما دمج من
 

12 4 7 

 (52,1) %  (17,3،) %  (30,4) % 

 ٌوجدال  الجامعة؟ فً تمثلك جهة توجد هل
 

 ال داعً لوجودها

23 2 

 (100 %)  (8,7) % 

 الوثائق تأمٌن فً صعوبة ٌوجد هل
 المطلوبة؟

 ٌوجد
 

 ال ٌوجد

10 13 

 (43,4 )  (56,5) % 

 حال سورٌا إلى بالعودة ترغب هل
 األزمة؟ انتهاء

 أرغب بإكمال دراستً فً سورٌة ، أرٌد البقاء حتى إكمال دراستًأرغبال 

18 5 

 (78,2) %  (21,7) % 

 

 اًثاين (املححر )                                                   

 حامتغي واًيفيس:الا اجلاهة 

ال خيفى ػىل ٔبحد ٔبمهَة الاس خلرار اًيفيس والاحامتغي، ؤبثر ذكل ػىل حِات اإلوسان تؼامة، واًعاًة  

 حصَح. وكد خلعت اجلامؼي ػىل وخَ اخلعوص، وما ذلكل من غظمي ألثر يف حتعَهل اًؼَمي ثضلك

ن ألرسى، والاس خلرار ابٔلمان اًضؼور ٕاىل اًعالة حاخة يف الاحامتغَةو اًيفس َة حذَاخاثالا  وحىٍو
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ًخدغمي ا غن فضالً  اجلامؼي، الاحامتغي احملَط داخي ٕاجياتَة ػالكاث
(1)

. وملا اكن اإلوسان احامتغي تعحؼَ نٌل 

وسط تُئة خدًدت، مل ٍىن هل ساتق مؼرفة هبا، ٔلن اًظروف ًلول اجن خدلون، فٕان اًعاًة ال تد هل من اًؼُش 

ٔبخربثَ ػىل اًِجرت من تدلٍ، وثبئت يف امللدمة من ثل اًعؼوابث: ) اٌَـة (، ٔلهنا وس َةل اًخواظي، تٌَُ وتني 

حمَعَ، ويف هظرت ٕاىل ُذا اجلاهة جند ٔبن مجَع اًعَحة اًسورًني ادلارسني يف خامؼة ٔبدميان، ٌس خعَؼون 

ؼود ذكل ٕاىل ظول املدت اًيت كضاُا اًعاًة يف حرهَا كدي دخوهل اجلامؼة، اًخواظ ي مع حمَعِم وزمالهئم، ًو

فضاًل غن هجودٍ اذلاثَة يف ثؼمل اٌَـة، ما مىٌَ من اندساهبا غن ظًرق الاحذناك املحارش مع اجملمتع، ودّّع ذكل 

من خالل اًخحاكَ تربانمج ) اًخومري (
(2)

يت ٔبحٍرهتا تبٔن مخسة غرش ظاًًحا وظاًحة، درسوا ، وكد ٔبفادث اًؼَية اً

، ما ػدا ظاًًحا واحًدا، اكهت ادلراسة ػىل حساتَ اخلاص، فامي دامعة هجاث حناًَفَ تدفع حىفَت اذلياًخومري، 

ثؼمل تلِة اًعَحة اٌَـة اًرتهَة، جبِود ذاثَة. وال خيفى ػىل اًلارئ، ٔبثر ثؼمل اٌَـة ػىل اًؼالكاث اإلحامتغَة، اًيت 

عول ػىل حرتط اًعاًة مبحَعَ الاحامتغي، وػىل وخَ اخلعوص، زمالءٍ ومدرس ََ. وجتدر اإلصارت ٕاىل ٔبن احل

دلخول اجلامؼة حتلِلَ  من تد الصِادت اًخومري رشط 
(3)

. واكهت وس حة من درس اًخومري ػىل حساة امليحة، ) 

% (، وخاءث وس حة من ثؼمل جبِود ذاثَة، ) 6.4% (، ٔبما وس حة من درسَ ػىل هفلذَ اخلاظة، ) 45.0

42.6.) % 

ذا، واحد منان يف ٔبرسثَ مع ملميًا اًعاًة ٍىون ٔبن واًيفيس الاحامتغي الاس خلرار ٔبوخَ ومن   ما ُو

 ذما، ظَحة مخسة ٔبرسثَ مع ًؼُش من ػدد ٔبن ادلراسة تًَت ٕاذ، الٓخر ًحؼضِم ًخحلق ومل اًعَحة ًحؼغ حتلق

ًَا حًوا هلم وفر  املمتثي ادلاخًل تني مذفاواتً  اًحؼد ُذا خاء وكد، ٔبرسثَ غن تؼًَدا ًؼُش مبن ملارهة مرحًيا هفس 

 مدن يف ٔبُهل ٌسىن من ػدد و، ظَحة مثاهَة ٔبدميان خممي يف ٔبُهل ٌسىن من ػدد تَؽ حِر، اٌَجوء مبخاميث

 ػددمه تَؽ، سورًة داخي الٓخر واجلزء ٔبدميان يف ػائَخَ من حزء مع ًؼُش مهنم ػدًدا ٔبن نٌل، ٔبرتؼة خمخَفة حرهَة

 اًيفيس الاس خلرار ػامي تبٔن صم وال. ٔبًًضا ظَحة زالزة فنان سورًة داخي مجَؼِم ٔبُهل ًؼُش من ٔبما، زالزة

 ُذا ًلي حني يف، اًيفيس واس خلراٍر اًخؼَميي مس خواٍ ػىل ٕاجياابً  ًيؼىس اًعاًة مع ألُي وحود ًوفٍر اذلي

ضؼف املس خوى ًَا الاتخؼاد ُذا ٔباكن سواء، ألُي اتخؼاد مع ًو  ٍىون وحِهنا سورًة يف بٔم، اٌَجوء تدل يف داخَ

 .مساء ظحاخ انظًرَ ٔبما مازيٌ  ًومِة خماظر من ألُي ٍهتدد ما ابغخحار اضعراابً  ٔبصد اًيفيس اًوضع

                                                           

 http://www.al-madina.com/node/636908ٌنظر تفثصٌل أوفى:  (1)

هو مركز تعلٌم تللؽة تلتركٌة تلمعترؾ به من قبل وزترة تلتربٌة وتلتعلٌم تلتركٌة وكذلك معترؾ به من كثفة تلجثمعثت  (: TÖMERتلتومٌر ) (2)

للؽة نقره بهدؾ تعلٌم تلطلبة تالجثنج تأم من قـِبـَل جثمعة 1984تلتركٌة تلحكومٌة وتلخثصه على حد سوتء. وقد تم تؤسٌس هذت تلمركز تللؽوي عثم 

 ًٌقع مركز تلتومٌر فو ،تلؾ طثلج سنوي 55شعبه تضم قرتبة  11تلتركٌة وتوسع فٌمث بعد لٌشمل عشرٌن لؽة. وٌحتوي هذت تلمركز على 

 . لالستزتدة ٌنظر:مع تلعلم وجود فروع له فً بثقً تلمدن تلتركٌة ،تلتركٌة تنقره تلعثصمة

http://www.wata.cc/forums/showthread.php?100245  

ث فً تلجثمعة، 2016/2017هنثك عدٌد من تلطلبة ٌدرسون تلتومٌر تَن لالٌفثء بشرط دخول تلجثمعة فً تلعثم تلقثدم:  (3) ًٌ م علًمث بؤنهم مسجلون رسم

 http://oktamam.com/ok/topic/1664مٌر: وٌبلػ عددهم خمسة طالج. ٌنظر تفثصٌل أوفى حول برنثمج تلتو

http://www.wata.cc/forums/showthread.php?100245
http://www.wata.cc/forums/showthread.php?100245
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ويف خاهة اًؼالكاث الاحامتغَة واًزواح غيد اًعَحة، وحود حاالث زواح دلى تؼضِم، ٕاذ متت تني 

اًعاًحاث حرًصا، فلد حزوحت زالٌج مهنن، من ٔبظي زالزة وغرشٍن، ظاًًحا وظاًحة، واذلي ٔبوخد مثي ُذٍ 

اػد ػىل حعوًِا، ٔبهنا متت ٔلس حاة مذؼددت، خاء يف امللدمة مهنا، ظالث اًلرىب اًيت حرتط تُهنن اًزجياث وس

وتني ٔبزواهجن، وكد حتلق ُذا ألمر ًعاًحخني، فامي اكن زواح اًثاًثة من مواظن حريك، تال ظةل كرىب. واكهت 

 % (.14.5% (، يف حني اكهت ًـري املزتوخني: ) 44اًًس حة ٌَمزتوخاث: ) 

هظرت اًعَحة ألحراك ٕاىل زمالهئم  ،اجلامؼي اًعاًة حِات يف وفامي ًخؼَق ابجلاهة اًيفيس، وما هل من ٔبمهَة 

َ من خالل ٕافاداث  اًسورًني اًالحئني، وثؼامي ٔبغضاء َُئة اًخدٌرس، واملوظفني يف اجلامؼة مؼِم، ٕاذ ثحنيَّ

اًعَحة ٔبن جسؼة غرش ظاًًحا وظاًحة، كاًوا:  تبٔن املؼامةل ذمخازت، وكد ٔبزىن نثري مهنم ػىل ُذا اًسَوك، حِر ٔبن 

 ُ ضؼرون اًعاًة اًسوري تبٔهَ ٕاوسان ؾًرة، تي وحىوهت ظداكاث تُهنم امذدث ٕاىل خارح اًعَحة ألحراك ال ٌ

هعاق اجلامؼة، وكد خاءث وس حة كََةل من اًعَحة، ) ٔبرتؼة فلط (، ٔبصاروا ٕاىل ٔبن مؼامةل تؼغ زمالهئم ًُست 

حس ية. واكهت  اكلٓخٍرن، ويه وس حة ضئَةل ٕاذا ما كورهت ابًؼدد الٔنرب، اذلي ًؼامي زمِهل اًسوري مؼامةل

ا، يف حني خاءث 42.4% ( ملارهة تًس حة: ) 10.4وس حة من ًلول ابملؼامةل احلس ية: )  % (، ملن ًلول تـرُي

 %.   422ٕافاداث اًعَحة غن مؼامةل ٔبغضاء َُئة اًخدٌرس، واملوظفني ٕاجياتَة 

 (. 6خدول رمق: )  ، وهوغَة اإلخاابث ووس اها، يف احملور الاحامتغي واًيفيس،ػددوفامي ًًل خدول ًَخط 

 اإلحػػػػػػػػاتػػػػػػػػػػػاث ألسػػػػػػػػػػػئةل

ُي ثلمي مع ٔبرسثم  وٕاذا اكن اجلواة تال 

  بٍٔن ثلميف

 ال هؼم

5 
 يف سوراي هعفِم يف ٔبدميان وهعفِم يف سوراي مدن ٔبخرى يف اخملمي

1 6 4 4 

 (0402) %  (4602) %  (4204) %  (13) %  (13) % 

 مزتوح بٔم بٔغزة ُي بٔهت 

 مزتوح بٔغزة
02 4 

 (1405) %  (44) % 

 ُي ثؼاين من سوء مؼامةل من كدي زمالئم 

 بٔغضاء َُئة اًخدٌرس واملوظفني ؿري حس ية مؼامةل حس ية
45 6 - 

 (1004) %  (4204) %  (22) % 

 ُي درست اًخومري 

 ال هؼم
 هجود ذاثَة حساة خشيص هجة ماحنة

45 4 2 

 (4500) % (604) %  (4206) % 
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 اًثاًر (املححر )                                                

 :الاكذعادي اجلاهة
ُياك ػالكة ارثحاط وزَلة، تني احلا ة الاكذعادًة اًيت ًؼُضِا اإلوسان، وتني جناحَ يف ٔبي معي ًلوم 

تَ، وال س امي اًعاًة، واهؼناس ذكل ػىل حتعَهل اًؼَمي واس خلراٍر اًيفيس، ذما ًؼَيَ ػىل مذاتؼة مسريثَ 

ة اًؼمل ػىل وخَ اخلعوص ٔلهَ غعة يف حِات اًياس تؼامة، وظاً الاكذعاد ؤلمهَةاًخؼَميَة تُرس وسِو ة، 

احلَات
(1)

. ومن ُيا خاءث ألس ئةل املوهجة ٌَعَحة اًسورًني هبذا اخلعوص، ٕاذ خاء يف ملدمهتا سؤاهلم غن 

وضؼِم املادي، وٕان اكهوا حيعَون ػىل مساػدت مادًة، ومن يه اجلِة ادلامعة، ٕان وخدث، فلد خاءث ٕاخاابث 

ال حيعَون ػىل ٔبي مساػدت  اكهت، ؤبضاف اًحؼغ مهنم ٔبهَ ًؼمي تؼد دراس خَ، ازين غرش ظاًًحا وظاًحًة، تبهٔنم 

ًخبٔمني مذعَحاثَ اًَومِة، اكًخدٌرس مثاًل ) حا ة واحدت (، ٔبو اًؼمي يف رمن خمخَفة، واًحؼغ مهنم ٌساػدمه 

اة، ألُي وألكارة. وكد ٔبصار اًعَحة ٕاىل ٔبن املحَؽ اذلي ٍىفي اًعاًة مكرصوف، ٌضمي اًعؼام واًرش 

( ًريت حرهَة. ٔبما من كال تبٔهَ حيعي  422( و )  622ومس خَزماث ادلراسة، ػدا بٔحرت اًسىن، ًرتاوخ ماتني ) 

(  425ػىل مساػدت مادًة، ثيحرص يف خاهة اًسىن حتدًًدا، تَؽ مثاهَة ظالة، وملدار ما حيعَون ػَََ ُو ) 

حة جضمي اًسىن ومذؼَلاثَ، من ظؼام وخدماث (، ٌوَؼمل فٕان ُذٍ املي IHHًريت حرهَة، ملدمة من مجؼَة ) 

ٔبخرى، ٔبما ما خيط اًعاًحاث املزتوخاث من ٔبحراك، وػددُن زالزة، فٕاهنن تعحَؼة احلال، ال حيخجن ٔبًة 

% (، ومن حيعي ػىل مساػدت ) 5004مساػدت. وخاءث اًًسة اكليٓت: من ال حيعي ػىل ٔبًة مساػدت ) 

 % (. 44خجن ٕاٍهيا ) % (، ووس حة املزتوخاث اًليٓت ال حي 4602

وحول رؾحة اًعاًة يف اًؼمي اإلضايف تؼد دوامَ يف اجلامؼة، ًخحسني وضؼَ املادي، خاءث ٕاخاتة 

فضَون اًخفرغ اًنامي ٌدلراسة،  س حؼة ظالة تبهٔنم ال ٍرؾحون اًلِام تبٔي معي يف ٔبزياء دراس هتم يف اجلامؼة، ًو

ا مييؼِم من ذكل ظؼوتة املياجه واًخفرغ ٌدلراسة، ٔبما من يف حني ٔبصار ازيان مهنم ٕاىل رؾحهتم ابًؼمي، ًىن م

رؾة ابًؼمي مع ادلراسة فنان ٔبرتؼة غرش ظاًًحا وظاًحة، ػىل ٔبن ًخوافق ذكل مع دوارمم يف اجلامؼة، وحراوحت 

رؾحهتم يف اًؼمي يف املدارس،) ثدٌرس اٌَـة اًؼرتَة (، وتني اًؼمي مكرتمج، وتني اًؼمي اإلداري، واإلػاليم. 

% (، ومن 104% (، ومن رؾة، ًىن ادلراسة مٌؼخَ ) 4206واكهت اًًس حة ملن ال ٍرؾة يف اًؼمي معَلًا ) 

 % (.4201رؾة ابًؼمي، ) 

                                                           
 أضعت لقد وٌحك: لهث فقثل نفد قد تلدقٌق أن مجلسه فً ٌومثً  أخبرته جثرٌته أن ،حنٌؾ أبً صثحج تلشٌبثنً تلحسن بن محمدٌروى ( 1)

 . دقٌق بٌته فً لٌس من تستشر ال:  ٌقول عنه تهللا رضً حنٌفة أبووٌقول  .تلفقه مسثبل من مسؤلة أربعٌن أرسً من
إن دلت هذه   . http://www.nabulsi.com/blue/ar/print.php?art=8227ة: تالسالمٌ للعلوم تلنثبلسً موسوعةٌنظر 

على حٌثته  فقدتنهثنسثن تلمثدٌة، وتؤثٌر تلبٌة حثجثت تإلضرورة ، فإنمث تدلل على أهمٌة تالستقرتر تالقتصثدي، وتلحثدثة على شًء
 وال سٌمث طلبة تلجثمعة. تلعلمٌة،

http://www.nabulsi.com/blue/ar/print.php?art=8227
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وفامي ًيدرح حتت اجلاهة اإلكذعادي، س ئي اًعَحة غن رؾحهتم يف اًؼمي تؼد خترهجم من اجلامؼة، يف 

تدلمه، ٔبو يف منان بٓخر ، فلد خاءث ٕافاداهتم مذيوػة،  حرهَا ٕان ٔبثَحت هلم اًفرظة، ٔبم ٔبهنم ًفضَون اًؼمي يف

ٕاذ ٔبصار ٔبنرثمه، ومه ٔبرتؼة غرش ظاًًحا وظاًًحة ٕاىل اًرؾحة يف اًحلاء داخي حرهَا، واحلعول ػىل فرظة معي، يف 

حني رتط س حؼة ظالة تني اهفراح ألزمة يف تدلمه، وتني رؾحهتم يف اًؼمي فهيا مس خلداًل، ويف حال اس مترار 

مة، فٕاهنم ًفضَون اًؼمي يف حرهَا، ٔبما من فضي اًؼمي داخي سورًة فعاًحان.  وحىون تذكل وس حة من ألز 

% (، ٔبما من رتط تني اهفراح ألزمة واًؼمي داخي سورًة، 4201فضي اًؼمي تؼد خترخَ داخي حرهَا، ) 

خرص اجلاهة (، خي  5% (. وفامي ًبئت خدول رمق: ) 104%(، ومن فضي اًؼمي داخي سورًة، ) 4206)

 اإلكذعادي من حِات اًعَحة اًسورًني يف خامؼة ٔبدميان.

 تإلجـــثبــــــــــــثت تألســـــبلة
 مسثعدة تألهل ال نعم هل تحصل على مساعدة مالٌة ؟

8 12 3 

 (34,7) %  (52,1) %  (13) % 

 نوع تلعمل ال أرؼج أرؼج هل ترغب بالعمل مع دراستك؟
16 7 

 عمل إدتري تدرٌس، ترجمة،
 (69,5) %  (30,4) % 

هل تفضل العمل بعد التخرج فً تركٌا 
 أم فً سورٌا؟

 من ربط بٌن تالنفرتج وتلعمل فً سورٌث فً سورٌث فً تركٌث

14 2 7 

  (60,8) %  (8,6) %  (30,4) % 

 

 اًيخاجئ واًخوظَاث

 ٔبواًل: اًيخاجئ:
مت مجؼَ من مؼَوماٍث، حول الاس خخِان اخلاص، تواكع اًعَحة اًسورًني يف اجلامؼاث  ما ضوء يف 

 فلد ثوظي اًحاحر ٕاىل اًيخاجئ الٓثَة:  ،ُبمنوذًخا، ٔبدميان خامؼةاًرتهَة، الٓلٓم والٓمال، 

اث ػىل اًرمغ من ادلّع اذلي ثلدمَ احلىومة اًرتهَة، من خالل جرانمج امليح ٌَعَحة اًسورًني يف اجلامؼ -4

 اًرتهَة، ٕاال ٔبهنا مل جضمي ظَحة خامؼة ٔبدميان، هوهنا ؿري مضمو ة هبذا اًربانمج.

اس خعاع اًعَحة اًخبٔكمل مع حمَعِم الاحامتغي، وذكل من خالل ٕاثلاهنم اٌَـة اًرتهَة، ذما سِي ػَهيم  -0

 دراس هتم.

و ما ػدم وحود هجة متثي اًعَحة داخي اجلامؼة، حىون مهزت اًوظي تُهنم وتني ٕادارت اجل -4 امؼة، ُو

 حيخاحوهَ ًيلي معاٍاهم، ووهجاث هظرمه، ٕاىل املسؤوًني يف اجلامؼة.

 ػاىن تؼغ اًعَحة من ثبٔمني اًواثئق املعَوتة، ٌَدسجَي يف اجلامؼة. -6
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( يف ٕاًواء ػدد من اًعَحة مضن اًسىن اخملعط   IHHٔبسِمت املساػدت اًيت ثلدرما مجؼَة )  -5

 ًزمالهئم ألحراك.

ػىل حسن ثؼامي زمالهئم ألحراك مؼِم، نٌل مشي ذكل ٔبغضاء َُئة اًخدٌرس،  ٔبزىن مؼظم اًعَحة -4

 واملوظفني.

ٔبتدى ػدد من اًعَحة رؾحهتم يف اًؼمي خارح ادلوام، ٔبماًل يف حتسني ٔبوضاغِم املادًة، ٌَوفاء مبخعَحاث  -2

 احلَات اًَومِة.

وتُهنا، تؼغ املؼوكاث، مهنا ٍمتىن نثرٌي من اًعَحة احلعول ػىل ٕاكاماث ظاًة، ًىن ما حيول تُهنم  -1

و  ذا ما الًخوفر ًحؼضِم، نٌل ًخوحة وحود مدَؽ يف حساة اًعاًة، ُو رضورت وحود حواز سفر، ُو

 ما الميَىَ نثري مهنم ٔبًًضا.

ًَا: اًخوظَاث وامللرتحاث:  اثه

 ٔبن حوىر  اًيت وامللرتحاث اًخوظَاث تؼغ ٕاٍراد ميىن ادلراسة، ُذٍ غهنا ٔبسفرث اًيت اًيخاجئ ضوء ويف

 .، وحرى ظًرلِا ٕاىل اًخيفِذانفؼة حىون

 .مهنا واًخلََي، اٌَجوء مٌاتع جتفِف بٔخي من س َايس حي ٕاجياد ػىل اًؼمي رضورت  -4

 وثلدمي، اًالحئني اًعَحة كدي من، ومسؤوًَة حبمكة واًخرصف، اٌَجوء وكواهني تدل تبٔهظمة اإلًزتام -0

 .تالدمه وغن غهنم، احلس ية اًعورت

ٌَعَحة اًسورًني يف اجلامؼة ثُؼىن ثضؤوهنم اخلاظة، وثيلي مؼاانهتم، وحاخاهتم ٌَجِاث ٕاوضاء راتعة  -4

 املسؤو ة.

ثبٔمني فرص معي ٌَراؾحني من ظفوف اًعَحة، وكد ٔبتدى مؼظمِم رؾحة يف اًؼمي حراوحت تني ثؼَمي  -0

 اٌَـة اًؼرتَة، واًرتمجة، واًؼمي اإلداري، واإلػاليم.

ص تدّع اًعَحة اًسورًني احملخاخني، ٌسامه فَِ زمالؤمه ألحراك ٕاوضاء ظيدوق داخي اجلامؼة خا -4

 ًخجس َد مددٔب اًخؼاون وألخوت تُهنٌل.

رضورت كِام اًعَحة اًسورًني تبٔوضعة زلافِة، واحامتغَة، جتسد كضَهتم اًؼاد ة، وثؼمق روخ ألخوت  -6

 واًخضامن مع زمالهئم ألحراك. 

 هَة، ً ي ٌس خفِد مهنا اًعَحة اًسورًون.ٕادراح خامؼة ٔبدميان مضن جرانمج امليح اًرت  -5
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 كامئة املعادر واملراحع

 
 اًلربٓن اًىرمي. -4

 ،4ط ،(0246)خامس حسن مازن حواد، سَوم ػًل اًخجارة، ثعممي اًفرضَاث، اخذحار مٌاجه، و ٔبساس َاث:  اًؼَمي اًححر  -0

 .غٌلن ، اًخوزًع و ًٌَرش اًؼريب اجملمتع مىذحة

َة امحلاًة -4  ،4554 هومفرب يف ابًلاُرت اًس َاس َة وادلراساث اًححوج مرنز هظمِا هدوت ٔبغٌلل، اًرص َدي ٔبمحد، ًالحئني ادلًو

 . 4552 ػام املرنز وورشُا

 ٔبمحد: حتلِق، تريوث، اًؼريب اًرتاج ٕاحِاء دار، اًسَمي اًرتمذي ػُىس جن َلد، اًرتمذي سنن، اًعحَح اجلامع، اًرتمذي سنن -6

 .وبٓخرون صاهر َلد

 . ظادر دار ،(0224)  -مٌظور اجن - مىرم جن َلد ادلٍن حٌلل اًفضي ٔبتو اًؼرة، ًسان -5

َة واًضؤون ادلتَوماس َة مؼجم  -4  .تريوث – ًحيان، اًؼادت فوق مسويح. د،  ادلًو

ه 4455ه(، حتلِق: غحد اًسالم ُارون، دار اًفىر، 455مؼجم ملاًُس اٌَـة، ٔبمحد جن فارس جن زهرايء اًلزوًين اًرازي، )ث -2

 م.4525 –

  http://www.turkpress.co/node/5239 -8  

  https://www.afad.gov.tr/TR/Index.aspx -9 

  b2.php-1-l-http://www.minbr.com/list  -10 

  http://www.alukah.net/web/khedr/0/50216  -11  

  http://arabi21.com/story/902488  -12 

  http://rs.ksu.edu.sa/111696.html  -13 

  http://www.wata.cc/forums/showthread.php?100245  -14 

  .com/ok/topic/1664http://oktamam  -15 

madina.com/node/636908-http://www.al -16 

 

 

 
 
 
 

http://www.turkpress.co/node/5239
https://www.afad.gov.tr/TR/Index.aspx
http://www.minbr.com/list-l-1-b2.php
http://www.alukah.net/web/khedr/0/50216/
http://arabi21.com/story/902488
http://rs.ksu.edu.sa/111696.html
http://www.wata.cc/forums/showthread.php?100245
http://oktamam.com/ok/topic/1664
http://www.al-madina.com/node/636908
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 تعميـ البلجئيف والميّجريف السوريف بيف الواقع والمأموؿ
 سورية -لمعموـ وكسفوردأ كمية -األستاذ الدكتور: محي الديف بنانو

 مقدمة:
سكرية بمدنا الحبيب الغالي لقد تعرضت ألسكء كأبشع كأعنؼ إجراـ عرفو التاريخ اإلنساني  

ؾ طالبكا بنيؿ حريتيـ مف نظاـ االستبداد، كالقمع ءأبنا القديـ كالحديث ال لشيء إال ألف
 .قركف ةكالكحشية الذم جثـ عمى صدكرىـ ألكثر مف أربع

كانو شكبلن مف أشكاؿ القمع كاإلرىاب إال كمارسو في فمـ يترؾ نظاـ األسد الطاغية كزبانيتو كأع
حؽ شعب خرج بصدكر عارية كسممية كاممة كمف خبلؿ أطفاؿ أبرياء في البداية يطالب بحريتو 

 ككرامتو.
إف استمرار الثكرة السكرية ألكثر مف خمس سنكات بالرغـ مف تصاعد قمع نظاـ الطاغية 

لى تدىكر الكضع اإلنساني بكؿ أشكالو كصكره كالميميشات كالدكؿ المساندة لو قد أدل إ
 (.2011كتضاعؼ االحتياجات اإلنسانية في سكرية بمقدار إثني عشر ضعفان منذ بداية الثكرة )

( مميكف شخص يحتاجكف إلى المساعدة اإلنسانية بما في 13.6حيث يكجد حاليان قرابة)
الجئيف في دكؿ الجكار  ( مميكف شخص6( مميكف إنساف نازح داخميان كأكثر مف)7.6ذلؾ)

( مميكف إنساف يحتاجكف إلى المساعدة في مناطؽ كمكاقع يصعب الكصكؿ 4.8كالعالـ كىناؾ )
 إلييا.

أماـ ىذا الكاقع المؤلـ نحف أماـ مشيد مأساكم يتضمف أناس خرجكا مف بيكتيـ قسران إلى دكؿ 
 الجكار كالعالـ نسمييـ البلجئيف )حسب التعريؼ العالمي(.

ؿ ىؤالء الناس مصاعب الحياة الجديدة غير المستقرة مف تعب كشقاء كجكع كحر كبرد لقد تحم
كثر شيء أكما كاف يؤرقيـ   مف في حده االدنى كؿ ذلؾ تحممكه،أكعناية صحية ضعيفة ك 

مستقبؿ أكالدىـ لذلؾ نحف سنتناكؿ في بحثنا ىذا الكارثة التعميمية التي اصابت السكربيف منذ 
 كاالقتراحات كالحمكؿ المناسبة. المباركة حتى االف،اندالع الثكرة 

 واقع تعميـ السوريف:
 الشرارة الطبلبية األكلى:  
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شباط )فبراير(  (26كاف العتقاؿ نظاـ االستبداد مجمكعة مف األطفاؿ السكريف في درعا بتاريخ)
را بالغا ( بسبب كتاباتيـ المناىضة لو عمى جدراف المدرسة )يسقط النظاـ( أث2011مف عاـ )

قي نفكس أصدقائيـ كأقرانيـ مف طمبة المدارس كأىالييـ كالذيف ما فتئكا ينددكف بتمؾ السياسة 
الكحشية الممنيجة مف قبؿ نظاـ الطاغية في تكميـ االفكاه ،ككبت الحريات كالتمسؾ بزماـ 

ة األكلى السمطة.  إف تاريخ اعتقاؿ ىؤالء األطفاؿ كالبالغ عددىـ خمسة عشر طالبا كاف الشرار 
( نصرة 2011ذار )مارس( في عاـ )آ (18لثكرة الشعب السكرم التي انطمقت يـك الجمعة)

ليؤالء األطفاؿ كدفاعان عف حرية الرأم التي مارسكىا في مدارسيـ كاستنكاران لسياسات القمع 
األمنية التي يتخذىا النظاـ بحؽ كؿ مف يعمؿ عمى نقده ،كمنذ  انتياج  ىذا النظاـ الحؿ 

مني العنيؼ جدا تجاه الشعب السكرم كاف قطاع التعميـ أحد اأىـ القطاعات التي مكرست األ
بحقيا أبشع أنكاع التدمير الممنيج فأصبحت المدارس كطبلبيا ىدفا لكؿ أنكاع اليمجية فمف 
درعا الى حمص كصكال الى ريؼ حماه كريؼ إدلب كريؼ حمب كريؼ البلذقية كالجزيرة 

 .السكرية
الطبلب مع بقية مككنات الشعب الثائر ضد نظاـ الطاغية كمراكزه األمنية في لقد ساىـ 

مدارسيـ كباحاتيـ كداخؿ قاعتيـ كصفكفيـ الدراسية ،كما عمدكا إلى تنظيـ مظاىرات مدرسية 
سممية تخرج مف أبكاب المدارس يشارؾ فييا الطبلب كالطالبات كالكادر التعميمي أحيانا ،كترفع 

ار كأغصاف الزيتكف كتنادم بالحرية  كالعدالة األمر الذم دفع النظاـ إلى فييا الفتات كأزى
مبلحقتيـ أمنيا كاعتقاؿ المئات منيـ ما ساىـ الى حد كبير في تعطيؿ العممية التعميمية ،كليذا 
السبب فقد تحكلت المدارس الى سجكف كمعتقبلت لمثكار كتحكلت سطكحيا الى متاريس 

كما أف تـ تحرير ىذه المناطؽ حتى أصبحت ىذه المدارس ىدفان عسكرية كابراج لمقناصيف ،
ىذا القصؼ الذم دمر عشرات  .أنكاع األسمحة لمبراميؿ المتفجرة كالقصؼ بالطيراف بشتى

المدارس التي تحكلت إلى مبلجئ لمنازحيف مف حيف آلخر كمف مدينة إلى اخرل ،كما تـ 
مف مخصصاتيا التعميمية كاحتياجاتيا حرماف المناطؽ الثائرة ضمف خطط الحصار الدائـ 

البلزمة ،إضافة إلى اعتقاؿ المئات مف أفراد الكادر التعميمي مف ىذه المناطؽ ،كقتؿ بعضيـ 
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اآلخر كتشريد فئة أخرل .إف كؿ ما تقدـ شكؿ مرتكزات انييار العممية التعميمية في المناطؽ 
 الجكار . السكرية المحررة لدل السكاف األصميف كالنازحيف كفي دكؿ

 واقع التعميـ في المناطؽ السورية المحررة:
لقد شكمت مرحمة قمع االحتجاجات الشعبية مف قبؿ أجيزة النظاـ كشبيحتو مرحمة فارقة أماـ 

ياتو الطمبة السكرييف، ففي الكقت الذم استخدـ فيو النظاـ أسمحتو الثقيمة كمدرعاتو كمدفع
الثائر انتقاالى قسرياى إلى مرحمة الدفاع عف النفس  فرض النظاـ عمى الشعب .كطائراتو الحربية

لتتحكؿ ثكرتيـ فيما بعد إلى ثكرة مسمحة ،قاـك فييا مقاتمك المعارضة اقتحاـ النظاـ بمدرعاتو 
كمقاتبلتو الحربية فارضيف سيطرتيـ أحيانا عمى بعض المدف كالمناطؽ كمنسحبيف في أحياف 

ناطؽ السكريف ساحة حرب  تشيد كرا كفرا أخرة إلى خطكط خمفية ،ما نتج عنو جعؿ م
مستمريف لقكات النظاـ كالمعارضة بفصائميا المتعددة لتغدك خارطة السيطرة العسكرية فيما بعد 
مقسمة بيف النظاـ كالثائريف كمكزعة بطريقة معقدة تفرض حالة االستنفار الدائـ كالمكاجية 

عمى الطمبة السكريف،  ر الذم انعكس سمبان المستمرة عمى نقاط الرباط الفاصؿ بيف الطرفيف األم
 .المسيطرة عمى مناطقيـ الذيف بات مصيرىـ التعميمي متعمؽ بأىمية الجيات

كاف لياذه المرحمة دكرىا الممحكظ في إعاقة النشاط التعميمي لدل الطمبة السكرييف ،كالكادر 
تعطيبل مؤقتا كمتقطعا  التعميمي في مناطؽ الصراع  حيث شيدت العممية التعميمية مرات عديدة

أحياناى سنة في مناطؽ النزاع كأحيانا أكثر، فيما شيدت بعد المدف كالقرل استقراراى طكيبلى مف 
خبلؿ سيطرة أحد األطراؼ عمييا ما سيؿ عمييا متابعة العممية التعميمية في المدارس 

 األخر.كالجامعات الكاقعة ضمف ىذه المناطؽ بالرغـ مف القصؼ الجكم بيف الحيف ك 
لقد تعمد نظاـ الطاغية إيقاؼ العممية التعميمية في المناطؽ المحررة، فقد شيدت المئات مف  

 المدارس السكرية تكقفاى شبو تاماى لؤلسباب التالية:
خسر الكثير مف الطمبة كالمعمميف حياتيـ كاعتقؿ البعض اآلخر كشرد قسـ كبير منيـ  .1

  2داخؿ الببلد كخارجو.
كامؿ كاحيانا عاميف كأكثر عمى عدد كبير مف الطبلب في بيئات ضاع عاـ دراسي  .2

 الثكرة ،كحـر آخركف مف التعميـ بشكؿ نيائي .
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 مف المدارس. 25لقد دمر القصؼ ما يقرب مف % .3
( مدرسة حتى نياية 1956تحكؿ عدد كبير مف المدارس إلى أماكف إيكاء النازحيف)  .4

(2014.) 
 ز اعتقاؿ.تحكؿ عدد كبير مف المدارس إلى مراك  .5

أماـ ىذ االكاقع كبالرغـ مف الظركؼ القاسية التي تفكؽ أم احتماؿ التي عاشتيا كما 
ف كانت  زالت تعيشيا العممية التعميمية في سكريا ،فإف الثكرة تنتج مف داخميا حمكال كا 
ليست جذرية ،إال أنيا تحاكؿ أف تغطي ما تستطيع ذلؾ الحرماف مف التعميـ الذم 

( ثبلثة مبليف طفؿ سكرم متسرب 2015حصائيات اليكنسؼ لمعاـ) يتعرض لو)حسب ا
خارج المدارس داخؿ سكريا كخارجيا(، كقد تـ القياـ بالعديد مف المشاريع التي تحاكؿ 
تعكيض النقص الفادح باالحتياجات التعميمية ،كاالنطبلؽ في ظركؼ بالغة الصعكبة 

مية ،كتعكيض األطفاؿ ما فاتيـ )بشكؿ كبأقؿ التكاليؼ المتكفرة الستئناؼ العممية التعمي
 نسبي( .

سأستعرض في ىذا البحث كاقع التعميـ في سكريا مف زاكيتيف الزاكية االكلى كتشمؿ: 
 الكادر التعميمي –كضع الطبلب -دراسة كضع المدارس كدكر التعميـ 

 دراسة وضع المدارس:
المقيمة )حسب دراسة  % مف بيف جميع المدارس بالمناطؽ 45إف نسبة المدارس العاممة 
-حمص -إدلب -حماه -( شممت عشرة محافظات )حمب ACUأعدتيا كحدة تنسيؽ الدعـ)

( ناحية تابعة 85دمشؽ)مخيـ اليرمكؾ( في) -البلذقية-دير الزكر -الحسكة-الرقة–ريؼ دمشؽ 
 3932%(أم)  55(مدرسة كنسبة المدارس المتكقفة عف العمؿ  ) 3228ليذه المحافظات).

%( ثـ حمب 78كانت النسبة االعمى لممدارس المتكقفةعف العمؿ في محافظة الرقة )(مدرسة ك 
%( ام أف العدد األقؿ لممدارس العاممة يتركز في المحافظات 61%( ثـ دير الزكر)73)

الشرقية مثؿ محافظتي الرقة كدير الزكر ألسباب أمنية  . فيما كاف العدد األكبر لممدارس 
ت إدلب كحمب كريؼ دمشؽ كالحسكة كحماه عمى الترتيب ،كأف العاممة في كؿ مف محافظا

 معظـ المدارس في محافظة البلذقية كحمص كانت عاممة .
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 تدمير المدارس وتسخيرىا لخدمة الحرب:
لقد تسبب قصؼ نظاـ األسد بالمدافع كالراجمات كالدبابات كقذائؼ الشيمكا إضافة لسبلح 

مبنى ( ما  2645000المتفجرة في إلحاؽ الضرر ب )الطيراف الذم ألقى الصكاريخ كالبراميؿ 
بيف منزؿ سكني ، كمدرسة ، كمسجد ، ككنيسة ،  كمشفى ،كأماكف أثرية  كذلؾ بحسب التقرير 

( 2014أيار مف عاـ )6الصادر عف الشبكة السكرية لحقكؽ اإلنساف الصادر يـك الثبلثاء ) 
كقد ذكر التقرير أنو تـ تكثيؽ ماال يقؿ تحت عنكاف ) القكات الحككمية تدمر مدارس سكرية ( ،

( مدرسة إما مدمرة بالكامؿ أك مدمرة بشكؿ جزئي ، مف بينيا ماال يقؿ  عف 3.873عف  )
( مدرسة بالكامؿ . أغمبيا في محافظات حمص كريؼ دمشؽ كحمب، كىي مدارس ال 450)

( 3.423قية كالبالغة )يمكف إصبلحيا أك ترميميا بؿ تحتاج إلى بناء، فيما تشيد المدارس المتب
 مدرسة دماران جزئيان ما يسيؿ إعادة ترميميا كتشغيميا.

فيما أشارت منظمة األمـ المتحدة لمطفكلة ) اليكنيسؼ ( إلى أف عدد المدارس المتضررة 
كانكف األكؿ  13( مدرسة بتقريرىا الذم نشر بتاريخ ) 2960كالمدمرة في سكرية قد كصؿ إلى )

عدد المدارس المستيدفة قد ازداد بما يقرب األلؼ مدرسة خبلؿ عاـ  ( أم أف 2013مف عاـ 
ف آخر اإلحصاءات غير الدقيقة  في نياية عاـ)  (تشير إلى أف ىدد المدارس المدمرة  2015كا 

( مدرسة في سكرية أم أف ريع 22.500(مدرسة مف أصؿ )  5000جزئيان أك كميان كصؿ إلى) 
ضافة إلى ذلؾ فقد أشار تقرير آخر صادر عف المدارس قد استيدفت بالقصؼ .  باإل

(  مدرسة كمأكل 1401( إلى استخداـ )2014آذار )مارس(عاـ  11)اليكنيسؼ ( بتاريخ ) 
 . منازحيف كالفاريف مف أعماؿ العنؼل

كما أشارت الشبكة السكرية لحقكؽ اإلنساف في تقريرىا الصادر في تشريف الثاني لعاـ ) 
 ( 1500( إلى تحكؿ ما يقارب)سكرية تتحكؿ لمراكز اعتقاؿ)مدارس  تحت عنكاف (2014
( نازح يقيـ ما ال 4.800.000إلى مقرات لمنازحيف داخؿ األراضي السكرية فمف بيف) مدرسة

أغمبيـ مف ريؼ دمشؽ، كحمب، كحمص،  ،( ألؼ منيـ داخؿ تمؾ المدارس650)يقؿ عف 
دلب ميدانية لمعالجة الجرحى ( مدرسة إلى مشافي 150. كما تحكؿ ما ال يقؿ عف )كا 
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كتحكلت العديد مف المدارس  ،شكائي لقكات نظاـ األسد الطاغيةكالمصابيف جراء القصؼ الع
 . ركزية التابعة لمنظاـ بالمعتقميفإلى مقرات عسكرية أك مراكز اعتقاؿ بسبب اكتظاظ السجكف الم

 أسباب توقؼ المدارس عف العمؿ:
كتعرض  ،كضاع األمنيةلتكقؼ المدارس عف العمؿ ىما األأفادت الدراسة أيضان أف أىـ سببيف 

 : %( كما أف ىناؾ أسباب أخرل كىي23 -%22بناء المدرسة لمقصؼ بنسب متقاربة )
 تيجير السكاف كما في ناحيتي سمكؾ كعيف عيسى في محافظة الرقة. .1
استخداـ المدارس ألغراض أخرل أك احتبلليا مف قبؿ جيات مسمحة كما في ناحية  .2

 القامشمي في محافظة الحسكة كناحية مركز منبج في محافظة حمب. مركز
تجنيد األطفاؿ مف قبؿ جماعات مسمحة كما في ناحيتي صريف في محافظة حمب  .3

 كمركز تؿ ابيض في محافظة الرقة 
 استمرار التعميـ في المدارس:

ميـ حث بالرغـ مف أف العديد مف المدارس تعرضت لمقصؼ فإف التحدم كاإلصرار عمى التع
%( مف 20المكاطنيف عمى استخداـ ىذه المدارس، حيث أ ف الدراسة سابقة الذكر بينت أف )

المدارس المدمرة بشكؿ جزئي ىي مدارس عاممة بالرغـ مف حالة البناء السيئة نتيجة قصؼ 
( 1068سابؽ أك اشتباكات، كأف ىذا المكضكع يختمؼ مف منطقة ألخرل  فيناؾ بالمقابؿ )

تضررة ال تعمؿ نتيجة ألسباب أخرل إما ككنيا مسككنة مف قبؿ النازحيف أك مدرسة غير م
 . أك ألسباب لكجستية أخرل ،كالكادر التعميمينقص في التمكيؿ ،
 وضع دور التعميـ:

إف العميـ الحككمي في سكرية ىك السائد قبؿ الثكرة، كىك تعميـ مجاني حتى الصؼ التاسع 
،كىناؾ تعميـ خاص يتضمف المنياج الحككمي ،باإلضافة إلى كشبو مجاني في المرحمة الثانكية 

مكاد خاصة تتعمؽ بنكعية المدرسة الخاصة ،كىي تحت إشراؼ كزارة التربية السكرية ،كىك تعميـ 
غير مجاني كنسبتو قميمة بالمقارنة مع المدارس الحككمية بسبب أقساطو العالية مف جية ، 

 . الحككمية مف جية أخرل دارسكتعكد المكاطف السكرم الذىاب إلى الم
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خراط بعض الطبلب في العمؿ بعد الثكرة كبداية انقطاع الطمبة عف المدارس إلى حد تكقفيا كان
، ككاف التفكير في حينيا أف األزمة لف تستمر طكيبلن كينتيي حكـ األسد كتعكد األمكر الثكرم

المدارس بدأ التفكير الجدم ، كلكف بعد مركر عاـ عمى انقطاع الطمبة عف كانت عميوإلى ما 
. ابقان كاف يستيدؼ المدارس بالقصؼبمستقبؿ ىؤالء األطفاؿ خاصة كأف النظاـ كما ذكرنا س

في ىذا الكقت ظيرت مبادرات مف منظمات المجتمع المدني المحمية كالدكلية .فأحدثكا مدارس 
يف التعميـ ليؤالء ال نستطيع أف نسمييا خاصة كال عامة فيي مف جية غير ربحية كتحاكؿ تأم

األطفاؿ ،كلكف بأجندات تتبع الجية الممكلة ليذه المدارس، كمف جية أخرل فإف بعضيا كاف 
يتبنى المنياج الحككمي، كىناؾ نكع ثالث مف المدارس مكجكدة في المناطؽ المحررة كالمعمميف 

ناء ممكف أف ، كمف بيف ىذه المدارس ىي عبارة عف بالكف يتقاضكف مرتباتيـ مف النظاـال يز 
ذلؾ فإف يككف منزالن أك شقة مككنة مف عدة صفكؼ أك كيفان تحت األرض أك أقبية أبنية ، كمع 

 .نسبة ىذه األخيرة قميمة
 :حسب الكاقع التعميمي إلى نمكذجيفإذف يمكف أف نقسـ المدارس 

ف المدارس النظامية كىي المدارس العامة التي كانت تابعة لمحككمة السكرية كمدعكمة م .1
قبميا كالتي تكقؼ دعميا في معظـ المناطؽ التي خرجت عف سيطرة النظاـ كتشكؿ 

 النسبة العظمى، كالتي يتـ تمكيميا مف منظمات المجتمع المدني
المدارس غير النظامية في األرياؼ كاألقبية كالكيكؼ كالتي نشأت نتيجة استيداؼ  .2

دلب كتشكؿ كما المدارس بالقصؼ مف قبؿ النظاـ كتركزت معظميا في  محافظة حمب كا 
  .أسمفنا نسبة قميمة

 الوضع الطبلبي:
يتكزع الطبلب في سكرية إلى ثبلث مراحؿ حسب النظاـ التعميمي السائد لدل الحككمة السكرية 

 قبؿ الثكرة كىي:
 مرحمة التعميـ االبتدائي تشمؿ الطبلب مف الصؼ األكؿ حتى الصؼ السادس  .1
 الطبلب مف الصؼ السابع حتى الصؼ التاسع  مرحمة التعميـ اإلعدادم تشمؿ .2
 مرحمة التعميـ الثانكم كتشمؿ الطبلب مف الصؼ العاشر حتى الصؼ الثاني عشر  .3
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تدمج مرحمتي التعميـ االبتدائي كاإلعدادم في مرحمة تسمى التعميـ األساسي كىي إلزامية بمعنى 
 ي مجانية.أف كؿ األطفاؿ مف سف ست سنكات كما فكؽ يجب أف يتعمـ فييا كى

يضاؼ إلى ىذه المراحؿ مرحمة تعميـ رياض األطفاؿ كىي مرحمة غير إلزامية تتبع أىكاء أكلياء 
األمكر كغالبيتيا خاصة كربحية كىذا ما يستدعي عزكؼ األطفاؿ في سف ما قبؿ السادسة إلى 

 عدـ الذىاب إلييا.
(في المحافظات العشر  2015إف عدد األطفاؿ الذيف ىـ في سف التعميـ قد بمغ حتى نياية)

(طفبلن ككاف العدد األكبر مف  1.225.470(يقرب مف)  ACUحسب الدراسة المقدمة مف) 
، تمتيا محافظة الرقة ( طالبان 235.050في محافظة حمب ) األطفاؿ األكثر احتياجان إلى التعميـ

الطبلب  ( طالبان كقد شمؿ ىذا اإلحصاء عدد122.855( طالبان ،ثـ دير الزكر ) 145.000) 
. كيمكننا مبلحظة أف ثمثي الطبلب في المدرسة حسب المراحؿ الدراسيةكالطالبات المسجميف 

%( ىـ في المرحمة االبتدائية، بينما تقؿ أعداد الطبلب بشكؿ ممحكظ في 65.64المسجميف )
 %( كالثانكية 24.58المرحمتيف اإلعدادية )

%( في 48كر ) ينما نسبة الذك%( ب52%( كما أف نسبة الطالبات قد بمغت ) 9.78)
 .المحافظات العشر

( مميكف طفؿ متسربيف خارج المدارس خاصة في المرحمتيف 2.8بنفس الكقت فإف ما يقرب مف )
( منيـ 2015اؿ( لمعاـ )أنقذكا األطفقدمتيا منظمة ) اإلعدادية كالثانكية حسب آخر إحصائية 

كىذا يعني أف جيؿ كامؿ مف األطفاؿ ( مميكف طفؿ في داخؿ سكرية،  1.6ما ال يقؿ عف )
نيـ سيتجيكف إما لمتطرؼ الديني كىذا ماظير بانضماـ جزء  السكرييف سيحرمكف مف التعميـ ،كا 
ال بأس بو منيـ إلى داعش كالقسـ اآلخر إلى االنحراؼ االجتماعي ، لذلؾ فبل بد مف يقظة 

 . ة التعميميةكرية مف تدمير العمميلمضمير العالمي لبلنتباه لما يحصؿ في س
 وضع الكادر التعميمي:

يعتبر الكادر التعميمي في المدارس مف الشرائح اليامة التي تضررت بعد اندالع الثكرة السكرية 
( كيعتبر تسرب المعمميف أحد أبرز المشاكؿ التي تتعرض المدارس السكرية التي 2011عاـ )

 لدكلية تتبع لممؤسسات المحمية الناشئة )مديريات التربية( أك ا
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) المنظمات الحككمية كغير الحككمية( إذ حـر النظاـ السكرم أعداد كبيرة مف المعمميف مف 
، فقد لكحظ ألسباب تتعمؽ بالتعبير عف الرأم كظائفيـ في القطاع التعميمي بسبب نزكحيـ أك

تعرض ، بعد أف في المدارس الناشئة إلى حد كبير تناقص أعداد المعمميف الراغبيف في التعميـ
بسبب مشاركتيـ في  ،تقاؿ كالتعذيب مف قبؿ نظاـ األسداآلالؼ منيـ لعمميات القتؿ كاالع

، حيث كصؿ عدد المعمميف الذيف قتمكا في مختمؼ مناطؽ سكرية مع بداية عاـ الحراؾ الثكرم
ليكنيسيؼ التابعة لؤلمـ ( شخصان مف الكادر التعميمي بحسب منظمة ا222( إلى )2013)

( إذ بمغت ما يقارب ) 2015الطبع ىذه األعداد ازدادت بشكؿ كبير في نياية ). كبالمتحدة
( مف الكادر التعميمي باإلضافة العتقاؿ أعداد كبيرة مف المعمميف ال يكجد إحصائية  1210

الكادر التعميمي بشكؿ  ( معتقبلن. إذف ىذه األمكر أدت إلى نقصاف5000) ػدقيقة بؿ تقدر ب
لحالة االقتصادية ،فما يكاجو قطاع المعمميف مف تدني كاضح في الراتب ، باإلضافة إلى اكبير

، ( دكالر أمريكي لممعمـ شيريان 50الشيرم كالذم يخصص في بعض المناطؽ السكرية ب )
األمر الذم أدل إلى تخمي العديد منيـ عف التعميـ كالنزكح  إلى خارج الببلد أك القياـ بأعماؿ 

 .كرة كأعماؿ أخرل ال تميؽ بالمعمـعة كالعسبعيدة عف التعميـ مثؿ الزرا
 :  ب والمشاريع التعميمية الميدانيةبعض التجار 

بالرغـ مف الظركؼ القاىرة التي تحيط بالعممية التعميمية في سكرية أريد تسميط الضكء عمى 
التجارب الميدانية في بعض المحافظات كتحدم الظركؼ الصعبة باإلرادة القكية لدل السكرييف 

األفراد  يؼ أنيـ استطاعكا فتح مدارس بإمكانات ضعيفة جدان كتطكع المعمميف أحيانان كدعـكك
 .كالمنظمات أحيانان أخرل

 محافظة درعا:
ففي محافظة درعا كفي المناطؽ التي تـ تحريرىا مف مدينة درعا مف الحكاجز األمنية كىي " 

نظاـ األسد " تـ افتتاح في كؿ % منيا بيد 20طريؽ السد كدرعا البمد التي بقي ما يقارب 
عادة تأىيميا نكعان  . ففي درعا البمد افتتحت مامنطقة عدد مف المدارس التي تـ إصبلحيا كا 

مدرسة لمرحمة التعميـ االبتدائي، كأخرل لئلعدادم كالثانكم ،ككذلؾ في طريؽ السد تـ افتتاح 
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، حيث تـ تقسيـ طبلب كالتبلميذأعداد كبيرة مف المدرستاف لكافة المراحؿ لكنيا تشيد التحاؽ 
 .دة تمتد لمدة ثبلث ساعات متكاصمةالدكاـ المدرسي إلى فترتيف كؿ كاح

خبلؿ األعكاـ  الكادر التعميمي في المدارس المذككرة مف الككادر التي كانت تقكـ بالتعميـ 
صات ، كيكجد نقص كبير في بعض االختصابعة لمديرية التربية في المحافظة، كىي تاالماضية

، أما بمدرسيف مف خارج المبلؾ ، كيتـ االستعانةاإلنكميزية كالفرنسية كالرياضياتكخاصة المغة 
، كيعاني األىالي مف تأميف المستمزمات مف ى المنياج الحككميالمنياج فيتـ االعتماد عم

 .ة نتيجة لبلرتفاع اليائؿ لؤلسعارقرطاسية كحقائب كألبس
ا ، لكنيي، كتـ تأىيؿ العديد مف المدارساعتماد المنياج الحككمأما في الريؼ الدرعاكم فقد تـ 

ب العديد ، نظران لعمميات المجكء كالنزكح كاالعتقاالت كانتساتعاني مف نقص الككادر التربكية
لمدكر كعكدتيا  ،التي اتخذتيا الكتائب كمقرات ليا، كتـ إخبلء المدارس منيـ إلى الجيش الحر
استقرار ، أما المعاناة الكبرل فتكمف في النزكح مف منطقة إلى أخرل ك ـالمناط بيا بتقديـ التعمي

، كبير في المدارس، كاتخاذىا كمراكز لئليكاء إضافة إلى الدمار البعض النازحيف في المدارس
كخاصة  كما يتعذر أحيانان الذىاب إلى المدارس بشكؿ يكمي نظران لتكاصؿ القصؼ كاالشتباكات

، كيتعرض الطبلب خبلؿ تكاجدىـ في المدارس لمقصؼ كيتـ لسدفي درعا البمد كطريؽ ا
، منذ فترة يسعى تبلميذ في مدف كقرل كبمدات الريؼ، كىذا حاؿ الطبلب كالالمنازؿ إرساليـ إلى

لثانكية العامة ، كالتقدـ لشيادة الذيف ترككا الدراسة العكدة إلييابعض الطبلب كالطالبات ا
ؿ عبئان عمييـ كعائقان في ، كقد تشكلكتب باتت مرتفعة جدان كف أسعار ا، لبفركعيا المختمفة

 . طريقيـ
  : حمقات التعميـ المفتوح 

، في ت التعميـ المفتكح في درعا البمدبدأ تجمع نساء الثكرة السكرية بتنظيـ عدد مف برامج حمقا
األماكف التي يصعب فييا كصكؿ األطفاؿ لممدارس بسبب الظركؼ األمنية ، تطبؽ حمقات 

لتعميـ المفتكح كفؽ برامج معدة مسبقان تتكافؽ مع أعمار األطفاؿ ، تتـ عادة داخؿ  أحد بيكت ا
األىالي كيقـك بيا متطكعات تقدـ ليف مكافأة رمزية . تعمؿ ىذه البرامج عمى تعكيض األطفاؿ 
 ما فاتيـ مف تعميـ نظامي بطريقة مرنة مف حيث طريقة التعميـ كمحتكاه كعدد الساعات بما
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، لقد القت ىذه الحمقات إقباالن كبيران كارتياحان لدل األىالي مما ناسب كالظركؼ األمنية السائدةيت
 .ألماكف عدة في حاؿ تكفر التمكيؿ يشجع عمى نقميا
 محافظة إدلب

في ريؼ إدلب انطمؽ مشركع ) غراس التعميمي (  بدأت الفكرة عندما قرر مجمكعة مف الشباب 
، يتـ فييا البديؿ عبر إقامة مدارس ميدانية دؼ إلى تكفير التعميـبالبدء بالمشركع الذم يي

تعكيض الطبلب ما فاتيـ مف التعميـ كضمف إمكانيات المشركع . بدأ المشركع بتاريخ) 
ية بسمة أمؿ (حيث تـ تأسيس أكؿ مدرسة في معرة النعماف بالتعاكف مع جمع 20/5/2013

يؿ عف مع المشركع في العمؿ الميداني ككاف التمك ، حيث تشاركت الجمعية المكجكدة في المدينة
 ( نسياف دعـ أىالي المدينة كطبعا ال يمكفطريؽ المشركع )

استطاع المشركع خبلؿ الفترة الماضية مف تأسيس سبع مدارس مكزعة بيف مدينة معرة النعماف 
الصؼ  كريفيا الشرقي كالغربي ، كتكفر التعميـ المجاني أللؼ طالب بيف الصؼ األكؿ إلى

، مع تأميف تعكيض بسيط لممعمميف بما عبر دكرة مكثفة لمدة ثبلثة أشير الثالث األساسي
(متطكع بيف مدراء كمعمميف صؼ ، أما تمكيؿ المشركع فتـ عبر  55يسمى مكافأة التطكع ؿ) 

بدء فريؽ المشركع نشاطو في جمع التمكيؿ مف خبلؿ الشبكة االجتماعية الضيقة في 
كاف ذلؾ في سبيؿ الحفاظ عمى استقبللية المشركع مف أم تبعية سياسية أك  ، كلكفلمغترباتا
، كلكف رض تحٌسف التمكيؿ عٌما كاف عميو. اليـك كبعد أف أثبت المشركع نجاحو عمى األكريةف

المحايدة فريؽ العمؿ يحرص في تأميف التمكيؿ باالعتماد عمى التجمعات الشبابية أك المنظمات 
 كتنسيقية المغتربيف السكرييف لدعـ الداخؿ كمجمكعة أىؿ الغربة كقتيا )كالمعركفة في نزاىت

 . ستقبلؿ المشركع مف أىـ األكلكيات، كال يزالكف يجمعكف التبرعات الفردية حتى يبقى االكربة(
يقـك فريؽ المشركع المتكاجد في سكرية بالتكاصؿ مع الجمعيات أك الناشطيف المعركفيف 

ؽ تكاجدىـ ، كغالبان ما يتـ تزكيتيـ مف جيات تـ التعامؿ معيا مف بسمعتيـ الطيبة في مناط
، كيتـ التنسيؽ إلعداد المدرسة حيث ينقؿ الفريؽ مكاف إقامتو إلى منطقة تأسيس المدرسة بؿق

ما  كغالبان  لمتابعة العمؿ الميداني بالتعاكف مع الجمعية أك الناشط الذم يتعاكف معو المشركع.
مدرسية كارد مف المنطقة نفسيا سكاءن مف تجييزات الصفكؼ )مقاعد كألكاح يتـ االعتماد عمى الم
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، أك سكاءن مف ناحية ا مف المدارس المعطمة في المنطقة، حيث يتـ تأميني.... كغيرىا (
المعمميف كالمدراء حيث يعتبر ما يقدمو المشركع مف مقابؿ ) مكافأة التطكع ( كلك كاف بسيطان 

مكف ، حيث أنو ال يعتبر المعمالمنطقة التي تقاـ فييا المدرسة ىؿفرصة عمؿ تـ تكفيرىا أل
، كيتـ استيداؼ المعمميف ؿ يتـ اعتبارىـ أعضاء في المشركع، بضمف المشركع مكظفيف فيو

، كيعكد أحد أىـ أسباب تخفيؼ مكافأة التطكع ف متعة العمؿ عمى المقابؿ المادمالذيف يفضمك 
ارتفاع الحاجة إلنشاء مدارس جديدة كذلؾ لعدـ تكافر  لممتطكعيف في المشركع أيضان بسبب

، كبعد أف تصبح المدرسة جاىزة كتستقبؿ في المناطؽ التي يتـ العمؿ فييا البدائؿ التعميمية
الطبلب يتـ التنسيؽ لزيارات دكرية لممدارس المقامة لبلطبلع عمى احتياجاتيا كالنقص في 

أك عف طريؽ  ،االحتياجات عف طريؽ فريؽ المشركع ، كتأميفالمكاد ليتـ إعادة تمكيؿ المدرسة
، كيتـ ضبط العمميات في المدرسة عبر إعداد مجمكعة تنظيـ مؤسسة بشكؿ مباشرإدارة ال

، مع التقييـ الشيرم كحفظ سجبلت خاصة بيـ إلكتركنيان  ،كأرشفة تيدؼ إلى ضبط دكاـ الطبلب
، باإلضافة إلعداد مجمكعة ات الفصميةرات الشيرية كاالمتحانليـ عبر جداكؿ التقييـ كالمذاك

داخؿ المدرسة  ،مشركع عمى الشفافية أماـ المجتمعمف المستندات المالية التي تساعد ال
(، يعمؿ كادر المشركع عمى  2014-2013، أما عف العاـ الدراسي) كالمشركع أك خارجو

رس بإنشاء أربع كرفع عدد المدارس إلى عشرة مدا ،طالب( 2000تأميف التعميـ ألكثر مف) 
 90مدارس جديدة كدمج اثنتيف محدثات مسبقان ،كسيصؿ عدد المتطكعيف إلى أكثر مف) 

 .دير كمعمـ صؼ كمعمـ لغة إنكميزية(متطكع بيف م
 محافظة حمص 

مف ريؼ حمص الشمالي نأخذ تفعيؿ العممية التعميمية في مدينة تمبيسة التي كغيرىا مف 
، كانقطعت العممية التعميمية في العاـ لمدمارالمناطؽ السكرية الثائرة تعرضت المدارس فييا 

األكؿ لمثكرة بسبب تعرض المنطقة لمحصار تزامنان مع مدينة درعا مما أدل إلى تأخر العاـ 
كتحكيؿ ، بسبب احتبلؿ قكات األسد لممدينة لغالبية أبنائياعاـ أك عاميف عمى األقؿ الدراسي 

دكف إمكانية الكصكؿ إلى  ، إضافة إلى عمميات القنص التي حالتالمدارس إلى ثكنات عسكرية
، كبعد أف تحررت المدينة كباتت شبو آمنة إال مف قصؼ الطيراف قامت رابطة أحرار المدارس
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، بالعمؿ عمى لمدينة كىيئات العمؿ المدني فيياف مع الفعاليات التعميمية ضمف اتمبيسة بالتعاك 
كفي التجمعات السكانية المحيطة بيا  ،يياحشد الجيكد إلعادة إطبلؽ العممية التعميمية ف

مدارس غير ، كبما  أف الدة(دكالر لمرة كاح 46740،إذبمغت التكمفة التقديرية لنفقات التأسيس) 
، كىذا بدكره استخداـ األقبية كاألماكف اآلمنة، لذلؾ كاف ال بد مف ؼ الطيرافآمنة بسبب قص

كيؿ ، إضافة إلى صعكبات التماكف لتككف مناسبة لعممية التعميـاستدعى إعادة تأىيؿ ىذه األم
عض ، كصعكبات تخص الكادر التعميمي كالنقص في بالذم يضمف استمرارية لمتعميـ

ي قطاع التعميـ إلى خارج المدينة، كاعتقاؿ ر مف العامميف ف، بسبب نزكح عدد كبيالتخصصات
 . بعضيـ ك استشياد آخريف

 أما عف عدد الطبلب حسب معمكمات إحصائية :
                         طالب  5110عدد طبلب المرحمة االبتدائية 
                         طالب 1180عدد طبلب المرحمة اإلعدادية 
 طالب   357مة الثانكية                            عدد طبلب المرح 
                              مدرس 300الكادر التدريسي كالخدمي 

كيعتمد التعميـ عمى المناىج الحككمية بعد أف تـ حذؼ كؿ المكاد كالمعمكمات كالصكر الخاصة 
ية، ككؿ ما يخص النظاـ كر بحزب البعث كرؤيتو المعركفة لمحياة االجتماعية كالعممية في س

، كيتـ االعتماد في تمكيؿ العممية التعميمية عمى مؤسسات المجتمع المدني بالمدينة السكرم
رابطة أحرار تمبيسة كجمعية تكاد، كمنظمة كطف، كبعض الدعـ مف منظمة  كاالغتراب مثؿ

 . اليكنيسيؼ
 تعميـ البلجئيف في دوؿ الجوار:

األردف ( بأعداد ىائمة تقدر ب  –لبناف  –إف انتشار البلجئيف السكرييف في دكؿ الجكار ) تركيا 
( مميكف في األردف منيـ داخؿ 1.5( مميكف في لبناف ك)1,5( مميكف في تركيا ك )2.750) 

ذا اعتبرنا حسب النسب المتعارؼ عمييا في  المخيمات كاآلخركف ضمف المدف المختمفة ، كا 
% (  30% إلى 25سنة ( كىي )  18إلى  16السكرم لؤلطفاؿ في سف الدراسة ) المجتمع

ألؼ ( طفؿ في سف الدراسة إذا أخذت النسبة  687,500إذف في تركيا لكحدىا ما يقرب مف ) 
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ألؼ ( طالب كفي كؿ مف  825%( فإف العدد يصبح )30%* أما إذا أخذت النسبة )25) 
(ألؼ طالب إذا أخذت  450%( ك ) 25أخذت النسبة )  ألؼ ( طالب إذا 375لبناف كاألردف )

س الستيعاب ىذا الكـ %( فاألعداد كما نراىا ىائمة كتتطمب أعداداي كبيرة مف المدار 30النسبة )
طالب ( فإننا نحتاج في  500. فإذا اعتبرنا أف متكسط القدرة االستيعابية لممدارس )اليائؿ منيـ

 750، كفي كؿ مف لبناف كاألردف نحتاج ما بيف )( مدرسة 1650ػػ  1375تركيا إلى ما بيف ) 
 . ية ضخمة لئلنفاؽ عمى ىذه المدارس، األمر الذم يحتاج إلى ميزان( مدرسة 900 –

 تركيا :  .1
لقد اىتمت الدكلة التركية بالسكرييف المتكاجديف عمى أراضييا كالتي في البداية سمتيـ ضيكفان ثـ 

(سمتو قانكف الحماية المؤقتة الذم نظـ حياة المكاطنيف  2014أصدرت قراران في نياية عاـ) 
الصحة  –اإلقامة الحماية المؤقتة ) الكمميؾ(  –السكرييف في تركيا مف كافة النكاحي ) العمؿ 

 التعميـ .....الخ ( كما ييمنا نحف في ىذه الدراسة ىك التعميـ. –كالخدمات الصحية 

 
 

 –( كما بعد في المناطؽ الحدكدية ) الريحانية  2011ة ) لقد تمركز السكريكف في البداية نياي
% ( بينما تمركز الباقي في  88أكرفة ......الخ ( بنسبة )  –غازم عنتاب  –كمس  –أنطاكية 

( ألؼ الجئ مف 220المخيمات التي بمغ تعدادىا حتى اآلف خمس كعشركف مخيمان يضـ ) 
ـ انتشر البلجئكف في بقية المحافظات ( مميكف سكرم متكاجديف في تركيا ث2.750أصؿ ) 
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التركية مف الشماؿ إلى الجنكب كمف الغرب إلى الشرؽ بنسب متفاكتة كأصبحت ىناؾ كثافة 
تكاجد كبيرة في إسطنبكؿ. في البداية كاف التعميـ عشكائيان يغطى بسياسة غض الطرؼ مف قبؿ 

ت ( الحدكدية بدكف ترخيص، الحككمة ،حيث فتحت العديد مف المدارس في المحافظات )الكاليا
( ألف معظـ السكرييف كانكا يعتقدكف أف العكدة 2012كبدأت بعدد قميؿ جدان مف المدارس في ) 

إلى سكرية قريبة كأف الثكرة ستنتصر بسرعة كيرحؿ بشار األسد عف الحكـ ، كلذلؾ لـ يشكؿ 
نائيـ عف التعميـ قد يطكؿ التفكير في تعميـ أبنائيـ ىاجسان ليـ إال عندما شعركا أف انقطاع أب

كعندىا بادرت الجاليات السكرية في العالـ بتكجيو النظر إلى تركيا كفنحت مدارس عديدة بشكؿ 
فكضكم، ككانت المناىج التي تدرس حينيا غير مكحدة كتتبع أيديكلكجيات المنظمات الداعمة 

ي الحككمة السكرية المؤقتة سكاء كانت أىمية أك حككمية إلى أف تشكمت كزارة التربية كالتعميـ ف
،كالتي كاف مف ضمف نشاطيا اإلشراؼ عمى ىذه المدارس كتكحيد المناىج مف خبلؿ طباعة ما 
يقرب مف أربعة مبلييف كتاب تـ تكزعييـ عمى ىذه المدارس بالمجاف حيث اعتمدت المنياج 

كاد التي تركز السكرم المعدؿ ، كىك عبارة عف نفس المنياج السكرم، لكف عدلت فيو بعض الم
عمى تمجيد حزب البعث الحاكـ في سكرية ،كالقائد المميـ، كرمكزه كبعض المعمكمات المغمكطة 

 خاصة التاريخية منيا . 
مدرسة ( في عمـك تركيا كتجدر  160( ما يقرب مف ) 2014بمغ عدد المدارس حتى ) 

سمحت فيو لؤلطفاؿ  ( أصدرت كزارة التربية قراران 2014اإلشارة إلى أنو في نياية عاـ )
، صراؼ الطمبة األتراؾالسكرييف بالتعمـ في المدارس التركية في الفترة المسائية أم بعد ان

كبالمغة العربية كباعتماد المنياج السكرم المعدؿ ، باإلضافة إلى قبكؿ الطبلب السكرييف الذيف 
 .حاؽ بالمدارس التركية الرسميةيجيدكف المغة التركية بااللت

ىيكمف رايس س في تركيا كبيران جدان فمنظمة )عدد الطبلب السكرييف المتسربيف مف المدار اليزاؿ 
 (400أف أكثر مف) (2015) تشريف الثاني )نكفمبر(9ككتش( نشرت في تقريرىا الصادر في 

ألؼ طفؿ مف البلجئيف السكرييف في تركيا ال يذىبكف إلى المدارس أم أف ثمث األطفاؿ 
، بالرغـ مف االىتماـ الكبير الذم تكليو الحككمة التركية ي تركيا بدكف تعمـئيف السكرييف فالبلج

منيـ خبلؿ السنة ) بتعميـ أطفاؿ البلجئيف السكرييف، كىي تعد خطة الستيعاب القسـ األكبر 
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في مدارس . عممان أف األطفاؿ المتكاجديف في المخيمات قد تـ استيعابيـ بالكامؿ ( 2016
 .ماتافتتحت في تمؾ المخي

 لبناف : .2
الكضع التعميمي لمسكريف في لبناف مأساكمن بسبب أف عدد البلجئيف السكرييف المتدفقيف إلى 
لبناف كالذم بمغ ما يقارب المميكف كنصؼ بالرغـ مف ضعؼ القدرة اإلستيعابية لمبناف البمد 

ان عمى الصغير، مما شكؿ عبئان ثقيبلن عمى الحككمة المبنانية ،كانعكس ذلؾ بشكؿ سمبي جد
الحالة التعميمية لؤلطفاؿ السكرييف ،كمع ذلؾ فقد بادرت الحككمة المبنانية إلى استيعاب جزء 
كبير مف األطفاؿ السكرييف في المدارس المبنانية التي تدرس المنياج المبناني ، باإلضافة إلى 

مبة السكرييف كمف مبادرات المنظمات األىمية كالحككمية المحمية كالدكلية لفتح المدارس أيضان لمط
ت مبادئ لتعميـ البلجئيف ىذه المنظمات أضرب مثاالن منظمة )جسكر( في لبناف التي كضع

 :تجمت في
 الكصكؿ إلى أكبر عدد ممكف مف األطفاؿ البلجئيف السكرييف في لبناف  .1
 تأميف جكدة عالية مف التعميـ لجميع الطبلب السكرييف المسجميف في جسكر  .2
 إيبلء أىمية خاصة لمعامؿ النفسي كاالجتماعي لؤلطفاؿ في برنامج جسكر  .3
العمؿ عمى إعداد الطبلب لبللتحاؽ بالتعميـ الرسمي كتسجيميـ قدر اإلمكاف في  .4

 المدارس الرسمية المبنانية 
 تكعية األىالي حكؿ أىمية التعميـ كالتعزيز اإليجابي لمشاركتيـ بتعميـ أطفاليـ  .5
 ذه المنظمة فإف تعداد األطفاؿ السكرييف في سف الدراسة : كحسب إحصائيات ى

 ألؼ طفؿ 400.000
  : طفؿ  300.000لممقارنة : األطفاؿ المبنانيكف في المدارس العامة 
  : طفؿ90.000تعداد األطفاؿ السكرييف الممتحقيف بالمدارس 
  طفؿ310.000تعداد األطفاؿ السكرييف غير الممتحقيف بالمدارس 
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، حيث يخضع جميع الطبلب الختبارات الرسميتقـك ىذه المنظمة باتباع المنياج المبناني 
، ككفقاي لنتيجة االختبارات يحدد مستكل كؿ طفؿ تكل في المغة العربية كالرياضياتتحديد مس

 ، كذلؾ بسبب كجكد بناءن عمى المستكل كليس عمى الصؼ
الطبلب عف  العمر بسبب انقطاع معظـتفاكت كبير بالمستكيات العممية بغض النظر عف 

 –مستكل أكؿ  –مبتدئ شارة إلى أف ىناؾ أربع مستكيات )، كتجدر اإلالدراسة لفترات طكيمة
، كبمجرد قؿ الطبلب إلى المستكل الذم يميو( كعند االنتياء مف كؿ مستكل ينتثالث –ثاني 

ة الرسمية لمدارس الحككميتخرج الطبلب مف المستكل الثالث تعمؿ المنظمة عمى تسجيميـ في ا
، كفي حاؿ عدـ التمكف مف ذلؾ تقكـ المنظمة بتدريب الطبلب عممان أك الخاصة حسب اإلمكاف

، حتى بعد دخكليـ في المدارس الرسمية أف المنظمة تقـك أيضان بمتابعة جميع الطبلب دراسيان 
مات في بر المخي، كفيو أحد أك( طالب500ركز في البقاع استكعب )اآلف افتتحت المنظمة م

 .( طالب280البقاع استكعب )

 
إف ىذا نمكذجان مف منظمات المجتمع المدني المحمي كالدكلي كال يتسع البحث لمتفصيؿ في 

 :بقية المنظمات التي نذكر منياأعماؿ 
  جمعية المقاصد الخيرية 
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 جمعية سكا لئلغاثة كالتنمية 
  جمعية صدل البقاع 
  منظمةRIGHT PLAY 
  منظمةACTED 
  منظمةIMC  
  فريؽ ألكاف لمدعـ النفسي كاالجتماعي 
  جمعية بسمة كزيتكنة 
  برنامج بميكينك لتعميـ المغة اإلنكميزية 

كبشكؿ عاـ فإف الطمبة السكرييف الممتحقيف بالتعميـ في لبناف مكزعيف إلى أربع نماذج مف 
 التعميـ : 

في المدارس المبنانية ، كىـ  التعميـ الرسمي المبناني : أم أف الطمبة السكرييف يدرسكف .1
 يشكمكف األغمبية

المدارس الخاصة المبنانية : كىي تستقبؿ كؿ السكرييف بدكف إجراءات شرط أف يدفع  .2
كما دكالر  (450ألؼ ليرة لبنانية أم ما يعادؿ) (600الطالب قسط الدراسة الذم يبمغ)

 لمبنانية ، كشياداتيا مصدقة مف كزارة التربية افكؽ، كيختمؼ حسب المدرسة
تمع المدني كتدرس : كىي مدارس تدعميا منظمات المجالتعميـ في المدارس السكرية .3

، كغالبان شياداتيا تصدؽ مف كزارة التربية بالحككمة السكرية المؤقتة المنياج السكرم
  .كعدد الطبلب الممتحقيف في ىذه المدارس قميؿ

المجتمع المدني مثؿ نمكذج منظمة : كىي مراكز أسستيا منظمات المراكز المجتمعية .4
  .جسكر التي تكممنا عنيا

إف مشكمة تعميـ األطفاؿ البلجئيف السكرييف في لبناف مف المشاكؿ الصعبة جدا بسبب األعداد 
، كلكف تكجو المجتمع الدكلي ة التحتية المبنانية مف جية أخرلالكبيرة مف جية كعدـ تكفر البني
، كىنا ىذه المصاعبلكزارة التربية المبنانية سيحؿ جزء مف  كتقديـ المساعدة خاصة المادية

نحف نمر بمرحمة " نقتبس كبلـ نائب ممثؿ منظمة اليكنيسؼ في لبناف ) لكشيانك كالسيني(:
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، كخطة مف أم كقت مضى بكجكد أزمة كبيرة إيجابية ، لككف الدكلة المبنانية باتت تعترؼ أكثر
ف كافرباؾ ال يزاؿ مكجكدان يضيؼ كالسيني أف اإل، ك كزارة التربية تصب في ىذا التكجو  ، كا 

، كقد غاب التشبيؾ ي بداية األزمة تأخذ دفة القيادة، إذ لـ تكف الحككمة فبكتيرة أقؿ مف السابؽ
، فكاف لكؿ تعميـ البلجئيفبيف المنظمات غير الحككمية الدكلية كالجمعيات األىمية التي تكلت 

ف  تحاكؿ  "مكارد ميمة لمكصكؿ إلى البلجئيف استطاعت أف تؤمفمنيا اتجاىاتو كأىدافو كا 
اليكنيسيؼ كضع حمكؿ ليذا اإلرباؾ بحسب المسؤكؿ الدكلي كالسيني بالتنسيؽ مع شركائيا 

 .ية المبنانية أك مفكضية البلجئيفسكاءان كزارة الترب
 :التعميـ في األردف.3

نذ انطبلقة الثكرة السكرية ( مميكف الجئ سكرم م1.5لقد استقبؿ األردف ما يقارب )
(تشريف الثاني )نكفمبر(  22كحتى اآلف، كحسب إحصائية اليكنيسيؼ في)  (2011عاـ)

ألؼ( طفؿ بحسب الدراسة تتراكح  230ألؼ( طفؿ سكرم في األردف بينيـ )330يكجد ) 2015
لمدارس الحككمية كمدارس ألؼ( طفؿ مسجميف في ا142( عامان منيـ )18-6أعمارىـ مف )

ألؼ(  طفؿ خارج التعميـ ، مع التأكيد أف أعداد األطفاؿ في سف  90، إضافة إلى )مخيماتال
حصائيات أخرل أم أف عدد الطبلب 400الدراسة يفكؽ اؿ) ألؼ( طفؿ حسب تقديرات كا 
. األمر الذم يؤدم إلى فقداف جيؿ كامؿ لحؽ التعميـ ألؼ( طفؿ250) ػالمتسربيف يفكؽ ال

 .عابية المحدكدةالبلجئيف في األردف كقدرتو االستي بسبب األعداد الكبيرة مف
 ،ى النظاـ التعميميفقد تسبب استقباؿ الطمبة السكرييف في المدارس الحككمية بضغكط كبيرة عم

، كالعمؿ بنظاـ الفئتيف الصباحية كالمسائية، ما انعكس عمى منيا االكتظاظ الكبير في الصفكؼ
ف السبب في ازدياد ع %( مف 80دد الطبلب في المدارس الحككمية يعكد ألف )جكدة التعميـ ،كا 

المناطؽ ، بؿ في األحياء الفقيرة في المخيماتالبلجئيف السكرييف في األردف ال يعيشكف في 
كمبلجئ ، كفي خياـ غير نظامية الحضرية عمى أطراؼ المدف، كغالبان في مساكف غير الئقة

 . مؤقتة
( كغيرىا مف المنظمات المحمية كالدكلية اليكنيسيؼ –ة المفكضية الساميإف المنظمات األممية )

. المتسربيف مف المدارس في األردف الحككمية كاألىمية تحاكؿ جاىدة التقميؿ مف عدد الطبلب
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أف تصؿ األردف  (2014فقد استطاعت كبمساىمة الحككمة األردنية كحسب دراسة )كير( عاـ) 
 %( مف اإلناث.62حككمية كغير حككمية ك)%( مف الذككر كتسكينيـ في مدارس مختمفة 52)

خيـ الزعترم إف الكضع التعميمي في المخيمات ليس أفضؿ حاالن فأكثر تحديات التعميـ في م
طالب( كقد  100، إذ يبمغ عدد الطبلب في الغرفة الصيفية الكاحدة )فيةعدـ تكفر الغرؼ الص

 ،في المخيـ اثنتاف بتبرع ككيتي شيد شير سبتمبر/أيمكؿ الماضي افتتاح ثبلث مدارس جديدة
كالثالثة عف طريؽ منظمة اليكنيسيؼ ساىمت مف التخفيؼ مف مشاكؿ االكتظاظ الطبلبي في 

( مدارس 10مدارس المخيـ ،كيبمغ عدد مدارس المخيـ ، التي تتبع مديرية تربية البادية الغربية )
الب تـ استيعابيـ في ( آالؼ ط10أم ما يقارب ) ،( مسائية لمذككر10باحية لئلناث )ص

( مدرسة جديدة 25مدارس المخيـ ، كفي ىذا العاـ فقد أعمنت الكاليات المتحدة عف خطة لبناء )
 70، سيخصص )( مميكف دكالر100( بكمفة )ـ اإلناثمعان لتعميف بتمكيؿ إدارة مبادرة )في األرد

كالة األمريكية لمتنمية ك %( منيا لئلناث تحت رعاية برنامج بناء، كتحديث المدارس التابعة لم
( ألؼ طالب. إف ىذه المبادرة ستخفؼ مف حدة 25، كستستكعب المدارس الجديدة )الدكلية
 .غكط عمى النظاـ التعميمي األردنيالض

كفي ضكء ذلؾ تعد ( سنكات 10تتكقع الحككمة األردنية استمرار تأثير أزمة المجكء أكثر مف )
الكزراء ككزير التربية كالتعميـ األردني د. محمد ذنيباف  ، حيث يقدر نائب رئيسالخطط التعميمية

ؾ المجتمع ( مميكف دكالر أمريكي شار 650تكمفة استضافة الطبلب السكرييف في التعميـ ب )
 .%(10الدكلي بأقؿ مف )

 المبادرات التي قامت بيا مؤسسات الثورة السورية في مجاؿ التعميـ: 
 مكتب التعميـ في المجمس الوطني: .1

حاكؿ ىذا المكتب العمؿ ضمف الظركؼ لتي تعيشيا الثكرة السكرية مأسسة العممية التعميمية  لقد
حيث ظيرت الحاجة إلييا مع بداية افتتاح بعض المدارس في الداخؿ السكرم كفي دكؿ المجكء، 
كأف ييتـ بالتعميـ كلكف كضع المجمس الكطني حينيا، كعدـ القدرة عمى المأسسة أدل إلى تعثر 

ليذا المكتب ، كلـ يستطع فعؿ شيء يذكر حينيا حتى تشكؿ االئتبلؼ الكطني لقكل  كبير
 .العميا لمتربية كالتعميـ العالي الثكرة كالمعارضة السكرية كتشكمت الييئة الكطنية
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 :العميا لمتربية والتعميـ العالي الييئة الوطنية .2
، بيدؼ مأسسة العمؿ التعميمي لسكرملقد تـ إنشاء مكتب خاص بالتعميـ في اإلئتبلؼ الكطني ا

، كقد عمؿ ىذا المكتب عمى مأسسة رادة الدكلية لحؿ مشاكؿ السكرييفكذلؾ بسبب غياب اإل
العممية التربكية كدعـ العممية التعميمية ضمف حدكد بسيطة في بعض مناطؽ الثكرة مف خبلؿ 

رابطة  كتو في تأسيس، كربما يككف اإلنجاز األىـ ليذا المكتب ىك مشار مكيؿ ال أكثرتأميف ت
 . المدارس السكرية في تركيا

 وزارة التربية والتعميـ في الحكومة السورية المؤقتة: .3
 2014-4-6(كبقيت بدكف كزير حتى)  2014لقد تشكمت كزارة التربية كالتعميـ في بداية عاـ) 

اكلت ىذه ، كقد حئتبلؼ ليصبح أكؿ كزير ليا(انتخب د محي الديف بنانة مف الييئة العامة لبل
 الكزارة باإلمكانات المتكاضعة المتكفرة لدييا القياـ باألعماؿ التالية: 

  حاكلت مف خبلؿ اإلشراؼ عمى المدارس في تركيا معرفة الحالة التي تككف عمييا ىذه
 المدارس مف معمميف كبناء كالمناىج التي تدرس 

 (مميكف كتاب  4 كحدت المناىج باسـ المنياج السكرم المعدؿ كطبعت ما يقرب مف)
مدرسي كزعتيـ عمى المدارس في تركيا كالمناطؽ المحررة في الداخؿ السكرم كلبناف 

 كاألردف 
 تركيا األدبي كالعممي في دكؿ الجكار ) لقد نفذت امتحانات الثانكية العامة بفرعييا– 

، حتى تصحيح لمناطؽ المحررة مف الداخؿ السكرم، بشكؿ مركزملبناف ( كا –األردف 
، ككاف األداء متميزان بالجكدة حسب التركية كراؽ كاف في المركز في غازم عينتاباأل

الكزارة لمراقبة أداء تقرير أعده مجمكعة الخبراء األكربييف في التعميـ الذم استقدمتيـ 
بيف أداء الكزراء كما عند النظاـ، ككانت ، حتى أف التقرير تضمف مقارنة االمتحانات

 .رةالمقارنة لصالح الكزا
  نتيجة المباحثات التي تمت مع القيادة التركية فقد تـ إصدار قرار تركي باستيعاب

الطبلب السكرييف في جميع المراحؿ الجامعية مما أدل إلى تسجيؿ ما يقرب مف 
 .( في الجامعات التركية2015-2014 ( طالب سكرم في العاـ الجامعي )3000)
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 ية المحررةية في المحافظات السكر تشكيؿ مديريات ترب. 
 عميـ الحصكؿ عمى اعتراؼ تركي بالشيادة الثانكية السكرية المصدقة مف كزارة التربية كالت

 .في الحككمة السكرية المؤقتة
 ميـ الجامعي ىناؾإرساؿ عشرة طبلب أكائؿ إلى فرنسا بمنحة فرنسية الستكماؿ تعمي. 
  السكرية المحررةتكزيع مكافئات مالية عمى المعمميف في دكؿ الجكار كالمناطؽ 

 .لتي ال مجاؿ لذكرىا في ىذا البحثباإلضافة لمعديد مف اإلنجازات ا
 التعميـ الجامعي:

، فقد استيدفت الجامعات سكريا أحسف حاالن مف كضع المدارسلـ يكف كضع الجامعات في 
بالقصؼ الكحشي مف نظاـ الطاغية في سكرية لعدة مرات في جامعة حمب ككاف أقساىا 

دلب كحمص كالرقة كدير الزكر كحتى بعض الكميات في الصاركخ ا لذم ضرب كمية العمارة كا 
عف المشاركة  جامعة دمشؽ ،كالسبب في ىذا القصؼ يعكد الى أف طبلب الجامعات لـ يتخمفكا

، كالتي بيـ كانت لدييـ أسبابيـ اإلضافية، كعبلكة عمى تضامنيـ مع ثكرة شعفي الحراؾ الثكرم
، كدكر الرشكة عميمي، كالمناىج النظرية الباليةالراسخ في القطاع الت ال تنفؾ ترفض الفساد

، بلب الجامعات، كقد تمكف طالسياسي كاإلدارمكالكاسطة كغير ذلؾ مف مناحي الفساد 
 باإلضافة إلى تكثيؽ انتياكات النظاـ الصارخة بحؽ طبلب الجامعات.
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ف عدد كبير منيـ انقطع عف الدراسة أدل نتيجة النخراط الطبلب الجامعييف في العمؿ الثكرم فإ
 إلى تعثر العممية التعميمية الجامعية سكاء في مناطؽ النظاـ أك المناطؽ المحررة.

 :الجامعات في مناطؽ النظاـ
بالرغـ مف استمرار العممية التعميمية في مناطؽ تابعة لسيطرة النظاـ إال أف نسبة األداء ال 

 :حاالتيا كالسبب يعكد إلىفي أحسف %( 50تتجاكز اؿ )
 .كف سكنيـ إلى الجامعة بسبب القصؼصعكبة كصكؿ الطبلب كالكادر الجامعي مف أما (1
 .لثكرماعتقاؿ أعداد كبيرة مف الطبلب لمشاركتيـ العمؿ ا (2
استشياد أعداد كبيرة مف الطبلب إما بتصفيتيـ داخؿ المعتقبلت أك بإطبلؽ الرصاص الحي  (3

 .ـ الثكرمييـ أثناء تأديتيـ كاجبيعم
 .لمحررة أك ىجرتيـ إلى دكؿ الجكارنزكح الطبلب المبلحقيف إما إلى المناطؽ ا (4
كعدـ تكفر  ،يربائينقص ساعات الدكاـ بسبب الكضع األمني مف جية ،كانقطاع التيار الك (5

 .ة كمياه كأمكر خدمية أخرلالبنية التحتية في الجامعات مف تدفئ
 : الجامعات في المناطؽ المحررة

كقفت الدراسة في ىذه الجامعات بالكامؿ ألنيا كانت ىدفان استراتيجيان لقصؼ صكاريخ لقد ت
النظاـ كبراميمو، ككذلؾ بسبب احتبلليا مف قبؿ قكات )داعش( إال أف ىناؾ بعض الجامعات 

 .فييا ككما ذكرت بنسب أداء ضعيفة الخاصة التي انتقمت أغمبيا إلى دمشؽ لتستمر الدراسة
 :التعميمية الجامعيةالمأساة 

نستطيع أف نطمؽ عمى الكضع التعميمي الجامعي بالمأساة التعميمية إذا عممنا أف عدد الطبلب 
الب مكزعيف في (ألؼ ط 120الجامعييف السكرييف بيف المنقطعيف عف الدراسة ما يقرب) 

كدكؿ الجكار. نسبة  عماؿ عادييف( –عماؿ زراعييف –معمميف  –جيش حر المناطؽ المحررة )
%( النسبة األخرل ىاجرت في 3قميمة منيـ استطاعت أف تسجؿ في الجامعات ال تتجاكز )

. أما الكادر األكاديمي فقد بكميات كبيرة يصعب إحصاءىا حاليا( إلى أكربا 2015العاـ )
( 620( حكالي ) 2016عاـ )تسجؿ في ىيئة األكاديمييف لدل الحككمة التركية في بداية ال
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 –. أغمبيـ عاطؿ عف العمؿ أك يعمؿ بأعماؿ غير الئقة باألكاديمي ) سائؽ تكسي أكاديمي
 .معمـ مدرسة( –مكظؼ 

 اآلثار المالية لممأساة التعميمية السورية عمى اقتصاد البمد:
( مبلييف طفؿ 3لقد الحظنا كيؼ دمرت الحرب في سكرية قطاع التعميـ كخمفت أكثر  مف )

ف خارج المدارس ، كباإلضافة لعدـ حصكليـ عمى التعميـ الذم يكفر ليـ بعمر الدراسة متسربي
فرص تكسيع مداركيـ كآفاقيـ في المستقبؿ ىناؾ أيضان التكمفة االقتصادية الباىظة التي تحمميا 
تمؾ األعكاـ مف التعميـ المفقكد في طياتيا ، كقد قاـ كؿ مف مركز المعمميف البريطانييف كالمعيد 

 بدراسة اآلثار المالية المباشرة كغير المباشرة ( ة أنقذكا األطفاؿ )حكث كمنظماألمريكي لمب
اآلثار المباشرة : بمراجعة البيانات المتكفرة في ىذه الدراسة نجد أف عدد المدارس التي  -

يتراكح بيف  2011تـ تدميرىا أك تخريبيا أك احتبلليا منذ بداية الثكرة في آذار )مارس( 
كقد كانت الخسائر البشرية ىائمة لبلعتداءات عمى المدارس ،كما ، (6000( ك)4955)

 .بينت منظمة أنقذكا األطفاؿ البريطانية في تقريرىا )مستقبؿ في خطر(
اليؼ مالية كاضحة إلعادة (، كبيدؼ التحميؿ االقتصادم قدمت أيضان تك2014في عاـ)
صبلحاإلعمار ( 2.01ه التكاليؼ )، كاستبداؿ ما فقد مف معدات تقدر ىذما تخرب ، كا 

 .مميار دكالر امريكي( 3ني ) حكالي مميار جنيو إسترلي
كعند األخذ بالحساب تكمفة تدريب المعمميف ليحمكا محؿ أكلئؾ الذيف استشيدكا أك قتمكا 

 الكمية لآلثاركدفع ركاتب المعمميف الذيف ال يستطيعكف بمكغ طبلبيـ ، فإف التكمفة 
مميار دكالر  3.2ي حكالي )( مميار جنيو إسترلين2.14) المباشرة لمأساة التعميـ تبمغ

 .امريكي(
: اف التأثير الذم تحدثو الحرب عمى قطاع التعميـ يحمؿ معو أيضا اآلثار غير المباشرة

االجتماعية كاالقتصادية  تكمفة بتكبدىا المجتمع مف خبلؿ تأثير ذلؾ عمى األىداؼ
استنباط بعض  . لكف يمكفالتأثير نو مف الصعب تقدير ذلؾ، كبالرغـ مف أاالكسع

 .االستنتاجات الميمة
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عف  اف ىذا التحميؿ المالي اعتمد عمى العدد التقريبي لؤلطفاؿ السكرييف المنقطعيف
غير المؤىمة الستقباؿ الطبلب مع العمـ اف التكمفة البشرية كاالقتصادية  المدارس

اإلشارة إلى أف ىذا التحميؿ ستستمر في االرتفاع طالما اف الحرب مستمرة ،كأيضا يجب 
يتناكؿ تكمفة المأساة التعميمية في االقتصاد السكرم كلـ يشمؿ التكاليؼ اإلضافية التي 

 يتحمميا اقتصاد الدكؿ المجاكرة المستضيفة لبلجئيف.
قبؿ اندالع الثكرة كاف األطفاؿ السكرييف الذيف لـ يكممكا تعميميـ االبتدائي معرضيف 

% (عف زمبلئيـ الذيف أكممكا دراستيـ 32أكؿ كظيفة بنسبة) النخفاض أجكرىـ في 
 . ـ الجامعية% (عف أكلئؾ الذيف أنيكا دراستي52الثانكية كبنسبة) 

تتكقع الدراسة أف يكاجو أطفاؿ سكرية اليـك ممف خسركا مدارسيـ مصيرا " مشابيا" إف لـ 
 . بقكا مف غير تعميـيكف أسكأ بكثبر مف ناحية األجكر اذا ما 

كباإلضافة لما  ،جتمع بأكمموإف انخفاض أجر كؿ طفؿ سيككف لو تبعات تؤثر في الم
ذكر فإف االقتصاد السكرم سيتحمؿ خسارة كبيرة بالمقارنة مع دكؿ أخرل عانت مف 
خسائر اقتصادية ىائمة نتيجة األعداد السكانية الكبيرة التي حرمت مف التعميـ بما فييا 

مميكف 3، كبناء" عمى المقارنة ، فإف تكمفة بقاء اطية(مقر جميكرية الككنغك الدي -)مالي
مميار دكالر  2,8ليني )مميار جنيو إستر  (1,46طفؿ سكرم دكف تعميـ تصؿ إلى)

دارسيـ سيزداد التأثير . كلك استمرت الحرب كحـر المزيد مف األطفاؿ مامريكي(
 . االقتصادم

ة الحصكؿ عمى التعميـ لؤلطفاؿ الذيف مف المتكقع اف يعاني االقتصاد السكرم نتيجة محدكدي
مازالكا يستطيعكف الذىاب الى المدرسة كلك جزئيا" سيؤدم إلى انخفاض دائـ في نسبة التعميـ ، 
كبالنظر إلى تجارب الدكؿ المذككرة التي تأثرت بالنزاعات يمكننا التنبؤ بانخفاض معدؿ سنكات 

قد يبدك ذلؾ انخفاضا بسيطا" ، كلكف الدراسة إلى نصؼ عاـ عمى المدل الطكيؿ في سكرية ك 
عندما يطبؽ عمى امتداد التعداد السكاني يصبح كبيرا" حيث يزيد عف التكمفة السنكية عمى 

%( مف 3,1( مميار دكالر أم )2,26( مميكف جنيو إسترليني )821االقتصاد السكرم فكؽ اؿ)
فرص الضائعة التي يخمفيا اجمالي الناتج المحمي كقد أخذ بعيف االعتبار عكامؿ أخرل مثؿ ال
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مار في أك غياب المدرسيف، أك نقص االستث ،ك التدميرأ ،بسبب الخراب اغبلؽ المدارس إما
 . القطاع التعميمي بشكؿ عاـ

ىيؿ أما فيما يتعمؽ بالتعميـ الجامعي فبل يكجد إحصائية مالية تقدر التكمفة االقتصادية إلعادة تأ
 .الجامعات السكرية
 وبات التي تواجو العممية التعميمية: التحديات والصع

سكاء في  ،صبح كارثة القرف الكاحد كالعشريفبعد استعراض الكاقع التعميمي كتحميمو الذم أ
التي تكاجو بيئات الثكرة السكرية أك أماكف المجكء كالنزكح يمكف تمخيص التحديات كالصعكبات 

كلي كخاصة ما يسمى أصدقاء سكرية كالتي عمى السكرييف، كالمجتمع الد ،العممية التعميمية
بداع الحمكؿ المناسبة إلعادة الجيؿ الضائع إلى مقاعد الدراسة كحؽ طبيعي ليؤالء  مكاجيتيا كا 

 :حسب كؿ الشرائع اإلليية كالكضعية، كالتي نجمميا مما يمياألطفاؿ 
، مف المناطؽ في سكرية ، كالحصار المحكـ لمعديدع األسمحةالقصؼ بمختمؼ أنكا -

كالتقسيـ الجغرافي غير المستقر ليذه المناطؽ فضبل" عف الكضع المأساكم لمف نزح منو 
داخؿ سكرية، أك إلى دكؿ الجكار تاركا" منزلو كممتمكاتو، مما قد حاؿ دكف استمرار 

 .ك جزئي حسب المنطقةالعممية التعميمية إما بشكؿ كامؿ ،أ
ـ عف الدراسة كعف الجامعات فترات انقطاع قسـ كبير مف الطبلب مف كافة مراحؿ التعمي -

كثر حسب زمف استمرار أك أ ،كتصؿ حتى األربع سنكاتزمنية متفاكتة أقميا سنة كاحدة ،
، مارإف ىؤالء األطفاؿ كالشباب ىـ أشد ما تحتاج إليو سكرية غدا" إلعادة االع .الحرب

ألمييف كالبدء بالنيضة السكرية األمر الذم سيترؾ في المجتمع السكرم جيش مف ا
كالعاطميف عف الفعؿ الحقيقي مع ما تجمبة األمية مف مشكبلت كككارث اجتماعية ، 
إضافة الى التغرير ببعض األطفاؿ مف قبؿ جيات متطرفة دخمت عمى خط الثكرة ) 

، كخاصة منيـ الذيف فقدكا عمت أعدادان  منيـ يحممكف السبلحداعش كغيرىا (  ،كج
 .تيـ كأقاربيـأك كؿ عائبلكالدييـ ،أك أحدىما ،

، كبالرغـ مف ذلؾ فإف الناس متمسككف بالحياة كاألمؿ بمستقبؿ حوضعؼ التمكيؿ كش -
أفضؿ ألبنائيـ حتى في أكثر مناطؽ الثكرة اشتعاالن فيـ يبادركف بشكؿ أىمي كمحمي 
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أجؿ عدـ حرماف أطفاليـ مف التعميـ .إال أف أم مشركع تعميمي ميما لخمؽ بدائؿ مف 
 . المستمزمات المادية البلزمةان يصطدـ بكاقع الشح الكبير بكاف بسيط

ميمية داخؿ مناطؽ الثكرة السكرية، كفي ضعؼ العمؿ المؤسساتي فغالبية المشاريع التع -
، كالتخطيط الحقيقي البلـز زكح تغيب عنيا المأسسة كالمنيجية، كالنمخيمات المجكء

كجكد كزارة التربية ( إذ تبدك ىذه  كالضركرم لنجاحيا ،كضماف استمرارىا ) بالرغـ مف
. بجزر منعزلة ال رابط بينيا ، ككأنيا تعمؿس في كؿ منطقة مختمفة عف األخرلالمدار 

األمر الذم يشكؿ خطكرة كبيرة عمى العمؿ التربكم الكطني الطامع إلى أىداؼ كطنية ال 
 بد أف ينيض بيا. 

األمر يتطمب جية ذات ، غياب الرؤية الكاضحة، كىي مرتبطة مباشرة بالمأسسة -
اؼ صبلحية كسمطة تستطيع كضع رؤية مستقبمية كاضحة لمتعميـ في سكرية، كتحدد أىد

 .التعميـ كالمرجك منو كالمأمكؿ
مضمكف المناىج كالتي يجب التركيز عمى ىذه المشكمة التي تعتبر مف أبرز كأكبر  -

الناشطكف العاممكف ، إذ أشار بعض لعممية التربكية في سكرية الثكرةكأخطر مشكبلت ا
دلب كحمب كغيرىا إلى كجكد صراع خفي بيف التيارات  في مناطؽ ريؼ دمشؽ كا 

، كما مركا بو مف فإف السكرييف المختمقة لفرض رؤيتيا عمى التعميـ ،كأماـ ىذه المشكمة
ف تجارب كبيرة كما تعرضكا لو مف خراب كدمار خبلؿ الثكرة كما قبميا بسنكات مطالبك 

، كأىـ ىذه المفاىيـ ىي القيـ التي ينبغي أف تنطمؽ منيا فاىيـ في المجتمعبإعادة كؿ الم
اء جيؿ المستقبؿ عمى ، التي يتـ مف خبلليا بنئ التي تقكـ عمييا مناىج التدريس،كالمباد

، كتحقيؽ أىدافيا بقياـ المجتمع المدني الحر الديمقراطي الذم يعتبر ىمو طريؽ الثكرة
عمى أال يذىب باتجاه حيث يتضمف المنياج الجديد الحرص األكؿ ىك تنمية اإلنساف ب

، سكاء كانت يسارية أك ذات تكجو إسبلمي، كأف يراعى فيو حب الكطف أيديكلكجيات
عممية  . فالمناىج يجب أف تعد كفقان لمعاييرتراـ الرأم اآلخر كتطبيؽ القانكفكالناس كاح

ما تعرض لو ما فات ، ك  ، كتعمؿ عمى تعكيض المجتمعحديثة تراعي الكضع السكرم
 . مف دمار
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، إذ ال يمكف فصؿ ىذه المشكبلت عف العمؿ التربكم ، المشكبلت النفسية كاالجتماعية -
فقد تعرضت فئات كاسعة مف الناس لصدمات عنيفة ناجمة عف فقد األحبة كالمعيؿ 

أىـ  . فمفجكد إعاقات دائمة لدل فئات كبيرةكالتشرد كالنزكح ، كفقد األرزاؽ ،إضافة لك 
، كالنظاـ ب عمى التأقمـ مع بيئتيـ الجديدةالتحديات التي تكاجو اليكنيسيؼ مساعدة الطبل

، كتضيؼ اليكنيسيؼ أف تػأميف مقاعد دراسية لمطبلب السكرييف ككتب جديدالتعميمي ال
، كيعترؼ العاممكف االجتماعيكف في صغيرة غير كاؼ لضماف تعميـ مناسبكغرؼ 

عيـ بسبب حالتيـ كريكف يحتاجكف لمعمميف مدربيف لمتعامؿ مالمدارس بأف الطبلب الس
ا الفتيات مرىفات الحس ، بينمد السكريكف يظيركف ميكالن لمعنؼ، فاألكالالنفسية الحساسة

، فالطالب يككف مركزان لفترة ما لكف سرعاف ما يسرح كيفقد التركيز ، كليذا بشكؿ مفرط
معمـ عمى التعامؿ مع حاالت الطبلب تعمؿ اليكنيسيؼ عمى تدريب نحك ثبلثة آالؼ 

اسعة الخاصة كتنصح اليكنيسيؼ بأف يرافؽ أم انطبلقة لعمؿ تربكم تعميمي عمميات ك 
 .مف الدعـ النفسي كاالجتماعي

، ألف عدـ ا يقض مضجع المسؤكليف عف المدارساالعتراؼ بالشيادات كىك أىـ م -
مف التنكيو إلى أف ذلؾ ، كىنا البد مستقبؿ الحصكؿ عمى ىذا االعتراؼ ىك خسارة

مرتبط بأف المجتمع الدكلي حتى اآلف معترؼ بالثكرة السكرية سياسيان فقط كغير معترؼ 
بيا قانكنيان األمر الذم نرل تأثيره الكبير في االعتراؼ بالشيادة الثانكية الصادرة عف 

 .(السجؿ المدني –مؤسسات الثكرة أك غيرىا مف الكثائؽ ) جكازات سفر 
 :ات والحموؿقتراحاال

يمكف تصنيؼ مفردات ىذا البند إلى قسميف األكؿ منذ اآلف كحتى سقكط النظاـ كالبدء بالمرحمة 
 .بلؿ الفترة االنتقالية كما بعدىااالنتقالية، كالثاني خ

 :مب ىذه الفترة المقترحات التالية: تتطالفترة األكلى .1
 يقاؼ القصؼ كالقنص مف الفرض الفكرم لحظر جكم كامؿ كات النظاـ كحمفائو قبؿ ق، كا 

يراف  ، ككما ذكرنا تصدرت األسباب األمنية كالخكؼ مف القصؼ المؤدية إلىركسيا كا 
 .تكقؼ المدارس عف العمؿ
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  فؾ الحصار عف المناطؽ المحاصرة لتتمكف الجيات اإلنسانية الميتمة بالتعميـ مف
جراء أعماؿ الصيانة لممدارس التي تعرضت لمقصؼ لكي يتم كف األىالي مف التدخؿ كا 

  .العكدة لمنازليـ كالطبلب لمدارسيـ
  لممناطؽ الخارجة عف سيطرة النظاـإدخاؿ المستمزمات المدرسية مف دفاتر كقرطاسية. 
  البلجئيف السكرييف في دكؿ الجكارإيصاؿ المستمزمات المدرسية إلى. 
 كزيادة لجكارفي المناطؽ المحررة كدكؿ ا .اء أماكف تعميمية آمنة جديدةالعمؿ عمى إنش ،

 .لتعميمية اآلمنة المكجكدة حاليان الدعـ لؤلماكف ا
 (كالمراحيض ..... كغيرىا مدافئ كخزانات المياهة التحتية )تجييز المدارس بالبني 

كالتجييزات الخاصة بالمعكقيف كذكيي االحتياجات الخاصة خصكصان بعد االرتفاع 
ان عمكم لقصؼ الممنيج عمى المدنييفتيجة االيائؿ في أعدادىـ بيف المعمميف كالطبلب ن

  .، كأعماؿ القصؼ عمى الطرقات المؤدية لممدارسكالمدارس خصكصان 
  في ذلؾ األبكاب كالنكافذ كالزجاجدعـ ترميـ المدارس كاإلصبلحات بما. 
 خاصة بعد االنخفاض الكبير ممية التعميميةدفع ركاتب المعمميف ككؿ القائميف عمى الع ،

 .الذيف يتمقكف ركاتبيـ مف النظاـ في نسبة المعمميف
 دخاليا تأميف كطباعة المناىج المدرسية ، كتكزيعيا عمى المدارس في دكؿ المجكء كا 

 .كالمحاصرة في سكرية لممناطؽ المحررة
  تأميف الدعـ النفسي كزيارات دكرية لؤلطباء كاالخصائييف النفسييف لممدارس لبلطبلع

، نظران لكجكد العديد مف الحاالت ضيـياجات الطبلب كمتابعة عبلج بععمى احت
  .الخاصة بيف الطبلب المحتاجيف لممتابعة الدائمة

 العتراؼ الدكلي بالثانكية العامةتأميف ا. 
  دكؿ الجكار أك في العالـ الخارجيتأميف فرص دراسية كمنح في الجامعات سكاء في. 
 مؿ لمكادر األكاديمي في الجامعاتمحاكلة تأميف ع. 
 : الثانيةالفترة  .2
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  يمكف أف تستمر في الفترة إف أغمب الفقرات التي نكىنا عنيا في الفترة األكلى
 .الثانية

  تطبيؽ قانكف التعميـ نصؼ السنكم )أم يدرس الطالب في السنة الدراسية الكاحدة
الستة أشير األكلى يدرس الطالب )الصؼ صفيف أك مستكييف تعميمييف( فمثبلن  

الصؼ الثاني( كىكذا يسرم ىذا الثانية يدرس الطالب ) لستة أشير( كفي ااألكؿ
 .دكف الجامعي كالجامعيالقانكف عمى التعميـ ما 

  البحث عف آلية لتطبيؽ العدالة االنتقالية في التعميـ إذ أف مف المشاىد أف أغمبية
مع بو عادم إلى مدارسيـ كجامعاتيـ )الطبلب في مناطؽ النظاـ يذىبكف بشكؿ ش

التي ذكرناىا سابقان( كلكف بشكؿ عاـ يتابعكف دراستيـ، بينما نسبة بعض الصعكبات 
ىؤالء في المناطؽ المحررة قميمة جدان األمر الذم سينتج عنو في المستقبؿ أف ىؤالء 
الذيف تمقكا التعميـ في مناطؽ النظاـ ىـ مف سيقكمكف ببناء البمد ،كيستخدمكف 

 . اطيـ بالثكرة كعماؿ لدييـبب انخر اآلخريف الذيف انقطعكا عف الدراسة بس
 الخاتمة:

إف المأساة التعميمية التي تمر بيا سكرية اآلف كحتى الكصكؿ بسكرية إلى االستقرار يتطمب 
صحكة كبيرة مف الضمير العالمي كالمبادرة الى عقد مؤتمر ألصدقاء سكرية خاص بإنقاذ التعميـ 

لكضع الراىف ال تستطيع ال منظمة، كال في سكرية ألف متطمبات العممية التعميمية في سكرية با
نما تتطمب تكاتؼ العديد مف الدكؿ لممساىم ة في ىيئات، كال دكلة لكحدىا بالقياـ بأعبائيا، كا 

 .ىذه المتطمبات كا المكفؽ
 تنويو: 

غير إف الحرب في سكرية تجعؿ الحصكؿ عمى معمكمات حديثة كمكثكقة كدقيقة صعبة جدان ك 
كثانيان  ،المتغيرة باستمرار كبالتالي فاإلحصائيات تتغير تبعان لذلؾمتكفرة بسبب: أكالن األحداث 

جراء اإلحصاء يكاد يككف  .مستحيبلن  فإف الكصكؿ لممناطؽ كا 
 .قيقةلذلؾ فإف ما أكردناه مف أرقاـ إحصائية قريبة مف الدقيقة كلكف ليست د

 



 تركيب-م، جبهعة أديبهبى14/5/2016-13 األحببث العلوية احملكوة املشبركة يف املؤمتر العلوي الدويل األول: الالجئوى السوريوى بني الواقع واملأهول

284 
  

 المراجع:
صادر عف كحدة التنسيؽ كالدعـ  2016شباط)فبراير(  -ارستقرير مكضكعي حكؿ كضع المد .1

(ACU). 
 .سكرية 2014تقرير الشبكة السكرية لحقكؽ اإلنساف  أيار )مايك(  .2
 .2013)ديسمبر(1منظمة األمـ المتحدة لمطفكلة ) اليكنيسيؼ( كانكف  .3
 .2014منظمة األمـ المتحدة لمطفكلة ) اليكنيسيؼ( آذار )مارس(  .4
 .2015)نكفمبر( 2رايتس تشريف تقرير منظمة ىيكمف .5
 .2015)نكفمبر( 2إحصائية اليكنيسيؼ  تشريف .6
 .2014 )ديسمبر(1تقرير منظمة )أنقذك األطفاؿ (بعنكاف )مستقبؿ في خطر( كانكف  .7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 تركيب-م، جبهعة أديبهبى14/5/2016-13 األحببث العلوية احملكوة املشبركة يف املؤمتر العلوي الدويل األول: الالجئوى السوريوى بني الواقع واملأهول

285 
  

 

 األكبدًًٌ انالجئ

 طٕرٌت - ًٌٍ خظزفأانببحذ:  انصٍذنً

 يمذيت انبحذ: - أٔلا 

حُـ٤َ طو٤ِي١ ك٢ حٓظَٔحٍٙ حٛزق ٛ٘خى كـٞس رؼي هْٔ ٓ٘ٞحص ٖٓ حَُٜحع ٝحُظَف  -

ٜخ رخُٔوخرَ , ُْٝ ٣ٌٖ ُحهغ ح١ٍُٞٔ, ًخٕ ُٜخ ػيس ٓٔززخصٝػـَس حًخى٤ٔ٣ش هطَس ك٢ حُٞ

, رل٤غ ِٝٛ٘خ ح٠ُ ُظٜي١ ٌُٜٙ حُؼـَس رخٌَُ٘ حٌُخك٢, ُْٝ ٣ظْ ححٌُْ ٗلٔٚ ٖٓ حُلٍِٞ

٤ش ًٌُٝي ح٫ٗؼخٕ كَ حُظ٘ٔكـٞس كو٤و٤ش ٓ٘ؼخ٢ٗ ٜٓ٘خ ك٢ َٓكِش ٓخ رؼي حَُٜحع َٝٓح

, ٌٛٙ حُؼـَس ُحى ك٢ ٓٔززخطٜخ ٛـَس ح٫ًخى٤٤ٔ٣ٖ حٝ ُٝٞؿْٜ ك٢ حػٔخٍ رؼ٤يس ٤ًِخ حُٔزٌَ

ٔخرٚ هزَحص طؼِْ حُؼِّٞ ػٖ حُؼِْ ٝحػٔخٍ حُؼوَ ح١ٌُ حٓظـَهٞح ٝهض ًز٤َ ك٢ ٤ًل٤ش حً

 , ٝػٖ طِي حُ٘وطش :ٝططز٤وٜخ

ُ٘ظخثؾ حُظ٢ ِٝٛ٘خ ح طٔض ٧ؿِٚ ٝٓخًخى٢ٔ٣ ح٬ُؿت( ٝٓؼخٗخطٚ ٝٓخ٢ٛ حُٔزخىٍحص حُظ٢ ) ح٧

 ٤ُٜخ ٝٓخ٢ٛ حُلٍِٞ حُٔوظَكش؟ا

٫ أٗٚ رَأ٢٣ ١ٍَٟٝ كٔ٘طوظ٘خ حُؼَر٤ش ا , ٝحٕ ًخٕ حُزلغ ٓظؤهَحً ك٢ ًُي ٓٞف أرلغ   -

, ًٔخ حٗٚ ٖٝٓ ه٬ٍ ًخٓ٘ش ٫ ط٘زت رخ٫ٓظوَحٍ حُو٣َذٓخُحُض طٜ٘ي طٞطَحص ٝحٍطيحىحص 

ؿٔغ حُٔؼِٞٓخص ٝؿيص حٗ٘خ ٗؼخ٢ٗ ًؼَد ٖٓ هِش هزَط٘خ ك٢ حٓظؼٔخٍ ٍأّ حُٔخٍ حُل١ٌَ 

ٝ أ, ر٤٘ٔخ حُيٍٝ حُٔظطٍٞس ك٢ كخُش حُِْٔ ٫ٝ ك٢ كخُش حُلَدٝػيّ حُظوط٢٤ ُٚ , ٫ 

حُٔظويٓش ػِٔض ػ٠ِ حُلٍٞ رٌٔذ حُوزَحص ح٫ًخى٤ٔ٣ش ٝؿٌرْٜ ٗظ٤ـش هيٍطٜخ ٝهزَطٜخ 

, ٜخ ُٔؼَ ٌٛٙ ح٤ُٔ٘خ٣ٍٞٛخص ٖٓ هزَش ػ٠ِ حُظؼخَٓ ٓغ ٌٛٙ حُلخ٫ص ًٌُٝي طؼَٟحُٔخرو

ٖٝٓ ىٍحٓش ٌٛٙ حُلخُش ٓ٘ٔظ٘ظؾ حُلٍِٞ حٌُٔٔ٘ش ُِظـِذ ػ٠ِ ٜٓخػذ حٓظ٤ؼخد ٍحّ 

, ك٤غ حٗٚ ك٢ حُزلغ ٓؤًٍِ رٍٜٞس ًز٤َس ١ٌَ ٝحىهخُٚ ح٠ُ حُٔٞم ح٫ؿظٔخػ٢حُٔخٍ حُل

د ح٧ًخى٤٤ٔ٣ٖ ح٤٣ٍُٖٞٔ ٝؿ٤َْٛ ٖٝٓ هزِْٜ ػ٠ِ كٍِٞ ٗـلض ك٢ رؼٞ حُيٍٝ ٫ٓظوطخ

 حُؼَحه٤٤ٖ ٝٝٝ .... حُن .

 اشكبنٍت انبحذ : -ربٍَب 

ٕ ح٫ًخى٤٤ٔ٣ٖ حٝ ٖٓ ْٛ ك٢ َٓكِش حُظؼ٤ِْ حُؼخ٢ُ ُْ أٌٗخ٤ُش حُزلغ طظـ٠ِ ٖٓ ه٬ٍ إ ا -

٣٘خُٞح ح٫ٛظٔخّ حُـ٤ي ُٔٔخػيطْٜ ػ٠ِ ٓظخرؼش ٓخ ريأٝح رٚ , ػِٔخ حٕ حُٟٞغ ح٫ًخى٢ٔ٣ 
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٤َس ك٤ٚ ٓٞف طليع ٌِٓ٘ش ك٤ٔخ رؼي َٗق ح٬ٛ هي حٜٗخٍ طٔخٓخ , ُٝي٣٘خ كـٞس ًزحُٔظ

ظ٢ ىػض ح٠ُ حٗوخً حُؼِْ , ػ٠ِ حَُؿْ ٖٓ حُ٘يحءحص حٌُؼ٤َس حُحُلَد َٝٓكِش حُظ٤ٔ٘ش

, رخ٩ٟخكش ح٠ُ ؿ٤خد ح٫رلخع حُلو٤و٤ش ك٢ ٌٛح حُٔـخٍ ٝحٗٔخ ًخٗض ٓؼظٜٔخ ٝحُؼِٔخء

, ؿ٤ٔؼٜخ ُْ ط٘ظوَ ٖٓ َٓكِش ًٜٞٗخ حٝ ط٤ٌَ٘ ٟٗٞٗخص ػَٔ حٝ ٓطخُزخص ػزخٍس ػٖ ٍٝ

حٕ ُْ ٣ِن حًٗخ ٟخع ك٢ , ٝحُٜٞص ٤ش ٝظٞحَٛ ٛٞط٤ش ح٠ُ ك٤ِ حُظ٘ل٤ٌٛ٤لخص حػ٬ٓ

, ػيح ػٖ ًَ َٓعأخ ٤َٔٗ رخطـخٙ حُٜخ٣ٝش رٌَ٘ , ٝحٕ ُْ ٗظخرغ حٍٓٞٗخ كبٗ٘ٛٔض ح٫كن

 ًُي كخُظؼ٤ِْ حُؼخ٢ُ ىحثٔخ ح٠ُل٤ش حُظ٢ ٫ طًٌَ ك٢ حُلَٝد .

 يُٓجٍت انبحذ: -ربنزب 

ٓؤرظؼي ك٢ رلؼ٢ ػٖ حُٜٔ٘ؾ ح٫ٓظوَحث٢ حُظؤ٢ِ٤ٛ ح١ٌُ ٣وٞٝ ك٢ حُـِث٤خص ك٤ِْ  -

طزغ حُٜٔ٘ؾ ح٫ٓظ٘زخ٢١ ٓؤحُٜيف طل٤٘ي حُوطؤ ٝحُٜق ك٢ ح٫ؿَحءحص حُظ٢ طٔض ٌُٖٝ 

ح١ٌُ ٣ؼَٔ ػ٠ِ طل٤َٔ حُوٞحػي حُؼخٓش ٝح٤ٌُِش ٝح٫كٜخءحص ٝح٫ؿَحءحص ٬ُٗظٜخء ح٠ُ 

ُ٘ظخثؾ حُظ٢ ٣ٌٖٔ ططز٤وٜخ ك٢ حُلخ٫ص حُ٘ظ٤َس , ًٔخ ح٢٘ٗ حهٌص ه٬٤ِ ٖٓ حٓظو٬ٙ ح

حىٝحص حُٜٔ٘ؾ حُظخ٣ٍو٢ ٝحُٔوخٍٕ ك٤غ ح١ِؼض ػ٠ِ حُظـخٍد حُٔٔخػِش ُِيٍٝ حُظ٢ 

ٝحؿٜض ٓٞؿخص ٖٓ حُِـٞء حٝ حُظ٢ ؿخىٍٛخ حر٘خءٛخ , ًٌُي ٤ًق حٓظطخع ح٫ًخى٤ٔ٣ٕٞ 

 ٤ق حٓظلخىص ْٜٓ٘ ر٬ىْٛ .ٓخروخ حػخىس حٗظخؽ حك٬ْٜٓ ك٢ حُزِيحٕ ًٝ

ٝرٔزذ حُظـ٤َحص حٌُز٤َس ٝػيّ ٝؿٞى حكٜخءحص ىه٤وش ػٖ ٗٔزش ح٧ًخى٤٤ٔ٣ٖ ح٤٣ٍُٖٞٔ  -

حُٜٔخؿ٣َٖ ًٌُٝي حهظلخءْٛ ك٢ حٓٞحم حُؼَٔ حُٔـخ٣َس ٨ًُخى٤ٔ٣ش , ٝػيّ ٝؿٞى حرلخع 

٤ٜخ حهظٜخ٤ٛش ك٢ ٌٛح حُٔـخٍ , كِوي حػظٔيص ك٢ حُيٍحٓش ػ٠ِ حُ٘ظخثؾ حُظ٢ طْ حٍُٞٛٞ حُ

رؼي هْٔ ٓ٘ٞحص , ٝٓخ آُض ح٤ُٚ حكٞحٍ ح٧ًخى٤٤ٔ٣ٖ ٝح٠ُ ح٣ٖ حهٌطْٜ ظَٝكْٜ ُظو٤٤ْ ٓخ 

طْ طوي٣ٔٚ ُْٜ ك٢ ىٍٝ حُـٞحٍ , ٝٓؤػظٔي ػ٠ِ ح٫ٍهخّ حُٞحٍىس ك٢ حُز٤خٗخص ح٤َُٔٓش 

ُِٔ٘ظٔخص ح٫ٗٔخ٤ٗش ًحص حُوزَس  حُط٣ِٞش ك٢ حُؼَٔ ح٫ٗٔخ٢ٗ , ٝحُظ٢ ُي٣ٜخ حىٝحص رلؼ٤ش 

زش ٝطو٤٤ْ ٓٔظَٔ ٝٓظطٍٞ ُؼِٜٔخ رخ٩ٟخكش ح٠ُ ح٤ٍٗق َٜٓ حٍُٞٛٞ ٝرَحٓؾ َٓحه

( ًٌُٝي حكٜخءحص ٝر٤خٗخص رؼٞ UNHCRُؼ٤ِٔخطٜخ ٝحٍهخٜٓخ ٝر٤خٗخطٜخ ٓؼَ ) 

حُٔئٓٔخص حُظ٢ هٜٜض حػٔخُٜخ ُٔظخرؼش حُٟٞغ حُظؼ٢ٔ٤ِ ٝح٫ًخى٢ٔ٣ ٓؼَ ٓئٓٔش 

ٔخص حُظ٢ ػِٔض ػ٠ِ , ًٌُٝي حُٔ٘ظ ( حُُٜٞ٘ي٣ش  (SPARKحُل٘خٍ ح٫ػ٤ٓ٬ش ٝٓ٘ظٔش 

ِٓق حُظؼ٤ِْ حُؼخ٢ُ ًٝخٕ ُٜخ حكٜخءحص ٝحٟلش ٝٓؼِ٘ش ػٖ ح٫ٜٓخّ حُلو٤و٢ ٓؼَ ) 

 ؿٍٔٞ ٣ٍٞٓخ( .
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رؼي ًَ ًُي ٓؤهّٞ رلَٜ ٌٛٙ حُٔ٘خ٣ٍغ حٝ حُظـخٍد حٝ حُٔزخىٍحص ٫كظٞحء ح٧ًخى٤٤ٔ٣ٖ  -

٤ٖ ٝطل٤٘يٛخ ٝٓؤ١َف كٍِٞ حهَٟ ٓؤهًٞس ٖٓ طـخٍد ٓخروش ٫كظٞحء ٜٓخؿ٣َٖ حًخى٤ٔ٣

 ٝٓخًح هيٓٞح ُيٍٝ ح٫ٓظ٠خكش.

ٕ ط٘خٍٝ حُزلغ ُو٠خ٣خ ح٬ُؿج٤ٖ ح٫ًخى٤٤ٔ٣ٖ كو٢ ٫ ٣ؼ٢٘ طـخِٛ٘خ ُزو٤ش ه٠خ٣خ ح٬ُؿج٤ٖ ح -

ؿ٤َ ح٫ًخى٤٤ٔ٣ٖ ح٫ حٕ كَُ ٌٛٙ ح٣َُ٘لش ٣ٔخػي حًؼَ ػ٠ِ ط٤َٗي حُيػْ ٤ًٝل٤ش حُظؼخَٓ 

ح٫ٗٔخ٤ٗش ُٔخًح ٫ ٣ظْ  ٓغ ٌٛح حُوطخع , كؤٓٞس رخُوطخػخص حُظ٢ طْ ٗوخٜٗخ ك٢ ًَ ح٫ػٔخٍ

حٗ٘خء هطخع ٓوظٚ رخ٧ٍٓٞ ح٫ًخى٤ٔ٣ش ٝىػٜٔخ, ًٔخ حٕ ىػْ ٛل٤ق ١٧ ٣َٗلش ٗلٖ 

ٗوّٞ رخهظ٤خٍٛخ ٝط٤َِٓٛخ رَِٓ ٣٘ؼٌْ ح٣ـخرخ ػ٠ِ رو٤ش حَُ٘حثق ٝهخٛش حًح ًخٗض 

  .ٓٞؿخص حُِ٘ٝف طلَٔ ر٤ٖ حً٘خكٜخ حٌُؼ٤َ ٖٓ ٌٛٙ حَُِٓس

ف ح٫ٓجِش ػٔخ ٠٠ٓ ٖٝٓ ٣ظلَٔ حُٔٔئ٤ُٝش ُٝٔخًح ُٖ ح٤١َ حُ٘ظَ ك٢ ٌٛح حُزلغ ك٢ ١َ -

, رَ ٓؤ٤١َ حُ٘ظَ ك٢ حُلٍِٞ ُٖ ح٤ٟغ ك٢ ٓظخٛخص حُوطؤ ٝحُٜٞحدِٝٛ٘خ ح٠ُ ٛ٘خ ٝ

ٝٓخكٌْ ػ٠ِ ًَ طـَرش ٖٓ ٗظخثـٜخ , ٝحًح ٓ٘لض ُ٘خ حُلَٛش ٓٔظوز٬ ٓ٘ؼ٤ي حُ٘ظَ ك٢ 

ًِ ػ٠ِ حُلٍِٞ ؿ٤ٔغ حُزَحٓؾ ٝحُٔ٘خ٣ٍغ ٝٗيٍّ ح٧هطخء ٝٓٔززخطٜخ , أٓخ ٛ٘خ كَٔ٘

, ٤ٓٝزو٠ ػ٠ِ ٓظز٢٘ حُلٌَس خٕ ُٜخ ٗظخثؾ ؿ٤يس َٝٓٓٔش ُِلـٞسحُٔ٘طو٤ش حُظ٢ ١زوض ًٝ

كو٢ حٓوخ١ حُظـخٍد ػ٠ِ حُٞحهغ ح١ٌُ ٛٞ ٓٞؿٞى٣ٖ ك٤ٚ ٝرٔخ ٣ظ٬ءّ ٓغ ػوخكش ح٫ًخى٢ٔ٣ 

ٝح٤٠ُٔق ٢ٛٝ حَٜٓ رَٓظٜخ ٖٓ ح٤٠ُخع ر٤ٖ ٓظخٛخص ح٧هٌ ٝحَُى ٖٝٓ حهطؤ ٤ًٝق 

 ٜٗلق .

 يحذداث انبحذ : –رابؼب 

ٕ كـْ حٌُخٍػش حٌُز٤َ ٣ـؼِ٘خ ٓـز٣َٖ ػ٠ِ طٜـ٤َ ػ٤٘ش حُزلغ رٜيف حٍُٞٛٞ ح٠ُ ا -

كٍِٞ ؿ٣ِج٤ش طظٌخطق ٓغ رؼ٠ٜخ ٍُِٞٛٞ ح٠ُ كٍِٞ حٝٓغ , ٝػ٤ِٚ ٤ٌٕٓٞ حُزلغ 

, ٓٞحء ٖٓ ريأٝح رخَُٔكِش حُـخٓؼ٤ش ٤٣ٖ  ك٢ حَُٔحكَ حُـخٓؼ٤ش ٝٓخرؼيٓوٜٜخ ٍُِٔٞ

خٓؼ٤ش ٝ ٖٓ طٞهلض ٤َٔٓطْٜ حُـأ حُٔـخىٍس ١ٞػخ حٝ ًَح٤ٛش,َٝح ح٠ُ ك٢ ٣ٍٞٓخ ٝحٟط

٣ٍٞش, ًٌُي , رخ٩ٟخكش ح٠ُ كِٔش حُٜ٘خىحص ٓخ رؼي حُؼخ٣ٞٗش حُٔػ٘ي حرٞحد حُظؼ٤ِْ حُـخٓؼ٢

, ُٖ حُؼ٢ِٔ ٝح٫ًخى٢ٔ٣ ٌُٜٙ حَُ٘حثق ٝ ٓظخرؼش حُزلغ ٝحُظل٤َٜأٓ٘ظ٘خٍٝ ه٤٠ش حُؼَٔ 

ح٫ حٗ٘خ ٓٞف ٗٔظز٢  رؼٞ حُلٍِٞ ٖٓ  2011ٗيهَ ك٢ طلخ٤َٛ ح٫ًخى٢ٔ٣ ح١ٍُٞٔ هزَ 

ٌٛٙ ح٣َُ٘لش ٝٓؼَكش حُٜؼٞرخص حُظ٢ ٝحؿٜٞٛخ ٤ًٝق طـِزٞح ػ٤ِٜخ رخ٩ٟخكش ح٠ُ ٓؼَكش 

 حُٔـ٣َخص حُظ٢ هيٓظٜخ حُزِيحٕ ح٤٠ُٔلش ُْٜ .

 :ًٍْت انبحذأ -خبيظب
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ػ٠ِ ٟٓٞٞع  ءطؤط٢ ح٤ٔٛظٚ رخُيٍؿش ح٠ُٝ٫ حٗٚ ٤ِٔٓ ٝك٣َي ٖٓ ٗٞػٚ كوي ٢ِٓ ح٠ُٞ -

, ُِٝيٍٝ ٤ِٕٓٞ ٫ؿت كٍٞ حُؼخُْ 250ُٖٓ حٍح٫ًخى٤٤ٔ٣ٖ ح٤٣ٍُٖٞٔ ح٬ُؿج٤ٖ ك٢ 

, هخٛش حٕ حُؼِْ ٝحُٔؼَكش ح٠ُل٤ش حُٜخٓظش ك٢ ٤ش ٝح٤ٓ٬ٓ٫ش حُلٜش حٌُز٤َس ُٜخحُؼَر

 ُٖٓ حُلَٝد .

ط٢٤ِٔ ح٠ُٞء ػ٠ِ ح٤ٔٛش ح٫ٓظؼٔخٍ رَحّ حُٔخٍ حُل١ٌَ ٝحهظٜخى حُٔؼَكش رخ٩ٟخكش ح٠ُ  -

ػ٠ٔ حٕ ٣وّٞ حُٔظخرؼٕٞ ُِزلغ ٝحُٔئطَٔ ٝه٠خ٣خ حُِـٞء حُظٞٓغ رٚ ٝٓؼَكش ح٤ٔٛظٚ 

هخٛش حٕ حُزلغ ط٘خٍٝ رؼٞ ح٫كٜخث٤خص حُظ٢ طئًي ٝؿٞى حُلخؿش ُٔخ ٓزن , ٝح٫رلخع 

 ٕ .ُْ طؼط٠ ح٫ٛظٔخّ حٌُخك٢ ح٠ُ ح٥ حُٔٞؿٞىس ك٢ ٌٛح حُٔـخٍ ًؼ٤َس ح٫ حٜٗخ

ح٣َُ٘لش حُٔٔظٜيكش ٢ٛ ح٣َُ٘لش حُؼ٣َٔش حُظ٢ حٛـَٛخ ػ٘يٓخ ٜٗظْ رخُظؼ٤ِْ حُؼخ٢ُ كخٕ  -

٢ٛٝ ًٔخ طَٕٝ رؼي ؿ٤خد ح٫ٓظَحط٤ـ٤خص ٫كظ٠خٜٗخ هي ٝهؼض رؤ٣ي١ حُظطَف َٝٗ٘  18

, ٝحُلٍِٞ حُٔويٓش ٓٞف طؼ٤ي ؿٔغ ٌٛٙ ح٣َُ٘لش كٌخٍ حُؼ٘ق حُِٔٔق حُؼخرَ ُِليٝىح

 .ُٓخص٤خم ك٢ ح٧ٝػيّ ح٫ٗٔ ح٫ًؼَ ك٣ٞ٤ش ٝكٔخ٣ظٜخ ٝطؼ٤ي أٓخُٜخ ك٢ ح٫ٗيٓخؽ

 َخبئج انبحذ : - طبدطبا 

ٛ٘خى ػ٘خء ًز٤َ ٬ًُخى٢ٔ٣ ح١ٍُٞٔ ح١ٌُ ؿخىٍ ٣ٍٞٓخ ٍُِٞٛٞ ح٠ُ ٗوطش ٣ٔظط٤غ ٖٓ  -1

 ه٬ُٜخ حػخىس حٗظخؽ حك٬ٓٚ ح٫ًخى٤ٔ٣ش .

ُٓش ٝططٍٞٛخ كٍِٞ ٌُٖ ٟوخٓش ح٧ ٓلخ٫ٝص ٟلِش ٖٓ رؼٞ حُيٍٝ حُؼَر٤ش ٣٫ـخى  -2

ح٫ػيحى حُِحثيس ٬ُؿج٤ٖ ٝح٧ًخى٤٤ٔ٣ٖ ًٔخ حٕ حُز٤َٝهَح٤١ش ُٓخٜٗخ كخُض ىٕٝ حٓظ٤ؼخد أٝ

ٝىٝحٓش حُوٞح٤ٖٗ كخُض ىٕٝ حٓظؼٔخٍ ٍأّ حُٔخٍ حُل١ٌَ  ظؤ٤َٗحص,ح٤٘ٓ٫ش ٝحؿَحءحص حُ

ٓٞهق ٌٛٙ حُلٌٞٓخص هخٛش رؼي كَ٘ ح٤ُٔخٓخص ح٤٘ٓ٫ش  ٖٓحُؼَر٢ ٝٝؿٞى كخُش ٓو٢ 

حُلٌٞٓخص ٓٔئ٤ُٝخطٜخ حُظ٢  حُٔؼِ٘ش ك٢ ٓلخٍرش ح٫ٍٛخد ٣ُٝخىطٚ, ٝػيّ طلَٔ ٌٛٙ

 ُطخُٔخ ٟٝؼض ٟٖٔ ح٣ُٞٝظٜخ ٌٛح حُز٘ي .

ٓوخٍٗش رخُيٍٝ حُٔـخٍٝس طؼظزَ ط٤ًَخ ح٧ك٠َ ك٢ حٓظ٤ؼخد ح٧ًخى٤٤ٔ٣ٖ رٌخكش َٗحثلْٜ  -3

ىٍحؽ ط٤ًَخ ٟٖٔ اٗٚ ٫ ٣ٌٔ٘٘خ أ٫ ا, ؿ٘ز٤شحُظيحٍٝ حُٔخرن ُِؼٔخُش ح٧ٓوخٍٗش رخُلخؿش ُْٜ ٝ

, ًٔخ ُْ طٔخػي ك٢ ٖهيٓض ُْٜ ٓخ ٣٘ـؼْٜ ػ٠ِ حُظ٤١ٞحُيٍٝ حُظ٢ حٓظلخىص ْٜٓ٘ حٝ 

 ط٤ٌْٜٔ٘ .

ٓخُحُض حُيٍٝ حُٔـخٍٝس ٣ٍُٞٔخ طؼخ٢ٗ ٖٓ ػـَس ًز٤َس ك٢ حٓظؼٔخٍ ٍأّ حُٔخٍ حُل١ٌَ  -4

يّ ٓؼَكظٜخ رطَم ٌٛح ُؼيس أٓزخد حُٜٝخ حُللخظ ػ٠ِ ح٤ُي حُؼخِٓش حُٔل٤ِش ٝحٗظٜخء رؼ

ُٔٞحٍى هي  ٤ٟٝخػخً  ن ٌٛٙ حُظخَٛس ٛيٍحً ٜٓ٘ـ٤خطٚ ٝكٞحثيٙ, ٤ٓٝٔـَ حُظخ٣ٍح٫ٓظؼٔخٍ ٝ

 َٓص ٖٓ ٛ٘خ .
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ُوي ًخٗض حُيٍٝ ح٫ٍٝر٤ش حًؼَ هيٍس ػ٠ِ حٓظوطخد حُؼوٍٞ حُٔلٌَس ًٝخٗض رَحٓـٜخ  -5

 ؿخِٛس ٫ٓظوزخٍ ٌٛٙ حُؼوٍٞ ٝٓي حُؼـَحص حُٔٞؿٞىس ُي٣ٜخ .

ُوي ُٞكع ط٤ًَِ حُؼي٣ي ٖٓ حُٔ٘ظٔخص ك٢ حؿَحء حُيٍٝحص حُظي٣ٍز٤ش ػ٠ِ َٓ٘ٝع )  -6

ل٤َ( ٝٛٞ ح٤ُٔؼخم ح٫ٗٔخ٢ٗ ٝحُٔؼخ٤٣َ حُي٤ٗخ ك٢ ٓـخٍ ح٫ٓظـخرش ح٫ٗٔخ٤ٗش ٝح١ٌُ ُْ حٓ

٣٘خهٖ ٟٖٔ ٛللخطٚ حُٟٔٞٞع حُظؼ٢ٔ٤ِ ٌُٝ٘ٚ حٗخٍ حٗٚ طَى ٌٛٙ حُٜٔٔش ٍ )ح٢٘٣٫( 

أ١ ٗزٌش حُظؼ٤ِْ ك٢ كخُش حُطٞحٍة ٝحُظ٢ طٞكَ حُؼي٣ي ٖٓ حُٔؼِٞٓخص ٝح٤ُٜخًَ ح٫ىح٣ٍش 

 ٣َوش حهظ٤خٍ حُٔي٤ٍٖٓ .ُِؼ٤ِٔش حُظؼ٤ٔ٤ِش ١ٝ

ٝ أذ ػيّ حٛظٔخّ حُٔـخ٤ٓغ ح٤ُٔخ٤ٓش ًخى٢ٔ٣ رٔزطز٢٘ ٗؼخٍ ) حُو٬ٙ حُلَى١ ( ٨ُ -7

ؿ٤خد حُيػْ ك٢ حٌُؼ٤َ ٖٓ , ٝػيّ ٛيم حُ٘ٞح٣خ ك٢ رؼٞ حُلخ٫ص ٝح٫ٗٔخ٤ٗش رٚ

, ٌٝٛح حىٟ ريٍٝٙ ح٠ُ ح٫ٗؼٌخّ ِٓزخ رٌَ٘ ٓزخَٗ ػ٠ِ طَٜكٚ حُ٘و٢ٜ رل٤غ حُلخ٫ص

 .ُٔٔخػيس رؼ٠ْٜ ٖٓ ح٫ًخى٤٤ٔ٣ٖ ًخٗٞح ه٤ِ٤ِٖ ؿيحً  حٕ حُٔزخى٣ٍٖ

ٕ ح٫ٓظـخرش ًخٗض أ٫ اًخى٢ٔ٣ ٣ٜ٘خٍ رز٢ء ٕ حُٞحهغ ح٧أرخَُؿْ ٖٓ حُ٘يحءحص حٌُؼ٤َس ػٖ  -8

ٓو٤زش ٦ُٓخٍ 
1
. 

رل٤غ َٗ٘ ػ٠ِ ٓٞهغ , خً ٝٓزَٓـ ًز٤َحً  ُوي حٓظؼَٔص حُيٍٝ ح٫ٍٝر٤ش حُٟٔٞٞع حٓظؼٔخٍحً  -9

٣ويّ ٓؼِٞٓخص ػٖ حُٜٖٔ ٝحُٜ٘خىحص  طلخػ٤ِخً  طو٣ََحً  ٤ٗ2013ٔخٕ  2 رظخ٣ٍن BBCه٘خس 

٣ِض حُو٣َطش ًحُٔطِٞرش ك٢ حُيٍٝ ح٫ٍٝر٤ش ٝح٣ٌَٓخ ٝٓ٘ـخكٍٞس ٝؿ٘ٞد حك٣َو٤خ , ٝ

حُظلخػ٤ِش رطِذ ٖٓ حُٔظخرغ حٕ ٣٘خٍى حُٔؼِٞٓخص ٓغ حٛيهخثٚ ػ٠ِ ح٤ُٗٞٔخٍ ٤ٓي٣خ
2

 ,

٢ِٔ ٜٝٓٔ٘ؾ ٣ـ١َ رخٓظَٔحٍ ٟٖٔ ر٘ي ٌٝٛح ُْ ٣ؤص رخُٜيكش كٜ٘خُي طو٤٤ْ حكظ٤خؿخص ػ

حُٔؼِٞٓخص ح٫ٍٝر٢ ٣َ٘ٔ حُظـ٤٤َحص ٝحٌُؼخكش حٌُٔخ٤ٗش ٝحُويٓخص حُؼخٓش ٝحُلخؿخص 

 ح٫هظٜخى٣ش ٝحُٔؼَك٤ش , كْٜ ُْ ٣ظًَٞح ح٫ٍٓٞ طزخؿظْٜ .

ُْ طٔظطغ ًَ حُـٜخص ح٣ٍُٞٔش ر٘خء حػ٬ّ حػزض ٗلٔٚ ٝهيّ ٗلٔٚ ُِـ٤ٔغ ػ٠ِ حٗٚ حػ٬ّ  -10

ٞرخص حُظ٢ ٣ٞحؿٜخ ح٬ُؿت , ٣ٝوّٞ ريٍء حُٔٞح٤ٟغ حٌُؼ٤َس حُظ٢ هخٓض ٛخىم ٣٘وَ حُٜؼ

 ر٤٘ط٘ش ح١ٍُٞٔ ك٢ رؼٞ ؿٜخص ح٫ػ٬ّ
3
, ر٤٘ٔخ َٗ٘ص ػيس ٓٞحى حػ٤ٓ٬ش ٝهخٛش  

ك٢ ٝٓخثَ ح٫ػ٬ّ ح٫ٍٝر٤ش ًٍِص ػ٠ِ حٕ ح١ٍُٞٔ ١ً ًلخءس ػ٤ِٔش ػخ٤ُش ٝحْٜٗ 

ح٫ػ٠ِ طل٬٤ٜ ىٍح٤ٓخ ر٤ٖ ؿ٤ٔغ ٓٞؿخص حُِـٞء
4 
. 

ًؼ٤َ ٖٓ حُٔ٘خ٣ٍغ ح٫ٗٔخ٤ٗش حُظ٢ حٛظٔض رخُظؼ٤ِْ حٝ حُظؼ٤ِْ ح٢ُٜ٘ٔ ٝح١ٌُ رٔـِٔٚ ٫   -11

٣ٌَ٘ ري٬٣ ػٖ حٌُِٔ٘ش ح٫ٓخ٤ٓش ح٫ حٜٗخ ًخٗض ػ٘ٞحث٤ش ٌٍَٝٓس ًؼ٤َح ٝرؼ٠ٜخ 

                                                           
1
 تلفنثر لإلعالم ) تلموقع تاللكترونً ( – 2015-09-01/  كوسث رهثم - تلسورٌٌن تلطالج إحبثط لحجم تقدٌري إحصثء 
2
 هٌبة تإلذتعة تلبرٌطثنٌة )تلموقع تاللكترونً( – رٌز مثرتن صعج، نور كوستث، كثمٌال – تلخثرج فً طلبثً  تألكثر تلعشرون تلمهن 
3
 )تلموقع تاللكترونً(2015سبتمبر –تقرٌر للشرق تالوسط ٌفند حوتر للقنثة تلروسٌة تالولى تحت هذت تلعنوتن  –تلالجا تلسوري ترهثبً وكسول  
4
 دتبمة إقثمثت على تلحثصلٌن تلالجبٌن لجمٌع تلهجرة ومجلس تلسوٌدي تلعمل مكتج إحصثبٌثت 
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ٓٔظٍٞى كظ٠ ريٕٝ طؼي٣َ ػ٠ِ حُٟٞغ ح١ٌُ ٗٔوطٚ ػ٤ِٜخ حٝ ُْ ٣لَٜ ٍر٢ ر٤ٖ 

 حُؼَٔحَُٔ٘ٝع حُظؤ٢ِ٤ٛ حٝ حُظي٣ٍز٢ ٝٓٞم 
1
. 

ؿَهض حُٔ٘ظٔخص ح٣ٍُٞٔش ك٢ طلخ٤َٛ حُظٞػ٤ن ٝحُظو٤٤ْ ٝحُوٞحثْ حُٔخ٤ُش ٝحهظخٍص  -12

ُ٘لٜٔخ حُلٍِٞ ح٫َٜٓ ًخُِٔش حُـٌحث٤ش , ٝرؼ٠ٜخ طٞؿٚ ٗلٞ حٓظَحط٤ـ٤ش حُزيء ٖٓ حُٜلَ 

ٝحػخىس حهظَحع حُؼـِش ك٢ ط٤ٔ٘ش ٝر٘خء حُويٍحص , ٓغ حُؼِْ حٕ حُظ٤َْٓ حك٠َ , ػيح ػٖ 

لخد حُٔؼَكش ػ٠ِ ًُي , ٝٛيٍ حٝهخص حُطِزش رظؼيى حُٔ٘خٛؾ ٝػيّ حَٗحف ؿ٤َ حٛ

 ح٫ٛظٔخّ رخ٧ًخى٤٤ٔ٣ٖ حٝ ط٢٤ِٔ ح٠ُٞء ػ٠ِ ٌٛٙ حٌُظِش حُٜٔيٍٝس ٖٓ حُؼِٔخء ح٤٣ٍُٖٞٔ .

ُوي ًخٗض طـَرش َٓحًِ حُظؼ٤ِْ حُٔئهض حُوخٛش رخ٤٣ٍُٖٞٔ ك٢ ط٤ًَخ ؿ٤يس ؿيح ح٫ حٕ  -13

٤ش ك٤غ طْ طل٣ِٜٞخ ُظٜزق ٟٖٔ هخثٔش حَٗحف ٓٞء ح٫ىحٍس ح١ٌُ كَٜ كَٜٓخ ح٫ٓظو٬ُ

 ُٝحٍس حُظَر٤ش حُظ٤ًَش .

, ٢ٛ ػزخٍس ػٖ ٓوظَٜحص كٍِٞ خص ٝكٍِٞ هي حَٗص ح٤ُٜخ ك٢ حُزلغٛ٘خى ط٤ٛٞ -14

 ك٤غ ٫ ٢ٌ٘٘ٔ٣ ح٫ٓظلخٟش ك٤ٜخ ٛ٘خ , ًَٝ ٝحكيس ٜٓ٘خ طلظخؽ ح٠ُ ك٤ِ حًزَ ُِ٘وخٕ .

ًٌُٝي ٬ُٓث٢  ٫ًٝ أل٢ٔ رٜخ ٗك٢ حُزلغ ط٤ٛٞخص هخٛش ٬ًُخى٤٤ٔ٣ٖ ح٤٣ٍُٖٞٔ حٜٗق  -15

 .ح٤٣ٍُٖٞٔ ٝحُؼَد

 :يُبلشت انبحذ -طببؼب

  2011طل٤َِ حُٟٞغ ح٫ًخى٢ٔ٣ ح١ٍُٞٔ رؼي: 

ًٌُٝي ػٖ ٫ ٣٘لَٜ ك٢ ٓؼخٗخطٚ ػٖ هزِٚ  2011حٕ حُٟٞغ ح٫ًخى٢ٔ٣ ح١ٍُٞٔ رؼي  -

, ٝح١ٌُ ًخٕ حهَ ٓخ ٣ٞٛق رخٕ هٔش حُٔؤٓخس حٕ طٌٕٞ حًخى٤ٔ٣خ ٓؼ٤ِٚ ح٫ًخى٢ٔ٣ حُؼَر٢

ػَر٤خ ٝرخٌُحص ٣ٍٞٓخ ٣َٜٓٝخ 
2

, ُظخط٢ حُٔ٘ٞحص ح٫ه٤َس ٝطو٢٠ ػ٠ِ حٌَُ٘  

ٝح٢ٌِ٤ُٜ  , ك٤غ حٕ ٛ٘خى هَِ ك٢ حُ٘ظخّ حُظؼ٫٢ٔ٤ًِخى٢ٔ٣ حُٔلَؽ حٓخٓخ ٖٓ ٓلظٞحٙح

ِّٞ حُؼ٤ِٔش ٝحُزلؼ٤ش ٝحُظ٢ , كخك٠َ ٣َٗلش ػ٤ِٔش طيهَ ك٢ حُؼح٫ىح١ٍ ُِيٍٝ حُؼَر٤ش

ح٫هَ , ك٢ ك٤ٖ حٕ خٍ طؼ٤ِْ حُـ٤َ ٓخ هزَ حُـخٓؼ٢ط٤ِٜخ ك٢ حُظل٤َٜ حُؼ٢ِٔ طيهَ ٓـ

٠ حُي٣ٖ ٝح٤ُٔخٓش ٝحُـ٤ٖ ٝح٫ٖٓ , ٖٝٓ ُْ ٣ظؼِْ ٣ٌٛذ حُطل٬٤ٜ طٌٛذ ُٞظخثق حُيُٝش

 , ٌٛح رخ٩ٟخكش ح٠ُ ٝؿٞى كٌٞٓخص ًَ ٓخ٣َُ٘لش طلٌْ ٓخ هزِٜخ ٖٓ حَُ٘حثقٌٝٛٙ ح

 ٣ٜٜٔخ حُللخظ ػ٠ِ حُِٔطش ٌٝٛح حٗؼٌْ ١زؼخ ػ٠ِ ًَ حَُ٘حثق ٤ُْٝ ح٫ًخى٤ٔ٣ش ٜٓ٘خ .

                                                           
1
تقٌمت فً تركٌث دورتت تحت تسم ) مسثعد تجثرة خثرجٌة ( وكثن تلبثحث تول من تنضم تلى تلدورة وقد تقٌمت بجهود مشتركة بٌن ؼرفة صنثعة  

نوع من عنتثج مع عدة منظمثت ضمن تطثر تخفٌؾ تالزمة تلسورٌة ، تال تنهث توقفت عند هذت تلحد ولم ٌحصل ربط بٌن تلمتدربٌن ومن ٌلزمه هذت تل
 تلمتدربٌن .

2
 تلدالبل تالرشثدٌة -مإشر هجرة تالدمؽة –تلبنك تلدولً  –منهجٌة قٌثس تلمعرفة  
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حٕ حُظلٍٞ ٗلٞ ح٬ُٔف ٝحٗظ٘خٍ حُلَد ٝحٓظيحىحٛخ ػ٠ِ حُزوؼش ح٣ٍُٞٔش , رخ٩ٟخكش ح٠ُ  -

٫ٝءحطٜخ حؿزَ حُؼي٣ي ػ٠ِ  ىطؼيى ٤ٓطَس حُٔـٔٞػخص حُؼ٣ٌَٔش ػ٠ِ ح٫ٍٝ ٝطؼي

٤ًِش حُؼٔخٍس ريٓ٘ن ٝؿخٓؼش كِذ ٝطلٍٞ حُٔيحٍّ  , ٖٝٓ ػْ ًخٕ حٓظٜيحفحَُك٤َ

ٝحَُٔحكن حُل٤ٌٓٞش ح٠ُ ٬ٓؿت, ًٌُٝي هِش ػيى حُط٬د ك٢ حُـخٓؼخص حُوخٛش حُظ٢ 

ح٫ًخى٤٤ٔ٣ٖ ح٠ُ ٍ ًخٗض حٓخٓخ ٓٞؿٞىس ك٢ ٟٞحك٢ حُٔيٕ , ًَ ًُي حىٟ ح٠ُ حٟطَح

طَى حُزِي كْٜ رخُٜ٘خ٣ش حٛلخد ٍٓخُش ػ٤ِٔش ٝٓٔئُٕٝٞ ػٖ ػخث٬ص ٝحٍرخد ٓ٘خٍُ 

 .٣ٝـذ حٕ ٣زلؼٞح ػٖ ُؤش ػ٤ْٜ٘ 

ػٖ حُيٍحٓش حُـخٓؼ٤ش ك٢ حُٔ٘طوش,  حُظوخ٣ٍَ حُي٤ُٝش حُظ٢ طَٛي أػيحى حُط٬د حُٔ٘وطؼ٤ٖ -

حُط٬د ح٤٣ٍُٖٞٔ ٣ِظلوٕٞ ك٢ حُٔجش ٖٓ  6, اً إٔ أهَ ٖٓ طٌ٘ق ؿِءحً ٖٓ كـْ حٌُخٍػش

, يٍٕٓٞ رخُـخٓؼش هزَ حٗي٫ع حُلَدك٢ حُٔجش ْٜٓ٘ ٣ 25رخُـخٓؼخص ح٤ُّٞ, ر٤٘ٔخ ًخٕ 

ٝػ٠ِ حَُؿْ ٖٓ حُى٣خى ح٫ٛظٔخّ حُي٢ُٝ رٌٜٙ حُو٤٠ش حُٜخٓش, ا٫ إٔ حُـٜٞى حُٔزٌُٝش, 

 ٝطلي٣يحً ك٢ ىٍٝ حُـٞحٍ حُؼَر٤ش, ٓخُحُض أهَ رٌؼ٤َ ٖٓ حُطٔٞف ٝح٫كظ٤خؽ.  

 

 حُط٬د حُِٔظلوٕٞ حُط٬د حُٔٔظٜيكٕٞ حُط٬د\حُزِي

 1784 29062 ط٤ًَخ

 8549 29291 ُز٘خٕ

 ؿ٤َ ٓؼِّٞ 6758 حُؼَحم

 6057 15544 ح٫ٍىٕ

 2014كٜخء حُ٘زخد ح٤٣ٍُٖٞٔ حُٔظَٔر٤ٖ ٖٓ حُظؼ٤ِْ حُؼخ٢ُ ك٢ ىٍٝ حُـٞحٍ كظ٠ ٜٗخ٣ش ا

ٍؿْ حٍطلخع ػيىْٛ ح٤ُّٞ, اً طـٚ ًٔخ إٔ حٌُِٔ٘ش ٫ طظؼِن رخُط٬د ح٤٣ٍُٖٞٔ ٝكيْٛ,  -

حُٔ٘طوش رط٬د ٫ؿج٤ٖ ٖٓ ح٤ُٖٔ ٝحُؼَحم ٤ُٝز٤خ ٝحُٜٞٓخٍ ٝحُٔٞىحٕ ؿ٤ٔؼْٜ ٣لظخؽ 

 ا٠ُ ٓٔخػيس ٤ُظٌٔ٘ٞح ٖٓ حٓظٌٔخٍ طؼ٤ِْٜٔ.

 : ٛؼٞرخص ُٝٞؽ ح٫ًخى٤٤ٔ٣ٖ ح٤٣ٍُٖٞٔ ح٠ُ ٓٞم حُؼَٔ ٝحُٔـخ٫ص حُزلؼ٤ش 

حٝ حُٝجي ح٣ٌُٖ ُي٣ْٜ ًز٣َخء ٢٘١ٝ  حُِـش ٝهخٛش حُيٍٝ حُظ٢ ٫ طظليع ح٣ِ٤ٌِٗ٫ش -1

 ػخ٢ُ .

 ط٣َِٝ حُٜ٘خىحص ٝحُٞػخثن حىٟ ح٠ُ ٍكٞ حُظؼخَٓ ٓغ حُٜ٘خىحص ح٣ٍُٞٔش . -2

: حُز٤َٝهَح٤١ش ٝحَُٝط٤ٖ ك٢ ط٤٤َٔ حُٔؼخ٬ٓص ٝحٓظؼٔخٍ حُز٣َي ىٝحٓخص حٍُٞه٤خص -3

حٍُٞه٢ رٌَ٘ ٌٓؼق ؿيح ٓخ ٣ؼ٢٘ ه٠خء ٍٜٗٞ ٣ٞ١ِش )٫ ٣وَ ػٖ ٓ٘ش( ٩ٜٗخء 
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ٍ ح٤٣ٍُٖٞٔ كن حُؼَٔ ٝحُيٍحٓش  ك٢ رؼٞ حُيٍٝ كظ٠ أٍٝحم ح ّٞ ُِـٞء حُظ٢ طو

 ح٫ٍٝر٤ش ٜٓ٘خ.

, كخُ٘ظخّ ٣َٟ حُٟٔٞٞع حٗٚ طٜـ٤َ ه١َٔ رخص ح٤ُٔخ٤ٓش حُيحه٤ِش ٝحُوخٍؿ٤شحُظـخً -4

٬ًُخى٤٤ٔ٣ٖ ٝحُؼِٔخء طلض ؿطخء ٗظ٣َش حُٔئحَٓس حُ٘خِٓش ٌَُ كؼَ ٫ ٣ؼـذ حُ٘ظخّ , 

 حُـٞحٍ ىٍٝح ًز٤َح ػ٠ِ كي ٍح١ حُ٘ظخّ . ٌٝٛٙ حُٔئحَٓس ُؼزض ك٤ٜخ ىٍٝ

كَٜ ٣ٍٞٓخ ٖٓ رؼٞ حُٔـخ٤ٓغ حُؼَر٤ش ٝحُي٤ُٝش , ك٤غ حٕ حُلخ٤ِٖٛ ػ٠ِ  -5

 2012حُٔخؿٔظ٤َ ك٢ حُظوٜٜخص حُطز٤ش ريٍؿش حُٔخؿٔظ٤َ ػخٗٞح ٛؼٞرخص رؼي 

٤َ رٔخ ٣يػ٠ ٜٗخىس حُزٍٞى ٝ حُٔخؿٔظأحٕ حُ٘ظخّ حٓظزيٍ ٜٗخىس حُظوٜٚ  ك٤غ

, طْ خٓؼش حُؼَر٤ش ٝٓـِْ حُٜلش حُؼَر٢ٝؽ ٣ٍٞٓخ ٖٓ حُـ, ٝرٔزذ هَح١ٍُٞٔ

ٍكٞ حُظؼخَٓ رٌٜٙ حُٜ٘خىس حُلي٣ؼش ٖٓ رؼٞ حُيٍٝ ك٤غ حٕ حهَ ٓخ ِٜٝٛخ ٢ٛ 

حٓخ ح٤ُٜـش حُـي٣يس كِْ ٣ؼَكٞح رٜخ ٝحػظزَٝٛخ  2011حُٜ٘خىحص حُظ٢ ًخٗض طٔ٘ق هزَ 

 ط٣َِٝح .

ٗظٔش حُؼَر٤ش ٝكَٟض ك٢ ح٧ػ٠ِ ًَ ٢ٗء  ه٤َحً أ٤٘ٓش حُظ٢ ٤ٛٔ٘ض حُز٤َٝهَح٤١ش ح٧ -6

, ك٤غ حٕ ح١ٍُٞٔ ٓٔٔٞف ُٚ ٍح٤ٟٜخأ ح٠ُحؿَحءحص ٛخٍٓش ػ٠ِ ىهٍٞ ح٤٣ٍُٖٞٔ 

 حُيهٍٞ ريٕٝ ك٤ِح ح٠ُ حُٔٞىحٕ ٝح٤ُٖٔ كو٢ . 2015ر٤ٖ حُيٍٝ حُؼَر٤ش ك٢ ٜٗخ٣ش 

ػيّ ٝؿٞى ٤ٛجش طـ٤ٔؼ٤ش طـٔغ ح٫ًخى٤٤ٔ٣ٖ حُؼَد حٝ ١ًٝ حُظٞؿٚ حُٞحكي حٝ ١ًٝ  -7

, كظ٠ حُيٍٝ حُظ٢ طؼخ٢ٗ ٖٓ َٛحػخص حُٔظوخٍرش حٝ ح٫ٛيحف حُٔ٘ظًَش حٝحُؼوخكخص 

ُؼ٤ِٔش حُظ٢ ٜٓٔش ح٤ُٜجش طـ٤ٔغ حُظـخٍد ٝطوي٣ْ حُٜ٘ق ٝح٫ٓظ٘خٍحص ُظ٬ك٢ حُلـٞس ح

 .حطٔؼض ٝآهٌس رخُظٔيى

طؼيى ٓٞؿخص حُٜـَس ٝحُِـٞء ٝحُِ٘ٝف  رٔزذ كَٝد ىحه٤ِش ٤ٓٝطَس حُلَم  -8

ح٠ُ طـ٤َحص ٤ٓخ٤ٓش هخٍؿ٤ش ًٔخ كَٜ ٓغ  حُؼ٣ٌَٔش ػ٠ِ ح٫ٍٝ رخ٩ٟخكش

ح٤٣ٍُٖٞٔ ك٢ َٜٓ ٝح٤ُٖٔ
1
. 

ىػٞحص حُلٌٞٓش حُٔئهظش حُٔظٌٍَس ُِللخظ ػ٠ِ حٌُخىٍ حُٜل٢ ك٢ حُ٘ٔخٍ ح١ٍُٞٔ  -9

ٝحُـ٘ٞد ٝحىٍحؿٚ ًٔطِذ ىحثْ ُيٟ حُـٜخص حُظ٤ًَش ٝح٫ٍى٤ٗش حٟخف ٛؼٞرش 

ٖ حُٜل٤٤ٖ حُٔٞؿٞى٣ٖ حٟخك٤ش طيٍؽ ح٠ُ ؿخٗذ حٓظلخُش حُظؼي٣َ رخُ٘ٔزش ٬ًُخى٤٤ٔ٣

ْٜ ٖٓ ك٢ ط٤ًَخ ٝح٫ٍىٕ , ٝر٘لْ حُٞهض ُْ طلؼَ ٌٛٙ حُـٜش ٢ٗء ٫ٓظ٤ؼخرْٜ حٝ ٓ٘ؼ

 .حُوَٝؽ ر٬ ػٞىس ح٠ُ حٍٝرخ

ُوي ًخٗض حُظـَرش حُلِٔط٤٘٤ش ك٢ ًَ ٖٓ ُز٘خٕ ٝح٫ٍىٕ ٤ًٝق طلُٞض ٖٓ ٟٓٞٞع  -10

َ ًز٤َ ٌُٜٙ ٓئهض ح٠ُ ط٤١ٖٞ ػْ طو٢ِ حُٔـظٔغ حُي٢ُٝ طي٣ٍـ٤خ ػٖ حُظِحٓخطٚ حػ

                                                           
1

تلبثحث   
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حُيُٝظ٤ٖ ػ٠ِ حُظَك٤ذ ٝح٫ٓظوزخٍ ٬ُؿج٤ٖ ػيح ػٖ حُٔٞحهق ح٤ُٔخ٤ٓش ُزؼٞ 

ح٫كِحد ك٢ ُز٘خٕ , ٝٝؿٞى كٔلش حَٓ ُلِٔط٢٘٤ ح٫ٍىٕ ك٢ طلٖٔ ح٫ٟٝخع 

, حك٬ْٜٓ ك٤ٜخ هز٤َ حُلَد ح٣ٍُٞٔشح٤ُٔخ٤ٓش ٝكُْٜٜٞ ػ٠ِ ؿـَحك٤خ ٣ؼ٤يٕٝ حٗظخؽ 

ٌٙ حُلٔلش ٖٓ ح٤٣ٍُٖٞٔ ك٤غ ًخٗض طٞهؼخطْٜ ٝػيّ ٍؿزظْٜ حُزخ٤٘١ش ك٢ ٓ٘خًٍظْٜ ٛ

ط٤َ٘ ح٠ُ ػيّ ٝؿٞى كَ ُِو٤٠ش ح٣ٍُٞٔش, رخ٩ٟخكش ح٠ُ حٕ حُؼَحه٤٤ٖ ٓٞؿٞى٣ٖ 

 .ٍىٕرٌؼخكش ك٢ ح٫

ٝ ٟٝغ ح٤ُٔخٓخص أيّ حَٗحًٚ ك٢ حُوَحٍحص حُوخٛش رٚ, ًخى٢ٔ٣ ٓظِو٢ ٝػحػظزخٍ ح٧ -11

 .٣ٍز٤ش ٝحُزَحٓؾ حُٔٞؿٜش ٤٣ٍُِٖٞٔحُظي

 .ح٤٠ُٔلش ٝػيّ حَُؿزش ك٢ حُظطؼ٤ْ ٣ش حُٔ٘ظؾ ح٢٘١ُٞ ػ٠ِ حُي٤ٍٓٝطَس كٌَس كٔخ -12

حهظ٬ف حُ٘ظْ حُظؼ٤ٔ٤ِش ر٤ٖ حُزِيحٕ كٔؼ٬ ٗظخّ حُظوٜٚ ريٍؿش حُٔخؿٔظ٤َ رؼي  -13

رٌخ٣ٍُّٞٞ ح٤ُٜيُش ٓظٞحؿي كو٢ ك٢ ٣ٍٞٓخ ٝؿ٤َ ٓؼظَف رٚ ك٢ حُيٍٝ حُؼَر٢ ًخكش 

ٝكظ٠ ط٤ًَخ 
1

 

ر٤ٖ ىٍٝ حُـٞحٍ ٝىٓ٘ن ٝحُظؼخٕٝ ك٢ رؼٞ حُٔـخ٫ص  حٗوطخع رؼٞ ه٘ٞحص حُظٞحَٛ -14

ٓٔخ حىٟ ح٠ُ ح٣وخف حُظوخ١ذ ر٘ؤٕ طيه٤ن حُٜ٘خىحص ػ٠ِ حَُؿْ ٖٓ روخء حُٔلخٍحص 

 ح٣ٍُٞٔش ه٤ي حُؼَٔ ك٢ ًَ ىٍٝ حُـٞحٍ .

حُٔ٘ظٞٓش حُظؼ٤ٔ٤ِش حُظ٢ طلُٞض ك٢ حٓظَحط٤ـ٤ظٜخ ٖٓ حُزلغ ح١ٌُ حُـ٢ طٔخٓخ ح٠ُ  -15

حء ح٫رلخع ٤ُْٝ ُٜخ ىٍح٣ش ظـض حؿ٤خٍ ؿ٤َ هخىٍس ػ٠ِ حؿَحُظي٣ٍْ كو٢ ٝرخُظخ٢ُ حٗ

 .٠٣خً أرٌُي 

, ًٔخ ٖػيّ ٝؿٞى طٔؼ٤َ ُٔل٤ٟٞش حُِـٞء ك٢ رؼٞ حُزِيحٕ حُظ٢ ُـخ ح٤ُٜخ ح٤٣ٍُٞٔ -16

كَٜ ٧ُٝجي ح٤٣ٍُٖٞٔ ح٣ٌُٖ ِٗكٞح ٖٓ ح٤ُٖٔ رؼي حٕ ًٛزٞح ح٤ُٜخ روٜي حُؼَٔ ػْ 

, ُْٝ ٣ؼظزَ ك٢ ح٤ُٖٔ ٤٘ٓشٟٝخع ح٧رؼي طؤُّ ح٫ 2015ؿخىٍٝٛخ ح٠ُ حُٔؼٞى٣ش رؼخّ 

ٕ أ٤َ ُٔل٤ٟٞش ح٬ُؿج٤ٖ ريٍٝ حُو٤ِؾ, كظ٠ ٛئ٫ء ٫ؿج٤ٖ رَ ُحث٣َٖ ك٤غ ٫ طٔؼ

ؿ٘ز٤ش ك٢ ح٣َُخٝ ٫ طوزَ ١ِزخص حُِـٞء رظؼ٤ِٔخص ٖٓ حُلٌٞٓش حُٔلخٍحص ح٧

حُٔؼٞى٣ش 
2
 . 

 : ُٚ٤ًق ػَٔ رؼٞ ح٫ًخى٤٤ٔ٣ٖ ُِزوخء حٝ حُٔٔخػيس ك٢ ٓـخ 

حُٔـظَر٤ٖ ح٤٣ٍُٖٞٔ ػ٠ِ حُٔٔخٛٔش ك٢ طوي٣ْ حُيػْ ٬ًُخى٤٤ٔ٣ٖ رٌَ٘  ػَٔ حٌُؼ٤َ ٖٓ -1

ٓزخَٗ ٓؼَ ٓ٘ظٔش ؿٍٔٞ حُظ٢ حٓ٘ض حُو٤َِ ٖٓ حُٔ٘ق , ًٌُٝي حُٔ٘ظٔخص حُٔظوٜٜش 

                                                           
1
 تلبثحث 
2
 تلبثحث 
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ك٢ حُؼَٔ ح٫ٗٔخ٢ٗ ٝحُظ٢ حٓظطخػض طخ٤ٖٓ رؼٞ ٝظخثق حُؼَٔ ٬ًُخى٤٤ٔ٣ٖ ك٢ ط٤ًَخ 

 حٝ ك٢ ٣ٍٞٓخ .

ٓـٔٞػش ٖٓ حُطِزش ح٤٣ٍُٖٞٔ ك٢ ط٤ًَخ ُظوي٣ْ ٌٓظذ حُطِزش حُـخٓؼ٤٤ٖ : حٓٔٚ  -2

ٓٔخػيحص ُٖٔ ٣َؿذ رخُظويّ ُِٔ٘ق حُٔويٓش ٤٣ٍُِٖٞٔ ًٝخٗض ٛ٘خى ٓزخىٍحص كَى٣ش 

حهَٟ ر٘لْ ٌٛح حُٔـخٍ ٓؼَ ح٣ٍُٞٔش ٌٗح ه٤َِ حُظ٢ ٓوَص ٖٓ ٝهظٜخ ح٢ٓٞ٤ُ 

 .ظلخىس ٜٓ٘خ ػزَ ٛللظٜخ ػ٠ِ حُل٤ٔزٞى٩ػطخء ٜٗخثق ٬ًُخى٤٤ٔ٣ٖ حَُحؿز٤ٖ رخ٫ٓ

ٛللخص حُل٤ْ رٞى حُظ٢ ُهَص ٝحُىَٛص رٜخ حُؼِّٞ رخُِـش حُؼَر٤ش ك٢ ح٥ٝٗش  -3

ح٫ه٤َس ٓؼَ ٛللش ًَِٓ كٔٚ ح٫ٌُظ٢َٗٝ ُِطذ ٝح٫ٍٗخى حُ٘ل٢ٔ ح١ٌُ ٓخْٛ 

 2011رخُو٤َِ رٔي حُؼـَس حُظ٢ كِٜض رلٔٚ ك٢ ٓـخٍ حُطذ حُ٘ل٢ٔ ر٤ٖ ػخّ 

حُؼخُْ حُ٘ل٢ٔ كٍٞ  ك٤غ حٜٓٔخ ٓـٔٞػش ٖٓ حُٔوظ٤ٜٖ ح٤٣ٍُٖٞٔ رخُطذ 2015ٝ

ُِظٞحَٛ ٓغ ح٠َُٟٔ هَٟ ُـِٔخص حُؼ٬ؽ حُ٘ل٢ٔ ٝح٢ًُِٞٔ أٝحٓظويٓٞح رَحٓؾ 

, ٝٓخُحُض طويّ هيٓخطٜخ ح٠ُ ح٫ٕك٢ ىحهَ ٣ٍٞٓخ
1
. 

حٗ٘خء ٜٓ٘خص حُظؼ٤ِْ ح٫ٌُظ٢َٗٝ ٝٗزٌخص حُظ٘ز٤ي حُٔؼِٞٓخط٢ ٖٓ هزَ حُٔزَٓـ٤ٖ  -4

ُظؼ٤ِْ حُِـخص رخُيٍؿش ح٠ُٝ٫ ح٤٣ٍُٖٞٔ رؼ٠ْٜ ًٝخٗض ٓٔخٛٔخص ٌٛٙ حُٜٔ٘خص 

 ُِزِيحٕ حُظ٢ ْٛ ك٤ٜخ ٓٞؿٞى٣ٖ.

٢ٛٝ رخ٩ٟخكش ح٠ُ ح٤ُٜجخص حُي٤ُٝش  ؛ٓزن ػ٠ِ ٓز٤َ حًٌَُ ٤ُْٝ حُلَٜ ٓخ -5

حُٔوظٜش ر٘ئٕٝ حُظؼ٤ِْ حٝ حٗوخً حُؼِٔخء ٝحُيكخع ػْٜ٘ ُْ طَطن ح٠ُ كي حُظ٤ٔ٘ن حُـ٤ي 

 ٝىس ؿيح.ك٤ٔخ ر٤ٜ٘خ كٌخٗض حُٔوَؿخص ه٤ِِش ُٔيه٬ص ح٬ٛ ٓلي

 ْحُؼخ٢ُ ٍٝػخ٣ش ٗئٕٝ ح٧ًخى٤٤ٔ٣ٖ ح٤ُٜجخص حُي٤ُٝش ٝحُٔل٤ِش حُٜٔظٔش رخُظؼ٤ِ: 

 ”.ح٤ٌُٞٗٔٞ“ٓ٘ظٔش ح٧ْٓ حُٔظليس ُِظَر٤ش ٝحُؼِْ ٝحُؼوخكش  -1

 INEEٓ٘ظٔش ح٢٘٣٫ :  -2

 ((An international network for education in emergencies  

٢ٛ ٗزٌش ػخ٤ُٔش ” آ٢٘٣“إ حُ٘زٌش حُٔ٘ظًَش ًُٞخ٫ص حُظؼ٤ِْ ك٢ كخ٫ص حُطٞحٍة  

ٓلظٞكش ٓئُلش ٖٓ أػ٠خء ٣ؼِٕٔٞ ٓؼخً ٟٖٔ ا١خٍ ػَٔ اٗٔخ٢ٗ ٝط١ٞٔ٘ ٠ُٔخٕ كن 

 ؿ٤ٔغ حُ٘خّ رظؼ٤ِْ ٗٞػ٢ ٝآٖٓ ك٢ كخ٫ص حُطٞحٍة َٝٓكِش حُظؼخك٢ رؼي ح٧ُٓخص. 

 GCPEA :ـٔخص حُوطَسلٔخ٣ش حُظؼ٤ِْ ٖٓ حُٜحُظلخُق حُؼخ٢ُٔ ُ -3

 ( (Global Coalition to Protect Education from Attack 

ٝٛٞ طلخُق ك٣َي ٖٓ ٗٞػٚ ٓئُق ٖٓ ػيس ٓ٘ظٔخص ى٤ُٝش ٜٓ٘خ ٓـِْ ٓٔخػيس 

                                                           
1

ون فً تم تنشثء هذه تلصفحة من قبل تلبثحث تلذي قدم خدمث تالنشثء وتلتصثمٌم وتلتسوٌق للمركز وجمع عدد من تلمختصٌن بثلمجثل تلنفسً تلمتوزع 

ول تلعثلم ، وكثنوت جمٌعهم فً حمص ، عملت هذه تلصفحة فً وقت كثنت فٌه حمص بحثجة تلى تقدٌم تلدعم تلنفسً وكثن هنثك نقص هثبل تو د
 شبه معدوم لمقدمً هذت تلنوع من تلرعثٌة 
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(, ٗيحء ؿ٤٘ق, ٤ٖٛٞٓ ٍح٣ظْ ٝٝطٖ, ٓؼٜي CARAح٧ًخى٤٤ٔ٣ٖ حُٔؼ٤َٟٖ ُِوطَ)

ح٣َُٝ٘ـ٢ ٬ُؿج٤ٖ, ٓئٓٔش كٔخ٣ش , حُٔـِْ IIEحُظؼ٤ِْ حُي٢ُٝ/ٛ٘يٝم اٗوخً حُيح٤ٍٖٓ 

( , ٛ٘يٝم ٓٔخػيس حُط٬د ٝح٧ًخى٤٤ٔ٣ٖ PEICحُظؼ٤ِْ ٖٓ حٗؼيحّ ح٧ٓخٕ ٝحُِ٘حػخص)

, ٤ٛجش اٗوخً حُطلُٞش )حٗوٌٝح ح١٧لخٍ(, ٗزٌش حُيح٤ٍٖٓ SAIHح٣َُٝ٘ـ٢ حُي٢ُٝ 

حُٔؼ٤َٟٖ ُِوطَ, ح٤ٌُٞٗٔٞ, ٓل٤ٟٞش ح٧ْٓ حُٔظليس حُٔخ٤ٓش ُ٘ئٕٝ ح٬ُؿج٤ٖ, 

٤ق, ٓئٓٔش ٍٝٝ ط٘خ٣ِي ٫ٞٛٗي. حُظلخُق حُؼخ٢ُٔ ُلٔخ٣ش حُظؼ٤ِْ ٖٓ حُٜـٔخص ٣ُؼي ح٤ُٞٗٔ

 ٖٓ َٓ٘ٝػخص ًَِٓ طخ٣يُ, ٝٛٞ ٓ٘ظٔش ؿ٤َ ٛخىكش َُِرق ٓؼلخس ٖٓ ح٠َُحثذ .

(: ٣ٞكَ ٛ٘يٝم اٗوخً حُؼِٔخء Scholar Rescue Fund) (SRF)ٛ٘يٝم حٗوخً حُؼِٔخء -4

ٓخطٌس ٝحُزخكؼ٤ٖ ٝحُٔل٣ٌَٖ حُٜٔيى٣ٖ ٗو٤ٜخً أٝ ٓ٘ق ٨ُ IIEحُظخرغ ُٔؼٜي حُظؼ٤ِْ حُؼخ٢ُ 

هخّ ٛ٘يٝم ٤ٛجش حُظؼ٤ِْ حُي٢ُٝ ٩ٗوخً حُيح٤ٍٖٓ  ٤ٜ٘ٓ2002خً ك٢ ر٬ىْٛ, ٌٓ٘ ػخّ 

ىُٝش كٍٞ  ٤ٛ40جش ٣ٌَٗش ك٢  30ىُٝش, ٝٗوِْٜ ك٢ أًؼَ ٖٓ  50ػخُْ ٖٓ  544رٔٔخػيس 

 حُؼخُْ. 

 ك٢ حُٔخ٤ٗخ 1933ّ ٓـِْ ٓٔخػيس ح٫ًخى٤٤ٔ٣ٖ حُٔؼ٤َٟٖ ُِوطَ حُٔئْٓ ػخ -5

 (CARA) (Council for Assisting Refugee Academics ) 

 :ُٝٚ ٓٞهغ حٌُظ٢َٗٝ ك٣َي ٖٓ ٗٞػٚ

exhibition.org-refugees-http://www.academic/ 

ك٢ كن ح٧ًخى٤٤ٔ٣ٖ طْ ح٫ػ٬ٕ ٗٞحس طؤ٤ٔ٤ٓش ُ٘زٌش ى٤ُٝش طؼَٔ ػ٠ِ ٍٛي ح٫ٗظٜخًخص  -6

 -ػٜ٘خ ك٢ ٓئطَٔ حُ٘زٌش حُي٤ُٝش ٨ًُخى٤٤ٔ٣ٖ حُٔؼ٤َٟٖ ُِوطَ ٝح١ٌُ ػوي ك٢ ؿ٤٘ق 

 , رظ٘ظ٤ْ ٓ٘ظَى ٖٓ هزَ ؿخٓؼش ٣ٞ٤ٍٗٞى ٝؿخٓؼش ؿ٤٘ق .6/6/2015-٣ٞٓ2َٔح 

يحٕ حُظ٢ طظؼَٝ ِحُُٜٞ٘ي٣ش حُظ٢ طٜظْ رٔ٘خ٣ٍغ حُظؼ٤ِْ حُؼخ٢ُ ك٢ حُز  SPARKٓ٘ظٔش  -7

, ٝطئٖٓ ٓ٘ق ُِطِزش ك٢ حُـخٓؼخص حُو٣َزش ٖٓ ٓ٘خ١ن حُِـٞء ريٍ حٍٓخُْٜ ح٠ُ  ُِلَٝد

 ٓ٘خ١ن رؼ٤يس.

٘زخد ك٢ ٓو٤َ ( ك٤غ حْٓ رَٗخٓؾ طي٣ٍذ حDRCُحُٔـِْ حُيٗٔخ٢ًٍ ٬ُؿج٤ٖ ) -8

ٗٚ ٫ ٣ئٖٓ ٜٗخىحص ٓؼظٔيس ٌُٝ٘ٚ هيّ طي٣ٍذ ٢ٜ٘ٓ ُِؼي٣ي ٖٓ أ٫ ا ,حُِػظ١َ ك٢ ح٫ٍىٕ

 حُ٘زخد .

حُـخٓؼخص حُي٤ُٝش حُؼي٣ي ٖٓ حُٔ٘ق حُيٍح٤ٓش ػزَ حُظلخُق ح١ٍُٞٔ هيٓض ٓـٔٞػش ٖٓ  -9

ٝحُٜٔ٘ش  IIEُيػْ حُظؼ٤ِْ حُؼخ٢ُ ه٬ٍ ح٧ُٓخص ٝرخَُ٘حًش ٓغ ٓؼٜي حُظؼ٤ِْ حُي٢ُٝ 

حُؼخ٤ُٔش ُِطِزش ح٤٣ٍُٖٞٔ ٝحُؼي٣ي ٖٓ حُٔزخىٍحص حُظ٢ ٣وٞىٛخ ح٫طلخى ح٫ٍٝٝر٢ ُظٞك٤َ 

 ٤ُش طزيٝ ح٤ُّٞ  أًؼَ ٓليٝى٣ش .كَٙ ٓٔخػِش. ٌُٖ حُٔ٘ق حُيٍح٤ٓش حُيٝ

http://www.academic-refugees-exhibition.org/
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٣ويّ حُٔـِْ ح٤ُٔٞػ٢ ُِظؼ٤ِْ حُؼخ٢ُ ك٢ ػٔخٕ ىٍٝحص ُٔيس ٓظش أَٜٗ ػزَ ح٩ٗظَٗض  -10

ك٢ ٓـخ٫ص ح٤ُٔخكش, ٝحُطذ, ٝحُؼَٔ ح٢ِٛ٧ ٝحُوخٕٗٞ ٓؼظٔيس ٖٓ هزَ ؿخٓؼش ٣ٍـ٤ْ 

ٞٓخٍ ك٢ ح٣٫ُٞخص حُٔظليس. ٣ٔظوزَ حُزَٗخٓؾ حُط٬د ٖٓ حُؼَحم ٣ٍٞٓٝخ ٝحُٔٞىحٕ ٝحُٜ

ٝكِٔط٤ٖ ٝح٧ٍىٕ. ا٫ إٔ حٓظويحّ حُِـش ح٣ِ٤ٌِٗ٩ش ك٢ حُظي٣ٍْ ٝهِش ح٩ٌٓخٗخص ٫ طٔٔق 

 رخٓظوزخٍ ػيى ًز٤َ ٖٓ حُط٬د.

حُٜٔ٘ش حُؼخ٤ُٔش ُِطِزش ح٤٣ٍُٖٞٔ ٝحُظ٢ أ١ِوٜخ حَُث٤ْ حُٔخرن ُِزَطـخٍ, هٍٞه٢  -11

 ٤ش ُِط٬د.ٓخٓز٤ٞ, رٔٔخػيس ٖٓ ٓـٔٞػش ٝحٓؼش ٖٓ حًَُ٘خء ُظوي٣ْ ٛزخص ٝٓ٘ق ىٍحٓ

ٓئٓٔش ًخر٬ٕ حُي٤ُٝش ٬ُهظزخٍحص ٝحُظ٢ طٜيف ا٠ُ ٓٔخػيس حُ٘زخد ح١ٍُٞٔ حَُحؿز٤ٖ  -12

 ك٢ ح٫ُظلخم رـخٓؼخص أؿ٘ز٤ش ُِظل٤٠َ ٝاؿَحء ح٫هظزخٍحص ح٣ٍَٝ٠ُش أك٤خٗخً ُِوزٍٞ.

ؿخٓؼش ًخ٤ُل٤ٍٗٞخ ك٢ ى٣ل٤ِ ٝٓزخىٍطٜخ حُوخٛش ُلوٞم ح٩ٗٔخٕ ح٤ُ٘٘طش ك٢ اػيحى  -13

 ػن ٓل٘ش حُ٘زخد ح١ٍُٞٔ ٝحهظَحف حُلٍِٞ.حُظوخ٣ٍَ حُظ٢ طٞ

ٓ٘ظٔش ؿٍٔٞ ٣ٍٞٓخ : ٣ؼَٔ رَٗخٓؾ ؿٍٔٞ ُِٔ٘ق حُيٍح٤ٓش ػ٠ِ ط٤ٌٖٔ حُ٘زخد  -14

ح١ٍُٞٔ ُٔٞحِٛش حُيٍحٓش ح٧ًخى٤ٔ٣ش ٝحُلٍٜٞ ػ٠ِ حُظؼ٤ِْ ح٬ُُّ ُٔٔظوزِْٜ ٝٓٔظوزَ 

ػِٔض  ٣ٍٞٓش , ٢ٛٝ ٖٓ حُٔ٘ظٔخص حُظ٢ ُي٣ٜخ هخػيس ر٤خٗخص ٝحٟلش ػٖ ػِٜٔخ ًٔخ حٜٗخ

ط٣ٌٖٞ طلخُق حًخى٢ٔ٣ ًز٤َ ٝكخُٝض ػ٠ِ ح٫هَ حُو٤خّ ر٢٘ء ٓخ ٤٣ٍُِٖٞٔ ك٢ ًَ حُيٍٝ 

٣ٌٖٔ ح٣ـخىٙ ك٢ حُٔٞهغ حُوخٙ رٜخ ,  2014, ًٝخٕ ُٜخ طو٣ََ ٤ِٔٓ ػٖ ٗ٘خ١خطٜخ ك٢ حٍ

 ح١ٌُ ٣ظ٤ِٔ رظ٤ْٜٔ ك٣َي ٝٝحٟق ٣ز٤ٖ ح٤ٌِ٤ُٜش ح٫ىح٣ٍش ُِٔ٘ظٔش ًحص ح٫ٗظ٘خٍ حُٞحٓغ .

ح٣ٍُٕٞٔٞ ح٫كَحٍ ٍٝحرطش ح٫ًخى٤٤ٔ٣ٖ حُؼَد ك٢ ط٤ًَخ ٝٛٔخ ؿٜظ٤ٖ ًخى٤ٔ٣ٕٞ ح٧ -15

ح٫ًخى٤٤ٔ٣ٖ ح٤٣ٍُٖٞٔ حطلخى حُط٬د ٝطش ح٫ًخى٤٤ٔ٣ٖ حُؼَد ك٢ ط٤ًَخ ٝٓ٘لِٜظ٤ٖ ٍٝحر

 .ُٔخ٤ٗخأك٢ 

ٝٛخكذ حٓظَحط٤ـ٤ش ٝطٞؿٚ  ًؼَ ٗ٘خ١خً ًخٕ ح٧: كَحٍخى ح٫ًخى٤٤ٔ٣ٖ ح٤٣ٍُٖٞٔ ح٧حطل -16

ك٢ طؤ٤ٓٔٚ ٝط٘ظ٤ٔٚ ٝحٛيحكٚ ٝػَٔ ؿخٛيح ُِظٞحَٛ ٓغ رؼٞ حُـٜخص ح٫ حٗٚ ح٠٣خ 

 ٝرٔزذ ٟؼق ح٫ٌٓخٗخص ُْ ٣لون ٗظخثؾ طًٌَ.

٤ٛجش حُظؼ٤ِْ حُؼخ٢ُ ك٢ حُلٌٞٓش حُٔئهظش ٝح٫ثظ٬ف , ح٠٣خ ُْ ٣ٌٖ ُٜخ حٌُؼ٤َ ٖٓ حُ٘ظخثؾ  -17

 ٜخ.رٔزذ ٟؼق ح٫ٌٓخٗخص ػ٠ِ حهظ٬ف حٗٞحػ

ظخثؾ رويٍ ٓخًخٕ ُْٝ طؼط٢ ٗ ٗ٘خ١خطٜخ ؿيحك٢ ح٤ُٜجش ح٣ٍُٞٔش ُِظَر٤ش ٝحُظؼ٤ِْ , طوزطض  -18

 حٗٔلخد ػيى ٖٓ ٓئ٤ٜٔٓخ ٧ٓزخد ٗظ٠ . , ػيح ػٖٓؼِٖ ك٢ رَحٓـٜخ

ٌٓظذ حُطِزش ح٤٣ٍُٖٞٔ ُِويٓخص حُـخٓؼ٤ش ٝٓوَٙ ط٤ًَخ ٝٛٞ ٓزخىٍس ٗزخر٤ش ٣ٍٞٓش ًخٕ  -19

٤٣ٍٖ ُِٔ٘ق حُٔويٓش ُْٜ , كٖٔ ه٬ٍ ٍٝف حُٔزخىٍس ُٜخ ىٍٝ ًز٤َ ك٢ حٍٗخى حُطِزش ُِٔٞ
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حُظ٢ ُي٣ْٜ حٓظطخػٞح حٗـخُ كخٍم ًز٤َ ؿيح ٝٓخػيٝح حٌُؼ٤َ ٬ُٓظلخىس ٖٓ حُٔ٘ق حُٔويٓش 

 ًٝخٗٞح ٗٔٞع ٤٠ٓجش ُْٜ ك٢ حُيٍد .

 .ػٖ حػظٔخى ٜٗخ ىحثٔخ ًخٗض طزلغأ٫ احُـخٓؼخص ح٣ٍُٞٔش حُلَس  -20

ٗٚ حُو٤َِ ٜٓ٘خ ٣ٔظِي ر٤خٗخص أ٫ اىٝحٍ ٓوظِلش أًخٕ حُؼي٣ي ٖٓ ح٤ُٜجخص حُٔخروش  ُوي -21

طل٤ِ٤ٜش ٝحٓظَحط٤ـ٤ش ٝحٟلش ػ٠ِ حُٔٔظٟٞ حُؼَر٢ رخٓظؼ٘خء ٓئٓٔش حُل٘خٍ ح٫ػ٤ٓ٬ش 

حُٔوظٜش رَٛي حُٞحهغ حُظؼ٢ٔ٤ِ ك٢ حُٔ٘طوش حُؼَر٤ش ًٌَ ٝ ُي٣ٜخ حكٜخءحص ٓٞػوش 

 ٣َ١ٝوش ػَٝ ٓٔظخُس ًٝخٕ ٤٣ٍُِٖٞٔ ؿِء ًز٤َ ٖٓ ٌٛٙ ح٫كٜخءحص .

ٛ٘خى ٤ٛجخص حهَٟ ٝٓ٘ظٔخص ػِٔض ك٢ ٌٛح حُٔـخٍ ٌُٖٝ ٌٛح ٓخ أٓؼلظ٢٘ رٚ ٝٓخثَ حُزلغ 

 حُٔظخكش ُي١ .

 ًُخى٤ٔ٣شٔلخ٫ٝص حُظ٢ طٔض ُٔي حُؼـَحص ح٧ٓخ٢ٛ ح: 

 حُـخٓؼخص حُلَس:  -1

٫ حٜٗخ ُْ طـط٢ حُلخؿخص ٝهخٛش ا٤و٤ش حٝ ح٫كظَح٤ٟش ػ٠ِ ح٫ٗظَٗض, ٓٞحء حُلو

 ُٜخ . رٞؿٞى ػيّ حػظَحف حٝ حػظٔخى

 :َٓحًِ حُظي٣ٍذ ٝ حُظؼ٤ِْ ح٢ُٜ٘ٔ  -2

حُوخٛش حٝ حُؼخٓش ٌُٜ٘خ ُْ طويّ رَحٓؾ ٓٞحًزش , ٝحُؼي٣ي ٖٓ ٓ٘خ٣ٍؼٜخ حُؼ٤ِٔش ط٤ِٔص 

 رخُظٌَحٍ كخّ ط٢َٟ ١ٔٞف ٝطؼطٖ حُ٘زخد ح١ٍُٞٔ ُِٔؼَكش . 

 :ٜٓ٘خص حُظؼ٤ِْ ح٫كظَح٢ٟ -3

حٗظَ٘ ك٤ٜخ ح٤٣ٍُٖٞٔ  ُوي ًخٕ ُٜخ ىٍٝ ًز٤َ ك٢ ٟٓٞٞع طؼ٤ِْ حُِـخص ك٢ حُز٬ى حُظ٢

 ًٝخٗض كٌَس رَٓـ٤ش ٤ِٔٓس ٝٓٔظخُس ِٜٝٓض ػ٠ِ حٌُؼ٣َ٤ٖ 

 : حُٔ٘ق حُيٍح٤ٓش -4

خّ حُٔٞؿٞىس ٓو٤زش ٦ُٓخٍ ْٛ ٓخ ٤ٔ٣ِٛخ ٢ٛ ىٓؾ ح٬ُؿت ك٢ حُٔـظٔغ ٌُٖ ح٫ٍهأ

 :ٝٓلزطش

 حُٔ٘ق حُيٍح٤ٓش ػيى حُط٬د حُؼيى\حُٔ٘لش

 221 5000 حُؼوخك٢ ح٤ُٜجش ح٫ُٔخ٤ٗش ُِظزخىٍ

 43 4000 ؿٍٔٞ

 8 1213 حُظ٤٘ل٤٘ؾ

 100 1000 حٍحّٓٔٞ ٓٞٗيّٝ

 15 208 ٓئٓٔش ٍٟخ ٓؼ٤ي

 80 228 ؿخٓؼش ؿخ١ُ ػ٘ظخد
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 200 ؿ٤َ ٓؼَٝف ٓزخىٍس حُزَص ح٣٘٘ظخ٣ٖ

 

 :ٓلخ٫ٝص ْٟ ح٧ًخى٤٤ٔ٣ٖ ُِـخٓؼخص -5

ٓـَ كخ٫ص ْٟ رؼٞ ح٫ًخى٤٤ٔ٣ٖ ح٤٣ٍُٖٞٔ ح٠ُ رؼٞ حُـخٓؼخص رٔزخىٍحص  

 ك٤ٌٓٞش حٝ كَى٣ش .

 :َٓحًِ حُزلغ -6

ٟٔض حًخى٤٤ٔ٣ٖ ٓظؼيى١ حٗ٘ؤص رؼٞ حَُٔحًِ حُزلؼ٤ش حُوخٛش رخُ٘ؤٕ ح١ٍُٞٔ ٝهي 

ٕ, ٝرؼ٠ٜخ ٣لَٔ حؿ٘يحص , ح٫ حٜٗخ طزو٠ رخكؼش ٗظ٣َخ ك٢ ٌٛح حُ٘ؤح٫هظٜخٛخص

 .ح٤ُُٖٞٔٔ

 :ك٢ حُظَحه٤ٚحُؼَٔ ك٢ حُٔ٘ظٔخص ٝٓ٘ق حُل٣َش  -7

ٜخ هي ًخٗض حُٔ٘ظٔخص حُظ٢ ٓٔلض رؼٞ ىٍٝ حُـٞحٍ ٝهخٛش ط٤ًَخ رخُظَه٤ٚ ُ

ظٔخص حُٔٞؿٞىس هزَ حُلَد ٠ُ حُٔ٘آخٛٔض رخكظٞحء ح٫ًخى٤٤ٔ٣ٖ, رخ٩ٟخكش 

  ., ٢٘ٗٝ ك٢ ٌٛٙ حُٔ٘ظٔخص حُزلغ ك٢ حُؼِّٞ ح٫ؿظٔخػ٤شح٣ٍُٞٔش

 ض :َٓحًِ حُظؼ٤ِْ حُٔئه -8

َٓحًِ طؼ٤ِْ ٓئهض ١٨ُلخٍ رٖٔ حُٔيٍٓش ًٝخٗض  ربٗ٘خءٓٔلض رؼٞ ىٍٝ حُـٞحٍ  -9

ط٤ًَخ حًزَ حُٔ٘ل٣ٌٖ ٌُٜٙ حُؼ٤ِٔش , ٓخٛٔض ٌٛٙ حَُٔحًِ رخكظٞحء حُؼي٣ي ٖٓ 

 ح٫ًخى٤٤ٔ٣ٖ ًٌُٝي حُظيٍؽ ك٢ حٓظ٤ؼخد حُٜيٓش ٖٓ حُلَد حُيحثَس .

 :َٓحًِ حَُػخ٣ش حُٜل٤ش ح٤ُٝ٫ش -10

ُيٍٝ َٓحًِ ٍػخ٣ش ٛل٤ش هخٛش رخ٤٣ٍُٖٞٔ , ًٝخٗض ك٢ ح٠٣خ حٗ٘ؤص ك٢ رؼٞ ح

 ط٤ًَخ حًزَ طِي حَُٔحًِ ٖٓ ك٤غ حُؼيى .

 ٍِٞحُل: 

, طويٜٓخ ُ٘خ ىٍٝ ؿٌرض ح٫ًخى٤٤ٔ٣ٖ, ٝٝحٓظوَٝح ُ٘خ حٗوخٙ ٛخؿَٝح ٓٔزوخً حُلٍِٞ ٣ويٜٓخ  -

 ٠٣خً أحُلٍِٞ حٌُٔٔ٘ش , ٝػٖ حُٜؼٞرخص  كؼ٘ي ٓؼَكش ٍؿزخص ح٧ًخى٤٤ٔ٣ٖ ٗٔظط٤غ ٓؼَكش

ٖٓ ح٫ًظلخء , ك٤ـذ ح٫ٗظوخٍ ك٢ ٌٛٙ حُوطٞس ُٜؼٞرخصكْٜ حُٞك٤ي٣ٖ ح٣ٌُٖ ٣ل٘يٕٝ ح

٠ُ ح٧ًخى٤٤ٔ٣ٖ ٝح٫ٗظوخٍ رْٜ ح٠ُ حُظ٤ٌٖٔ ط٤ٜٔيح ٩ػخىس حُظ٤١ٖٞ ارظ٣ُٞغ ىٍٝ حُٔظِو٢ 

 ٌٝٛح هطؤ ٣٘ظٜـٚ حُؼي٣يٕٝ .

 ى ٝحُٔوٍَ .حُلَ ح٫ٍٝ ح٫ٗظوخٍ رخ٫ًخى٤٤ٔ٣ٖ ٖٓ كخُش حُٔظِو٢ ح٠ُ كخُش حُٔ٘خٍ ًحً ا -1

حُلَ حُؼخ٢ٗ كٍٞح ٝح١ٌُ ٣ـذ ػ٤ِ٘خ حُزيء رٚ كٍٞح ك٢ ًَ حُيٍٝ حُؼَر٤ش ٝحُ٘خ٤ٓش  -2

رـٞ حُ٘ظَ ػٖ كخُش حُلَد ٝحُِْٔ ٛٞ حػظٔخى حهظٜخى حُٔؼَكش ٝىٍحٓش ٍأّ حُٔخٍ 

 حُل١ٌَ ٤ًٝل٤ش حٓظؼٔخٍٙ .
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, ٣َٝحٍهخّ ى٤ُٝش ط٬ك٤خ ُوٜٚ حُظ٣ِـخى ٗظخّ ػخ٢ُٔ ُظ٤٤ِٔ حُٜ٘خىحص ٝحػطخءٛخ ا -3

 .ي حٝهق حٌُؼ٤َ ٖٓ ػ٤ِٔخص حُظو٣َذكبػطخء ط٤َِٓحص ى٤ُٝش ُِٞػخثن حُي٤ُٝش ه

َٗ٘ ػوخكش حُلٞحٍ حُؼ٢ِٔ ٝحىحٍس حُظوٜٜخص حُٔظيحهِش ًؤَٓ ح٢ُٝ ُٔؼخُـش ٌِٓ٘ش  -4

ؿٞحٗذ حُزلغ  حُظل٤ٌَ حُلَى١ ح١ٌُ كزٌطٚ ح٫ٗظٔش حُي٣ٌظخط٣ٍٞش ِٝٗٔظٚ كظ٠

 .ٝحُظ٬ه٢ ح٫ًخى٢ٔ٣

خِٓش ك٢ حُٔـخٍ ح٫ٗٔخ٢ٗ ٝهخٛش ح٣ٍُٞٔش ٜٓ٘خ ط٤ًَِ ؿٜٞىٛخ ػ٠ِ حُٔ٘ظٔخص حُؼ -5

ػ٠ِ ح٣ـخى كٍِٞ ١َٝم ُظ٤َٜٔ ػٞىس ٛئ٫ء ح٠ُ ح١ُٖٞ ٝطوي٣ْ ٝىٍحٓش ٓ٘خ٣ٍغ 

ٌُُي ٝح٫ٓظلخىس ٖٓ حُظـخٍد ح٫ُٔخ٤ٗش ك٤غ طؼظزَ هزِش حُزخكؼ٤ٖ ػٖ حَٓحٍ حُظ٤ٔ٘ش 
1
. 

ط٤١ٖٞ ٝط٤ٌٖٔ ح٧ًخى٤٤ٔ٣ٖ ٝػيّ ؿؼِْٜ ٓظِو٤ٖ كو٢  -6
2

كغ ٓٔظٟٞ ح٫ٓخٕ حُٞظ٤ل٢ ٍٝ

, ٝر٘لْ حُٞهض ػيّ ٝؿٞى هٞح٤ٖٗ حَُٔحهزش ح٤٘ٓ٫ش ٝحُز٤َٝهَح٤١ش ُْٜ ٤ُْٝ ٓٔظٟٞ

 .حُؼَر٤ش ُٔخ ٣ٌٖٔ ٫ٝ ٣ٌٖٔ كؼِٚ ٝحٟلش ك٢ حُيٍٝ

ح٫ٓظلخىس ٖٓ طـخٍد حُيٍٝ حُٔخروش حُظ٢ هخٓض ربػخىس حػٔخٍ حُظؼ٤ِْ حُؼخ٢ُ ُي٣ٜخ حٝ  -7

 ٤ش ك٢ ٌٛح حُٔـخٍ.حُظ٢ طؼظزَ ح٫ٕ ك٢ َٓكِش حُظ٘ٔ

 طي٣َٝ حُظؼ٤ِْ حُؼخ٢ُ حٓظـخرش ُِؼُٞٔش ٝٛ٘خى ىٍٝ حٗـِص حٌُؼ٤َ ك٢ ٌٛح حُٔـخٍ . -8

َٗ٘ ػوخكش ح٫ػظٔخى٣ش ٝحُـٞىس حُظؼ٤ٔ٤ِش حُظ٢ طويّ ح١َ ؿخِٛس ُِؼَٔ رلخؿش ح٠ُ  -9

 طؼي٬٣ص كو٢ رٔخ ٣ظ٬ءّ ٓغ حُٞحهغ .

خؽ طـ٤٤َ ٓطَ ك٤ٜخ ح٠ُ حُؼي٣ي حػظٔخى ٗظْ حُظؼ٤ِْ حُٔلظٞف ) أ١ ؿ٤َ ٓو٤ي رٔ٘خٛؾ ٣لظ -10

 ٖٓ حُٔٞحكوخص ٝحَُٝط٤٘٤خص ح٤٘ٓ٫ش ٝحُُٞح٣ٍش(.

ػ٠ِ حُيٍٝ حُٜٔظٔش رخُو٤٠ش ح٣ٍُٞٔش ًٌُٝي حُٔ٘ظٔخص حُظٞؿٚ ُز٘خء  ٠٣خً أ -11

حٓظَحط٤ـ٤خص ٓ٘لِٜش ٌُٜ٘خ طظ٬ه٠ ك٢ حُٜ٘خ٣ش ُز٘خء َٛف طؼ٢ٔ٤ِ ًُٝي ٖٓ ه٬ٍ 

ط٠خكَ حُـٜٞى ٝحػظٔخى ٓزيأ حُ٘لخك٤ش ٝحُٔ٘خًٍش ٌٝٛح ٓٞف ٣ئْٓ ُؼِْ ؿي٣ي ُٚ 

غ حٕ حٍهخّ حُظٌِلش ٩ػخىس ر٘خء , ك٤ٓ٘خٛـٚ ٣ل٤ي حُـ٤ٔغ ريٕٝ حٓظؼ٘خءحىٝحطٚ ًٌُٝي 

حُظؼ٤ِْ حُؼخ٢ُ ٣ٔزذ ح٫كزخ١ ٝر٘لْ حُٞهض حُيٍٝ حُظ٢ ٜٗيص حُٓخص ٓٔخػِش ُْ 

٣ظلٖٔ ك٤ٜخ حُظؼ٤ِْ حُؼخ٢ُ كٍٞح ٝهخٛش حٕ حُيػٞحص ُلٔخ٣ظٚ رخ٧ٓخّ ًخٗض ه٤ِِش 

 .ؿيحً 

 ؿؼَ حُظؼ٤ِْ حُؼخ٢ُ حٓظـخرش حٗٔخ٤ٗش ٝحىٍحؿٚ ك٢ حَُٔؿؼ٤خص حُٔوظٜش رٌُي. -12

حُؼخ٢ُٔ ٝطؼ٣ِِ حُلٔخ٣ش حُٔخى٣ش,  ىحٍس ح٫ُٓخص ك٢ ٓئٓٔخص حُظؼ٤ِْاَٗ٘ ػوخكش  -13

ًخى٤٤ٔ٣ٖ ػ٠ِ ١َم حُظلخٝٝ ٓغ حُـٜخص حَُحؿزش ك٢ حٓظويحّ حُٔزخ٢ٗ ٧ٝطي٣ٍذ ح

                                                           
1
 .ع تاللكترونً(تلفنثر لإلعالم ) تلموق – 2014-08-11/  سٌرٌنلً لوٌجً - تلتنمٌة أسرتر لتعلم أسثسٌة وجهة ألمثنٌث 
2
 .تلفنثر لإلعالم ) تلموقع تاللكترونً( –عمثر تالبرتهٌم  – تلحل من جزء نحن: سوري أكثدٌمً من رسثلة 
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ح٫ًخى٤ٔ٣ش ك٢ حُِ٘حع حُِٔٔق ك٤غ حٕ حَُٜحػخص ح٫ه٤َس ٤ُْ ر٤ٖ ؿ٤٘٤ٖ ٗظخ٤٤ٖٓ 

ٝ ًَ أىٍٝ حطٔٔض رخُٜ٘خٗش ك٢ َٓكِش ك٢ حٗٔخ ر٤ٖ ٓـٔٞػخص ؿ٤َ ٗظخ٤ٓش ط٢٘٘ 

 .خء ٗظخّ َُِٛي ٝح٫ر٬ؽ ٝحُظ٠خٖٓٗ٘احَُٔحكَ, ٝ

 ٣ي١ ح٤ُٔخ٤٤ٖٓ.أش ٝهططٚ حُو٤ٔٔش ٝؿؼَ ٤َٜٓٙ ر٤ٖ كَٜ حُظؼ٤ِْ ػٖ ح٤ُٔخٓ -14

٫ طظًَٞح حُو٤خٍ ر٤ٖ حُٜـَس ؿ٤َ حَُ٘ػ٤ش حٝ حُٔ٘ق حٝ ىحػٖ -15
1
كخُظؼ٤ِْ حُؼخ٢ُ ر٤ض  

رلخؿش ح٠ُ ٖٓ ٣َٗيٛخ ٣َٝٗي حٓظويحّ ٌٛٙ ٝٓؤٟٝ ُلجش ػ٣َٔش ُي٣ٜخ ١خهخص ٝ

 حُطخهخص
2
. 

حُؼَٔ ػ٠ِ طؤ٤ْٓ ٜٓ٘ذ ٓوٍَ هخٙ ك٢ ح٧ْٓ حُٔظليس ُلوٞم ح٧ًخى٤٤ٔ٣ٖ  -16
3
. 

ٗزٌ حُو٬ٙ حُلَى١ ح١ٌُ حطزؼظٚ رؼٞ حُيٍٝ ًحص حُوٞحْٓ حُٔ٘ظًَش ٝح٣ـخى كٍِٞ  -17

زَحء حُوخٍؿ٤٤ٖ كَى٣ش رؼ٤يح ػٖ حُٔ٘ظٞٓش حُــَحك٤ش حٝ حُؼوخكش حُٔ٘ظًَش رخٓظ٤َحى حُو

ٝػيّ ٍػخ٣ش ٜٓخُق حَٛ حُزِي حٝ ٖٓ ٗخرْٜٜ ٝحُظ٢ ُْ طظَٜ ُٜخ ٗظخثؾ طٞح١ُ طٌخ٤ُق 

 ح٫ٓظ٤َحى ٝهٔخٍس حُوخّ ح٢٘١ُٞ حُٔؼَك٢ ك٢ ًؼ٤َ ٖٓ ح٫ك٤خٕ .

طوي٣ْ رَحٓؾ حًؼَ ططٍٞح ُِ٘زخد ح١ٍُٞٔ حُٔظؼطٖ ُِٔؼَكش ٝح١ٌُ حػزظض ًَ  -18

 ٝحُؼِّٞ .ح٫كٜخث٤خص طٔظؼٚ رٌْ ٛخثَ ٖٓ حُٔؼخٍف 

 : حُلخؿش ٬ُٓظؼٔخٍ ك٢ ٍحّ حُٔخٍ حُل١ٌَ ٝكخؿظ٘خ ح٠ُ حهظٜخى حُٔؼَكش 

ِٔي حُٔـَد ٖٓ هزَ ٓي٣َ حُز٘ي ر ح٫ٗخىس ؿَٔط٢٘ ٓ٘خػَ حُلَف ػ٘يٓخ هَحص ػٖ  -

حُي٢ُٝ ُٔ٘طوش حُٔـَد حُؼَر٢ ٫ٛظٔخٓٚ رَحّ حُٔخٍ حُـ٤َ حُِّٔٔٞ حُٔٔؼَ 

ٕ حُٔـَد ٓ٘غ ٓلٌَح ٤ٓخ٤ٓخ ٓؼخٍٟخ حكِٕ ػ٘يٓخ حٍٟ أرخَُأٓٔخٍ حُل١ٌَ, ٌُٖٝ 

ٖٓ حُٔلَ رٔزذ ٓٞحهلٚ
4
. 

هَح هزَ حٗٚ ك٢ َٜٓ ك٢ كظَس حٗظوخ٤ُش طْ طؼ٤٤ٖ كخُّ  حُزز١ٝ٬ ٍث٤ٔخ أحكَف ػ٘يٓخ  -

ُِلٌٞٓش ) ٝٛٞ حٗٔخٕ حًخى٢ٔ٣ ( ٝحٓظؼخٕ روزَحص حًخى٤ٔ٣ش ُِٔ٘خٛذ حُُٞح٣ٍش ك٢ 

حُٔظيٍٛٞس ُِلوخثذ حُظ٢ طْ كظَس حٗظوخ٤ُش ٌُٖٝ حكِٕ ٝح٤ٛذ رخ٩كزخ١ ُِٔٞحُٗش 

ط٤ِٜٔٔخ ُٜئ٫ء ح٫ًخى٤٤ٔ٣ٖ
5
 . 

١ز٤ذ ١ٍٞٓ 1500حكَف حٕ حُٔخ٤ٗخ حٓظؼخٗض د  -
6

, ٌُٖٝ حكِٕ حٕ ٣ٍٞٓظخ٤ٗخ حُؼخّ 

حُٔخ٢ٟ حكظلِض رظو٣َؾ حٍٝ ىكؼش ٖٓ ٤ًِش حُطذ ٧ٍٝ ٤ًِش ١ذ ك٢ ٣ٍٞٓظخ٤ٗخ 

 ٣٩وخف ح٫ٓظ٤َحى ٖٓ حُوخٍؽ
1
ظؼ٣ٞٞ حُ٘وٚ, ٝحٕ هطَ طز٢٘ ٤ًِش ١ذ ؿي٣يس ُ 

2
. 

                                                           
1
 .تلفنثر لالعالم)تلموقع تاللكترونً( – 2015-07-08/  تلنبً عبد مصدق - تإلرهثبٌة تلتنظٌمثت مصٌدة فً تلجثمعثت طالج: تونس  
2
 .تلفنثر لالعالم)تلموقع تاللكترونً( – 2015-02-12/  فرحة أبو صبث - !لدتعش تالنضمثم أو تلجثمعة فً تلدرتسة بٌن تلخٌثر ٌكون عندمث 
3
 .6/6/2015-2 سوٌسرت - جنٌؾ فً عقد وتلذي للخطر تلمعرضٌن لألكثدٌمٌٌن تلدولٌة تلشبكة مإتمرمن توصٌثت  
4
 .تلفنثر لإلعالم)تلموقع تاللكترونً( – 2015-10-19/  لٌندسً أورسوال - تلسفر من منعه بسبج تلطعثم عن ٌضرج مؽربً مفكر 
5
 تلفنثر لإلعالم)تلموقع تاللكترونً(. – 2013-08-04/  محمود محمد - قٌثدٌثً  دورتً  تألكثدٌمٌٌن تمنح تلمصرٌة تلحكومة 
6
 وتلترجمة لموقع هثفٌنتؽونبوست . –مجلة فورٌن بولٌسً  



 تركيب-م، جبهعة أديبهبى14/5/2016-13 األحببث العلوية احملكوة املشبركة يف املؤمتر العلوي الدويل األول: الالجئوى السوريوى بني الواقع واملأهول

301 
  

 حكَف حٕ ح٫ٓخٍحص ح٠ُٝ٫ ػخ٤ُٔخ ك٢ حٓظوطخد حُؼِٔخء ٝحُؼوٍٞ -
3

ٝحٕ هطَ ريأص 

 رظط٣َٞ ح٫رلخع ح٤ُٜي٤ٗ٫ش ُز٘خء حهظٜخى حُٔؼَكش
4
ٝحٕ حُٔؼٞى٣ش طََٓ حُؼي٣ي ٖٓ  

ٝحكِٕ ػ٘يٓخ حهَح ٓوخٍ ٛلل٢ ٣ظليع ػٖ ٝؿٞى ٓؼٞى٤٣ٖ ,  حُٔزظؼؼ٤ٖ ُِوخٍؽ

 ثق٤ُْ ُْٜ ٝظخ ح رَطزش ىًظٍٞ
5
. 

حكَف ػ٘يٓخ حهَح حٕ حَٓحث٤َ ٓٞف طٔظؼ٤ٖ رخ٫ًخى٤٤ٔ٣ٖ حُؼَد حُٔٞؿٞى٣ٖ ك٢  -

 كِٔط٤ٖ
6
 ح٫ٍى٤ٗش كِ٘ض ك٢ حهظزخٍحص حٌُلخءس خصحُـخٓؼ ٜٗق ٝحكِٕ حٕ 

7
. 

حكَف ػ٘يٓخ حهَح ٓوخٍ ٛلل٢  ٤٘٣َ ك٤ٚ ح٠ُ حٕ ح٤٣ٍُٖٞٔ ح٫ػ٠ِ طؼ٤ِٔخ ر٤ٖ  -

ٝحٕ ًٝخُش حُؼَٔ ح٫ُٔخ٤ٗش ,  ح٬ُؿج٤ٖ ح٤٣ٍُٖٞٔ ك٢ ح٣ُٞٔي ر٤ٖ ًَ ٓٞؿخص حُِ٘ٝف 

ط٘خٗي حُلٌٞٓش ُظ٤َٜٔ ػَٔ ح٫ًخى٤٤ٔ٣ٖ ح٬ُؿج٤ٖ
8

ر٤٘ٔخ ط٘ظ٢ٜ حك٬ّ ح٤٣ٍُٖٞٔ ك٢ 

 رؼٞ ىٍٝ حُـٞحٍ رٍٞهش
9
. 

خ حهَح إٔ حَٓأس  ٣ٍٞٓش حٓظطخػض حرظٌخٍ ٗظخّ ٢ٌِٓ٫ ٬ُطٜخ٫ص ك٢ حكَف ػ٘يٓ -

ٓ٘ق حُؼزخهَس
10
ر٤٘ٔخ حُظل٣ٌَحص ًؼ٤َس رخٕ ح٫ٖٓ حُـٌحث٢ حُؼَر٢ روطَ ٝحُزلٞع  

ه٤ِِش ٗخىٍس
11
 . 

حكَف ػ٘يٓخ حهَأ حٕ ًَٗخص حُظٌُ٘ٞٞؿ٤خ طـٌد حُط٬د حُؼَد -
12

,  ٝحٕ ٛ٘خى حرلخع 

حُظـخٍس  ٕؼ٤ٖ حٛزلٞح ٣ٌِٕ٘ٞ هٞس ك٢ ٤ِٓحط٤َ٘ ح٠ُ حٕ حُط٬د حُؼَد حُٔزظؼ

حُي٤ُٝش 
13
ر٤٘ٔخ  ٍحرغ حػ٠ِ ٛخىٍحص حٓظَح٤ُخ , ٝحٕ حُويٓخص حُظؼ٤ٔ٤ِش ك٢ حٓظَح٤ُخ ,

 طَُف حُؼوٍٞ ح٣ٍُٞٔش كوَ حُٜ٘خػش ح٤٘١ُٞش ٣َ١يس ر٤ٖ حُيٍٝ .

حكَف ػ٘يٓخ حهَح ػٖ طؤ٤ْٓ ػِْ ٣يػ٢ حهظٜخى حُٔؼَكش ُٝٚ ٓئَٗحص ُو٤خّ حُٔؼَكش  -

ح ٟٖٔ حكي َٓحؿؼٚ )طُؼي ٣ٍٞٓش ٖٓ حُزِيحٕ حُطخٍىس ٌُِلخءحص حُؼ٤ِٔش ٢ٛٝ ػْ حهَ

طلظَ حَُٔطزش ح٠ُٝ٧ ر٤ٖ حُيٍٝ حُؼَر٤ش, كٔذ ٓئَٗ ٛـَس ح٧ىٓـش حُٔؼظٔي ٟٖٔ 

 7ا٠ُ  1ك٢ حُٔجش ُِٔئَٗ حُٔظيٍؽ ٖٓ  2.3ٜٓ٘ـ٤ش ه٤خّ حُٔؼَكش ُِز٘ي حُي٢ُٝ ر٘ٔزش 

                                                                                                                                                                                           
1
 تلفنثر لإلعالم)تلموقع تاللكترونً(. – 2015-08-18/  ٌعقوج تلدته - تلطج كلٌة خرٌجً من دفعة ولأ بتخرٌج تحتفل مورٌتثنٌث 
2
 تلفنثر لإلعالم)تلموقع تاللكترونً(. – 2016-03-09/  كثمل إٌمثن - قطر فً تألطبثء نقص لموتجهة جدٌدة طج كلٌة 
3
 لٌنكد تن : تجمع تلكترونً مهنً وتسع على تلشبكة تالفترتضٌة. 
4
 .تلفنثر لإلعالم )تلموقع تاللكترونً( – 2016-01-28/  بالكٌت بنجثمٌن - تلمعرفة تقتصثد لبنثء تلدوتبٌة تلبحوث على إنفثقهث تضثعؾ: قطر 
5
 تلفنثر لإلعالم)تلموقع تاللكترونً(. – 2015-01-27/  صبري أحمد - تلدكتورته شهثدة لحملة كثفٌة وظثبؾ ال: تلسعودٌة 
6
 .ٌحٌى حثج قصً. د -تإلسرتبٌلً  تلعمل سوق فً تلعرج تألكثدٌمٌٌن تشؽٌل معطٌثت فً تحلٌلٌة درتسة 
7
 تلفنثر لإلعالم)تلموقع تاللكترونً(. – 2015-02-20/  فرحة أبو صبث - تلكفثءة تمتحثن فً ُتخفق تألردنٌة تلجثمعثت 
8
 .تلحٌثة – تلدٌك تسكندر - علمٌثً  تلمإهلٌن تلالجبٌن بتشؽٌل تلسمثح تلحكومة من تطلج تلعمل ألمثنٌث: وكثلة 
9
 تلفنثر لإلعالم)تلموقع تاللكترونً(. – 2016-02-25/  فثبق رشث - ورقة بسبج تلسورٌٌن تلطالج أحالم تنتهً عندمث 
10
 .تلفنثر لإلعالم – 2014-09-04/  بالكٌت بنجثمٌن - ”تلعبثقرة منحة”عبر تلالسلكٌة تلتكنولوجٌث تطور سورٌة عثلمة 
11
 .تلفنثر لإلعالم – 2015-07-13/  نجٌم سلٌم، بالكٌت بنجثمٌن - نثدرة وتلبحوث خطر فً تلعربً تلؽذتبً تألمن 
12
 .تلفنثر لإلعالم)تلموقع  تاللكترونً( – 2013-08-16/  سولوفٌفث دترٌث - تلعرج تلطالج لجذج تسعى تلتكنولوجٌث شركثت 
13
 تلفنثر لإلعالم)تلموقع تاللكترونً(. – 2014-06-04/  وٌلر دٌفٌد - تلعثلمٌة تلتجثرة مٌزتن فً تلعرج تلطالج 
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, ٌٝٛٙ حُ٘ٔزش ط٠خػلض ٓغ ٓ٘ٞحص 2009كٔذ حُظو٣ََ حُؼَر٢ ػٖ حُٔؼَكش ُؼخّ 

(2014ـ 2013- 2012 – 2011
1
 

حكَف ػ٘يٓخ حٍٟ رَٗخٓـخ ٠ٍٓخ٤ٗخ ػَر٤خ )هٞح١َ( ٓظخرؼ٤ٚ رخ٤٣٬ُٖٔ ٣ظليع ػٖ  -

حُؼي٣ي ٖٓ حُظـخٍد حُ٘خؿلش كٍٞ حُؼخُْ ٝػٖ ٓ٘ـخكٍٞس ٝطويٜٓخ حُٜخثَ , ًٌُٝي 

 ػ٘يٓخ حٍٟ حٕ ٓٔو٢ ٗظٔض ٓئطَٔح كٍٞ ٍحّ حُٔخٍ حُل١ٌَ
2

,  ػْ ػ٠ِ حٍٝ 

حُٞحهغ حؿي ٓجخص ح١٫زخء ح٤٣ٍُٖٞٔ ؿخىٍٝح ح٤ُٖٔ رٔزذ حُلَد ح٫ه٤َس ٝىهِٞح 

ح٫ٍح٢ٟ حُٔؼٞى٣ش 
3

ُْٝ ٣ٔٔق ُْٜ رخُؼَٔ حٝ ٟخػٞح ر٤ٖ ىٝحٓخص حَُٝط٤ٖ ٝ 

حٍُٞه٤خص رخُٞهض ح١ٌُ حهَح ك٤ٚ طل٬٤ِ ٣لَٔ حْٓ ) حرلخع حُٜلش حُؼَر٤ش ٫ طٞحًذ 

ٓظطِزخص حُؼَٜ(
4
ُزٌظ٣َخ حُٔ٘ظَ٘س رخُٔ٘طوش ٓوخٝٓش ُِٜخىحص ٫ٝ ؿٜٞى حٝ حٕ ) ح 

ٓ٘ظًَش ر٤ٖ حُيٍٝ ُٔٞحؿٜش حٌُِٔ٘ش (
5
. 

حكَف ػ٘يٓخ حػِْ حٕ طْٞٗ هي هٜٜض ٣ُخىحص ك٢ ٤ِٓح٤ٗش ُٝحٍس حُؼوخكش ٌُٔخكلش  -

ح٫ٍٛخد حُؼوخكش ٝحُلٕ٘ٞ 
6

ك٢ ك٤ٖ حٕ ٌٛح حُوَحٍ ؿخء رؼي ٓلخ٫ٝص طول٤ٞ ٤ِٓح٤ٗش 

ًٌُٝي رؼي ػيس حكٜخءحص حٕ حُطخُذ  , ٌٓخكلش ح٫ٍٛخدحُظؼ٤ِْ حُؼخ٢ُ ُٜخُق 

حُظ٢ٔٗٞ ٝحُؼَر٢ ٣وغ ر٤ٖ ك٢ٌ ىحػٖ حٝ حُـخٓؼش ٝحُزلٞع
7
.  

ٗلٖ ٓـ٤ز٤ٖ ػٖ ٌٛح حُؼِْ , ًخٗض كٌٞٓخط٘خ طًَِ ػ٠ِ ه٠خ٣خ ح٫ٍٛخد , ٝحٕ ًخٗض  -

ٛ٘خى ٗٞح٣خ ٤١زش حٝ ٓزخىٍحص ح٫ حٜٗخ ٖٓ حُ٘خك٤ش حُؼ٤ِٔش ًخٗض ٓؼيٝٓش كخ٩ٓخٍحص 

ٓظ٠خكض حُؼي٣ي ٖٓ ٌٛٙ حٍُٞٗخص ٝٗـؼض ػ٤ِٜخ ًٝخٗض طيػْ َٓحًِ حُزلٞع حُظ٢ ح

طـ١َ رلٞع ػ٠ِ ٍحّ حُٔخٍ حُل١ٌَ ح٫ حٜٗخ ٓ٘ؼض حٌُؼ٤َ ٖٓ ح٫ًخى٤٤ٔ٣ٖ 

ح٤٣ٍُٖٞٔ حُيهٍٞ ح٠ُ حٍح٤ٟٜخ ٝٓخُحُض , ٝكظ٠ حُٔـَد ح١ٌُ ٣ٔـَ ُٚ ٜٗخىس 

َ حُِٔٔٞٓش ح٫ حٗٚ ٛخكذ ٍث٤ْ حُز٘ي حُي٢ُٝ رخٕ حُِٔي ٣ؼط٢ حٛظٔخّ رخُؼِّٞ ؿ٤

هَحٍ ك٢ ػَٔ كٌٞٓش حٗظو٠ٜخ ك٢ كي٣غ حهَ ػ٠ِ ٤ٓخٓظٜخ ك٢ ٓـخٍ حُظؼ٤ِْ حُؼخ٢ُ 

كِٔخًح ٗزو٢ ػ٠ِ حٗوخٙ ؿ٤َ هخى٣ٍٖ ػ٠ِ ط٘ل٤ٌ حكؼخٍ ٝر٘لْ حُٞهض ٗؼَف حٕ ٛ٘خى 

 هَِ , ح٤ُْ ٌٛح هَِ ؟!

لٞ حهظٜخى ٍرٔخ ٖٓ حُلوخثن حُٔخروش حٓظطؼض ح٣ٜخٍ حُلٌَس رخٗٚ ػ٤ِ٘خ حُظٞؿٚ ٗ -

حُٔؼَكش ٝحُزيء رخٓظؼٔخٍ ٍحّ حُٔخٍ حُل١ٌَ, ٝري٫ ٖٓ ُؽ حُ٘زخد ك٢ ٓلَهش 

حُلَد حُؼزؼ٤ش حٝ ط٤َٜٔ حٗظوخٍ ح٫ًخى٤٤ٔ٣ٖ ٝحُط٬د حُؼَد ٝحَُٜٔس ح٠ُ حُوخٍؽ 
                                                           

1
 . تالرشثدٌة تلدالبل -تالدمؽة هجرة مإشر – تلدولً تلبنك – تلمعرفة قٌثس منهجٌة- 
2
 .2013جرى هذت تلمإتمر فً مسقط بعمثن فً تلعثم  
3
 نبذة عن تلبثحث . –تلبثحث  
4
 تلفنثر لإلعالم)تلموقع تاللكترونً(. – 2014-09-26/  بالكٌت بنجثمٌن - تلحدٌث تلعصر متطلبثت توتكج ال تلعربً تلعثلم فً تلصحة أبحثث 
5
 تلفنثر لإلعالم )تلموقع تاللكترونً(. – 2014-11-04/  بالكٌت بنجثمٌن - تلمنطقة فً تتكثثر تلحٌوٌة للمضثدتت تلمقثومة تلبكتٌرٌث: تحذٌر 
6
 لمعرض تلكتثج تلدولً فً تونس. 32تلدورة  – تإلرهثج بمكثفحة لإلسهثم تلثقثفة لوزترة تعتمثدتت خصصنث: تلتونسٌة تلحكومة ربٌس 
7
 .(تاللكترونً تلموقع)لإلعالم تلفنثر – 2015-07-08/  تلنبً عبد مصدق - تإلرهثبٌة تلتنظٌمثت مصٌدة فً تلجثمعثت طالج: تونس- 
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رلـش حْٜٗ ٣ئٕٓ٘ٞ حُوطغ ح٫ؿ٘ز٢ ُيُْٜٝ ػ٤ِ٘خ حُظؼِْ ٖٓ طـَرش حُلِز٤ٖ حُظ٢ حٍِٓض 

ٖ ٓ٘ٞحص كوخٓض رظؤ٤ِٜٛخ رؤػٔخٍ حُل٘يهش  ٝحٓظلخىص ْٜٓ٘ ك٢ ح٤ُي حُؼخِٓش حُز٤ٔطش ٓ

حىهخٍ حُ٘وي ح٫ؿ٘ز٢ ٝريء طؤ٤ْٓ ٓ٘خٛؾ حًخى٤ٔ٣ش ك٢ ٌٛٙ حُؼِّٞ رل٤غ ٓظٌٕٞ ٍحثيس 

, ٖٝٓ حُ٘ظخثؾ حُظ٢ َٓىطٜخ ٣ظ٠ق حٕ ٌح حُٔـخٍ ٝٓؼَكش ًز٤َس رٔخ ٣ِِّٝٓزخهش ك٢ ٛ

خؿَٝح ٝػ٤ِ٘خ ٓؼَكش ٓخًح طويّ ُْٜ ُٔؼَكش ٍؿزخص ح٫ًخى٤٤ٔ٣ٖ ػ٤ِ٘خ حٕ ٗٔخُٚ ُٔخًح ٛ

حُيٍٝ حُظ٢ ط٤ٜيْٛ كؤ٣ٌَٓخ ٓؼ٬ رؼي ٓؼَكظٜخ رؤْٓ حهظٜخى حُٔؼَكش هخٓض رظؼي٣َ 

ٝريأص رز٘خء ٌٛح ح٫هظٜخى ٝحُ٘ظخثؾ طظليع ػٖ ٗلٜٔخ ,  حُوٞح٤ٖٗ حُوخٛش رخُٜـَس

 ٤ٔشٍحرغ حًزَ حُٜخىٍحص ٢ٛ حُويٓخص حُظؼ٤ُِٝيٟ ٓظخرؼش حُ٘ؤٕ ٗـي حٕ ك٢ حٓظَح٤ُخ 

ٝحُٔخ٤ٗخ ٢ٛ هزِش حُزلغ ػٖ حَٓحٍ حُظ٤ٔ٘ش 
1
. 

 

 :حُٜؼٞرخص حُظ٢ ٝحؿٜض حُيٍٝ ح٤٠ُٔلش حُٔـخٍٝس ٬ُٓظلخىس ٖٓ ٍحّ حُٔخٍ حُل١ٌَ 

إ ٌِٓ٘ش ح٬ُؿج٤ٖ ٖٓ ح٬ٌُ٘ٔص  حُظ٢ طظؼيى ؿٞحٗزٜخ ح٤ُٔخ٤ٓش ٝح٫ؿظٔخػ٤ش  -1

ك٢ ٓـخٍ ٝح٫هظٜخى٣ش ٝؿ٤َٛخ, كبٕ أ١ ؿٜي طزٌُٚ حُٔ٘ظٔخص حُي٤ُٝش حُؼخِٓش 

ٍػخ٣ش ح٬ُؿج٤ٖ )حُٔل٤ٟٞش(,  ُٖ ٣ٌظذ ُٚ حُ٘ـخف ٓخُْ طظ٠خكَ ؿٜٞى حُٔـظٔغ 

ح١ٌُ طؼَٔ ك٤ٚ ٓغ حُـٜٞى حُي٤ُٝش ٍُِٞٛٞ ا٠ُ كٍِٞ ٌُٜٙ حٌُِٔ٘ش ٓٔخ ٣ئى١ ا٠ُ 

طوي٣ْ أٗٞحع ٖٓ حَُػخ٣ش ٝحُيػْ ك٢ ٓوظِق حُٔـخ٫ص ح٩ٗٔخ٤ٗش ٝح٫هظٜخى٣ش 

٣ـؼِْٜ ٣٘ؼَٕٝ رخ٧ٖٓ ٝح٧ٓخٕ, ٣ٝٔخػي ٝح٫ؿظٔخػ٤ش ٝحُٜل٤ش ٬ُؿج٤ٖ, ٓٔخ 

ك٢ حٓظوَحٍْٛ ك٢ رِي حُِـٞء, ٓٔخ ٣ئػَ ػ٠ِ حٓظوَحٍ ٝأٖٓ حُيُٝش حُظ٢ ٣ظٞحؿي 

ك٤ٜخ ٛئ٫ء ح٬ُؿجٕٞ, ٣ٝؼٌْ ٍٛٞس ٓظٌخِٓش ػٖ ٓٔظٟٞ أىحء طِي حُٔ٘ظٔخص 

 ٝٓيٟ ط٘ل٤ٌ رَحٓـٜخ ٝٓٔخػيحطٜخ ٝحُٔؼٞهخص حُظ٢ طٞحؿٜٜخ ك٢ ًُي حُٔـخٍ.

رٌٜح حُ٘ٞع ٖٓ ح٫هظٜخى ٝٓؼَكش ؿٞحٗزٚ كٔئَٗحص ه٤خّ حُٔؼَكش ك٢  ػيّ حُيٍح٣ش -2

 . حُيٍٝ حُؼَر٤ش ٓظي٤ٗش ؿيحً 

ًخٕ ُٜخ ٖٓ ٗظخثؾ  ك٤ٜخ ٣ٍٞٓخ ٝٓخ حُظـَرش حُلِٔط٤٘٤ش ػ٠ِ ًَ حُيٍٝ حُٔـخٍٝس رٔخ -3

ٝحػخٍ ٓٞحء ح٤ُٔخ٤ٓش ًٔخ كيع ك٢ ُز٘خٕ ٝح٫ٍىٕ ٖٝٓ ػْ ىػٞحص حُظ٤١ٖٞ , ًَ 

ٝٓش ٌٙ حُيٍٝ ٝحػخى ح٣ًٌَُخص حُِٔز٤ش ػٖ ًُي ٝرَُص ٓوخًُي حػَ ِٓزخ ػ٠ِ ٛ

 .ُؼيّ طٌَحٍ حُظـَرش

                                                           
1
أثر  ، وتلعجلونً محمد محمود تلدكتور - تلروسثن علً محمود تلدكتور -درتسة مٌدتنٌة  – تألردنٌة تلمصثرؾ فً تإلبدتع فً تلفكري تلمثل رأس أثر 

 وإشكثلٌة تلقٌثس وحدة بٌن تلمعرفً تلمثل رأس فً تالستثمثر ، ومحمود مصطفى محمد -فً تلعثبد تالقتصثدي  تلبشرى تلمثل رأس فً تالستثمثر
 عبثس خضٌر سعد - تلعربٌة تلدول فً وتالجتمثعٌة تالقتصثدٌة تلتنمٌة أسثس تلمعرفً تالقتصثد ، وحسن عجالن حسٌن تلدكتور - تلتكوٌن

تحلٌل  ، وتلبكري ثثمر تلدكتور تألستثذ -تلعربٌة  تلعقول هجرة إلى بثإلشثرة تلفكري تلمثل رأس وتستدتمة تالجتمثعٌة تلمسإولٌة ، وتلرهٌمً
 .جوتد نثظم تلدكتور -تسترتتٌجٌة  كؤدتة فكريتل تلمثل رأس تحلٌل تالستثذ لحمر خدٌجة، و –جثهزٌة تلجزتبر للدخول فً تقتصثد تلمعرفة 
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 .ؼَحه٤ش ٓخػِش ٝط٘ظظَ ح٠٣خ حُل٫ٍُِٞحُض حُظـَرش حُ -4

 .ٍس ػ٠ِ ح٫ٓظلخىس ٖٓ ٌٛٙ حُوزَحصٌِٓ٘ش حُِـش ك٢ ط٤ًَخ  ًخٗض ػخثوخ ًز٤َح ُِوي -5

 طل٤َِ حُٟٞغ ك٢ ط٤ًَخ: 

ح٫ًؼَ ٍكخرش ك٢ حُٜيٍ ٖٓ ك٤غ حُؼيى ػ٠ِ حػظزخٍ ط٤ًَخ ًخٗض حُزِي ح٤٠ُٔق  -

ًٝخٗض ح٫ك٠َ ر٤ٖ حُيٍٝ ح٤٠ُٔلش ح٫هَٟ حُٔـخٍٝس ٣ٍُٞٔخ , ٓؤًٍِ ٛ٘خ ك٢ ٌٛٙ 

 حُلوَس ٖٓ حُزلغ رؼٞ حُ٘وخ١ :

ػ٘يٓخ هٜي حُؼي٣ي ٖٓ ح٤٣ٍُٖٞٔ ط٤ًَخ ًخٕ حُٜيف حُزلغ ػٖ ح٫ٓخٕ رخُيٍؿش ح٠ُٝ٫  -1

ٖٓ كٔٚ ح٠ُ حىُذ ح٠ُ كِذ ح٠ُ ٝهخٛش رؼي طؼيى ٓٞؿخص حُِ٘ٝف حُيحه٢ِ ٓؼ٬ ) 

 –ح٤ُٖٔ  –ح٫ٍىٕ  –ط٤ًَخ ُِزؼٞ( , حٝ رٔزذ طؼيى حُِـٞء حُوخٍؿ٢ ٓظَ )ُز٘خٕ 

ٝحه٤َح ط٤ًَخ(, ٌُٖٝ رٔزذ حٓظيحى ٓيس ٌٛٙ حٌُخٍػش ٝطؼيى ط٣َٜلخص حُٔٔئ٤ُٖٝ 

ريأٗخ ٗطٔق ربٌٓخ٤ٗش حػخىس حٗظخؽ حك٬ٓ٘خ ػ٠ِ  ح٫طَحى رب٣ـخى كٍِٞ ٬ًُخى٤٤ٔ٣ٖ

٤خ حُظ٤ًَش , ٝٗلٖ ٤ٟ٘ٔخ ٗؼَف حٕ حُوٞح٤ٖٗ ٝحٟلش ٝٓؼَٝكش ُي٣٘خ ٓٔزوخ حُــَحك

٫ٝ كٍِٞ رظـخُٝٛخ ح٫ رخُظـ٤ْ٘ , ٝحُظـ٤ْ٘ ٫ ٣ٌٕٞ ُٖٔ ٛٞ ١ٞ٠٘ٓ طلض ر٘ٞى 

حُلٔخ٣ش حُٔئهظش ٝٛٞ حُ٘ظخّ ح١ٌُ حػظٔيطٚ ط٤ًَخ ٣٩ٞحء ح٤٣ٍُٖٞٔ ك٢ ر٬ىٛخ ٝٛٞ 

يٟ ح٫ْٓ حُٔظليس ًٌُٝي ح١ٌُ ًخٕ ٓوظِق ػٖ رؼٞ ر٘ٞى هٞح٤ٖٗ حُِـٞء حُٔظزؼش ُ

, ح٫ حٗٚ ٣ـذ حُٞػٞى رب٣ـخى كٍِٞ طؤِٓ٘خ ه٤َحً  ٓخروخ ُِؼَحه٤٤ٖ , ٌُُي ٝرؼي ًؼَس ٓظزؼخً 

 ػ٤ِ٘خ طوي٣ْ حٌَُ٘ ىحثٔخ ُِيٍٝ حُظ٢ًَ .

ُوي ٓخػيص هطٞس حكظظخف ٓيحٍّ حُظؼ٤ِْ حُٔئهض ك٢ حكظ٠خٕ حُطِزش ٝح٫ٓخطٌس ٝك٢  -2

, ح٫ حٗٚ ١ ٣َٗلش ٤ِٓو٢ رظ٬ُٚ ػ٠ِ حُزو٤شأ١ ىػْ ٧هٜش حُِـٞء ح١ٍُٞٔ حٌُز٤َس 

ٝرٔزذ حُٔطخٓغ حُ٘و٤ٜش ُِوخث٤ٖٔ ػ٠ِ ٌٛٙ حُظـَرش حك٠ض ك٢ حُٜ٘خ٣ش ح٠ُ ًق 

 حُيٍٝ حُو٤خى١ ح١ٍُٞٔ ٌُٜٙ حُظـَرش ٝٗوِٚ ح٠ُ ُٝحٍس حُظَر٤ش حُظ٤ًَش.

٠ِ ُوي ٓخػيص هطٞس حُٔٔخف رخكظظخف َٓحًِ حَُػخ٣ش حُٜل٤ش ح٤ُٝ٫ش ك٢ ط٤ًَخ ػ -3

حكظ٠خٕ ح١٫زخء ٢ٛٝ هطٞس ك٣َيس ٤ِٔٓٝس ك٢ ط٤ًَخ ٌُٖٝ ٣ـذ طوي٣ْ ىػْ حًزَ ٌُٜ 

, ك٤غ حٗٚ ٖٓ حُ٘خك٤ش حُوخ٤ٗٞٗش طؼظزَ َٓحًِ ُظوي٣ْ حُويٓش حُظطٞػ٤ش ٣ٝـذ حَُٔحًِ

حٕ ط٘يٍؽ طلض طَه٤ٚ ؿٔؼ٤ش ه٣َ٤ش , هي ٣ٌٕٞ ) ٝؿخُزخ ( , حػ٠خء ٓـِْ حىحٍس 

 .حُٔؼَكش ُ٪َٗحف ػ٠ِ ٌٛٙ حَُٔحًٌِٛٙ حُـٔؼ٤ش ٤ُٔٞح ػ٠ِ ىٍؿش ٖٓ 

٤ٔ٤ِش ٣ٔـَ ُظ٤ًَخ ٓ٘خًٍظٜخ ٓغ هطَ َٓ٘ٝع ) ؿخٓؼش ك٢ حُٔ٘ل٠( ٢ٛٝ ٓزخىٍس حه -4

ٓيٍّ ٝٓيٍٓش ٤ٓظْ  ٤ٗ9500ظٜخ ط٘ـ٤َ  ٠٣خً أؿَٟ ىٍحٓظٜخ ٝحُظ٘خٍٝ ك٤ٜخ, 

 حُق ١خُذ ١ٍٞٓ. 450حٗ٘خثٜخ ُظخ٤ٖٓ حُظؼ٤ِْ ٍ 
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ػٔخُش كخ٢ِٓ رطخهش ح٤٠ُق حُظ٢  ػِٔض ط٤ًَخ ػ٠ِ حٓظٜيحٍ هخٕٗٞ ٓؼيٍ ُظ٘ظ٤ْ -5

, ٝطْ حٓظٜيحٍ ٌٛح ئهظش حُوخٙ رظ٤ًَخ ُطخُز٢ حُِـٞء٣ٔ٘لٜخ ٗظخّ حُلٔخ٣ش حُٔ

رؼي حطلخم ٓغ ح٫طلخى ح٫ٍٝر٢ ػ٠ِ ٓ٘ق ٓخ٤ُش ٤٣ٍُِٖٞٔ ٌٝٛح  2016حُوخٕٗٞ ك٢ ريح٣ش 

٤غ , ١ٝزؼخ حُوخٕٗٞ ًخٕ ُـٔٓزخد  طؤه٤َ حُلٍِٞأُيػْ ٢ٛ حكي ٣ئًي ح٠٣خ حٕ هِش ح

, ٝرطخهش ح٤٠ُق ٌٛٙ ٣لِٜٔخ حٌُؼ٤َٕٝ ٖٓٔ ُْ طٔٔق ح٤٣ٍُٖٞٔ رٔخ ك٤ٚ ح٫ًخى٤٤ٔ٣ٖ

 .ٝػخثن ٤ٍٔٓش ٖٓ حُلٌٞٓش ح٣ٍُٞٔش ُْٜ حُظَٝف رخُلٍٜٞ ػ٠ِ

ُظؼزجش  2006ك٢ ػخّ  رخ٫ًخى٤٤ٔ٣ٖ حُٜٔخؿ٣َٖ خهٜٜض ط٤ًَخ ٓٞهؼخ حٌُظ٤َٗٝخ هخٛ -6

 ر٤خٗخطْٜ ُٜٝٓٞش ٍٝٛٞ حُـخٓؼخص حُظ٤ًَش ػ٘ي حُطذ ُْٜ. 

ٓـِض ػيس كخ٫ص طـ٤ْ٘ ٤٣ٍُٖٞٔ ك٢ ط٤ًَخ ًٝخٕ رؼ٠ٜخ ٧ًخى٤ٔ٣ش ٣ٍٞٓش طيٍّ  -7

, ٌٝٛح ُْ ٗ٘خٛيٙ ك٢ حُيٍٝ حُٔـخٍٝس ٣ٍُٞٔخ ح٫ ّٞ ح٤ُٔخ٤ٓش ك٢ حُـخٓؼخص حُظ٤ًَشحُؼِ

 حٕ ًُي ٣ؼظزَ ه٬٤ِ , ه٤خٓخ رخُؼيى ح٫ؿٔخ٢ُ ٤٣ٍُِٖٞٔ ك٢ ط٤ًَخ .

ٗٔخ٤ٗش حُظ٢ طؼَٔ ػ٠ِ ح٤٣ٍُٖٞٔ ٝكَص ط٤ًَخ ٓٔخكش ًز٤َس ُظَه٤ٚ حُٔ٘ظٔخص ح٫ -8

 ٟٖٔ كيٝى ىُٝظْٜ حُٔـخٍٝس ُظ٤ًَخ .

هيٓض ؿخٓؼخطٜخ كَٙ ٝٓ٘ق ٓـخ٤ٗش ًز٤َس ٤٣ٍُِٖٞٔ ٓوخٍٗش ر٤ٔخٓخطٜخ حُظؼ٤ٔ٤ِش  -9

 حُٔخروش.

٣ٌٖٔ ُظ٤ًَخ حػخىس حك٤خء َٓ٘ٝع ٓخرن طْ طيحُٝٚ , ٣ظ٠ٖٔ حٗ٘خء ٓيٕ ٛ٘خػ٤ش   -10

ػ٠ِ حُليٝى ح٣ٍُٞٔش حُؼَحه٤ش رظ٣َٞٔ هخٍؿ٢ ٝػخثي حٓظؼٔخ١ٍ , ٣ل٠ٖ ًَ حُلجخص 

 ٖٓ ح٬ُؿج٤ٖ .

, ٖٓ ىٓؾ وَٕٝ حُٔخروش , ُٜٝخ هزَس ك٢ ًُيُوي حٓظطخػض حُيُٝش حُظ٤ًَش ػزَ حُ -11

٘ٞحص ٖٓ ريء ٓ 5, حٗٔخ رؼي ٤ُٜخ ٓٞحء ح٧كـخٕ أٝ ح٤ُ٘٘خٕح ححُٜٔخؿ٣َٖ ح٣ٌُٖ حُظـؤٝ

ٟٝٞف حٝ حَٓ ك٢  , ٫ُحٍ ٛ٘خى ػيّ 2000, رؼي ػخّ ىهٍٞ حٍٝ ١ٍٞٓ ِٓظـؤ

, ٝهي حٗؼٌٔض ؿ٤خد حُوطش ٌٛٙ ح٠ُ ُـٞء حُؼي٣ي ُِٜـَس ح٠ُ حُيٍٝ حٌٓخ٤ٗش حُظ٤١ٖٞ

, ر٤٘ٔخ ك٢ ػظٔخىغ طؼِْ حُِـش ٝحُظي٣ٍذ ٝح٫ح٫ٍٝر٤ش حُظ٢ ُي٣ٜخ هطش ٝحٟلش ٖٓ ك٤

, رٔزذ ػيّ ٝؿٞى حُوطش ٞحص ُْٝ ٣ظؼِْ كظ٠ حُِـش حُظ٤ًَشط٤ًَخ ٗـي ٖٓ ُٚ ٓ٘

 .ُلظشًٌُٝي طٌرٌرخص حُلَ ح٤ُٔخ٢ٓ ٝحٌٓخ٤ٗش حٍُٞٛٞ ح٠ُ كَ رؤ١ 

ُـخٕ طو٤٤ْ  –حػظٔخى حُطَم حُٔؼظٔيس ػخ٤ُٔخ ٫ػظٔخى حُٜ٘خىحص ٓؼَ ) حُيحطخ كِٞ  -12

 ٓ٘ظًَش ...(.

 ؟ٓخ ػ٤ِْٜٕٝ ح٤٣ٍُٖٞٔ ًٞخى٤ٔ٣ح٧ 
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ٗزٌ حُِٔز٤ش ٝحُؼو٤ِش ح٫هٜخث٤ش حُظ٢ ٓخُحُض ٓٞؿٞىس ػ٘ي حُزؼٞ ٝح٫ٗوَح١ ك٢ ػ٤ِٔخص  -1

كوخّ رخطوخً هَحٍ  ط٘خك٢ ٓزيح حُو٬ٙ حُلَى١ ح١ٌُ حػظٔيٙ حُزؼٞ ربٍحىطٚ حٝ هَٔحً 

 ر٘خء ؿِيطٚ .أػٖ  حُٜـَس ح٣ٍَٝ٠ُش حٝ ؿ٤َ ح٣ٍَٝ٠ُش ٝحِٗٔن ًخ٬ًٓ 

ؼخىس ٣ٌٖٔ ك٢ ٗزٌ حُزلغ ػٖ حُوطؤ ٝحُٜٞحد, رَ ك٢ ا٣ـخى كٍِٞ حُط٣َن ا٠ُ حُٔ -2

ٓ٘خٓزش ُِظؼخ٣ٖ ٝح٫ٗٔـخّ ٓغ حُظَٝف حُٔل٤طش , كَٔ حُ٘ـخف ح٢ُٜ٘ٔ ٣ٌٖٔ ك٢ ح٩ٍحىس 

ٝحُٔؼَكش ٝحُٜزَ, ٝٗلٖ ً٘ؼذ ١ٍٞٓ ُي٣٘خ ٌٛٙ ح٫ىٝحص  ٌٕٝٓ٘ٞ ك٢ ٓويٓش أْٓ 

 حُؼخُْ .

ُِـش حُٔـخ٣َس ٧ٜٗخ حٓخّ ح٫ٗيٓخؽ ك٢ حُٔـظٔغ ػ٠ِ ح٫ًخى٢ٔ٣ حطوخٕ حُِـش ك٢ حُزِي ١ً ح -3

ح٤٠ُٔق هخٛش حًح ًخٕ ًُي حُٔـظٔغ ٣َكذ ك٤ٚ, ٝح١ٍُٞٔ هخىٍ ػ٠ِ طـخُٝ 

حُٜؼٞرخص ٝحُظؼو٤يحص, ٝإ ًؼَص, ٧ٜٗخ ًخٗض ٓٞؿٞىس ٓخروخ ك٢ ك٤خس ح٤٣ٍُٖٞٔ ٝك٢ 

 ًَ حُٔـخ٫ص .

ٜ٘خ ٝحُظ٢ ٌِٗض ٓ٘ظٔش حٗوخً ح٫ٓظلخىس ٖٓ حُظـخٍد حُ٘ز٤ٜش حُٔخروش ٫ٝ ٤ٓٔخ حُؼَحه٤ش ٓ -4

ػِٔخء حُؼَحم ًٝخٕ ُٜخ رؼٞ حُٔٔخٛٔخص ُِؼِٔخء حُؼَحه٤٤ٖ ك٢ ح٫ٍىٕ ك٤غ حٓظطخػض 

 طٞك٤َ رؼٞ حُلَٙ حُٞظ٤ل٤ش حٝ حُزلؼ٤ش رٌَ٘ ٓئهض ٣ٍؼٔخ ٣ؼخى ح٫ٓظوَحٍ ُِؼَحم.

خء ػ٠ِ حٗ٘خء ٤ٛجش ػ٤ِخ ٓٔظوِش ٬ًُخى٤٤ٔ٣ٖ ٗز٤ٜش رخُظـَرش ح٤٘ٔ٤ُش حٝ ٛ٘يٝم حٗوخً حُؼِٔ -5

ؿَحٍ حُظـَرش حُؼَحه٤ش طٌٕٞ ٜٓٔظٜخ حػخىس حػٔخٍ حُظؼ٤ِْ حُؼخ٢ُ ك٢ ٣ٍٞٓخ , ٝهخٛش حٕ 

ٓ٘ٞحص ُْ ٣ٜ٘ي حُظؼ٤ِْ حُؼخ٢ُ ُي٣ٜخ  5حُيٍٝ حُظ٢ ريأص ك٤ٜخ َٗحٍس حَُر٤غ حُؼَر٢ هزَ 

ططٍٞحص ر٘خءس ك٢ ٓـخٍ حُظؼ٤ِْ حُؼخ٢ُ ٝحُزلغ ح٫ًخى٢ٔ٣ كظ٠ حُظ٢ ًخٗض ك٤ٜخ ح٫ٗظوخٍ 

 ٢ٓ ِْٓ ٝحر٤ٞ.ح٤ُٔخ

ح٫ٗظوخٍ ٖٓ كخُش حُٔئطَٔحص ٝحٍُٞٗخص ٝؿٔغ حُز٤خٗخص ح٠ُ َٓكِش ر٘خء ؿخٓؼش طٔظط٤غ  -6

 كَ ٓؼظْ حٌُِٔ٘ش .

ػ٠ِ ح٫ًخى٢ٔ٣ ح١ٍُٞٔ ح٫ٗظوخٍ ٖٓ كخُش ح٤َُٔٓش ح٫ًخى٤ٔ٣ش ٝحُزلؼ٤ش َٓحػخس ُِظَف  -7

 ٗيس .ٝحُزلغ ػٖ كٍِٞ ري٣ِش ٓئهظش هيٍ ح٫ٌٓخٕ كٜ٘خى حُؼي٣ي ٖٓ حُؼِّٞ حُٔٔخ

٣ـذ ػ٠ِ ح٫ًخى٤٤ٔ٣ٖ طط٣َٞ حُٜٔخٍحص حُٔؼِٞٓخط٤ش ُْٜ ٝح٫ٛظٔخّ حًؼَ رخُظؼ٤ِْ  -8

 ح٫كظَح٢ٟ .

 ػيّ ح٫ِٗ٫م ك٢ حَُٜحػخص ح٤ُٔخ٤ٓش حٝ حُوز٤ِش حٝ حُٔ٘خ١و٤ش كل٢ ح٫طلخى هٞس ىحثٔخ . -9

ح٣٫ـخر٤ش ك٢ كٞحٍ حُظوٜٜخص ٝط٘ز٤ٌٜخ , ٝح٫ٛظٔخّ ربٗ٘خء حُ٘زٌخص حُؼ٤ِٔش كِْ ٣ؼي  -10

َٓ ٓوز٫ٞ رخُؼَٔ حُلَى١ ٝهخٛش حٕ حُظ٘زئ رٔٔظوزَ حُظؼ٤ِْ حُؼخ٢ُ ك٢ حُؼخُْ حُؼَر٢ ح٫
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٤ٌٕٓٞ رـٜٞى كَى٣ش ٤ُْٝ ؿٜٞى كٌٞٓخص ٝحٕ حُـخٓؼخص حُؼخ٤ُٔش طؼ٤ي ط٤ٌَ٘ حُؼخُْ
1

 ,

ٌٝٛٙ حُؼوخكش ٓظئى١ كظٔخ ح٠ُ ٓؼَكش حُوط١ٞ حُظ٘ل٣ٌ٤ش ٬ًُخى٤٤ٔ٣ٖ حَُ٘ػ٤٤ٖ 

 .  خ٤٤ٖٗٞٗ ك٢ حُيُٝش حُٔٔظوز٤ِشٝحُؼ٤٣ٌَٖٔ ٝح٤ُٔخ٤٤ٖٓ ٝحُو

ٗزٌ ٤ٓخٓش ح٫هٜخء ٝحػخىس حهظَحع حُؼـِش ٖٓ حُٜلَ ك٢ ؿ٤ٔغ حُٔ٘خ٣ٍغ ٝهخٛش  -11

حُل٣ٌَش ٝحُؼ٤ِٔش , كِْ ٣ؼي رخ٩ٌٓخٕ حُظـخ٢ٟ حًؼَ ػٖ حُِ٘ف حُلخَٛ ٫ٝ ٣ٌٖٔ حُلَ 

ح٫هَ  ح٫ رظ٣ٌٖٞ حٓظَحط٤ـ٤خص ٓ٘ظًَش رؼ٤يح ػٖ حُلَى٣ش ٝؿ٤خد حُظٞؿٚ ٝحُوزٍٞ رخَُح١

 ٝح٫ٓظلخىس ٖٓ ح٤ٍٗق ح٫هطخء ٝحُلٍِٞ ُ٘خ ُٝـ٤َٗخ .

٣ٖ ح٣ٌُٖ ػخٗٞح كخُظخ٣ٍن ُحهَ رؼِٔخء ٛخؿْٜٔ يحهَؿٞح ٖٓ كٌَس ح٠ُل٤ش كِٔظْ حُٞك٤ -12

ٝػٌرْٜ ٓـظٔؼْٜ ُـِٜٚ رٔخ ٣ٌِٕٔٞ 
2
. 

هيٓٞح حٗلٌْٔ ًخًخى٤٤ٔ٣ٖ ٝحٛلخد حٓظَحط٤ـ٤خص ُٝظٌٖ حؿظٔخػخطٌْ ُٝوخءحطٌْ   -13

ُٝظٌٖ حُ٘ٞػ٤ش حكي ح٫ٓظَحط٤ـ٤خص ٩ػخىس  حٓظَحط٤ـ٤خص ٗٞػ٤ش ٫ ٤ًٔش,٘خء حُظ٘خ٣ٍٝش ُز

حػٔخٍ حُظؼ٤ِْ حُؼخ٢ُ ك٢ ر٬ىٗخ حُٔوزِش, ٝؿؼِٚ ٟٖٔ ػـِش حُظ٤ٔ٘ش حُٔٔظيحٓش 

 ٬ُهظٜخى٣خص حُؼَر٤ش.

حٕ ًخٕ طل٤ٌَٗخ حٗ٘خ ٗظؼِْ حُؼِْ ػ٘ي ُِٝٓٚ كِٔخًح ٫ٗظَى حٗلٔ٘خ ٗـَم ػْ ٗظؼِْ حُٔزخكش ,  -14

ؼِّٞ ٓوظَٜس ػ٠ِ ٛخكذ حُٜ٘خىس كُٞٞؽ حُيٍٝ ك٢ حُؼُٞٔش ٝح٠٣خ ٍكغ حُيػْ ُْ طؼي حُ

ٖٓ حُلٌٞٓخص هخٛش حُؼَر٤ش , ػٖ حُٔئٓٔخص حُظؼ٤ٔ٤ِش ٝحُٜل٤ش حىٟ ح٠ُ حٗل٘خٍٛخ 

ك٢ حُؼُٞٔش ًُٝي ٖٓ ه٬ٍ حٜٗخ حؿزَص ػ٠ِ حٓظ٤َحى ًَ ٢ٗء ريءح ٖٓ حُوزَحء ح٠ُ 

 زق حُوز٤َ حٓخ٢ٓ ح٫ حٗٚ ٤ُْ ًَ ٢ٗء.ح٫ٗظٔش حُٔؼِٞٓخط٤ش حَُٔحكوش ٝرخُظخ٢ُ حٛ

ح٫رظؼخى ػٖ ٤ٓخٓش حُولِ ك٢ حػيحى حُوط٢ ٩ػخىس حػٔخٍ حُزلغ ٝحُظؼ٤ِْ حُؼخ٢ُ ٝطو٤٤ْ  -15

حُٞحهغ رٌَ٘ ٛل٤ق  ٝٓؼَكش حٕ ٛ٘خى حٛزق طٔٞؿخص ك٢ حُٔؼخٍف ٝحُٔلخ٤ْٛ ٌُُٝي 

حُل٣َش ٣٘زـ٢ حُظ٤َٗي ك٢ حٓظ٬ٜى حُزؼٞ ٜٓ٘خ ٝحُظؼخَٓ ٓؼٚ رلٌٔش ) ٓؼَ ٓلّٜٞ 

 ح٫ًخى٤ٔ٣ش(.

هيٓٞح ٗلٌٖٔ ًخًخى٤٤ٔ٣ٖ ُٝٔظْ كو٢ ١خُز٢ ُـٞء ٓئهض كلخظخ ػ٠ِ حُل٤خس كَٓخُش  -16

حُيٝحكغ حُظ٢ ططِذ ٖٓ ح٫ًخى٢ٔ٣ ػخىس طٌٕٞ ٜٓٔش ٧ٛلخد حُوَحٍ ٝٗلٖ ٗلظوَ ح٠ُ 

 حُٔؼَكش حُلو٤و٤ش ُٔؼ٘خٛخ ٍَٟٝٝطٜخ

 خٍزة :أكهًت  - ربيُبا 

 خالق انزجبل حضٍكأانبالد ببْهٓب            ٔنكٍ  نؼًزن يب ضبلج

                                                           
1
سبثق  ، و تلفنثر لإلعالم)تلموقع تاللكترونً( – 2016-01-13/  فثبق رشث - تلتعلٌم قطثع فً تلتؽٌٌر سٌقودون حكومثت ولٌس أفرتد: 2016 توقعثت 

 . وتٌلدتفسكً بن -كٌؾ تعٌد تلجثمعثت تشكٌل تلعثلم  –تلعقول تلعظٌمة 
2
 وتخرٌن كلهم كثنوت ضحثٌث تنكٌل وتعذٌج وتهمٌش . تبن تلهٌثم –تبن تلمقفع  –تبو بكر تلرتزي  
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, كخًح ٤٠غ ٝهظي ٓيٟ روَحءس ٌٛٙ حُٜللخصػ١ِ٣ِ حُوخٍة ح٣٘ٔخ ً٘ض ح١ٔجٖ كِٖ ٣ -

, حٓخ حًح ً٘ض ؿ٤َ ًُي َٓأٛخٓيح ُٝي٣ي ٝطوَأٛخ كخٗض ٓؼ٢ِ ٓخ ُُض  ً٘ض ٣ٍٞٓخً 

٣َحص حٛط٘ؼٜخ , حٕ طز٣َٞٓخ رخ٤ٜٗخٍ ىُٝش حٝ طوخْٓ ٍُم كخػِْ حٕ ح٬ُؿت ُْ ٣ٔزذ

, ًخٍُّٞ ٓ٘ؼْ حًح ُـخص ح٤ُْٜ ٌَٓٝح ري ًحص ٣ّٞظخُٔٞح ٌٛٙ ح٫ٍٝ ٝح٣ٌُِٖ 

(  ِٝٓلخىٍٝ ؿٍٞؿ٢ ر٬ٌٗٞ ٍث٤ْ 1999-١ٍٞٓ1989 ٍٝث٤ْ ٨ٍُؿ٘ظ٤ٖ )

, ٝح٤ُوخٗيٍٝ كخٓي كَحٌٗٞ حُٔئٍم ( ٝٛٞ ١ٍٞٓ ح٠٣خ1986-1982ٕ )حُي٤ٌٓٝ٘خ

ٍكخػ٢ حُلزخٍ ٣ٍٞٓش ح٫َٛ  , ًخٗض ٗخى٣ش١ٍُٞٔ ًخٕ ٣َُٝ هخٍؿ٤ش حُزخٍحؿ١ٞح

٠خء ك٢ ؿخٓؼش ٣ِِٝ ك٢ ٝه٣َـش ؿخٓؼش ىٓ٘ن ط٘ـَ ٜٓ٘ذ أٓظخًس ك٣ِ٤خء حُل

 طَأٓض طل٣ََ حُٔـِش حُي٤ُٝش حُوخٛش رل٣ِ٤خء حُل٠خء.ر٣َطخ٤ٗخ ٝ

٣ٌٖٔ َٓ حُل٤خس ك٢ ح٫ؿ٘ز٢ ٝحُـ٣َذ, كخُل٤ٞحٗخص ح٣ُٞ٘ٔش ُ٪ٗٔخٕ ؿْٔ ؿ٣َذ ػٖ  -

حُـْٔ ًؤؿ٘ز٢ ٣ٝوظِٜخ, كخٍحى هللا رٜخ حٕ طٌٕٞ  ٛخكزٜخ ك٢ ػِّٞ حُٔ٘خػش ٣ٝوَأٛخ

 هخٍؽ حُـْٔ ٢ٛٝ ر٘لْ حُٞهض حُٔٔئٍٝ ػٖ روخء ح٫ٗٔخٕ ٝحٓظيحىٙ .

ػ٘يٓخ ٣ٌٕٞ ُي٣ي طلخكش ُٝي١ رَطوخُش , رظوخٜٓٔٔخ ٤ٌٕٓٞ ُيٟ ًَ ٝحكي ٓ٘خ ٜٗق  -

 ٗٞع , حٓخ حُلٌَس كِٞ طوخٓٔ٘خٛخ حٛزق ٌَُ ٝحكي ٓ٘خ كٌَط٤ٖ ريٍ كٌَس .

ٗوطٖ رـخٗذ رؼ٠٘خ كِٖ طل٤ٔ٘خ ؿيٍحٕ ٓ٘خُُ٘خ ٖٓ ٛٞص ح٤ُٜخف ٝحُزٌخء ك٢ ػ٘يٓخ  -

حُز٤ض حُٔـخٍٝ ًٌُٝي حُؼُٞٔش ٝػُٞٔش حُٔ٘خًَ , ُٖ ط٘لؼ٘خ ك٤ٜخ كيٝى ٓخ٣ٌْ ر٤ٌٞ , 

كل٤َّٝ ح٣ٌُِخ ٝح٣٫يُ ٝح٫ٗلِِٞٗح ػ٘يٓخ ىهض حرٞحد حُز٣َ٘ش ُْ ططَم ؿٞحُ ٓلَ 

 رؼ٤٘ٚ .

لخد حُْٜٔ ٝحُؼوَ ػ٤ِ٘خ ح٫ ٗطِذ ْٜٓ٘ ح٫ ػ٘يٓخ ٜٖٗٔ أ١ حٗٔخٕ ٝهخٛش حٛ -

٣ٌٛزٞح ٤ٌُِ٘ٞح حٓٞحم ٓٞىحء ٣ٔخٍٓٞح ك٤ٜخ ٗ٘خ١خطْٜ حٝ ٍرٔخ طٌٕٞ ٌٛٙ ح٫ٓٞحم 

 ٓٞؿٞىس حٓخٓخ , ٍٝرٔخ ٣ٌٕٞ حر٘خء حُزِي ٟل٤ظٜخ ٣ٞٓخ .

حُؼِْ ؿٌحء حَُٝف ِٝٓـخٛخ ِٝٓـؤ ٌٛح حُؼخُْ حُٔـٕ٘ٞ رلذ ح٬ُٔف ٍٝٝحؽ طـخٍطٚ  -

ٓظٔظَٔ رخُوٞس ُٔخ حٗوَٝ حُي٣٘خٍٛٞحص ٝحٓظَٔ ٖٓ ْٛ حٟؼق  ٝحٕ ًخٗض حُل٤خس

 ْٜٓ٘ رويٍس حُؼوَ ػ٠ِ حُظ٤ٌق .

 انًصبدر ٔانًزاجغ :

-09-26/  ر٤ً٬ض ر٘ـخ٤ٖٓ - حُلي٣غ حُؼَٜ ٓظطِزخص طٞحًذ ٫ حُؼَر٢ حُؼخُْ ك٢ حُٜلش أرلخع -1

 . (ح٫ٌُظ٢َٗٝ حُٔٞهغ) ُ٪ػ٬ّ حُل٘خٍ – 2014

 ػ٢ِ ٓلٔٞى حُيًظٍٞ - ٤ٓيح٤ٗش ىٍحٓش – ح٧ٍى٤ٗش حُٜٔخٍف ك٢ ح٩ريحع ك٢ حُل١ٌَ حُٔخٍ ٍأّ أػَ -2

 . حُؼـ٢ِٗٞ ٓلٔي ٓلٔٞى حُيًظٍٞ - حَُٝٓخٕ

 ٓلٔٞى ٜٓطل٠ ٓلٔي - ح٫هظٜخى١ حُؼخثي ك٢ حُزَٟ٘ حُٔخٍ ٍأّ ك٢ ح٫ٓظؼٔخٍ أػَ -3
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)  ُ٪ػ٬ّ حُل٘خٍ – 2015-09-01/  ًٞٓخ ٍٛخّ - ح٤٣ٍُٖٞٔ حُط٬د اكزخ١ ُلـْ طوي١َ٣ اكٜخء -4

 (. ح٫ٌُظ٢َٗٝ حُٔٞهغ

 – 13442 حُؼيى – ح٢ٓٝ٫ حَُ٘م – ح٤َُٓٝش ح٫ػ٬ٕ ٝٓخثَ ك٢ ٝحٍٛخر٢ ًٍٔٞ ح١ٍُٞٔ ح٬ُؿت -5

 . (ح٫ٌُظ٢َٗٝ حُٔٞهغ)  - 2015ٓزظٔزَ 17

 ح٩ًحػش ٤ٛجش – ٣ٍِ ٓخٍطٖ ٛؼذ, ٍٗٞ ًٞٓظخ, ًخ٬٤ٓ – حُوخٍؽ ك٢ ١ِزخً  ح٧ًؼَ حُؼَٕ٘ٝ حُٜٖٔ -6

 (.ح٫ٌُظ٢َٗٝ حُٔٞهغ) حُز٣َطخ٤ٗش

)  ُ٪ػ٬ّ حُل٘خٍ – 2014-08-11/  ٢ِ٘٣َ٤ٓ ٣ُٞـ٢ - حُظ٤ٔ٘ش أَٓحٍ ُظؼِْ أٓخ٤ٓش ٝؿٜش أُٔخ٤ٗخ -7

 . (ح٫ٌُظ٢َٗٝ حُٔٞهغ

 حُل٘خٍ – 2015-01-27/  ٛز١َ أكٔي - حُيًظٍٞحٙ ٜٗخىس ُلِٔش ًخك٤ش ٝظخثق ٫: حُٔؼٞى٣ش -8

 (.ح٫ٌُظ٢َٗٝ حُٔٞهغ)ُ٪ػ٬ّ

 . ىحثٔش اهخٓخص ػ٠ِ حُلخ٤ِٖٛ ح٬ُؿج٤ٖ ُـ٤ٔغ حُٜـَس ٝٓـِْ ح٣ُٞٔي١ حُؼَٔ ٌٓظذ اكٜخث٤خص -9

 حُل٘خٍ – 2015-02-20/  كَكش أرٞ ٛزخ - حٌُلخءس حٓظلخٕ ك٢ طُولن ح٧ٍى٤ٗش حُـخٓؼخص -10

 (.ح٫ٌُظ٢َٗٝ حُٔٞهغ)ُ٪ػ٬ّ

 2015-07-13/  ٗـ٤ْ ٤ِْٓ, ر٤ً٬ض ر٘ـخ٤ٖٓ - ٗخىٍس ٝحُزلٞع هطَ ك٢ حُؼَر٢ حُـٌحث٢ ح٧ٖٓ -11

 . ُ٪ػ٬ّ حُل٘خٍ –

 حُي٣ي حٌٓ٘يٍ - ػ٤ِٔخً  حُٔئ٤ِٖٛ ح٬ُؿج٤ٖ رظ٘ـ٤َ حُٔٔخف حُلٌٞٓش ٖٓ ططِذ حُؼَٔ ًٝخُش: أُٔخ٤ٗخ -12

 . حُل٤خس –

 ػـ٬ٕ ك٤ٖٔ حُيًظٍٞ - حُظ٣ٌٖٞ ٝاٌٗخ٤ُش حُو٤خّ ٝكيس ر٤ٖ حُٔؼَك٢ حُٔخٍ ٍأّ ك٢ ح٫ٓظؼٔخٍ  -13

 . كٖٔ

 ه٤٠َ ٓؼي - حُؼَر٤ش حُيٍٝ ك٢ ٝح٫ؿظٔخػ٤ش ح٫هظٜخى٣ش حُظ٤ٔ٘ش أٓخّ حُٔؼَك٢ ح٫هظٜخى  -14

 . ح٢ٔ٤َُٛ ػزخّ

 حُل٘خٍ – 2014-06-04/  ٣َِٝ ى٣ل٤ي - حُؼخ٤ُٔش حُظـخٍس ٤ِٓحٕ ك٢ حُؼَد حُط٬د  -15

 .(ح٫ٌُظ٢َٗٝ حُٔٞهغ)ُ٪ػ٬ّ

 - حُؼَر٤ش حُؼوٍٞ ٛـَس ا٠ُ رخ٩ٗخٍس حُل١ٌَ حُٔخٍ ٍأّ ٝحٓظيحٓش ح٫ؿظٔخػ٤ش حُٔٔئ٤ُٝش  -16

 . حُز١ٌَ ػخَٓ حُيًظٍٞ ح٧ٓظخً

 2015-07-08/  حُ٘ز٢ ػزي ٜٓيم - ح٩ٍٛخر٤ش حُظ٘ظ٤ٔخص ٤ٜٓيس ك٢ حُـخٓؼخص ٬١د: طْٞٗ  -17
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 فرص التعليم العالي المتاحة أمام البلجئين والنازحين السوريين والعراقيين: دراسة مقارنة
 العراق – كركوك في التقنية كليةد.فكرت عادل ترزي، مؤسس  

 3الجزائر جامعة -جيبليلي فلة واألستاذة: 
 المستخلص:

 باٟتركب كالويبلت اليت مر ّٔا البلداف ا١تتجاكراف سوريا كالعراؽ.تأثر السكاف ا١تدنيوف بشكل ىائل 
-2006، جاءت كيبلت اٟترب االىلية الطائفية سنة  2003ففي العراؽ ، كبعد كيبلت الغزك األمريكي سنة  

 . 2014كصوال إٔب احتبلؿ مساحات شاسعة تقدر بثلث الببلد سنة  2007
مطالبة باٟتقوؽ كالعدالة ، ٖتولت إٔب حرب أىلية دكلية قاتلة  2011سنة  أما ُب سوريا، فاف ما بدأ كثورة سلمية

 كمدمرة.                                                                                                           
لدين فيما يعترب اكرب موجة نزكح منذ إٔب نزكح كٞتوء مبليُت السكاف ا١تدنيُت ُب كبل الب كل ىذا العنف كالدمار أدل

اٟترب العا١تية الثانية. كفيما كاف النزكح ُب العراؽ اغلبو داخلي إٔب مناطق كمدف أخرل أمنة نسبيا، فأف اللجوء 
كا٢تجرة ُب سوريا كاف اغلبو إٔب األقطار آّاكرة مثل تركيا كلبناف كاألردف كالعراؽ. باإلضافة إٔب موجة اللجوء كا٢تجرة 

 اٞتماعية إٔب أكركبا ُب األشهر ا١تاضية.                                                             
كبينما كاف اندفاع آّتمع الدكٕب لتأمُت االحتياجات األساسية للنازحُت من مأكل كمأكل ك٥تيمات كصرؼ صحي، 

 ات كاالىتمامات.فأف التعليم عامة كالتعليم العإب خاصة كاف ُب أخراألكلوي
تسلط ىذه الدراسة الضوء على التجربة العراقية الناجحة ُب استنباط أساليب جديدة ١تواجهة متطلبات التعليم العإب 
لبلجئُت كالنازحُت مثل "العبور" ك"االستضافة" ك"ا١تواقع البديلة" كبياف مدل االستفادة منها كإمكانية تطبيقها على 

الفرص احملدكدة جدا ا١تتوفرة ٢تم كاليت ال تتجاكز الفرص القليلة ا١تقدمة ٢تم من دكؿ اٞتوار  البلجئُت السوريُت ُب ضوء
 ا١تضيفة كاٞتهود احملدكدة ١تنظمات األمم ا١تتحدة كآّتمع ا١تد٘ب كبعض الدكؿ الغربية.

 
HIGHER EDUCATION CHANCES AVAILABLE FOR SYRIAN AND IRAQI 

REGUGESS: A COMPARISION STUDY 
 

Abstract 

Civilians were extremely affected by the conflicts and wars which the neighboring 
countries Syria and Iraq has undergo. 
In Iraq, after the horrors of 2003 war, came the horrors of the civil war of 2006-2007, 
reaching  2014 when huge amount of Iraqi land estimated as one third of the country 
wasoccupied by armed IS group. 
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democracy protests demanding for justice and -pro While in Syria, what have started as 
freedom, have gradually changed to a destructive civil and international war. 
All this destruction and violence, led to the displacement of millions of civilians who 
were forced to become refugees in what is considered as the world’s single largest 
refugee crisis. 
In Iraq, most of the refugees  were internally displaced in too ther places considered as 
relatively safe, while in Syria, millions were forced to take refuge in  neighboring 
countries as turkey, Lebanon, Jordan and Iraq.in addition to the huge asylum seeking in 
Europe which happened through the pastmonths. 
And while the main focus of the International community was to provide the essential 
needs of the refugees, likes helter, food, camping, and sanitation, education generally 
and higher education specially, were the least to be noticed and the last priorities.  
This study enlightens Iraq'ssuccessful experience in the development and application of 
new methods to face the higher education needs for the refuge and displaced students, 
such as  
“ transit and loading”, “hosting”, and “ alternative sites”, and to evaluate its applicability 
on Syrian refugees, in light of the lack of chances available to them, which is no more 
than few efforts by the neighboring and western countries, and some united nations 
organizations  efforts. 

 مقدمة:
أف تامُت  ضالتحديات اليت تواجو آّتمع الدكٕب ،على افًتايشكل تعليم البلجئُت ك النازحُت ُب مناطق النزاع اكرب 

التعليم ا١تنصف ك اٞتيد للجميع دكف أم ٘تييز يقـو على اٞتنس أك العرؽ أك اإلعاقة أك اللغة أك ٤تل اإلقامة ىو 
واثيق الدكلية األرضية ا١تناسبة لتحقيق ٣تتمعات مسا١تة ، عادلة ك جامعة، فهو بذلك حق إنسا٘ب تكفلو القوانُت ك ا١ت

 1كأحد األىداؼ اإل٪تائية لؤللفية اٞتديدة  اليت تسعى آّموعة الدكلية لتحقيقو
ليم  كٓب يكن التعليم العإب بسوريا ٔتنأل عن تداعيات الفوضى األمنية ،فقد اضطرت بعض اٞتامعات لتوقيف التع

عديد ا١تنشآت ك تلف بعض ا١تخابر جامعة الفرات نتيجة لعمليات القصف اليت أدت إٔب اهنيار كجامعة حلب ك 
البحثية ك التجهيزات األمر الذم دفع باٞتامعات إٔب نقل الدكاـ إٔب جامعات أخرل أك مقرات مؤقتة ،كٓب يكن حاؿ 
الطلبة ك ىيئات التدريس بأفضل حاؿ فقد تعرض البعض منهم للقتل أك ا٠تطف أك الفصل خاصة ُب ا١تناطق اليت 

                                                           

, document submitted by UNISCO to the 2015 education agenda -Concept note on the post :  UNESCO 1

37th session of the General conference , p 6 . 
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ٛتص ك إدلب  كدير الزكر ك الرقة جعل من سورية ٗتسر جيل كامل من شباهنا   شهدت معارؾ عنيفة كحلب ك
 .1العاطلُت عن الدراسة

مليوف الجئ  4كأماـ التأثَت الًتاكمي لتبعات األزمة السورية اليت توشك أف تدخل عامها السادس يواصل أكثر من 
جديدة للحياة ، للعمل ككذلك التعليم كهدؼ ال  باحثُت عن فرص2ٖتركاهتم ٨تو دكؿ اٞتوار اإلقليمي كلبناف كاألردف

 يقل  أ٫تية .
ا١تتمثل ُب دراسة مقارنة لفرص التعليم العإب ا١تتاحة للنازحُت كالبلجئُت حث ىذه الورقة ُب ىذا السياؽ، ك كعليو ستب

دف كمدل استجابتها السوريُت ك العراقيُت  ، كالًتكيز على األجندة التعليمية ا١تقًتحة من طرؼ كل من لبناف ك األر 
١تتطلبات البلجئُت ُب ظل ٖتديات نقص التمويل ، اختبلؼ ا١تناىج التعليمية ك تصاعد التوترات آّتمعية ُب بعض 
الدكؿ ،ك٤تاكلة االستفادة من التطبيقات الناجحة اليت طبقت ُب العراؽ كاليت سا٫تت ُب إنقاذ مستقبل مئات اآلالؼ 

 .من الطلبة النازحُت كالبلجئُت
 كذلك كفق ا٠تطة التالية:

 احملور األكؿ : دراسة ُب طبيعة اللجوء ك النزكح لكل من العراقيُت كالسوريُت
 احملور الثا٘ب :  فرص التعليم ا١تتاحة للنازحُت السوريُت ك العراقيُت 

 األجندة التعليمية  اإلقليمية ١تساعدة الطبلب السوريُت: احملور الثالث 
 يين و السوريين عراقلكل من الطبيعة النزوح واللجوء المحور األول :  دراسة في 

 أوال: طبيعة النزوح و اللجوء بالنسبة للعراقيين 
اغلبو من الشباب ا١تمتنع عن القتاؿ  فبدأت موجات النزكح كاللجوء من العراؽ منذ الثمانينات ُب القرف ا١تاضي، ككا

كاف عددىم ٤تدكد ال   دُب اٟترب العراقية اإليرانية كمن األكراد العراقيُت ا١تتأثرين بالعمليات العسكرية ُب مشاؿ العراؽ. كق
 يتجاكز بضعة أالؼ توجو معظمهم إٔب أكركباكأمَتكا كاسًتاليا.

كما أعقبو من حرب أىلية طائفية  2003مَتكية على العراؽ سنة كقد بدأت موجات النزكح الكبَتة مع بدء اٟترب األ
 ككما يلي: 2007-2006سنة 

 حوإب مليوف عراقي من الطبقة ا١تتوسطة نزحوا إٔب سوريا .   -
 حوإب نصف مليوف عراقي من الطبقة ا١تيسورة كمن بغداد ٖتديدا نزحوا إٔب األردف. - 

                                                           
1
، 29-03-2016لٌوم     http://levantri.comع ى ا١توقعل 2015أكت  معهد ليفننت للدراسات ، برز ضحايا األزمة السورية ،أتقرير حوؿ التعليم العإب   

  على ا١توقع البلجئُت ا١تفوضية السامية لشؤكف ،انرٯتَتمأري ،الفقر ك اليأس ك التعليم من أسباب ٖترؾ البلجئُت السوريُت من الدكؿ آّاكرة إٔب أكركباو

http://www.unhcr-arabic.org/560b8c356.htm  03-04-2016، ليـو. 

 ا١تفوضية السامية لشؤكف  ، ،  أريانرٯتَتم اليأس ك التعليم من أسباب ٖترؾ البلجئُت السوريُت من الدكؿ آّاكرة إٔب أكركباالفقر ك  3
 : على ا١توقع البلجئُت http://www.unhcr-arabic.org/560b8c356.htm. 03-04-2016،اليـو  
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 ماف الذين فضلوا النزكح إٔب تركيا.حوإب نصف مليوف من األكراد كالًتك - 
كقد كانت عمليات النزكح ىذه مرب٣تة كعلى الصعيد الفردم كبشكل مدركس، حيث كاف البلجئ ٬تمع أموالو 

 كيستكمل أكراقو ككثائقو (كألطفالو أيضا) ٍب يسافر عن طريق الرب غالبا أك اٞتو أحيانا.
 3كما تبلىا نتيجة سقوط  2014اريخ العراؽ ُب حزيراف كحصلت اكرب موجو من اللجوء كالنزكح اٞتماعي ُب ت

٤تافظات عراقية ىي نينول كصبلح الدين كاألنبار بالكامل ٖتت سيطرة ما يدعى بتنظيم الدكلة اإلسبلمية، باإلضافة 
اطق كبشكل ٚتاعي إٔب من إٔب أجزاء من ٤تافظات كركوؾ كاربيل كديأب كالكوت حيث نزح كٞتأ ا١تبليُت من العراقيُت

تكن ىذه  أخرل أمنة نسبيا داخل العراؽ أكإٔب دكؿ اٞتوار مثل تركيا كاألردف باإلضافة إٔب إقليم كوردستاف العراؽ. كٓب
العملية سلسة كسهلة كإ٪تا كانت ُب شبو فوضى شاملة كمع كثَت من األٓب كا١تعاناة كقد فقد ىؤالء النازحوف كل 

 بوتية .أمبلكهم كُب كثَت من األحياف أكراقهم الث
الجئ  4485881عدد البلجئُت العراقيُت ٔتقدار 1تقدر ا١تفوضية السامية لشؤكف البلجئُت التابعة لؤلمم ا١تتحدة

الجئ داخلي ُب مناطق أخرل داخل العراؽ كلكن لنا  3962142الجئ ُب دكؿ اٞتوار ك  377000منهم 
العراقيُت ا١تسجلُت فقط ُب سجبلت األمم ا١تتحدة ، ٖتفظات كثَتة على ىذه األرقاـ فهي ٘تثل البلجئُت كالنازحُت 

كىي بعيدة جدا عن الواقع، على سبيل ا١تثاؿ يذكر نفس تقرير ا١تفوضية عدد البلجئُت العراقيُت ُب األردف حسب 
الجئ مسجل  32800الجئ بينما ًب ادرج منهم ُب التقرير فقط  400000تقديرات السلطات األردنية ْتوإب 

 اـ ٯتكن تقدير عدد البلجئُت العراقيُت ُب دكؿ اٞتوار كما يلي:فقط. كبشكل ع
 2الجئ 800000تركيا   - 
 الجئ  400000األردف   - 
 الجئ  50000لبناف حوإب  - 
 3الجئ 23500سوريا  - 

 كبشكل عاـ فأف البلجئُت ُب األردف كلبناف ىم من الطبقات ا١تيسورة الذين استطاعوا توفَت فرص التعليم العإب
 ألبنائهم بإمكاناهتم الذاتية كىم خارج نطاؽ ْتثنا ىذا.
 ثانيا : طبيعة النزوح واللجوء بالنسبة للسوريين 

                                                           
1UNHCR ,Country  Operations Profile-Iraq, UNHCR, June 2015,p3 . 

. 4،ص   نوفمرب 7طبلب العراؽ ُب تركيا كخيارات التعليم ،طو العا٘ب، صحيفة تركيا بوست،  2015 2 

3UNHCR ,Country  Operations Profile-Iraq,op, cit, p4. 
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ألجيء  4270000سورم، كنزح  250000منذ بدء الصراع ُب سوريا قبل ٜتس سنوات، استشهد ما يزيد عن 
سوريا ُب آماكن ٤تاصرة يصعب سورم داخل  4500000نزكح أكثر من سورم إٔب دكؿ اٞتوار، باإلضافة إٔب 

 1الوصوؿ إليها
 ٦تا سبق ٘تيز البلجئُت كالنازحُت العراقيُت عن أقراهنم السوريُت ُب: 

 أوال: طبيعة النزوح:

كانت طبيعة النزكح كاللجوء للعراقيُت ُب معظمها نزكح كهتجَت داخلي، كقد صاحبت ىذه العملية الكثَت من اآلالـ 
ا١تناطق األخرل اآلمنة نسبيا كانت ال تقبلهم كال تسمح ٢تم بالدخوؿ إال بوجود كفيل أك قريب كاٟتزف كا١تشقة لكوف 

من أىل ا١تنطقة كبعد التأكد من أكراقهم الثبوتية، كقد صاحب ىذا الكثَت من حاالت االعتداء اٞتسدم كا٠تطف 
 يكالقتل أحيانا، كلكن ُب النتيجة فأف قرابة أربعة مبليُت نازح كالجئ عراق

 قد كجدكا ملجأ كمأكل ُب مناطق أمنة نسبيا تتوفر فيها مقومات العيش .
 ثانيا: طبيعة نظام الحكم في العراق:

إف طبيعة نظاـ اٟتكم ُب العراؽ القائم على التوافق كاحملاصصة كالذم يتيح ٞتميع ا١تكونات األساسية للشعب العراقي 
، باإلضافة إٔب ٘تثيل رمزم ثانوم لبعض األقليات مثل الًتكماف من شيعة كسنة ككرد، ٘تثيبل قويا جدا ُب اٟتكومة

كا١تسيحيُت، قد أدل إٔب كجود مدافعُت أقوياء عن حقوؽ ا١تهجرين كالبلجئُت العراقيُت كالذين اغلبهم من ا١تكوف 
 ات.  السٍت ُب آّتمع العراقي، كقد أدل ىذا إٔب تسريع إجراءات منحهم التعويضات آك الركاتب آك ا١تساعد

 المحور ثاني :فرص التعليم العالي المتاحة للنازحين والبلجئين السوريين و العراقيين 
 أوال : فرص التعليم العالي المتاحة للنازحين والبلجئين السوريين 

 450000سنة) ْتوإب  22-18يقدر ا١تعهد الدكٕب للتعليم، عدد النازحُت السوريُت ُب سن التعليم اٞتامعي (
 مؤىلُت ٘تاما لبللتحاؽ باٞتامعات. 100000 شخص منهم

السورية خاصة مع ا١توقف العدائي للحكومة  اٞتامعات لكلكن القليل جدا منهم سنحت لو الفرصة لبللتحاؽ بأحد
السورية ك ٠تفض من مستول ا١تيزانية ا١تخصصة للتعليم العإب ك كذلك لتعرض بعض اٞتامعات للقصف دكف اف 

، ٦تا يثَت ا٠توؼ من فقداف جيل   السياسية ا١تخالفة للنظاـ  تننسى إجراءات الفصل ا٠تاصة بالطلبة ذكم االٕتاىا
 على مستقبل البلد. وضبللبستقبلهم األكادٯتي كٔتا يلقي كامل من الشباب ١ت

 :1كنستطيع أف نركز أ٫تية كحيوية التعليم العإب للنازحُت السوريُت فيما يلي

                                                           
1The Importance of Higher Education for Syrian Refugees, Jessica Magaziner , World Education Services, 

,December 7, 2015,p22. 
 

http://wenr.wes.org/2015/12/the-importance-of-higher-education-for-syrian-refugees/
http://wenr.wes.org/2015/12/the-importance-of-higher-education-for-syrian-refugees/
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 أكال : التعليم العإب ٯتثل األساس لتوفَت الكوادر ا١تؤىلة القادرة على إعادة بناء البلد كبنيتو األساسية.
 ء ىياكل اٟتكم كالدكلة ككادرىا الوظيفي.ثانيا : يساىم ُب إعادة بنا

 ثالثا : التعليم العإب يوفر ٛتاية للشباب كالشابات من تداعيات النزاع ا١تسلح كاال٩تراط ُب التنظيمات ا١تسلحة.
كرغم ٚتيع ما ذكر أعبله فأف االستجابة الدكلية ١تتطلبات التعليم العإب للنازحُت كالبلجئُت بعيدة جدا عن حجم 

لة كتداعياهتا، كيأٌب االىتماـ ّٔا ُب أخر األكلويات ، بعد توفَت ا١تأكل كا١تلبس كاإلطعاـ كا١تخيمات كالصرؼ ا١تشك
 الصحي كغَتىا من االحتياجات األساسية اآلنية. 

 ثانيا :فرص التعليم العالي المتاحة للنازحين العراقيين  
ا يدعى بتنظيم الدكلة، سقطت معها سبعة جامعات مع سقوط ٤تافظات نينول كصبلح الدين كاألنبار ُب قبضة م

كلية كمعهد،   84عراقية كىي جامعات ا١توصل كنينول كاٟتمدانية كتلعفر كتكريت كاألنبار كالفلوجة، ٔتا تضم من 
 كتشرد كنزح الغالبية العظمى من أساتذهتا كطلبتها.

يبلغ العدد الكلي للنازحُت ُب عمر الدراسة  ، بينما2طالب  113000كيًتاكح عدد الطلبة اٞتامعيُت ا١تهجرين بُت 
 .)8(الجئ 880000سنة ما يقدر بعدد  17-6بُت أعمار 

كبعد فًتة من الفوضى كامتصاص الصدمة امتدت ١تدة أربعةأشهر، كانت خبل٢تا توصيات اٟتكومة العراقية للطلبة 
 حالتهم . تجيل أٝتائهم فيها ال ثباكالتدريسيُت النازحُت ىو االلتحاؽ بأقرب جامعة ُب ا١تناطق اآلمنة كتس

 لت الدكلة  العراقية على  :ُب ىذا اإلطار عمك 
كاليت ٓب تستكمل ُب احملافظات الساقطة ضمن  2014-2013أكال: استكماؿ االمتحانات النهائية للعاـ الدراسي 

 األسئلة كالتصحيح كُب حالة ، كتقـو اٞتامعات األصلية ٦تثلة بكوادرىا بتوفَت3إجراء ٝتي ( االمتحانات التكميلية)
 تعذر ذلك تقـو بو اٞتامعات ا١تستفيضة.

 لم الذين دراسة وتأجيل ،2014-2013 الدراسية للسنة الطلبة لجميع رسوب عدم سنة احتساب: ثانيا
 . 4محافظاتهم من الخروج لصعوبة االمتحانات أداء من يتمكنوا

                                                                                                                                                                                           
1
 The Importance of Higher Education for Syrian Refugees, op,cit,p25. 

على ا١توقع  موقع كزارة التعليم العإبمسَتهتم الدراسية، د.كاظم عمراف موسى، إلكماؿالطلبة النازحُت  أكضاع١تعاٞتة  إجراءاتتتخذ  العإب  التعليمكزارة -2
http://aliraqia.edu.iq/main/view/635 ، 25/2/2015يـو 

http://www.mohesr.gov.iq/.3 
 13/4/2015على ا١توقع يـو ُب  2372 كتاب كزارة التعليم العإب كالبحث العلمي ُب العراؽاالمتحاف التكميلي،   حوؿ  األمر الوزارم

 . 4/9/2014على  ُب  العلمي كتاب كزارة التعليم العإب كالبحثمعاٞتة حاالت الطلبة الدارسُت ُب احملافظات اليت تشهد عمليات عسكرية ،4
http://www.mohesr.gov.iq/ ا١توقع 

http://wenr.wes.org/2015/12/the-importance-of-higher-education-for-syrian-refugees/
http://wenr.wes.org/2015/12/the-importance-of-higher-education-for-syrian-refugees/
http://www.mohesr.gov.iq/
http://www.mohesr.gov.iq/
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 ،(7()3)اآلمنة المناطق جامعات إلى نقلهم أو الجامعات ىذه من والعليا األولية الدراسات طلبة استضافة ثالثا:
 الساقطة. للجامعات البديلة المواقع فتح قبل الفقرة ىذه تطبيق تم وقد
 يقبل بحيث الجامعية للدراسة مؤىلين اإلعداديةوأصبحوا الدراسة انهوا الذين للطلبة منفصل قبول متنظي رابعا:
 المناطق جامعات إلى االستضافة أو النقل أو التأجيل في الحق منحو مع قطةالسا جامعتو في الطالب
 طالبا 2888 بواقع موزعين وطالبة طالبا 12787 الفقرة ىذه ضمن المقبولين الطلبةعدد بلغ وقد1اآلمنة
 في وطالبة طالبا 4386و الدين، صبلح محافظة في وطالبة طالبا 6035و نينوى، محافظة في وطالبة
                 راالنبا محافظة

 رئاسة مواقع إنشاء تم إذ2األتي النحو على اآلمنة المناطق في الجامعات لهذه بديلة مواقع إنشاءخامسا: 
 جامعة في تلعفر لجامعة بديل موقع وإنشاء ودىوك، كركوك  جامعتي في والحمدانية ونينوى الموصل جامعات
 لجامعتي بديلة مواقع إنشاء عن فضبل كركوك،  جامعة في تكري  لجامعة بديلة مواقع إنشاء وكذل  الكوفة،
 رديفة وكليات وإنشاءأقسام بغداد، لجامعة التابعتين البيطري والطب الزراعة كليتي  في والفلوجة االنبار

 ونينوى الموصل لجامعات
 والبشرية المادية الموارد من اإلفادة خبلل من المستضيفة الجامعات في وتكري  واالنبار والحمدانية وتلعفر 

  الرديف الدوام من المنشود الهدف لتحقيق الخاصة، ميزانيتها من الضرورية المستلزمات بتوفير تقوم أن على
 مع التدريسية بالمهام الساخنة المناطق جامعات من التدريسيين تكليف تضمن  اإلجراءات أن اكم      
 المحاضرات أجور الساخنة المناطق جامعات تتحمل أن على المستضيفة الجامعة من النقص تعويض إمكانية
 تأجير إمكانية مع المستضيفة الجامعات مع بالتنسيق والتدريسيين للطلبة الداخلية األقسام وتوفير ،اإلضافية
 الصباحي الدوام ساعات ضمن المتوفرة والمختبرات القاعات من اإلفادة وتكون ،لذل  خاصة بنايات

 وتزويدىا تأىيلها بعد ستستغل المستضيفة الجامعات في المشغولة غير المباني أن كما   والمسائي
 الساقطة. المناطق جامعات قبل من جاىزة وأبنية قاعات بناء إمكانية مع الضرورية ةالبلزم بالمستلزمات

 في ىم الذين سواء العليا الدراسات وطلبة معدالتهم احتساب وكيفية الخريجين الطلبة حاالت الجةمع سادسا:
 .تالكورسا مرحلة ضمن أو البحث مرحلة
منح كثائق التأييد للطلبة أك التخرج سواء عند طلبها من قبل الطالب أك احد أقرباءه من الدرجة األكٔب أك  سابعا:

نبية ا١تستضيفة، كباللغات العربية كاالنكليزية، مع إمكانية تصديقها من كزارة ا٠تارجية طلبها من قبل اٞتامعات األج

                                                           
 1ا١تكاف نفسو.

مرجع سابق .مسَتهتم الدراسية،  إلكماؿالطلبة النازحُت  أكضاع١تعاٞتة  إجراءاتتتخذ  العإب  التعليمكزارة  2
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العراقية عرب ا١تعتمد الرٝتي للجامعة، كقد استفاد من ىذا االجراء االؼ الطلبة العراقيُت ا١تهجرين ُب دكؿ ا١تهجر 
اٞتامعية االكلية كالعليا، كٯتكن مبلحظة  كخاصة الدكؿ الغربية، كساىم بشكل فاعل ُب ٘تكينهم من اكماؿ دراساهتم

ذلك بوضوح ُب ا١تكوف الكردم ُب آّتمع العراقي، كونو السباؽ أب ا٢تجرة ٨تو الغرب منذ السبعينات من القرف 
 ا١تاضي.

جاء كمن اٞتدير بالذكر، اف ىذا االجراء ٓب يأٌب ضمن توجو اٟتكومة العراقية ١تعاٞتة حاالت النزكح كا٢تجرة ، كا٪تا 
، كالذم كاف ٭تجب 2003ضمن اجواء االنفراج كاٟترية اليت اعقبت اسقاط النظاـ السابق الشموٕب ا١تركزم، سنة 

 أم نوع من أنواع الوثائق كالتأييدات إال عند التعيُت ا١تركزم ُب دكائر الدكلة.
 ألجندة التعليمية  اإلقليمية لمساعدة الطبلب السوريين  االمحور الثالث :

  تدعى إقليمية ةلتعامل مع أزمة البلجئُت السوريُت من خبلؿ اسًتاتيجيلآّتمع اإلنسا٘ب نداء موحدأطلق 
3RPطةاالقليمية لبلجئُت ك التأقلم  ا٠ت 

هتدؼ لتوفَت اٟتماية الدكلية ١تشاكل البلجئُت ك التعامل معها بطريقة شاملة حسب ما تؤكد عليو اتفاقية جنيف  
ية على عاتق ٣تموعة من الفواعل :كالدكؿ ا١تستضيفة ك الدكؿ ا١تا٨تة كا١تستثمرة ُب ٣تاؿ ك تقع ىذه ا١تسؤكل 1951

 اٞتمعيات الوطنية. ٛتاية البلجئُت ، ككاالت األمم ا١تتحدة ، ا١تنظمات اٟتقوقية ،منظمات آّتمع ا١تد٘ب ك
جهيزات الصحية ك التعليم األساسي كٓب ٯتنع تركيزىا على ٖتقيق اٟتاجات اإلنسانية الطارئة كتوفَت الغذاء ك الت

طبلب اللؤلطفاؿ من االىتماـ بفئة يعلق عليها الكثَت من األمل ُب إعادة بناء سورية ا١تستقبلية أال كىي فئة  
ا١تعتمدة  لتمكُت الطبلب السوريوف من  تاٞتامعيُت  كعليو سنركز ُب ىذا القسم من الدراسة على االسًتاتيجيا

 1م ُب اٞتامعات اللبنانية ،األردنية كالًتكيةاٟتصوؿ علىفرص للتعلي
دالالت ك  لمجتمع اللبنا٘ب ١تا ٖتملو من معا٘بلللقادة ك  منيان أ ان ا١تا شكلت مفردة "البلجئُت" ىاجسلط للبناننسبة الفب

مسالة تاريخ انشقاقات كسط األطياؼ السياسية ك آّتمعية حوؿ و من  األزمة اإلنسانية ك لكن أيضا ١تا تذكرنا ب
 التوطُت

األزمة السياسية ،الضغوط االقتصادية ك التوترات آّتمعية ،يستضيف لبناف حسب إحصائيات كعلى الرغم من 
با١تئة  25الجئ سورم ٦تثلُت بذلك حوإب  1,172,753حوإب  2015ة لشؤكف البلجئُت لسنة يا١تفوضية السام

قل كأمن الشعب اللبنا٘ب يتوزع غالبيتهم بطريقة عشوائية ُب ا١تناطق الشمالية (ا١تناطق اٟتدكدية كطرابلس ك عكار) 

                                                           
1REGIONAL STRATEGIC OVERVIEW ,3RP regional refugee and resilience  plan : 2017-2016 , p7 

on : http://www.3rpsyriacrisis.org/wp-content/uploads/2015/12/3RP-Regional-Overview-2016-
2017.pdf 
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ية اليت ترتكب ُب حقهم  متخذين من تواجدا ُب ا١تناطق ذات الغالبية الشيعية بسبب السياسات العنصرية الطائف
 ا١تستوطنات غَت الشرعية مأكل ٢تم ُب ظل غياب ٥تيمات تأكيهم

الفواعل ا١تنوطة  ْتماية البلجئُت متواصلة لتوفَت حد اد٘ب من فرص التعليم خاصة مع   كأماـ ىذا الوضع ال تزاؿ جهود
 طار :كُب ىذا اإل ارتفاع مستويات االكتظاظ ُب اٞتامعات ك ا١تعاىد

 باعتمدت كزارة الًتبية كالتعليم العإب اللبنانية  برنامج قائم على أسلوب الدكاـ على فًتتُت من اجل استيعا
الطلبة اٞتامعيُت ،حيث يدرس الطلبة احملليوف ُب الفًتة الصباحية بينما يدرس الطبلب السوريوف من البلجئُت ُب نفس 

مع ذلك اليزاؿ الطلبة السوريوف يواجهوف ٖتديات أخرل كعدـ كجود أك الصفوؼ الدراسية ُب الفًتات ا١تسائية ، ك 
ٔب رات السورية كاٞتامعات األصلية  تزكيدىم ّٔا باإلضافة إااكتماؿ الوثائق ك ا١تستندات البلزمة ُب ظل رفض السف

 .ةاال٧تليزي أك ـ التوافق بُت ا١تناىج التعليمية الوطنية  ك افتقار مهارات التحدث باللغة الفرنسيةاعدإن
من بُت اٟتواجز األخرل اليت ٕتعل الطبلب السوريُت غَت قادرين على ارتياد كثَت من مؤسسات التعليم ىي دفع 

دكالر أمريكي سنويا كُب ىذا  اإلطار دعت اٟتكومة اللبنانية آّتمع الدكٕب   إٔب  200رسـو التعليم اليت تعادؿ 
 كًب ُب ىذا الصدد٣تموعة من ا١تبادرة أ٫تها: 1التعليم العإب ُب البلداف ا١تضيفةمضاعفة االستثمار الدكٕب ُب ٣تاؿ 

 نإطبلؽ مبادرة ألربت أنشطاي DAFIك ا٠تاصة  1992األكادٯتية ك اليت تقـو اٟتكومة األ١تانية بتمويلها منذ 
 ُب البلداف اليت تستضيفهم ىد التقنية ابدعم التعليم العإب لبلجئُت ا١تستحقُت ُب الكليات ك اٞتامعات ك ا١تع 

طالب سورم من منحة دراسية ُب  150استفاد حوإب  2014كُب سنة 2ك حىت الراغبُت ُب العودة إٔب أكطاهنم
 اٞتامعات اللبنانية ك األردنية ١تدة أربع سنوات .

وف دكالر أمريكي ملي 1،8إٔب جانب ذلك سا٫تت مؤسسة سعيد للتنمية الكائن مقرىا بربيطانيا  ٔتنحة تفوؽ قيمتها 
كحسب اندريكا ثوا٘ب ٦تثلة ا١تفوضية : "إف االستثمار ُب تعليم البلجئُت الشباب ىو االستثمار ُب مستقبلهم، 

أف يقودكا عملية إعادة بناء دكلتهم من خبلؿ  وففالتعليم يعطي ٟتياة الشباب معٌت... فالبلجئوف ا١تتعلموف يستطيع
 3تطوير ا١تهارات البلزمة لذلك " 

                                                           
1Les ONG au secours des révolutions arabes :face a la défaillance des états , Jean- Pierre Estival , 
éditionl’Harmattan, 2014‖  p112. 

 UNHCRا١تفوضيةالسامية لؤلمم ا١تتحدة لشؤكف البلجئُت ،طالبة سورية ُب ٥تيم الزعًتم ٖتصل على منحة دراسية رغم ا١تصاعب على ا١توقع :
2http://www.unhcr-arabic.org 

 ا١تفوضيةالسامية لؤلمم ا١تتحدة لشؤكف البلجئُت  ،شاب افغا٘ب يرل ُب التعليم فرصة إلحداث الفارؽ ، على ا١توقع
  http://www.unhcr-arabic.3 
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كما استخدمت اإلنًتنت من أجل مساعدة البلجئُت ُب مواصلة التعليم العإب. حيث  موؿ االٖتاد األكركيب دكرة 
 جامعة الشعبالجئ سورم ُب األردف كلبناف للجامعة. كعىرىضىت  3100سنوات إلعداد  3تعليمية إلكًتكنية مدهتا 

 1صوف لعشرة آالؼ الجئ سورم.٥تتألمريكية غَت ا٢تادفة للربح تعليمان جامعيان إلكًتكنيان يدعمو مدرسوف ا
من أف اٟتكومة اللبنانية تطٌبق اآلف نظاـ النوبتُت ُب ا١تدارس (قبل الظهر كبعده)، إال أف ىذا اإلجراء غَت  كعلى الرغم 

السوريُت من ىذا اٟتق األساسي، كسيبقوف خارج نظم ب الطبل سيستمر حرماف ما اليقٌل عن نصف عدد ك كاؼو 
ىزيلة كغَت كافية الستيعاب ا١تشكلة خاصة ُب ضوء سنوات من الصراع، تبدكالنتائج ٜتس التعليم الرٝتية. كبعد 

 ضعف التمويل الدكٕب بشكل عاـ كمن دكؿ ا٠تليج بشكل خاص كا١تنظمات الدكلية.
٥تلفات عدـ االستقرار اإلقليمي فقد تسبب االهنيار األمٍت ُب سورية بطوفاف من ٓب ينج ىو األخر من لؤلردنبالنسبة 
 الجئ سورم حسب التقرير الصادر عن ا١تفوضية السامية لشؤكف البلجئُت 629,128وإب قدر عددىم ْت البلجئُت

 80من  أكثرفانو  2014لسنة  التأقلمك  اإلقليميةلبلجئُتسب التقرير ا١تعنوف با٠تطة ْت، ك  2015الصادر سنة 
يمات اللجوء ك يعد ٥تيم الزعًتم اكرب ٥تيم ٞتوء ُب الوطن العريب ك ثا٘ب ٥تيم على مستول با١تئة يعشوف خارج ٥ت

 .2الجئ سورم 81.405العآب  حيث يضم حوإب 
 ،ُت السورياٟتكومة األردنية نيتها ُب ٛتاية البلجئُت كفيما يتعلق برفع فرص التعليم العإب للشباب السورم أبدت 

إٔب قبوؿ عدد من أل البي   جامعةك ُب ىذا اإلطار دعت  حيث سعت إٔب دمج الطبلب ُب اٞتامعات األردنية
شابات  من البلجئُت السورين خاصة ا١تتقدمُت منهم إلكماؿ دراساهتم األكلية بكالوريوس  الك  الطلبات من الشباب

كاليت تسعى ١تعاٞتة فجوة باإلضافة إٔب ا١تبادرة ا١تقدمة من طرؼ دكؿ االٖتاد األكركيب ك ا١توسومة ب " جامعيت " ، 3
ا١تعلومات حوؿ الطلبة ك التخصصات ا١تتبعة ك ا١ترغوبة من خبلؿ موقع الكًتك٘ب، كحسب  القائمُت على ا١تبادرة 

٤تتملة للطلبة البلجئُت كُب نفس اإلطار ك بالتعاكف مع  ٘تكنت من توفَت قاعدة بيانات تسهل إ٬تاد فرص تعليم
كالقدس  edu-syriaكالذم         اٞتامعة األ١تانية ًب اقًتاح مبادرة ٕتمع اٞتامعة األ١تانية مع جامعات الَتموؾ     

 لتقدٙب منح دراسية من خبلؿ ا١تشاركة ُب برنامج التعليم

                                                           
1EducationInnovation & Technology ,Gordon Brown , project-syndicate on :  
Read more athttps://www.project-syndicate.org/commentary/syria-refugees-online-schooling-by-gordon-
brown-2016-02/arabic#GkDqR6tlHQYsLFP3.99Sunday, February 28, 2016 

 
2Education provision for syrian refugees in Jordan ,Lebanon and Turkey ,Alice Becte , policy repport ,july 
2015 ,p5. 

السوريُت ، جامعة أؿ البيت ، على ا١توقع :منح للدراسة  اٞتامعية لبلجئُت 21-    
http://www.aabu.edu.jo/announcement/1073/ 

:ا١توقع على ، األكسط للشرؽ كارينجي مركز ، فرنسيس ،الكسندر األردف ُب البلجئُت أزمة  :3 

http://www.uopeople.edu/
https://www.project-syndicate.org/education
https://www.project-syndicate.org/education
https://www.project-syndicate.org/commentary/syria-refugees-online-schooling-by-gordon-brown-2016-02/arabic#GkDqR6tlHQYsLFP3.99
https://www.project-syndicate.org/commentary/syria-refugees-online-schooling-by-gordon-brown-2016-02/arabic#GkDqR6tlHQYsLFP3.99
http://www.aabu.edu.jo/announcement/1073/
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طلب السنة ا١تقبلة كدعا  القائموف  1000ستوسع ا١تبادرة إٔب قبوؿ طلب ُب ىذه السنة ك  400سيقبل فيو حوإب 
 ُب أجندات آّتمع الدكٕب .  أكلويةُتإٔب جعل التعليم العإب لبلجئُت السوري

٦تا سبق كعلى الرغم من الربامج كا١تساعدات ا١تمنوحة من طرؼ بعض الدكؿ ك ا١تنظمات  ال يزاؿ الطبلب السوريُت 
تعلم نتيجة  لنقص كاكتظاظ ا١ترافق اٞتامعية كاختبلؼ ا١تناىج التعليمية خاصة مع الصعوبات يواجهوف ٖتديات ال

ا١ترتبطة  باٟتصوؿ على  الوثائق  ا١تطلوبة  كال يزاؿ األردف ىو األخر  يوجو نداءات إنسانية للحصوؿ على مساعدات 
 1ا١تا٨تة . إضافية كمستدامة ألزمة البلجئُت فاقدا الثقة ُب دعم اٞتهات الدكلية

 :االستنتاجات
استطاعت اٞتامعات العراقية ُب ا١تناطق الساقطة أك اليت ٕترم فيها عمليات عسكرية أف تكوف ٢تا ىياكل  -1

تنظيمية كمواقع بديلة ُب ا١تناطق األخرىاآلمنة داخل العراؽ كبدعم من اٟتكومة العراقية ككزارة التعليم العإب كالبحث 
 العلمي فيها.

إنقاذ العاـ الدراسي عن طريق إجراء امتحانات تكميلية متأخرة للعاـ الدراسي ُب ا١تناطق اآلمنة كاٞتامعات ًب  -2
 ا١تستضيفة .

ًب استنباط كتطبيق أساليب جديدة غَت معهودة سابقا ُب العراؽ كلكنها أثبتت ٧تاحا غَت متوقع مثل االستضافة  -3
لتكميلية، كًب تتويج ذلك بافتتاح مواقع بديلة للجامعات الساقطة ُب اٞتامعات اآلمنة، العبور، االمتحانات ا

باالستفادة من إمكاناهتا البشرية النازحة من تدريسيُت كفنيُت كطلبة باإلضافةإٔب االستفادة القصول من البنية 
 األساسية للجامعات ا١تضيفة كاالستغبلؿ األقصى للوقت.

غلب النزكح داخلي ضمن العراؽ ٦تا منح اٟتكومة كاٞتامعات مركنة خدمت الظركؼ النازحُت العراقيُت بكوف ا -4
 ُب اٟتركة ١تعاٞتة ا١تشكلة.

قامت اٞتامعات العراقية ٔتنح النازحُت خارج العراؽ الوثائق ا١تطلوبة كباللغات العربية كاال٧تليزية كاليت تعكس حالة  -5
ر٬تُت ، سواء كاف طلب الوثائق من قبل النازح آك الطالب الدراسية سواء كاف ضمن دراسة البكالوريوس اك من ا٠ت

 .احد أقاربو من الدرجة األكٔب، أك طلب اٞتامعات ا١تستضيفة ُب الدكؿ األجنبية
ٓب تتوفر مع األسف الفرصة للجامعات السورية ُب ا١تناطق ذات العمليات العسكرية كاليت نزح أساتذهتا كطلبتها،  -6

الدكؿ ا١تضيفة بسبب عدـ كجود ىياكل سياسية ٤تكمة ذات اعًتاؼ دكٕب الفرصة لتشكيل مواقع بديلة ُب 
 لتشكيبلت ا١تقاكمة كا١تعارضة، ْتيث تشكل الغطاء القانو٘ب كالشرعي للجامعات السورية ُب ا١تهجر.

                                                           

2016-04- 14يـو : http://carnegie-mec.org/2015/09/21/ar-61296/ihxv1
 

http://carnegie-mec.org/2015/09/21/ar-61296/ihxv
http://carnegie-mec.org/2015/09/21/ar-61296/ihxv
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ر قاصرا على ا١تتحدة كتشكيبلهتا ا١تختلفة أك الدكؿ العربية كالغربية كدكؿ اٞتوا االممال يزاؿ االىتماـ الدكٕب سواء  -7
توفَت االحتياجات الفورية للنازحُت كالبلجئُت من مأكل ك٥تيمات كإطعاـ كصرؼ صحي كأحيانا كبشكل جزئي 
متطلبات التعليم األساسي ( االبتدائي كالثانوم) مع غياب شبو كامل لبلىتماـ بالتعليم العإب كطلبتو من النازحُت 

 كالبلجئُت السوريُت.
يل كامل من النازحُت كالبلجئُت السوريُت ١تستقبلهم العلمي كاألكادٯتي ُب ضوء ىنالك خطورة فقداف ج -8

ضياعهم كتشتتهم ُب األقطار ا١تستضيفة ، كجهدىم اليومي للحصوؿ على لقمة العيش ٢تم كلعوائلهم ، بل كحىت 
 ا٩تراطهم ُب األعماؿ اٟتربية.

 التوصيات:
جامعة الدكؿ العربية ك٣تلس التعاكف ا٠تليجي إل٬تاد حلوؿ جوىرية  ضركرة زيادة االىتماـ العريب أكال، عن طريق – 1

 للطلبة السوريُت النازحُت كالبلجئُت ضمن مرحلة التعليم العإب.
٬تب قياـ تشكيبلت ا١تعارضة كا١تقاكمة السورية ا١تعًتؼ ّٔا دكليا بإ٬تاد خيمة كغطاء تستطيع من خبللو  -2

كالتفاكض كعقد اتفاقات ثنائية كإنشاء مواقع بديلة ُب  ؾساتذهتا كطلبتها، التحر اٞتامعات السورية ٦تثلة بكوادرىا كأ
اٞتامعات ا١توجودة بالدكؿ ا١تستضيفة، كىذا سيتيح استكماؿ الدراسة كفق نفس ا١تناىج العلمية ا١تعتمدة ُب اٞتامعات 

ىذا الصدد نقًتح إنشاء ٣تلس التعليم العإب السورم اليت ستقـو  السورية كٕتاكز حاجز اللغة كعائق أكادٯتي. كُب
 ٔتهاـ كزارة التعليم العإب ُب ا١تهجر.

رجاء ا١تعمورة بكتب التأييد كالوثائق قدر اإلمكاف بعد أقياـ ىذه ا٢تياكل اليت ستنشأ ٔتنح الطلبة ا١تنتشرين ُب  -3
معلومات كرقية أك الكًتكنية كعلى معرفة األساتذة كشهادهتم التأكد ا١تبدئي القائم على ما ىو متوفر من سجبلت ك 

 ْتق الطالب.
االستفادة من التجربة العراقية كتطبيقاهتا مثل االستضافة كالعبور كاحتساب العاـ الدراسي سنة عدـ رسوب  -4

 كغَتىا من التطبيقات اليت أثبتت ٧تاحها.
أعبله ُب حالة عدـ استطاعة تشكيبلت ا١تعارضة  2اردة ُب الفقرة قياـ األمم ا١تتحدة بتوفَت الغطاء كاٟتماية الو  -5

 ذلك.
الضغط على اٟتكومة السورية من اجل قيامها بتوفَت الوثائق ككتب التأييد ا١تختلفة للطلبة السوريُت النازحُت  -6

 كالبلجئُت ُب أرجاء ا١تعمورة مهما كانت خلفياهتم السياسية أك الدكؿ اليت نزحوا إليها.
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 :قائمة المراجع و المصادر

 المصادر:
 على ا١توقع    يـو  ُب  2372االمتحاف التكميلي، كتاب كزارة التعليم العإب كالبحث العلمي ُب العراؽ  حوؿ  األمر الوزارم

13/4/2015 
http://www.mohesr.gov.iq/ 

  2015 أيار 26-20ُب العراؽ،  اإلنسانيةا١تتحدة لتنسيق الشؤؤن األمم، مكتب  45رقم  نسا٘باإلتقرير الوضع . 
 باللغة العربية :

 فئة الصحف و المجبلت :
 2015،  22مقابلة مع حسُت الشهرستا٘ب كزير التعليم العإب العراقي، ىبة حسُت، صحيفة الزكراء البغدادية، يونيو 

 فئة التقارير  :
  على ا١توقع 2015، أكت معهد ليفننت للدراسات تقرير حوؿ التعليم العإب ابرز ضحايا األزمة السورية ،

 29http://levantri.com -03-2016تلٌوم  
 فئة مواقع االنترني  :

 ا١تفوضية السامية لشؤكف  ، ،  أريانرٯتَتمالفقر ك اليأس ك التعليم من أسباب ٖترؾ البلجئُت السوريُت من الدكؿ آّاكرة إٔب أكركبا 
 البلجئُت على ا١توقعhttp://www.unhcr-arabic.org/560b8c356.html. 03-04-2016،اليـو  

 أزمة البلجئُت ُب األردف ،الكسندر فرنسيس ، مركز كارينجي للشرؽ األكسط ، على ا١توقع :
 ihxv-mec.org/2015/09/21/ar-http://carnegie/201661296-04- 14يـو : 

عب على ا١توقع ُب ٥تيم الزعًتم ٖتصل على منحة دراسية رغم ا١تصاطالبة سورية ،ا١تفوضيةالسامية لؤلمم ا١تتحدة لشؤكف البلجئُت 
:http://www.unhcr-arabic.org 

 ل ُب التعليم فرصة إلحداث الفارؽ ، على ا١توقع،شاب افغا٘ب ير  ا١تفوضيةالسامية لؤلمم ا١تتحدة لشؤكف البلجئُت 
  http://www.unhcr-arabic. 

التعليم تتخذ إجراءات ١تعاٞتة أكضاع الطلبة النازحُت إلكماؿ مسَتهتم الدراسية، د.كاظم عمراف موسى،موقع كزارة التعليم كزارة 
 25/2/2015العإب كالبحث العلمي، 

مسَتهتم الدراسية، د.كاظم عمراف موسى،موقع كزارة  إلكماؿالطلبة النازحُت  أكضاع١تعاٞتة  إجراءاتتتخذ  العإب  التعليمكزارة 
 على ا١توقع 2015http://aliraqia.edu.iq/main/view/635-02 – 25يـو    التعليم العإب

 ُب احملافظات اليت تشهد عمليات عسكرية ،كتاب كزارة التعليم العإب كالبحث على  ُب معاٞتة حاالت الطلبة الدارسُت -
4/9/2014 . http://www.mohesr.gov.iq/ ا١توقع 

 
 

http://carnegie-mec.org/2015/09/21/ar-61296/ihxv
http://carnegie-mec.org/2015/09/21/ar-61296/ihxv
http://aliraqia.edu.iq/main/view/635
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 تقييم جودة الحياة لدى عينة من الطلبة السوريين بجامعة تلمسان
 -دراسة ميدانية  -
 الجزائر - تلمسان جامعة" ليلى د. حمناش

 الملخص:

هتدؼ الدراسة اٟتالية أب تقييم مستويات جودة اٟتياة عند الطلبة من البلجئُت السوريُت ّتامعة تلمساف على مقياس 
طلبة سوريُت من البلجئُت الدارسُت. كما ىدفت  8جودة اٟتياة ١تنظمة الصحة العا١تية، تكونت عينة الدراسة من 

اذا كانت ىناؾ فركؽ ذات داللة احصائية بُت الذكور ك اإلناث ُب مستويات جودة اٟتياة. ك  الدراسة أب التأكد ٦تا
 قد اسفرت النتائج عن عدـ كجود فركؽ ذات داللة إحصائية بُت آّوعتُت.

 جودة اٟتياة، البلجئُت السوريُت. الطالب، تلمساف. الكلمات المفتاحية:

Abstract : 

This study aims to reveal the nature of quality of life for student Syrian refugees at 

the university of Tlemcen. The study consisted of 8 student Syrian refugees 

according the sex. 

The study concluded there is no significant relationship in the quality of life 

attributed to sex. 

Key words: quality of life, student , Syrian refugees, Tlemcen. 

 :شكالية الدراسةإمقدمة و 
جتماعية، اجتماعية اليت ظهرت منذ العصور القدٯتة ك اليت تنجر عنها آثار اٟتركب من الظواىر اال تعد

ك الكفاح ك اٟتركب  رىابكضاع السياسية بُت اإلختلفت تسميات ىذه األاية... ك قد اقتصادصحية ك ك نفسية، 
طلق عليو تسمية الربيع العريب ك من بُت ىذه الدكؿ أما تعا٘ب منو ٣تموعة من الدكؿ العربية ُب ظل ما  ىلية. كىذااأل

ٔب ٗتريب منشآت إضافة إاٟتصيلة ُب تزايد مستمر،  الؼ من ا١تواطنُت السوريُت ك تلكسوريا اليت تكبدت مقتل اآل
 ثرائر البشرية ك ا١تادية، ك ىذا األٔب جانب ا٠تسإ ةكبَت   ةنفسي ار اثآف اجتماعية. ك ىذا ما خلى خرل أاقتصادية ك 
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فئة  لدل طويل ا١تدل لكونو يبقى راسخا لدل الفرد نظرا لعدـ تلقي ىذه الفئة دعما نفسيا كافيا خاصة يعترب
ىذا يبقى تأثَت العدكاف ا١تتعرض مع  خرل كبلجئُتأدكؿ  ُبفراد العديد من العائبلت ك األ عيش رغم طفاؿ. كاأل
  .لديهمليو قائما ١تا ٮتلقو من حاالت قلق ك توثر إ

 ٔب قدر من الرضا ك الصحة النفسية ١تواصلة حياتو بشكل طبيعيإوصوؿ للمكن الفرد الذم مر ّٔذه الظركؼ كحىت يت
  .ليمة ا١تتعرض ٢تاتقبل ك مواجهة الذكريات األ عليو

 جيدة  حياةف الفرد يعيش أـ، ال ٯتكننا القوؿ ٔب دكؿ غَت الدكلة األإمن آثار اٟترب ك ا٢تجرة  كرغم الظركؼ ا١تتكبدة
٧تاز ك الفرح، ك ٕتاكز حاالت ة أب التمتع بفًتات الراحة ك اإلضافإما ٓب نلحظ تأقلما مع البيئة  اٞتديدة ك شركطها 

 ٔب الصحة اٞتسميةإاٟتزف ك اٟتداد. كال تقتصر جودة اٟتياة على اٞتانب النفسي ك تقبل اٟتياة ا١تادية بل يتعداه 
 تعبَت عن عدـ ٖتمل اٞتهاز النفسي لوطأة الصدمة ك الفراؽ. ْتيث إالجسمية ما ىي  -مراض النفسْتيث أف األ

نساف ك القيم إلمع جوىر ا ك توافقاكثر تناغما أ٬تعل من حياتو  اسا ٔتعٌت السعادةحسإيبلحظ لدل ىذا الفرد 
ك أسرة فراد األأحد أمنها  تهجَت اليت عاٗبالتدمَت ك ال، قتلالالسائدة ُب آّتمع رغم الظركؼ القاسية من عمليات 

  .شاىدىا ىذا البلجئ
 : تتلخص تساؤالت الدراسة اٟتالية ُبك 

 تلسماف؟ جامعة ُب السوريُت البلجئُت من الطلبة لدل اٟتياة جودة مستول ما 
 الدارسُت ناث من الطلبة البلجئُت السوريُت ياس جودة اٟتياة بُت الذكور ك اإلىل توجد فركؽ على مق

 ّتامعة تلمساف؟

 :أىمية الدراسة
 فيما يلي:٫تية الدراسة اٟتالية أ تتبلور
تأثرا   لديهمياة اٟتهتتم بفئة الطلبة من البلجئُت السوريُت ّتامعة تلمساف ْتيث تتأثر جودة  اٟتالية الدراسة -

فراد أ ما ٮتلق لدل .من البلجئُت ةفئظاىرة التسوؿ لدل نتشار اظل ُب  ،نظرة بعض أفراد آّتمعبكبَتا 
 همعاشميؤثر على  ة ما٬تعل التواصل مع الوافدين بصورة جد ٤تدكدحو٢تم  اسلبي البلد ا١تستقبل ٘تثبل

 .النفسي
جودة اٟتياة لدل الطلبة من البلجئُت بالكشف عن رية مرتبطة م دراسة جزائأ إٔبعدـ توصل الباحثة  -

 السوريُت.
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 :دراسةأىداف ال
جودة اٟتياة لدل  الكشف عنحث اٟتإب ٯتكن حصر أىدافو ُب :افو اليت يسعى إٔب ٖتقيقها ك البلكل ْتث أىد

جراء مقاببلت مع كل إالبلجئُت السوريُت ا١تتمدرسُت ّتامعة تلمساف ك مدل تكيفهم مع الوضع اٟتإب من خبلؿ 
 .البلجئُت السوريُت ّتامعة تلمسافالطلبة 
 مفاىيم الدراسة:بتعريف ال

 :البلجئ -1
:  اهلل إٔب أمرم كأٞتأت ، كالتجأ ٞتأ كٞتئ ، كملجأ ك ٞتوء ٞتأ يلجأ كا١تكاف الشيء إٔب ٞتأ لغة:  - أ

 1 .  التجاء إليو كالتجأت كٞتأ ، ملجأ ُب حصنتو إذا الشيء إٔب فبلنا أٞتأت:  كيقاؿ. أسندت
 ُب تسببت احداث نتيجة يوجد شخص كل ىو) 1951( جنيف اتفاقية ُب البلجئ :اصطبلحاً و  - ب

 انتمائو أك معينة اجتماعية فئة انتمائو، دينو، جنسو، عرقو، بسبب لبلضطهاد تعرضو بسبب لو ا٠توؼ
 كل أك ا٠توؼ، بسبب البلد ذلك ْتماة يرغب ال أك جنسيتو ٭تمل الذم البلد خارج فيغادر السياسي

 لذلك العودة ُب ا٠توؼ بسبب يرغب ال أك يستطيع ال ك السابق بلده خارج ىو ك لو جنسية ال من
 2.البلد

 كبتعدد التعذيب، أك السجن من خوفا أك حياتو، على خوفنا آخر بلد إٔب بلده من يهرب الذم الشخص ىو
 3 .كالفقر اإلرىاب اٟترب، اللجوء أنواع تتشكل اللجوء أسباب

 من فٌركا سوريوف مواطنوف السورية، األىلية اٟترب أك ما يطلق عليهم ببلجئي السوريون: البلجئون -2
 ْتلوؿ اٞتوار دكؿ ُب سورم الجئ مليوف ستة من أكثر تسجيل ًب. السورية األزمة تصاعد مع سورية

 اضافة أب دكؿ اخرل من العآب من بينها اٞتزائر. ،4كالعراؽ كتركيا كلبناف األردف خصوصان  ،2015 عاـ

                                                           
 (، لساف العرب، دار صادر .2003) -ابف منظكر -أبك الفضؿ جماؿ الديف محمد بف مكـر  - 1
 ،دراسة حالة مخيـ ببلطة، ماجستير االغتراب ك االندماج السياسي(، البلجئكف الفمسطينيكف بيف 2010ىبة خميؿ سعدل مبيض) - 2

 فمسطيف.
3 -  https://ar.wikipedia.org/wiki/  
 المرجع نفسو. - 4
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 جودة الحياة: -3
 .1أصلها من جاد، اٞتودة، جاد، جودة ام صار جيدا ك جود الشيء أم حسنو ك جعلو جيدا لغة:  - أ

ساف اليـو من مقومات نبلغو اإل ك مانعكاس للمستول النفسي ك نوعيتو، إاٞتودة ىي  :اصطبلحاً   - ب
 الرقي ك التحضر. 

 سباب التالية: األ إٔبتعريفات جودة اٟتياة  تعدد 2005ؿشواك قد أرجع األ 

 حداثة ا١تفهـو على مستول التناكؿ العلمي الدقيق. -

، حيث ي - ستخدـ أحيانا للتعبَت عن الرقي ُب مستول تطرؽ ىذا ا١تفهـو لبلستخداـ ُب العديد من العلـو
فراد ١تدل قدرة ىذه دراؾ األإفراد آّتمع، كما يستخدـ للتعبَت عن ١تادية ك االجتماعية اليت تقدـ ألا٠تدمات ا

 ا٠تدمات على إشباع حاجاهتم.

 2ال يرتبط ىذا ا١تفهـو ٔتجاؿ ٤تدد من ٣تاالت اٟتياة، أك بفرع من فركع العلم. -

 ،)ٖتليلية دراسة( اإل٬تايب النفس علم منظور من اٟتياة جودة أف ُب دراسة ٢تا )2014( مشرم سبلؼكقد بينت 
 الشخصية ُب السلبية للجوانب أ٫تية أكلت قد النفس علم ُب الدراسات أف أب Martin Seligman أشار

 ا٤تمد مسعودم ك ُب دراسة اجراىا . عبلجها ك تشخيصها ك النفسية االضطرابات ك األمراض كعلى اإلنسانية
 ٞتودة ٥تتصرة تعريفات تقدٙب خبل٢تا ًب العريب العآب ُب اٟتياة جودة ْتوث  حوؿ ٖتليلية دراسةبعنواف ") 2015(

 جودة مفهـو تناكلت اليت العربية الدراسات عرض بعدىا ليتم اٟتياة، ٞتودة ا١تفسرة النظرية االٕتاىات توضيح ك اٟتياة
  3. الدٯتغرافية ك النفسية ا١تتغَتات ببعض اٟتياة

                                                           

 ، دار المشرؽ، بيركت .52(، منجد الطبلب، ، ط 2008فؤاد افراـ البستاني) - 1
، ديسمبر، 13ائر، مجمة العمـك االنسانية ك االجتماعية، العدد (، ، جكدة الحياة لدل ضحايا االرىاب في الجز 2013بكعيشة أماؿ) - 2

 الجزائر.
، 20(، بحكث جكدة الحياة في العالـ العربي دراسة تحميمية، مجمة العمـك االنسانية ك االجتماعية،  العدد 2015مسعكدم امحمد) - 3

 الجزائر.
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 على بدكرىا تؤثر اليت ك اإلنسانية، عبلقاتو على ذلك يؤثر قد األصلي بلده غَت بدكلة قامتوإ خبلؿ السورم كالبلجئ
 ذلك يتبع ما ك جودهتا ك اٟتياة طبيعة إٔب إضافة ا١تهٍت االجتماعي، النفسي، اٞتانب :ىي ك أال أخرل جوانب عدة
 .إ٬تابية أك سلبية تأثَتات من

 الدراسات السابقة:

فعالية برنامج تدرييب مقًتح لتحسُت جودة اٟتياة لدل طلبة الدبلـو  )2012( أبو راسين، محمد بن حسن  -
الًتبوم ّتامعة ا١تلك خالد: ىدؼ البحث اٟتإب إٔب ٖتسُت جودة اٟتياة من خبلؿ برنامج تدرييب مقًتح مكوف من 

لدبلـو طالبا با 31جلسة من إعداد الباحث، كًب ٖتديد مستول جودة اٟتياة لدل عينة البحث ا١تكونة من  14
الًتبوم ُب كلية الًتبية جامعة ا١تلك خالد من خبلؿ التطبيق القبلي ١تقياس جودة اٟتياة ا١تستخدـ ُب البحث، كبعد 

تنفيذ جلسات الربنامج ١تدة سبعة أسابيع ًب إجراء القياس البعدم ٍب القياس التتبعي، كبتحليل البيانات ًب التوصل إٔب 
 النتائج التالية : 

ة اٟتياة ُب كل بعد من أبعاد جودة اٟتياة باإلضافة للدرجة الكلية قبل تطبيق الربنامج ُب مستول ) مستول جود1
 ا١تتوسط، ماعدا بعد التعليم كالدراسة فكاف فوؽ ا١تتوسط.

بُت متوسطي درجات التطبيق القبلي كالتطبيق البعدم لصاّب  0.01) كجود فرؽ داؿ إحصائيا عند مستول 2 
 ٚتيع أبعاد جودة اٟتياة.  التطبيق البعدم ُب

بُت متوسطي درجات التطبيق القبلي كالتطبيق البعدم لصاّب  0.01) كجود فرؽ داؿ إحصائيا عند مستول 3
 التطبيق البعدم ُب الدرجة الكلية ٞتودة اٟتياة.

دة اٟتياة لدل ) ال يوجد فرؽ داؿ إحصائيا بُت متوسطي درجات التطبيقُت البعدم كالتتبعي ُب الدرجة الكلية ٞتو 4 
 1طلبة الدبلـو الًتبوم. كاختتم البحث بعدد من التوصيات كا١تقًتحات. 

 :جودة اٟتياة لدل طلبة جامعيت دمشق كتشرين )2012( نعيسة، رغداءدراسة  -
                                                           

ح لتحسيف جكدة الحياة لدل طمبة الدبمـك التربكم بجامعة الممؾ خالد ، فعالية برنامج تدريبي مقتر 2012أبك راسيف، محمد بف حسف ) - 1
 ، يناير، السعكدية .30بأبيا ،مجمة اإلرشاد النفسي : ع. 
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يهدؼ البحث اٟتإب إٔب التعٌرؼ على مستول جودة اٟتياة لدل طلبة جامعيت دمشق كتشرين حسب متغٌَتات البلد 
(احملافظة) دمشق كالبلذقية، كالنوع االجتماعي (ذكر، أنثى)، كالتخصص (علـو نظرية، علـو تطبيقية)، للتعٌرؼ على 

تخداـ مقياس جودة اٟتياة لطلبة اٞتامعة من إعداد (منسي ساجودة اٟتياة لدل عٌينة من ىاتُت اٞتامعتُت. كقد ًٌب 
طالبان 180طالبان من طلبة جامعة دمشق، ك  180طالبان بينهم  360). بلغ عدد أفراد العٌينة ككل 2006ككاظم 

 من طلبة جامعة تشرين. كمن أىم النتائج:

 دمشق كتشرين. ) كجود مستول متدفو من جودة اٟتياة اٞتامعية لدل طلبة كل من جامعيت1 
 ) التأثَت ا١تشًتؾ للمتغَتات الدٯتوغرافية الثبلثة معا ُب جودة اٟتياة.2 
 1. دخل األسرة كأبعاد جودة اٟتياة) عدـ كجود عبلقة دالة إحصائيا بُت3 
الفرؽ بُت نوعية اٟتياة لدل طلبة جامعة الكويت كفق اٞتنس كاٟتالة  )2012( المشعان، عويد سلطاندراسة  -

 :ةالصحي

هتدؼ الدراسة إٔب الكشف عن الفركؽ بُت الذكور كاإلناث كبُت ا١ترضى كاألصحاء ُب جوانب نوعية اٟتياة، تكونت 
من اإلناث، ككشفت نتائج الدراسة عن كجود فركؽ دالة  503من الذكور ك 502بواقع  1005عينة الدراسة من 

متوسط اإلناث ُب متغَتات نوعية اٟتياة، ككجود  إحصائيا بُت الذكور كاإلناث، حيث جاء متوسط الذكور أعلى من
فركؽ دالة إحصائيا بُت ا١ترضى كاألصحاء ُب متغَتات نوعية اٟتياة، حيث كاف متوسط درجات األصحاء أعلى من 
متوسط درجات ا١ترضى ُب متغَتات نوعية اٟتياة، ما عدا متغَتم اٞتانب النفسي كاالجتماعي حيث كانت الفركؽ 

 2ائية.ببل داللة إحص

 :اٞتزائر ُب رىاباإل ضحايا لدل اٟتياة جودة عنواف ٖتت )2013( أمال بوعيشةدراسة  -

 من عينة لدل اٟتياة جودة ك االرىايب للعنف التعرض درجة بُت العبلقة طبيعة على للكشف الدراسة ىذه ىدفت
 SPSS 13 االحصائي النظاـ ك. الوصفي ا١تنهج استخداـ ًب ك فرد، 30 عددىا الرباقي دائرة ُب االرىاب ضحايا

                                                           
، 28(، جكدة الحياة لدل طمبة جامعتي دمشؽ كتشريف، مجمة جامعة دمشؽ لمعمـك التربكية كالنفسية : مج.2012نعيسة، رغداء)  - 1

 ، سكرية.1ع.
(، الفرؽ بيف نكعية الحياة لدل طمبة جامعة الككيت كفؽ الجنس كالحالة الصحية، 2012المشعاف، عكيد سمطاف، أمثاؿ ىادم ) -  2

 ، سبتمبر،  الككيت 1، ج. 104، ع. 26المجمة التربكية : مج. 
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 كما رىاباإل ضحايا لدل اٟتياة جودة مقياس على االناث ك الذكور بُت فركؽ كجود عدـ النتائج بينت قد ك.
  .التعليمي ا١تستول ك السن حسب اٟتياة جودة مقياس على فركؽ كجود الدراسة اكدت

 كالقبوؿ باالنتماء كعبلقتها اٟتياة جودة حوؿ)  2013(  بكر إسماعيل مصطفى، صالح حمو يوسفدراسة  -
  :اٞتامعة طلبة لدل االجتماعي

 الدين؛ صبلح جامعة طلبة لدل االجتماعي، كالقبوؿ نتماءباال كعبلقتها اٟتياة جودة على التعرؼ إٔب البحث يهدؼ
 داللة ٔتستول دالة عبلقة كجود -1: اآلتية النتائج إٔب البحث خلص ك .طالبا )430( البحث عينة حجم كبلغ

 كالقبوؿ اٟتياة جودة بُت دالة عبلقة ككجود) 0.588(بلغت االجتماعي كاالنتماء اٟتياة جودة بُت) 0.001(
 االنتماء أف -2). 0.469( بلغ االجتماعي كالقبوؿ االجتماعي االنتماء كبُت ،)0.320( بلغ االجتماعي
 اٟتياة ّتودة يتنبأف معان  كا١تتغَتاف%) 5( بنسبة االجتماعي كالقبوؿ%) 56( بنسبة اٟتياة ّتودة يتنبأ االجتماعي

 حُت ُب البحث، عينة أفراد لدل اٟتياة ّتودة التنبؤ على قادرة ٣تتمعة ا١تستقلة ا١تتغَتات أف -3%). 61( بنسبة
 كمستول%) 8( الدراسية كا١ترحلة%) 10( بنسبة كاٞتنس%) 51( بنسبة االجتماعي االنتماء متغَتات اسهمت
 .اٟتياة جودة ُب منفردة%) 30( ا١تعيشة

تطور أساليب اٟتياة  الشباب الراشدكف العراؽ -راىقوف ا١ت -، نوعية اٟتياة )2013( حسن، مشتاق سعددراسة  -
 .الراشدين لدل ا١تراىقُت ك

ة أساليب كداللة الفركؽ ُب درج ،الراشدين هتدؼ الدراسة إٔب التعرؼ على تطور أساليب اٟتياة لدل ا١تراىقُت ك
 630إناث). كقد مشلت عينة الدراسة  –اٟتياة لدل ا١تراىقُت كالراشدين تبعا ١تتغَتم العمر كالنوع االجتماعي (ذكور

كما ًب إعداد مقياس أساليب اٟتياة. كقد أظهرت نتائج الدراسة امتبلؾ  مراىقا كراشدا ُب مؤسسات التعليم،
. كأف ال أثر ذا داللة إحصائية للتفاعل بُت متغَتم أسلوب السيطرة كالتحكميعها ا١تراىقُت كالراشدين ُب األعمار ٚت

 1العمر كالنوع االجتماعي ُب أساليب اٟتياة ٚتيعها كلدل ا١تراىقُت كالراشدين.

                                                           
  س النمك(،. جامعة بغداد، العراؽ.(. تطكر أساليب الحياة لدل المراىقيف كالراشديف، ماجستير)عمـ نف2013حسف، مشتاؽ سعد ) - 1
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الرضا عن اٟتياة لدل عينة من طلبة اٞتامعة ُب سورية ك بريطانيا  هتدؼ  )حوؿ2013)مطانيوس ميخائيلدراسة  -
جراء مقارنة بُت طلبة اٞتامعة ُب كل من سورية ك بريطانيا ُب ٜتسة ٣تاالت للرضا عن اٟتياة يغطيها إٔب إىذه الدراسة 

صدقاء، الكلية، بيئة اٟتياة، الذات ك سرة، األك ىي األ MSLSS بعاد للطالبقياس الرضا عن اٟتياة ا١تتعدد األم
 443طالب من جامعة دمشق ك  616دراسة ذلك ُب ضوء متغَتم اٞتنس ك التخصص الدراسي. تضمنت عينة ال

ربعة ٣تاالت بُت الطلبة ُب عينيت الدراسة، أظهرت النتائج فركقا ذات داللة احصائية ُب أدنربة. ك قد أمن جامعة 
رجعوىا أصدقاء ك الذات أما الطلبة الربيطانيوف فقد على منحها الطلبة السوريوف لكل من ٣تاؿ األجات األْتيث الدر 

نسانيات ك العلـو ُب ٣تاؿ حصائية بُت طلبة اإلإات داللة ذٔب ذلك ظهرت فركؽ إضافة إّٓإب الكلية ك بيئة اٟتياة. 
، كُب ٣تاؿ الكسرة األ كؽ دالة احصائيا بُت ظهرت النتائج فر أنسانيات، كما ة اإلية لصاّب طلبللصاّب طلبة العلـو

 1صدقاء.ناث ُب ٣تاؿ األالذكور ك اإل

جودة اٟتياة كعبلقتها بتقدير الذات( دراسة ميدانية على  حوؿ) 2014) دم، ياسر الجاجانآبسماء دراسة  -
 :رشاد النفسي ُب كلية الًتبية ّتامعة دمشق) ينة من طلبة قسمي علم النفس ك اإلع

رشاد النفس ك اإل ات لدل طلبة قسمي علميهدؼ البحث اٟتإب إٔب التعرؼ على جودة اٟتياة ك عبلقتها بتقدير الذ
النفسي ُب كلية الًتبية ّتامعة دمشق ، حسب متغَتات اٞتنس ك التخصص الدراسي لدل عينة البحث. ك قد ًب 

عداد إ، ك مقياس تقدير الذات من  2006عداد منسي كاظم إاستخداـ مقياس جودة اٟتياة لطلبة اٞتامعة من 
طالبة من كل ٗتصص. ك قد توصلت الدراسة إٔب ك  البان ط 50، ك قد قسمت عينة الدراسة أب 2007فاكهة جعفر 
 :النتائج اآلتية

 .راد عينة البحثودة اٟتياة ك تقدير الذات لدل افال توجد عبلقة ارتباطية ذات داللة احصائية بُت ج
 .ال توجد فركؽ تبعا للجنس ُب جودة اٟتياة

 .ال توجد فركؽ تبعا للتخصص الدراسي ُب جودة اٟتياة
 .فركؽ تبعا للجنس ُب تقدير الذاتال توجد 

                                                           
(، الرضا عف الحياة لدل عينة مف طمبة الجامعة في سكرية ك بريطانيا، مجمة اتحاد الجامعات العربية 2013مطانيكس ميخائيؿ) - 1

 . 1العدد  11لمتربية ك عمـ النفس، المجمد ،
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 1.ال توجد فركؽ تبعا للتخصص الدراسي ُب تقدير الذات
، جودة )2015 )سميرة أبو الحسن عبد السبلم، عبد االلو محمود حماد، صفاء محمود بحيريدراسة   -

بتعدد استخدامو ُب عدة تعددت تعريفات جودة اٟتياة   اٟتياة مظاىرىا أبعادىا ٤تدداهتا ك كيفية قياسها ك ٖتسينها،
ٗتصصات، ْتيث ًب استخدامو ُب كثَت من ا١تواقف ك فركع العلم ا١تختلفة، فقد استخدـ للتعبَت عن الصحة  

كما  السعادة، تقدير الذات، الصحة النفسية، الرضا عن اٟتياة، ك ىذا ما اظهر اختبلفا الباحثُت ُب كجهات نظرىم.
ا١ترضي فقط د النفسية ك العمر الزمٍت. اضافة أب انو مفهـو ال يقتصر على اٞتانب انو مرتبط بتغَت الزمن ك حالة الفر 

 .2غلب الدراسات على تعريف منظمة الصحة العا١تية للصحة النفسية مرتبط ببعض ا١تتغَتات الثقافيةأرتكاز اب

 مكانة الدراسة الحالية بين الدراسات السابقة:

السابقة أهنا صبت ُب نفس ٣تاؿ الدراسة اٟتالية أال ك ىو جودة اٟتياة، إال أهنا يتضح ٦تا سبق عرضو من الدراسات 
 ٓب هتتم بفئة البلجئُت ك ما لذلك من اثر على مستول جودة اٟتياة لديهم.

 الدراسة الميدانية:
 منهج الدراسة: -1

قات لعبللنو التصور الدقيق ألى ًب استخداـ ا١تنهج الوصفي ا١تتناسب مع طبيعة الدراسة اٟتالية ك الذم ٯتكن تعريفو ع
 3ْتيث يعطي البحث صورة للواقع. ك ا١تيوؿ ك الرغبات ك التطور ٕتاىاتاالا١تتبادلة بُت آّتمع ك 

 حدود الدراسة: -2
 الحدود المكانية: - أ

 أجريت الدراسة ُب جامعة تلمساف باٞتزائر على عينة من الطلبة من البلجئُت السوريُت ُب ٜتس ٗتصصات ك ىي:

                                                           
ى عينة مف طمبة قسمي عمـ النفس لذات) دراسة ميدانية عم(، جكدة الحياة كعبلقتيا بتقدير ا2014بسماء ادـ، ياسر الجاجاف) - 1

االرشاد النفسي في كمية التربية بجامعة دمشؽ( مجمة جامعة تشريف لمبحكث ك الدراسات العممية، سمسمة اآلداب ك العمـك االنسانية، ك 
 . 5العدد ، 36المجمد 

(، جكدة الحياة مظاىرىا أبعادىا محدداتيا ك 2015مكد بحيرم )سميرة أبك الحسف عبد السبلـ، عبد االلو محمكد حماد، صفاء مح - 2
 .6 -5،  ص 2015، ابريؿ 1،ج 2كيفية قياسيا ك تحسينيا، ،مجمة العمـك التربكية، العدد 

، مكتبة 1(، البحث العممي:  اساسيات ك مناىج، اختبار الفرضيات، تصميـ التجارب،، ط2014عمي سمـك جكاد، مازف حسف جاسـ) - 3
 .133جتمع العربي لمنشر ك التكزيع ، عماف، صالم
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 البيولوجيا. -
 العلـو السياسية. -
 ا٢تندسة. -
 ا٢تندسة ا١تدنية. -
 الطب. -
 الحدود الزمنية: - ب

أجريت الدراسة خبلؿ شهر أفريل نظرا لتعذر إ٬تاد الطلبة السوريُت بسبب ٖتفظ اإلدارة حوؿ تقدٙب ام معلومة عن 
 كجود طلبة سوريُت باٞتامعة.

 عينة الدراسة: -3

على عينة ٦تثلة ّٓتمع الدراسة، ك ىذا ما سعت الباحثة إٔب ٖتقيقو خبلؿ  من أىم األسس ُب البحث العلمي اٟتصوؿ
الدراسة اٟتالية. ْتيث ًب اٟتصوؿ على عينة الدراسة من خبلؿ التنقل إٔب كل كليات جامعة تلمساف، ك حسب علم 

امعة تلمساف. حيث يقدر الباحثة فإف أفراد عينة الدراسة اٟتالية ىم كل الطلبة السوريُت من البلجئُت ا١تتمدرسُت ّت
 اناث. 4ذكور،  4طلبة،  8عددىم ب 

 ): توزيع أفراد عينة الدراسة حسب التخصصات ك اٞتنس .1جدكؿ (

  اٞتنس العدد الكلية 
 ذكور 4 الطب

  أنثى 1 ا٢تندسة ا١تدنية
 أنثى 1 ا٢تندسة ا١تعمارية

 أنثى 1 البيولوجيا
 ذكر 1 العلـو السياسية

 الدراسة:أدوات  -4
ترٚتة ك اعداد أٛتد حساين أٛتد ٤تمد. ك يتكوف  (WHOQOL( مقياس جودة الحياة لمنظمة الصحة العالمية

 من ستة ٣تاالت رئيسية إضافة إٔب بعد رئيسي يندرج ٖتتو نوعية اٟتياة ك الصحة العامة.
 إجراءات الدراسة: -5
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حوؿ ظركؼ عيشهم ك العبلقات االجتماعية ك األسرية، ًب إجراء مقاببلت استطبلعية مع طالبتُت الجئتُت سوريتُت 
 كمدل اندماجهم ُب البيئة اٞتزائرية ك أىم الصعوبات اليت يتعرضوف ٢تا.

ليتم بعدىا االنتقاؿ إٔب الدراسة األساسية بإجراء مقاببلت ك تطبيق ا١تقياس على أفراد العينة، كًب ذلك ٔتساعدة طالبة 
 سورية.
 ها:نتائج الدراسة و مناقشت -6
 عرض نتائج الفرضية األولى: - أ

 لئلجابة على التساؤؿ االٌب:
مساف؟ ْتساب ا١تتوسط اٟتسايب ك ما مستول جودة اٟتياة لدل الطلبة من البلجئُت السوريُت ُب جامعة تل -

 بعاد.اال٨تراؼ ا١تعيارم لكل من األ

 اال٨تراؼ ا١تعيارم ا١تتوسط اٟتسايب أبعاد جودة اٟتياة
 40,37 107,25 الصحة العامةنوعية اٟتياة ك 
 26,40 50,375 آّاؿ اٞتسمي
 67,02 127,875 آّاؿ النفسي

 6,43 12,625 ٣تاؿ االستقبلؿ
 13,17 22,5 ٣تاؿ العبلقات االجتماعية

 66,17 54,5 ٣تاؿ البيئة
 13,17 22,5 ٣تاؿ ا١تعتقدات الدينية

بطريقة  يتأثرتبُت نتائج اٞتدكؿ أعبله تفاكتا ُب مستويات جودة اٟتياة لدل أفراد العينة باختبلؼ ٣تاالهتا. الذم 
 اٟتياة جودة مستول تد٘ب أظهرت اليت) 2012( رغداء نعيسة دراسة نتائج مع يتوافق ما كىذامعاملة اآلخرين ٢تم، 

 إٔب النفسي، االغًتاب من قدرا لديهم ٮتلق األـ البلد غَت ببلد الجئُت فبصفتهم. الدراسة عينة أفراد الطبلب لدل
 ك مصطفى صاّب ٛتو يوسف دراسة نتائج بينت فقد البلجئُت، طرؼ فئة من من التسوؿ ظاىرة انتشار جانب

 اٟتالية الدراسة عينة أف يبُت ما. االنتماء ك االجتماعي القبوؿ،  اٟتياة جودة بُت عبلقة كجود) 2013(بكر اٝتاعيل
 برنامج بتوفَت) 2012( حسن بن ٤تمد راسُت أبو دراسة بينتو ما ىذا ك ٢تم، نفسية رعاية توفَت إٔب ْتاجة الطلبة من

  .لديهم اٟتياة جودة مستول ٖتسُت أجل من للطلبة عبلجي
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 السورم فالطالب الثقافية، ك االجتماعية البيئة ىو ك أال اٟتياة جودة مستول ُب تأثَت لو جانب إغفاؿ ٯتكننا كال
 على تؤثر عوامل كلها فيها التدريس طرؽ ك ٢تجتها تقاليدىا،  عادهتا، ٗتتلف بيئةُب  يعيش ك يدرس الجئ كونو

 ُب فركقا أظهرت اليت) 2013( ميخائيل مطانيوس دراسة  نتائج مع يتوافق ما ىذا ك لديهم، اٟتياة جودة مستول
 للمستول الدراسة عينة عند البيئي البعد ٭تظى ٓب حيث .التخصص ك البيئة باختبلؼ اٟتياة عن الرضا ٣تاالت

ما ٮتلق لديهم قدرا  األصلي، بلدىم غَت بلد ُب العيش العينة أفراد بعض رفض إٔب ذلك الباحثة كترجع ،رغوب فيوا١ت
االستطبلعية ما يفسر ىذا التفاكت  العينة أفراد مع آّراة ا١تقاببلت خبلؿ ١تس ما ىذا ك،احمليطة البيئة عن عزلةمن ال

 .اللجوء بلد ُب اٟتياةعن  رضاىم مدل ُب

 عرض نتائج الفرضية الثانية: - ب
 توجد فركؽ ذات داللة إحصائية ُب درجات جودة اٟتياة تعزل ١تتغَت اٞتنس.

 ): قيم ت ك داللتها على أبعاد مقياس جودة اٟتياة تعزل ١تتغَت اٞتنس.2جدكؿ (
 الداللة قيمة ت بعاد جودة الحياةأ

 غَت دالة 0,024 نوعية اٟتياة ك الصحة العامة

 دالة غَت 0,122 آّاؿ اٞتسمي

 دالة غَت 0,122 آّاؿ النفسي

 دالة غَت 0,041 ٣تاؿ االستقبلؿ

 دالة غَت 0,025 ٣تاؿ العبلقات االجتماعية

 دالة غَت 0,068 ٣تاؿ البيئة

 دالة غَت 0,025 ٣تاؿ ا١تعتقدات الدينية

 . 7، ك درجة حرية = 0.05عند مستول داللة  2.350قيمة اٞتدكلية تساكم 
بُت  0,05ك مستول داللة  7من اٞتدكؿ أعبله نبلحظ عدـ كجود فركؽ ذات داللة احصائية عند درجة حرية 

 الذكور ك اإلناث من أفراد عينة الدراسة ما يعٍت أننا ننفي الفرض الصفرم ك نأخذ الفرض البديل.
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 بينت اليت)2014( اٞتاجاف ياسر آدـ، بسماء ك) 2013( أماؿ بوعيشة من كل دراسيت نتائج مع يتوافق ما كىذا
 سلطاف عويد ا١تشعاف دراسة نتائج مع يتوافق ال ما كىذا باٞتنس، مرتبطة احصائية داللة ذات فركؽ كجود عدـ

 .الذكور لصاّب باٞتنس مرتبطة اٟتياة جودة مستول ُب فركقا بينت اليت)2012(
 التوصيات و المقترحات:

 ُب ضوء ما اسفرت عليو الدراسة ك ُب حدكد ما توصلت إليو الباحثة نوصي ٔتا يلي:

تعزيز الشعور باالنتماء لدل الطلبة البلجئُت عرب عقد ندكات ك دكرات ك برامج الدعم النفسي من أجل  -
 ق االجتماعي ُب البلد ا١تضيف.الوصوؿ ّٔم إٔب أكرب قدر ٦تكن من تقدير الذات ك التواف

٬تب تسليط الضوء على جودة اٟتياة لدل البلجئُت ك ربطها ٔتتغَتات أخرل ٓب يتم تناك٢تا ُب الدراسات  -
 ا١تقدمة.

جراء دراسات كافية هتتم باحتياجات البلجئُت ُب الدكؿ ا١تستقبلة ما يساىم ُب توضيحها ك السعي نوصي بإ -
 ا١تخولة.أب توفَتىا من طرؼ ا٢تيئات 

 ك اٟتياة، عن رضا عدـ ك نفسي اغًتاب حالة من السورم البلجئ إليها كصل اليت اٟتالة  أسباب معاٞتة -
 .بسهولة ا١تستقبل البلد خارج التنقل حق على السورم البلجئ حصوؿ عدـ ُب األسباب ىذه بعض ٩تتصر

. كرادا١تعاش النفسي لبلجئُت األنوصي بإجراء ٛتبلت توعوية حوؿ حقيقة ٦تتهٍت التسوؿ ك تأثَتىم على  -
ففي ظل ا١تقاببلت االستطبلعية توصلت الباحثة إٔب أف األكراد السوريُت ا١تقيمُت باٞتزائر حضوا ٔتعاملة 

 أحسن قبل انتشار ظاىرة امتهاف التسوؿ من طرؼ أفراد يدعوف أهنم ذكم أصوؿ كردية.
 أىإب ضحايا اٟترب.  نوصي بسن قوانُت دكلية تصوف اٟتياة النفسية لبلجئُت ك -

 قائمة المراجع:

 . صادر دار العرب، لساف ،)2003( -منظور ابن - مكـر بن ٤تمد الدين ٚتاؿ الفضل أبو - 1 
 ّتامعة الًتبوم الدبلـو طلبة لدل اٟتياة جودة لتحسُت مقًتح تدرييب برنامج فعالية ،2012( حسن بن ٤تمد راسُت، أبو  - 2 

 . السعودية يناير، ،30. ع:  النفسي اإلرشاد ،٣تلة بأّٔا خالد ا١تلك
 كاٟتالة اٞتنس كفق الكويت جامعة طلبة لدل اٟتياة نوعية بُت الفرؽ ،)2012( ىادم أمثاؿ سلطاف، عويد ا١تشعاف،  -3 

 الكويت  سبتمرب، ،1. ج ،104. ع ،26. مج:  الًتبوية آّلة الصحية،
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 علم قسمي طلبة من عينة على ميدانية دراسة( الذات بتقدير كعبلقتها اٟتياة جودة ،)2014(اٞتاجاف ياسر ادـ، بسماء - 4  
 ك اآلداب سلسلة العلمية، الدراسات ك للبحوث تشرين جامعة ٣تلة) دمشق ّتامعة الًتبية كلية ُب النفسي االرشاد ك النفس
 . 5، العدد 36 آّلد االنسانية، العلـو

 ،13 العدد االجتماعية، ك االنسانية العلـو ٣تلة اٞتزائر، ُب االرىاب ضحايا لدل اٟتياة جودة ، ،)2013(أماؿ بوعيشة - 5
 .اٞتزائر ديسمرب،

 بغداد، جامعة. ،)النمو نفس علم(ماجستَت كالراشدين، ا١تراىقُت لدل اٟتياة أساليب تطور). 2013( سعد مشتاؽ حسن، - 6
  .العراؽ

 للًتبية العربية اٞتامعات اٖتاد ٣تلة بريطانيا، ك سورية ُب اٞتامعة طلبة من عينة لدل اٟتياة عن الرضا ،)2013(ميخائيل مطانيوس -7
 . 1 العدد 11، آّلد النفس، علم ك

 ك ٤تدداهتا أبعادىا مظاىرىا اٟتياة جودة ،)2015( ْتَتم ٤تمود صفاء ٛتاد، ٤تمود االلو عبد السبلـ، عبد اٟتسن أبو ٝتَتة -8
 .6 -5 ص  ،2015ابريل ، 1 ،ج2 العدد الًتبوية، العلـو ،٣تلة ٖتسينها، ك قياسها كيفية

 التجارب،، تصميم الفرضيات، اختبار مناىج، ك اساسيات:  العلمي البحث ،)2014(جاسم حسن مازف جواد، سلـو علي  -9 
 .133ص عماف، ، التوزيع ك للنشر العريب آّتمع مكتبة ،1ط

 لدل اٟتياة جودة ،)2012( رغداء نعيسة، -بَتكت ا١تشرؽ، دار ،52 ط ، الطبلب، منجد ،)2008(البستا٘ب افراـ فؤاد -10
  سورية ،1.ع ،28.مج:  كالنفسية الًتبوية للعلـو دمشق جامعة ٣تلة كتشرين، دمشق جامعيت طلبة

 ،20 العدد  االجتماعية، ك االنسانية العلـو ٣تلة ٖتليلية، دراسة العريب العآب ُب اٟتياة جودة ْتوث ،)2015(ا٤تمد مسعودم -11
 .اٞتزائر

 ببلطة، ٥تيم حالة دراسة السياسي االندماج ك االغًتاب بُت الفلسطينيوف البلجئوف ،)2010(مبيض سعدل خليل ىبة -12
 .،فلسطُت ماجستَت

13-  https://ar.wikipedia.org/wiki/ 
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واالجتماعية ألطفال آليات الدعم النفسي واالجتماعي ودورىا في تشكيل الهوية النفسية 
 السوريينبلجئين ال

 الجزائر   2جامعة محمد لمين دباغين سطيف - بوصلب د. عبد الحكيم

 

  ملخص:
كيعا٘ب من كيبلهتا  ،الشركر اليت تلحق البشرية يسببها البعض ك٬تٍت منها البعض أشد تعترب اٟتركب كالنزاعات من 

األطفاؿ ىم ،ىاتو ا١تعاناة اليت قد يطوؿ أمدىا كتبقى راسخة ُب أذىاف من عايشوىا،كا١تتأثرين منها عادة الكثَتكف 
على الداخل كالبلجئُت منهم  الذين ىم ُبأطفاؿ سوريا ما ٯتر بو  الذين يكونوف ُب مرحلة ٪تائية غَت مكتملة ، ىذا 

أحداث مستمرة عايشها جيبل ىي  ،بل ذاكرة الكبار ٖتكيهافلم تصبح أزمتهم عبارة عن أحداث عابرة السواء ،
 لذا تصبح عملية الدعم النفسي كاالجتماعي ا١تتواصل ضركرة ملحةكرشده ،بكاملو ُب طفولتو ،كقد ٘تتد حىت مراىقتو 

ُب سبيل  بشكل كبَت كفعاؿ، كاليت تسهم فيها أجهزة التعليم كا١تدارس كعلى رأس أكلويات كل مهتم بالشأف السورم،
 .ذات انتماء كمرجعية ثقافية رسيخ ىوية نفسية كاجتماعية ت

   مقدمة :
كا١تنظمة    تعترب عملية الدعم النفسي كاالجتماعي من العمليات االستعجالية اليت تسعى إليها ا١تنظمات الدكلية

اليت تتعرض ٢تا الشعوب  األزماتإباف ،كىذا منظمة اليونيسيف أك منظمة الصحة العا١تية ،ك  الدكلية لشؤكف البلجئُت
كالكوارث كاٟتركب ،كا١تتعارؼ عليو أنو كلما كاف التكفل  األزمات،القصد منها التخفيف من معاناة ضحايا كاألمم

ككانوا أكثر إ٬تابية ُب التعامل مع كضعياهتم اٞتديدة ،سريعا كنوعيا كلما خرج ىؤالء األفراد ا١تتأ١تُت من معاناهتم 
ج نتي بالقتل كالدمار كالتخريب بل يتكتف اعات ا١تسلحة من أكرب الشركر على البشرية كوهنا ال،كتعترب اٟتركب كالنز 

نإتة عن اٟترب السورية انعكاسات الكالتشرد،كىذا من نبلحظو من  كاألمراضالعنوسة كاٞتهل كالفقر  عنها اليتم ك
 كيبلحظمن بُت كوارث القرف ، أصبحتث حي،اليت أفرزت كضعا مأسويا ٘تثل ُب ا١تبليُت من البلجئُت كا١تشردين 

على ىؤالء كثرة الًتحاؿ كالبحث عن اللجوء اآلمن حىت كإف كاف عن طريق ا١تغامرة كا١تخاطرة غَت ا١تضمونة 
فزعة من القتل تتشكل ىوياهتم ُب ظل ا١تشاىد ا١تحيث ضررا من ىذا الوضع  األشدىم  األطفاؿالنتائج،كما يعترب 
ىذا الشعور يصاحبهم ،العدك  الصديق كمن ىو يدركوف من ىو ال كأصبحوابُت ىذا كذاؾ ضاعوا فكالرعب كا٠توؼ 

كالطمأنينة كليس لديهم انتماء حقيقي يعربكف من خبللو  األمنكبالتإب فهم يفتقدكف ١تشاعر ،حىت يصبحوف يافعُت 
تعمل  اإلنسا٘بالتكفل ب ا١تهتمة تكغالبية ا١تنظما،٤تيطهم من يهم الرغبة باالنتقاـ من كضعهم كعن ذاهتم فتتولد لد

.... إهنم  راعاة اٟتاجات االجتماعية ٢تؤالء١ت األمرتتناسى كيتجاكزىا  كأ األساسيةجاىدة على تلبية اٟتاجات 
 فيما بينهميتفق السياسيُت  ذنبنا إذا ٓب ١تاذا ٭تدث كل ىذا لنا ؟ما؟يتساءلوف ؟من ٨تن  ، أكُتتائه محائركف، تراى



 تركيب-م، جبهعة أديبهبى14/5/2016-13 األحببث العلوية احملكوة املشبركة يف املؤمتر العلوي الدويل األول: الالجئوى السوريوى بني الواقع واملأهول

340 
  

"كاليت ىدفت إٔب  علياء أحمد،كْتسب دراسة ىل بإمكاف أف نكوف أفضل  ؤنا؟ىو انتما ما ؟مصَتناما ؟؟ما حكمنا
با١تائة 73معرفة تأثَت األزمة السورية على الوضع النفسي لعينة من األطفاؿ البلجئُت ُب الداخل السورم تبُت أف 

با١تائة يركف بأف ا١تدرسة ىي السبيل 65با١تائة ٮتافوف أصوات القصف كا١تدافع ك 85٭تلموف بالعودة إٔب مناز٢تم،ك
الدراسة بأف حياة ٚتيع األطفاؿ مرتبطة بالعنف السائد خبلؿ األزمة رغم أف ىاتو لتحقيق مستقبل أفضل، كقد بينت 

العينة تتواجد ُب منطقة آمنة نسبيا ،كما بينت الدراسة بأف الصدمات النفسية ٗتتلف ُب شدهتا كليس ُب نسبة 
ية، التفكَت ُب االنتحار، االبتعاد عن انتشارىا، كبأهنا تًتاكح مابُت االنطواء،كاالبتعاد عن األقراف،كزيادة العنف كالعدكان

 1االنضباط بالقواعد كالضوابط "
 ملللللدخل مفاىيللللللللللمي :

 تعريف الحدث الصادم: -1
يعرؼ على أنو حدث مفاجئ،غَت متوقع يدرؾ على أنو خطر /مهدد ،كقد يتضمن هتديد أك إصابة حقيقة بأذل   

 يف.جسدم،٦تا يسبب خوؼ حقيقي ،يربك صاحبو على التك
 تعريف الصدمللللللللللة: -2

" بأهنا التعرض ٟتدث  صدمي ضاغط على ٨تو مفرط الشدة متضمنا خربة  تعرفها الرابطة األمريكية للطب النفسي   
شخصية مباشرة ٢تذا اٟتدث الذم ينطوم على موت فعلي،أك هتديد با١توت أك إصابة شديدة أك غَت ذلك من 

ة حدث يضمن موتا أك إصابة أك هتديدا بسبلمة اٞتسم لشخص آخر،أك التهديد للسبلمة اٞتسمية، أك مشاىد
 2اإلصابة ٦تا قد كقع لعضو من أعضاء األسرة،أك لبعض األصدقاء." 

 PTSD3طراب مابعد الصدمة:ضا-3
ىو اضطراب قلق قد يتطور بعد أشهر أك رٔتا سنوات من اختبار أك مشاىدة حادث صادـ،كمن أمثلة األحداث 

 مايلي:فقداف حبيب،حادث سيارة،عنف بُت األشخاص،مشاىد لنزاعات عسكرية.الصادمة 
 :دمةالص اضطراب ما بعدأعراض -4

 .إعادة اختبار اٟتدث الصادـ من خبلؿ الكوابيس 
 فرط التيقظ أم صعوبة الدخوؿ ُب النـو أك البقاء نائما،انفجارات ،غضب،نقص الًتكيز،فرط االستثارة 

                                                           

.2015كتوبرأ 4 ٣تلة دلتا نوف عدد - علياء أٛتد. -تأثَت األزمة السورية على الوضع النفسي لؤلطفاؿ ُب الداخل السورم -    1  
2
  - Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders  ,American Psyhiatric Associatin1994. 

3
 Ellen  Bassuk ; Kristine Konnath ; Katherine Volk February2006 The كتاب مًتجم للمؤلفُت  -فهم اضطراب الصدمة لدل األطفاؿ -

national center. family homlesseness. .p10.  
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 مع سلوؾ ضيق كحذر أم ا٩تفاض ُب ا١تشاركة كالشعور باالنفصاؿ كالغربة عن  ٕتنب تذكر األحداث مًتافق
 اآلخرين.

 كينقسم اضطراب ما بعد الصدمة بشكل عاـ إٔب قسمُت:
الكارثة االضطراب اٟتاد يكوف ناتج عن حدث كحيد مثل(حادث سيارة اضطرابات الصدمة الحادة:4-1

ت األطفاؿ لؤلحداث الصادمة،لذا فأف إطبلع القائمُت على ..)،حيث تتفاكت استجاباالطبيعية،كوارث اٟتركب.
 رعاية ىؤالء األطفاؿ ٯتكنهم من تأمُت أالماف كاٟتماية ككذا النمو السليم.

كىي تلك النإتة عن التعرض لعدد من األحداث الصادمة طويلة االمد أك ا١تتعددة الصدمة المعقدة/المتعددة:4-2
 1اإلساءة اٞتنسية أك اٞتسدية تماالت حدكثو ُب عبلقات العناية، مثل اإل٫تاؿ،أك، كىذا النوع من الصدمات تزيد اح

 االجتماعي: الدعم النفسي الصدمة و -5

تعترب ا١تساندة ا١تتمثلة ُب الدعم النفسي كاالجتماعي من بُت العمليات األساسية اليت تقدـ لضحايا الكوارث    
كاألزمات اٟتركب كالنزاعات العسكرية ،حيث ٖتاكؿ ا١تنظمات اإلنسانية اٟتكومية كٚتعيات آّتمع ا١تد٘ب للتكفل 

ألضرار كاالنعكاسات اآلنية أك البعدية أم  مضاعفات أك بضحايا ىاتو األزمات ١تساعدهتم على ٕتاكزىا بأقل ا
 اضطرابات مابعد الصدمات.

النمط ا١ترغوب من السلوؾ االجتماعي الذم يسود بُت أفراد آّتمع ُب موقف معُت بأنو " Cohen كوىينيعرفو     
 2،أكثر من كونو مظهرا لعملية تعكس طبيعة العبلقات االجتماعية".

"بأنو إبداء اىتماـ ٔتشاكل كاحتياجات األفراد كاألسر ،كتوفَت كل اإلمكانيات ا١تتاحة ٢تم ُب  النوحي كما يعرفو     
 3كل األكقات ،كإظهار االىتماـ كاالنتباه لكل ما ٭تتاجوف غليو حىت يستعيدكا قدراهتم كأدائهم االجتماعي"

ي كالبعد االجتماعي للفرد ُب تفاعلهما مع كيعرؼ كذلك بأنو تلك العبلقة الديناميكية بُت كل من البعد النفس 
بعضهم البعض ، حيث يشمل ابعد النفسي العمليات النفسية كالفكرية الداخلية ككذا ا١تشاعر كردكد الفعل ،أما البعد 
االجتماعي فيشمل العبلقات كالشبكات األسرية كالقيم االجتماعية كا١تمارسات الثقافية ،كيشَت الدعم النفسي 

إٔب إجراءات تتصدل على حد سواء لبلحتياجات النفسية كاالجتماعية لؤلفراد كاألسر كآّتمعات احمللية  كاالجتماعي
 4).24ص 2010(شقَت 
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إف الدعم عملية أساسية لتدعيم مواطن القوة ،كأداة للوقاية من تراكم  :النفسي االجتماعي واع الدعملللللأن-6
،فالثغرات قد يكوف مظهرىا معرفيا ٖتصيليا،لكن كجهها ا٠تفي قد يكوف التعثرات كالثغرات اليت تعًتض الطفل 

 اجتماعيا أك نفسيا أك اقتصاديا أك صحيا.
 كعليو فهناؾ أنواع من الدعم النفسي ك االجتماعي كىي:

 الدعم الوجداني المعنوي: 6-1
جيع كالرعاية للفرد كإشعاره بقيمتو كيسمى كإظهار التعاطف ،كاالىتماـ كا١تودة ، كاحملبة كالثقة كالتقبل كاأللفة ، كالتش

 أحيانا بدعم الدؼء كاٟتناف أك بدعم التقدير.
 :الدعم المادي 6-2

 كا١تقصود بو تقدٙب ا١تساعدة ا١تالية أك السلع كا٠تدمات. 
النوع من ا١تقصود بو تقدٙب النصيحة كالتوجيو كاالقًتاحات كا١تعلومات ا١تفيدة للشخص،ىذا :لدعم المعلوماتيا 6-3

 الدعم يساعد اآلخرين ُب حل مشكبلهتم.
ىذا النوع األخَت من الدعم ىو ما ٭تتاجو ىؤالء الباحثُت عن ا١تلجأ كاألمن فهم ْتاجة للشعور دعم الرفقة : 6-4

 باالنتماء االجتماعي (كيسمى بدعم االنتماء)،كيكوف باال٩تراط ُب األنشطة االجتماعية ا١تشًتكة معهم

Uchino ;b ;2004p16.17.1 
 :نالبلجئي لؤلطفالآليات الدعم النفسي واالجتماعي -7

 2:كىي عبارة عن خطوات للقائمُت بالرعاية النفسية كاالجتماعية كتتمثل فيما يلي
 بعملية التكفل النفسي للطفل ا١تصدـك ٬تب مراعاة حاجاتو ك أ٫تا: ءفقبل البد

للطفل بأف العآب غَت آمن كغَت قابل للتنبؤ،فيلجأ بذلك القائمُت بتوفَت : إف ا٠تربة الصادمة تصور نلللللللللللللاألم7-1
العناية كالدعم النفسي من مرشدين كأخصائيُت نفسيُت كحىت معلمُت ليوفركا لو اٟتماية كاألماف من خبلؿ ا١تقًتحات 

 التالية:
 * تعريف الطفل باألماكن اآلمنة،مثل األماكن ا٢تادئة.

ص اآلمنُت كالذين بإمكاهنم تقدٙب يد ا١تساعدة، كمعرفة مع من يريد اٟتديث عدما يشعر * تعريف الطفل باألشخا
 بالغضب كالتوتر.

.  * أخرب الطفل ما الذم قد يتوقع حدكثو كشاىدتو أثناء النـو

                                                           

. 15مرجع سبق ذكره ص فاعلية برنامج الدعم النفسي -  1 
16فهم اضطراب الصدمة مرجع سبق ذكره ص.- 2
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* تذكر بأف كل طفل ٮتتلف عن أخر كعن ا١تكاف الذم يشعر فيو باألمن ٦تا يتطلب التواصل مع أشخاص آخرين 
 ية الوصوؿ إٔب ىذه ا١تعلومات.حوؿ كيف

* ٬تب على ا١تختص أف يكوف على علم بكيفية صياغة التقارير كأف يكوف على إطبلع بالتشريعات ا١تنظمة ٢تذا 
 العمل.
 وازن:للللرار والتللاالستق7-2

األماف كبالتإب ، رإف األطفاؿ ا١تصدكمُت ٭تتاجوف إٔب االستقرار ليوفر ٢تم اإلحساس بالقدرة على التنبؤ، كاالستمرا
 ُب اٟتياة.كيكوف ذلك من خبلؿ ا٠تطوات التالية: رفهم اٟتدث الصادـ، كاالستمرا

* حاكؿ أف ٗتلق نظاما يوميا: مثل كتابة جدكؿ لؤلحداث اليومية ا١تعاشة كالتقيد بو من طرؼ الطفل ،فمجرد الشعور 
 باالستقرار  كالقابلية للتنبؤ تتولد ليو مشاعر اآلماف كاٟتماية.

 ءالدين، أعضا ؿ، رجان*خلق نظاـ ا١تساندة كالدعم: كيتألف من احمليطُت بالطفل من أىل كأقارب كمعلمُت، مرشدي
 كاٞتمعيات.... مالنواد

*السهر على تأمُت الصحة كاٟتاجات اٞتسدية:إف ا٠تربة الصادمة ذات تأثَتات انفعالية كجسدية من مثل آالـ الرأس 
،كاألكل اٞتيد، كشرب كمية كافية من ،٬تب التأكتكا١تعدة، كالعضبل د من سبلمة الصحة اٞتسمية كتوفر كقت للنـو

 ا١تاء، ك٦تارسة بعض التمارين الرياضية.
*توفَت فرص  للعب كالرسم:إف األطفاؿ يعربكف عن ٥تاكفهم من خبلؿ اللعب كالرسم ،فحاكؿ أف تسمح للطفل من 

 اكز ا١تشكبلت بطريقة إ٬تابية.التحدث ك٘تثيل ردات الفعل ،مع التأكيد على حل كٕت
*التميز با٢تدكء : ٬تب على القائم بالرعاية أف يتميز باالتزاف كأف اليتحدث أمامهم عن ٥تاكفو، ألنو ملجأ ىؤالء 

 األطفاؿ حىت التزكؿ ثقتهم بو.
 اندة:للللم والمسللدعلللال7-3

٭تتاجوف إٔب مساندة كتكفل طويلة األمد كيكوف قد ٭تتاج االطفاؿ إٔب تأمُت دعم مستمر على ا١تدل الطويل فهم 
 ذلك من خبل ؿ مايلي:

*االستماع بتعاطف: فالبنسبة لؤلطفاؿ ماقبل ا١تدرسة قد ٧تد ال ٧تد ا لديهم القدرة على التعبَت عن مشاعرىم 
ك٥تاكفهم ،حاكؿ تشجيعهم لتوصيف مشاعرىم عن القلق ،كاٟتزف، الغضب ،ا٠توؼ، بكلمات كأترؾ ٢تم حرٙب 

 اٟتديث كالكبلـ ُب أم كقت،كحرية ٦تارسة الرسم.
*ضبط كمبلحظة ا١تواقف كاألحداث اليت تطلق الذكريات الصادمة:ىي عبارة عن أحداث كتلميحات أك ما يسمى 
ٔتولدات الذكرل اليت تسبب غضب األطفاؿ ٣تددا كتثَت انزعاجهم، قصد ٕتنيبهم إياىا كتوضيح الفرؽ بُت األحداث 

 داث ا١تشأّة.اٟتقيقية كاألح
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*حاكؿ أف تعطي إجابات صادقة ككاضحة:٬تب التأكد من فهم األطفاؿ للغتك كالكلمات اليت تستخدمها، حاكؿ 
أف تكتشف التفسَتات األخرل عن اٟتادث اليت ٝتعها األطفاؿ لغرض توضيح ا١تعلومات غَت الدقيقة، حاكؿ تفادم 

 التفاصيل اليت قد ٗتيف الطفل.
العضبلت كلها تساعد ُب  ءإٔب ا١توسيقى ا٢تادئة، كاسًتخا عسًتخاء:إف التنفس العميق، كاالستما *استعماؿ ٘تارين اال

 إزالة التوتر.
*تأمُت ٦تارسة ٘تارين رياضية بتنظيم:إف األطفاؿ الذين تعرضوا ٟتادث صادـ قد ٕتدىم عدكانيُت كغَت مرتاحُت 

 ا كمتنفسا ١تشاعرىم.فممارسة الرياضة بانتظاـ كبطريقة ٚتاعية توفر ٢تم ٥ترج
*تشجيع األطفاؿ على الكتابة كالرسم: من خبلؿ اقًتاح على األطفاؿ كتابة قصص أك القياـ برسومات عن ا٠تربات 

 اليت مركا ّٔا على أف ال ٕتربىم على ذلك.
هنا أنشطة أل ت*جعل األطفاؿ منخرطُت ُب األنشطة:من خبلؿ الدفع ّٔم ١تمارسة األنشطة الرياضية كالفنية، ا٢توايا

 تعبَتية.
 :واالجتماعية  مفهوم الهوية النفسية -8

مركبة من  كبأهناللهوية فإهنا ذلك آّموع الكلي ا١تركب ٠تربات الفرد   Erikssonإريكسونإذا سلمنا بتعريف 
 تاإليديولوجياُب بعض النواحي كالعمل كالقيم  االلتزاـكىوية الذات فاألكٔب ترجع إٔب ٖتقيق  األنامكونُت ٫تا ىوية 

  1االجتماعيةا١ترتبطة بالسياسة كالدين كفلسفة الفرد ٟتياتو ،أما ىوية الذات فًتجع إٔب اإلدراؾ الشخصي لؤلدكار 
م الوحيد إشباع حاجاهتم األساسية ألف ٫ته فهؤالء البلجئُت يفتقدكف ٢تذين ا١تكونُت كااللتزاـ بالقيم االيدكلوجيا،

ية بالقدر الذم ٬تعلها توجو حياهتم كتضبط سلوكهم اليومي. أما بالقيم السياسية كحىت الديننعُت كبالتإب فهم غَت مقت
٦تا ٬تعل من ،تقرينسىوية الذات فًتتبط باألدكار االجتماعية غَت الواضحة ُب أذىاف ىؤالء البلجئُت ألهنم غَت م

ي ٘تثل حاجة حيوية لوجود كل إنساف ُب .كعليو فهأكضاعهمالوىن الذم ينتأّم يوميا جراء  ـتتبلشى أما طموحاهتم
حياة اجتماعية ذات معٌت ، كال ٯتكن الشعور بالرغبة ُب البقاء على قيد اٟتياة  بدكف اإلحساس ّٔوية األنا، كاٟترماف 

.كعليو فتفاديا ٠تلق ما يسمى باألقليات ا١تظلومة اليت ٬تد أفرادىا مرغمُت على التوافق 2ٯتكن أف يقود إٔب االنتحار 
كىذا من خبلؿ نظرهتم ٢تم بأهنم غَت من البلجئُت  األطفاؿآّتمعات اليت تأكم ىؤالء تبنيها مع ا٢توية السلبية اليت 

 . مرغوب فيهم كغَت مرحب ّٔم
فهو ينظر إٔب للجوانب  Erikssonكالذم ىو امتداد لتفسَت اريكسوف للهوية جركتيفانت كآخركفأما التفسَت الثا٘ب 

 بُت شخصية. للعبلقات اإليديولوجية كمحددات للمعايَت كالقيم كالعقائدية 
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156سيد عبد الرٛتن مرجع سابق صال ٤تمد  -نظريات النمو  - 2  
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ىي بناء مفاىيمي من األبنية ا١تعرفية كا١تخططات العقلية ١تعاٞتة كتذكيب الفرد   Berzonsky1989تعريف بَتزكنسكي
 1للمعلومات ذات الصلة بالذات

ًتكيب من القدرات كا١تعتقدات كالتاريخ عرفها بأهنا تنظيم حيوم نشط داخلي كذاٌب ال Marcia 1966أما مارسيا 
 2.الشخصي للمراىق

 كقد حدد مارسيا أربع رتب للهوية كىي:
ٖتقيق ا٢توية:كفيها يقضي الفرد كقتا فعاال لتحديد ىدفو من اٟتياة كاعتبار الذات كالقيم اليت يؤمن  - أ

 ّٔا،كيتعهد شخصيا بالكفاح ُب سبيل ٖتقيق األىداؼ.
ة الفرد من أزمة ا٢توية كليس لو أم تعهد ٠تطة من خطط اٟتياة أكإرساء تشتت ا٢توية:كمعناه معانا - ب

 مايسمى با١تبادئ العامة.
 كتعٍت الشخص الذم ال يتعهد بشئ ٤تدد يلتـز بو،كليس لديو إحساس با٢توية. انغبلؽ ا٢توية: - ت
عدـ ا١تقدرة تعليق ا٢توية:ك٘تثل ميل الفرد إٔب البحث عن ىويتو الشخصية ك٤تاكلة التوصل إٔب ذلك مع  - ث

 على ٕتاكز أزمة ا٢توية.
أف نقوؿ بأف ا٢توية ذات بعدين األكؿ سيكولوجي متمثل ُب ا٢توية النفسية اليت تنمو  من ىذا ٯتكن   - ج

 كتتطور موازاة مع مراحل النمو، كالثا٘ب سوسيولوجي كيسمى با٢توية االجتماعية، ك٘تثل معيارية 
 3كأدكار اجتماعية،ك٫تا بعدين من الصعب الفصل بينهما. الثقافة كرمزيتها من أ٪تاط كمعايَت ثقافية - ح
 تشكل الهوية النفسية واالجتماعية لدى أطفال البلجئين السوريين: -9

كيستمر التشكل بشكل أكثر  ؟دكرم ُب اٟتياة  من أنا؟ من أكوف؟ كما تساؤالتيبدأ تشكل ا٢توية مع بداية إٟتاح 
ك٦تارستها كااللتزاـ  كاألىداؼ دكاركاألكضوح مع بداية اختيار ا١تراىق ١تا يناسب ميولو كقدراتو من ىذه ا١تعتقدات 

 4.ّٔا
 أك سلبا يعتمد على طبيعة النمو خبلؿ ا١تراحل السابقة أم طبيعة حل أزمات النمو كطبيعة إ٬تاباحل أزمة ا٢توية إف 

يكوف الفرد  أينُب هناية مرحلة ا١تراىقة أم ُب هناية ا١تراحل التعليمية  األزمةكٖتل ىاتو ،النفسي ا١تًتتب عن ذلك النمو
كاستمرارية ماضيو ٘تايزىا ،قوم بتفرده ككحدتو الكلية ك قادرا على تكوين صورة متكاملة ٢تويتو ، كتكوين إحساس 

لتوفيق بُت اٟتاجات الشخصية ا١تلحة كا١تتطلبات االجتماعية،كما كحاضره كمستقبلو،كأيضا قدرتو على حل الصراع كا
                                                           

116)جامعة بسكرة اٞتزائر. 2013/2014بوعيشة آماؿ (  –كعبلقتها با٢توية النفسية لدل ضحايا اإلرىاب  جودة اٟتياة   1
  

.117مرجع سابق  –كعبلقتها با٢توية النفسية لدل ضحايا اإلرىاب  جودة اٟتياة - 2
  

.153ص 2007اٞتزائر -منشورات اٟترببٍت مسوس -بشَت معمرية -3ج –ْتوث كدراسات متخصصة ُب علم النفس  - 3  
4 15ص.)  ، 2004/2003(الطائف   عسَتم حسن ٤تمد بن عبَت -كعبلقتها بالتوافق  الذات مفهـو من بكل األنا ىوية تشكل بلقةع - 4  
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من ىذه التوحدات كليس ٣تموعها  أيايعتمد تشكل ا٢توية على التوحدات اليت ٘تت ُب ا١تراحل السابقة ،لكنها ليست 
معرض لكثَت  ،كيعترب تشكل ىوية ىؤالء األطفاؿ، إال أهنا تعترب نتيجة لعملية دمج تلك التوحدات ُب كحدة جديدة 

من اإلظطراب كاألزمات ا١ترتبطة ٓتربات ا١تاضي كبتصورات ا١تستقبل ىذا كلو ٬تعل ىوية ىؤالء األطفاؿ تعًتضها كثَت 
 من الشوائب اليت ٕتعل من ٪توىم مهتز كغَت منسجم ٦تا ينعكس ذلك على سلوكهم كعلى صورهتم لذاهتم كلغَتىم.

ألطفال البلجئين السوريين: سية واالجتماعيةالمدارس ودورىا في بناء الهوية النف -10  

تعترب ا١تدارس من بُت ا١تؤسسات االجتماعية الرٝتية اليت تعمل من خبل٢تا الدكلة كآّتمع على ترسيخ خصوصيتها 
الثقافية ك٘تيزىا عن األمم ،فمن خبل٢تا يتماىى األطفاؿ كا١تراىقُت مع النماذج ذات اٟتيز األكرب من التفضيل، كعليو 
ٯتكن أف نقوؿ بأهنا الوعاء اليت يستدخل فيو آّتمع مصَته ماضيو حاضره كمستقبلو تارٮتو كٖتدياتو ،حيث يكوف 
األطفاؿ ألنفسهم بذلك فردانية تتطور فيما بعد إٔب ىوية نفسية كاجتماعية تنسجم مع األدكار االجتماعية ا١تطلوبة 

البلجئُت من تكفل تعليمي ٭تًـت فيو خصوصيتهم ك٘تيزىم منهم مستقببل ،على ىذا تصبح مسألة أف ٭تظى أطفاؿ 
عن األخر ُب إطار من التسامح كالتعايش دكف أم مزايدات من ىذا كذاؾ الف حجم ا١تعاناة لدل ىؤالء اكرب كمعاناة 

ب آّتمعات اليت تأكيهم كبَتة ،كسوؼ تكوف اكرب لو يبقى ىذا اٞتيل من األطفاؿ دكف تكفل كعناية ٕتعل منو يرغ
ُب العودة إٔب بلده من تلقاء نفسو دكف أم إرغاـ أك إبعاد، فتوليد اإلحساس باالنتماء يأٌب باالستدخاؿ كالتميز 
كليس بالتحفيز كالقهر.فا١تؤسسات التعليمية مطالبة بالقياـ بالعمليات اليت تكسب األفراد صفتهم آّتمعية كالتمتع 

 م ذلك من خبلؿ ثبلث أ٪تاط للفعل الًتبوم كىي:ْتس مد٘ب باعتبارىم مواطنُت مسئولُت حيث يت

يتمثل ُب إكساب ا١تتعلمُت االٕتاىات كا١تهارات، كا١تيوالت، ك  Instrument Actionالفعل األدائي: -1
كالكفاءات اليت تسمح ٢تم باٟتصوؿ على مهنة مستقببل، كبالتإب يبتعدكف عن االعتمادية ا١تطلقة حىت ُب 

 الء البلجئُت.األكل كالشرب كما ىو حاؿ ىؤ 
كىو ٤تاكلة الطبلب إشباع حاجتهم ا١تكتسبة عن طريق التعليم،أك   Expressive Actionالفعل التعبَتم -2

بأفعاؿ تعبَتية كثَتة من خبلؿ ا١تهارات ا١تختلفة اليت تعكس قدراهتم ككفاءاهتم  التقليد،فيعربكف عن ذكاهتم
 الفردية.
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يوجو ىذا الفعل لتحقيق التضامن ،كالتكامل مابُت  Moral Normative Actionالفعل ا١تعيارم األخبلقي -3
الطبلب من خبلؿ مشاركتهم لؤلفكار سواء كانت خاطئة أك صحيحة،كمنو فا١تؤسسة التعليمية تسعى لتكوين 

ليت تفرض عليهم بطريقة مباشرة داخل ا١تؤسسة التعليمية ا الفرد أخبلقيا،من خبلؿ مظاىر متعددة من األنشطة
1ريقة غَت مباشرة.،كخارجها بط

 

تعليمية ّتميع مراحلها ىي السبيل الذم يقي ىؤالء الؤسسات ا١تمن ىذا كلو تصبح ا١تدارس من رياض أطفاؿ ك 
من جحيم ا١تعاناة كاألفكار ا٢تدامة ا١تتعلقة بالتطرؼ  كخبليا االستيعاب الفكرم ا١تليء با١تتضادات اليت  األطفاؿ

 النتيجة ،فرغم أف العبء كبَت كالتحدم أكرب إال أففيسهل انقياده  حقيقتو ٯتيز انتمائو كال ٕتعل من الطفل ال
كما يعتقدىا البعض بأهنا سحابة   ة البلجئُت ال ٖتل ُب فًتة كجيزةألف أزم اآلفستكوف ال ٤تالة بعد سنوات من 

 عابرة،بل ىي أكثر من ذلك بكثَت كقد ٘تتد افرازاهتا ألجياؿ.

 : النفسية واالجتماعية ألطفال البلجئين الهوية التعليم وتأصيل -11
كعملية لؤلطفاؿ البلجئُت   التعليم  تأصيلثقافة ا١تعادية للمدرسة كللمجتمع تصبح عملية لتفاديا ١تا يسمى با  

،ٔتعٌت انو لزاما على آّتمع الدكٕب كا٢تيئات اإلنسانية  ككذا اٞتمعيات  الكثَتكف كليس سطحية كما يعتقد اسًتاتيجيو
كا٢تيئات األىلية كا١تؤسسات الرٝتية ا١تنوطة بتعليم البلجئُت أف تعمل على تأصيل التعليم بالنسبة ٢تؤالء األطفاؿ من 

عليم يتم تعديل كثَت من السلوؾ خبلؿ استدخاؿ قيم ا١تواطنة ُب إطار دٯتقراطي كعا١تي متفتح على األخر،ألف بالت
كترسيخ عدد أكرب من القيم كا١تعايَت عوض أف يدخل ىؤالء األطفاؿ فيما يسمى بالبلىوية كتكوف انعكاساهتا على 

ٔتعٌت تنعدـ لديهم معايَت الضبط كا١ترجعيات  ما١تدل البعيد أكرب سواء على أنفسهم أك على األقطار اليت تأكيدى
وكهم كتفسر تصرفاهتم ، كعليو فنحن نتساءؿ كيف ٯتكن للهيئات الدكلية أف تعاِب قضايا مبليُت القيمية اليت ٖتدد سل

البشر كخاصة إذا كاف ىؤالء منتجُت للمشاكل ،كلئلجابة على ىذا السؤاؿ، فإنو على آّتمع الدكٕب ٦تثبل ُب ىيئاتو 
اؿ البلجئُت على رأس األكلويات حىت يتمكنوا من اإلنسانية كالثقافية كالعلمية كالصحية عليو أف ٬تعل من تعليم أطف

تسيَت أنفسهم كال يبقوف عالة على غَتىم كحىت  تتسع طموحاتو ُب غد أفضل كال يتأتى ذلك إال من خبلؿ تأصيل 
ىويتهم ا١تبنية على أساس التعدد كالتنوع ُب إطار قيم التسامح كاحملبة ألهنم ْتاجة ماسة للشعور باالنتماء ،ككي ال 

ولد لديهم ا١تشاعر االنتقامية إتاه غَتىم ألف الفرد بطبعو عدكا٘ب إزاء األكضاع كاألنظمة االجتماعية ا١تفركضة عليو تت
 كاليت ال تسمح لو بالتنفيس عن ذاتو كالتعبَت عن ىويتو النفسية كاالجتماعية.كعليو تعترب األنظمة التعليمية حسب

                                                           

60-59ص ص  2001دار ا١تعرفة اٞتامعية،االسكندرية –عبداهلل عبد الداٙب –علم اجتماع الًتبية  -  1
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 تؤدم إٔب الضبط االجتماعي كإٔب حدكث التكامل كالتجانس كالتعاكف من بُت األنظمة االجتماعية اليت1. بارسونز
 2011سنة  الوافي عبد الرحمانكالتماثل للقواعد كالقوانُت اليت تؤدم إٔب احملافظة على آّتمع كلو، حيث يشَت 

يئة على نطاؽ أكسع عرضة لتأثَتات الب فبأف األفراد بالتحاقهم با١تدارس كاإلكماليات كالثانويات كاٞتامعات يكونو 2
كمن نوع آخر،فقد تتعدؿ دكافعهم الفطرية كتنمو ضمائرىم كإتاىاهتم ٨تو سلوؾ معُت أثناء تفاعلهم االجتماعي مع 

 اٞتو ا١تدرسي كالتعليمي.
  :نالبلجئي ألطفال الثقافيةالمناىج التعليمية والخصوصية  -12

تعمل من خبل٢تا األنظمة السياسية على اٟتفاظ على بقاءىا  تعترب ا١تناىج كا١تضامُت الًتبوية األداة ا١تثلى اليت
على القيم الًتبوية ا١تراد استدخا٢تا لدل األطفاؿ ،كأماـ ىذا  ةكاستمراريتها ، كالتاريخ البشرم شاىد على تأثَت السياس

د ا١تفزعة النإتة الوضع الرىيب من البلجئُت  يعترب األطفاؿ الفئة األكثر ضررا كمعاناة من صدمات اٟترب كا١تشاى
عنها، فإف اٟتاجة ماسة لتخطيط ككضع برامج تربوية ٖتًـت من جهة ا٠تصوصية الثقافية ٢تؤالء البلجئُت كمن جهة 
ثانية تراعي خرباهتم كصدماهتم إزاء فقد األىل أك تشتت األسر، فالنسبة للخصوصية الثقافية كُب إطار التفكَت بأنو 

عودكف إٔب بلدىم فيجب أف يكوف لديهم الشعور باالنتماء ٞتهة أك مكاف ما يدفعهم كي سيأٌب يوما ٢تؤالء البلجئُت
حملاكلة الرجوع إٔب ديارىم كموطنهم بسبلـ كُب أماف ، بناء عليو  تصبح فكرة الًتبية على ا١تواطنة من بُت ا١تتطلبات 

ا١تفهـو أم ا١تواطنة معٌت العا١تية حيث  ذات األ٫تية القصول اليت ٬تب تثقيفها ٢تؤالء األطفاؿ خاصة بعد أف اٗتذ ىذا
 على النحو التإب:3ٖتددت مواصفات ا١تواطنة الدكلية 

 االعًتاؼ بوجود ثقافات ٥تتلفة. -
 احًتاـ حق الغَت كحريتو. -
 االعًتاؼ بوجود ديانات ٥تتلفة. -
 فهم  ك تفعيل  إيديولوجيات سياسية ٥تتلفة. -
 فهم اقتصاديا العآب. -
 الدكلية.االىتماـ بالشؤكف  -
 ا١تشاركة ُب تشجيع السبلـ الدكٕب. -
 ا١تشاركة ُب إدارة الصراعات بطريقة البلعنف. -

                                                           

88ص 1986ديواف ا١تطبوعات اٞتامعية اٞتزائر.– 1980-1962التنمية االجتماعية  كنظاـ التعليم الرٝتي ُب اٞتزائر - 1  
96ص  2011ُب سيكولوجية اإلنساف كآّتمع،عبد الرٛتن الواُب،دار ىومة للطباعة كالنشر كالتوزيع ، -  2

  
3
 - Social Knowledge And Citizenship Education :Two Views Of Criticism.1980 pp115. 
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ىذه مواصفات ا١توطن ُب القرف الواحد كالعشرين كٯتكن فهمها بشكل أفضل ُب صورة كفاءات تنميها 
الشخصي مؤسسات آّتمع كعلى رأسها ا١تدارس لتزيد من فاعلية االرتباط بُت األفراد على ا١تستول 

 كاالجتماعي كاحمللي كالدكٕب كٖتًـت االختبلفات الثقافية.
 :األسس اليت سنبغي أف تقـو عليها ا١تناىج ألطفاؿ البلجئُت 

إنو كبغرض خلق جيل فاعل كقادر على االعتماد على نفسو كتلبية حاجات معيشتو، ُب إطار من االنسجاـ 
اليت يتواجد فيها يلح علماء الًتبية كعلى رأسهم ا١تريب مع الوضع الذم يعيش فيو ككذا البيئة االجتماعية 

أنو إٔب جانب احًتاـ ا١تيوؿ كاٟتاجات اإلنسانية،كالقدرات العقلية  pestalotrziالسويسرم الشهَت بستالوتزم
 كمدل نضجها فإنو ٬تب مراعاة مايلي:

ا ٔتعٌت نتساءؿ ما الغرض الذم ضركرة التفكَت ُب األغراض اليت ترمي إليها الًتبية قصد العمل على ٖتقيقه -
 نرمي إليو لتعليم األطفاؿ.

ضركرة مراعاة البيئة اٞتغرافيا كالطبيعية ألمة ْتيث ٬تب اختيار مضامُت ا١تواد ٔتا يتناسب كحاجات ىؤالء  -
 سواء تعلق األمر با٠تدمات ككذا طبيعة ا١تهن اليت بإمكاهنم أف يشغلوىا مستقببل.

 اعية لؤلمة من أخبلؽ كعادات الشعب .ضركرة مراعاة اٟتاجة االجتم -
 1التفكَت ُب إعداد الطفل للعلم ك العمل قصد إعداد الطفل للحياة العا١تية. -

كُب اعتقادم أنو ٬تب أف نعمل كقت مستقطع لنقيم جهود ا٢تيئات كل ا٢تيئات إتاه التكفل النفسي 
، حىت نتمكن من كضع السياسات البلزمة كاالجتماعي إتاه أبناء البلجئُت السورين كنظبط التقييمات بدقة 

 اليت ٖتمي ىؤالء األطفاؿ كٖتمي آّتمع الذم يستوعبهم .
 :ودورىا في تشكيل الهوية ألبناء البلجئين السوريين التربية على المواطنة -13

من أىداؼ الًتبية على ا١تواطنة كما تقًتحو اليونسكو عاـ  رؤٕ  Osler and Starky 2أكسلر كستاركي ٭تدد كل من
1995  
 ُب آّتمع احمللي: 
 ٖتقيق السبلـ . -
 العمل على غرس حقوؽ االنساف. -
 نشر الدٯتوقراطية. -

                                                           

272. 271رية مصر ص ص دار احياء للكتب العربية ٚتهو  -٤تمد عطية االبراشي -االٕتاىات الًتبوية اٟتديثة 1  
2
 -Learning For Cosmpolitan Citizenship Théoretical Débats And Young People Experiences- Osler,And 

Starky,Educational Review ,2003,p243 
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 :أما ُب آّتمع العا١تي فهي 
 ا١تسؤكلية االجتماعية كإدراؾ أ٫تية االلتزاـ العا١تي. -
 ق العدالة كالسبلـ كالدٯتقراطية.التعاكف من أجل معاٞتة ا١تشكبلت كٖتقي -
 احًتاـ االختبلفات بُت الناس سواء كاف سببها اٞتنس أك العرؽ أك الثقافة. -
 دعم التضامن كالعدالة على مستول الوطن كعلى ا١تستول العا١تي. -

كتعترب الدكؿ األكركبية مثاال حيا فيما يتعلق بالًتبية على ا١تواطنة ،كرغم زخم ىاتو البلداف بكثَت من العرقيات    
كالطوائف الدينية كالبلدينية ،إال أهنا تتعايش فيما بينها بسبلـ كتشًتؾ ُب كحدة الكياف الذم يوفر ٢تا امتيازات اٟتياة 

لعدد ا١تتزايد من ا١تهاجرين إتاه ىاتو الدكؿ ككجود عدد كبَت من األجناس كا١تشاركة الدٯتقراطية ، كُب ظل ا
من قبل اللجنة  1997كالثقافات،ًب إقرار مشركع الًتبية من أجل ا١تواطنة الدٯتقراطية لدكؿ االٖتاد األكركيب عاـ 

ٝتية كغَت الرٝتية ٔتساعدة الكبار الًتبوية التابعة للمجلس األكركيب ،حيث أنيط با١تشركع ٖتديد كيفية قياـ الًتبية الر 
كالصغار على اكتساب احملفزات،كا١تهارات ألغراض ا١تؤسسات الدٯتقراطية،كدعم سيادة القانوف،كتركيج حقوؽ 
اإلنساف ،كا١تتمثلة ُب ٣تموعة من السلوكيات كالقيم من مثل التسامح ،التضامن،الرٛتة،احًتاـ اآلخرين،الشجاعة 

أين دعا إٔب ضركرة اكتساب كل متعلم الكفايات اٞتوىرية ا٠تاصة  2000كع ذركتو عاـ ا١تدنية ،كبلغ ىذا ا١تشر 
كأنو أماـ الوضع ا١تتأـز لبلجئُت الذم يزداد تأزٯتا كتعقيدا كل يـو كُب غياب إسًتاتيجية كاضحة 1با١تواطنة الدٯتقراطية،

ا١تسؤكلة على تعليم ىؤالء األطفاؿ  أف تتبٌت للتكفل بأطفاؿ ىؤالء البلجئُت أصبح من الضركرم أف ٗتطط اٞتهات 
مشاريع الًتبية من أجل ا١تواطنة مع اٟتفاظ على ا٢توية السورية ا١تتعددة الثقافات كاألعراؽ كا١تذاىب الدينية،حىت توفر 

كالئو  ٢تم نوعا من االنتماء كالشعور بالطمأنينة،ٔتعٌت توليد ٣تتمع متنوع الثقافات على أف يكوف متوحد ُب كطنيتو
لبلده سوريا ُب إطار ىوية كطنية جديدة، تستوعب كل األطياؼ،كاإلثنيات كيكونوف ُب بوتقة كاحدة ،حىت ال تًتسخ 
بينهم ا٠تبلفات كا١تزايدات كيصبحوف ٚتاعات متناحرة داخل أقلية كبَتة كىي ٚتاعة البلجئُت فينعكس ضررىا على 

ليت تستوعب ىاتو اٞتاليات تضيق باألعداد ا١تهولة ،٦تا زاد ُب غبلء نفسها كعلى آّتمع الذم يؤكيها ألف ا١تناطق ا
أف تبتعد اٞتهات ا١تتكفلة ّٔاتو العينة عن سياسات التكفل اآل٘ب  لا١تعيشة كزيادة ا١تشاكل االجتماعية،إذف فباألحر 

ات كمناىج ،كمنظومة كتبتعد عن جعل العمل التطوعي جوىر العملية اإلنسانية، بل جعلو ُب إطار رٝتي موجو بتشريع
تنفيذية ٥تتصة من معلمُت كمرشدين قادرة على تقدٙب اإلعانة اٟتقيقية ا١تتمثلة ُب إشباع حاجات األمن كالطمأنينة 
كاالنتماء ،كتوفر بذلك نوع من االستقرار النفسي كاالستمرار ٢تذا آّتمع الذم توزع شتاتو على كافة أصقاع العآب ، 

                                                           
1-In ;Education For Dimocratic Citizenship : Cesar Birzea- A live Long Perspective ;Council of Europe ,2000,p30. 
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ال من خبلؿ خلق جسور التواصل بُت الشعوب لبعضها البعض ٘تكن ىؤالء البلجئُت ُب حالة كال يتأتى ىذا األمر إ
 .ئا ثقيبل ينظر إليهم بعُت الرىبةعدـ العودة من االندماج اإل٬تايب كالفاعل داخل ىاتو آّتمعات كال يكونوف عب

اتو ،ٯتتاز باٟتس ا١تد٘ب،كيقـو بواجبات ا١تواطنة كعليو فالًتبية على ا١تواطنة ىدفها تكوين ا١تواطن الواعي ْتقوقو كالتزام 
، كالعمل على ٘تايز الذاتية الثقافية  1عن طواعية،معتزا بشخصيتو كمتشبعا بقيمو احمللية كمنفتحا على القيم العا١تية،

أيي ا٠تاص كُب ر  ٢تؤالء األطفاؿ ،ألهنا ٖتتل صميم التكوين األنًتكبولوجي  كالنفسي كاالجتماعي كالسياسي للثقافة ،
 بأف ىذا ال ٯتكن بناءه إال من خبلؿ ا١تدرسة كمناىجها ،كىو أحسن دعم ٯتكن أف نقدمو ٢تؤالء األطفاؿ.

:ةللللللللالخاتم  
كإننا أماـ ظرؼ ة اليـو أماـ ٖتدم من ٖتديات القرف كىو التكفل ٔتجتمع يعيش داخل ٣تتمع آخر ،نيإف اإلنسا

النإتة عن ظركؼ السياسة العا١تية ا١تتداخلة كا١تتعددة ا١تصاّب  للدكؿ كاللوبيات، يتمثل ُب كثرة الصراعات العسكرية  
الباحثة  عن التموقع كأخرل باحثة عن االستغبلؿ، أماـ ىذا كذاؾ يبقى ىؤالء البلجئُت كاألطفاؿ  منهم با٠تصوص 

لقمة العيش ال أكثر كلكن يبحثوف عن ذاهتم كعن ىويتهم ا١تفقودة كاليت تشتت كما تشتت ٣تتمعهم،باحثُت عن 
ا١تتبصر ُب أغوار ىؤالء األطفاؿ أهنم ال يدركوف أنفسهم فهم داخل  ٤تبوسوف ُب ٥تيمات ككأهنا سجوف بالنسبة ٢تم 
ال يشعركف بأم أ٫تية كأم دكر اجتماعي لقد توقفت أحبلمهم كتبددت طموحاهتم ُب ىذا الزخم ا١تًتاكم من 

كالتطوعية ُب غياب رؤل كاضحة عن مستقبل ىؤالء أك انعداـ رؤية تبحث عن كيفية  ا١تبادرات اإلنسانية الرٝتية منها
ٖتضَتىم ١تستقبل يعتمدكف فيو على ذاهتم كيكوف مصَتىم بأيديهم ال بيد غَتىم،إننا ُب حاجة إلخراجهم من فكرة 

  ياد كااللتزاـ باألكامر، إهنم ُباالعتمادية على األخر إٔب فكرة ا١تسؤكلية،كإدارة الذات خاصة ال على االنصياع كاالنق
إٌذا علمنا بأف بيئتهم االجتماعية تزخر برصيد   خاصة  Learning to live togetherحاجة لتعلم كيفية العيش معا 

كبَت من الطاقات البشرية الفكرية كا١تهنية منها ،اليت ٯتكن استغبل٢تا كجعلها تساعد كتشارؾ ُب القرارات  اليت تتخذ 
ء البلجئُت ،كإف التاريخ ليشهد لكل من عمل صادقا إتاه ىؤالء األطفاؿ كمهما كتبنا من أحرؼ كأفكار إتاه ىؤال

لن ٔتا يشعركف كلن نفهم على أم حاؿ ىم ألننا ٓب نرل ما رأكه كما ٝتعوه ،كما ٖتاكوا بو، حيث تبقى معاناهتم  
السلوكية  2كيدخلوف بذلك فيما يسمى بالبلمعيارية مستمرة  ٖتت استغبلؿ ٕتار الرقيق ،كالدعارة ،كاإلجراـ كالتطرؼ

اليت ٖتدث نتيجة لعوامل نفسية كاجتماعية تتسم بأٓب نفسي ناتج عن فقداف قيمي ككاقعي كذىٍت ،ٕتعل من الفرد 

                                                           

.144ص  2015عماف ،مركز الكتاب اٞتامعي  –ف راضية بوزيا -الًتبية كا١تواطنة الواقع كا١تشكبلت  1  
2
جامعة ٥ترب الدراسات النفسية كاالجتماعية، جابر نصرالدين،غسَتم ٯتينة ، مداخلة ُب ملتقى –مشكبلت الشباب ُب آّتمع اٞتزائرم بُت أزمة ا٢توية كالبلمعيارية  -  

 .13ص  بسكرة اٞتزائر
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عرضة لئلغًتاب النفسي ك الثقاُب،فتصبح بذلك ىاتو ا٠تربات النفسية ا١تؤ١تة جوا خصبا لتفاقم البلمعيارية بأشكا٢تا 
 كدرجاهتا ا١تختلفة.

:عللللللللالمراجقائمللة   
 دار احياء للكتب العربية ٚتهورية مصر  -٤تمد عطية االبراشي -االٕتاىات الًتبوية اٟتديثة -1 
 . 2015مركز الكتاب اٞتامعي   عماف  –بوزياف راضية  -الًتبية كا١تواطنة الواقع كا١تشكبلت  -2 
  .1986ديواف ا١تطبوعات اٞتامعية اٞتزائر.– 1980-1962التعليم الرٝتي ُب اٞتزائرالتنمية االجتماعية  كنظاـ   -3
 . 2007اٞتزائر -منشورات اٟترببٍت مسوس -بشَت معمرية -3ج –ْتوث كدراسات متخصصة ُب علم النفس -4 
    .2015أكتوبر 4نوف عدد  ٣تلة دلتا -علياء أٛتد -تأثَت األزمة السورية على الوضع النفسي لؤلطفاؿ ُب الداخل السورم -5
جامعة بسكرة رسالة دكتوراه. ) 2013/2014بوعيشة آماؿ (  –جودة اٟتياة كعبلقتها با٢توية النفسية لدل ضحايا اإلرىاب -6

 .اٞتزائر
 العربية. مصر ،ٚتهورية القاىرة -النوحي عبد العزيز -خدمة الفرد السلوكية   -7
 .2001دار ا١تعرفة اٞتامعية،االسكندرية –الداٙب عبداهلل عبد –علم اجتماع الًتبية  -8
 .2003/2004عبَت بن ٤تمد حسن عسَتم  الطائف  -عبلقة تشكل ىوية األنا بكل من مفهـو الذات  كعبلقتها بالتوافق -9

فس كالتسامح. نيفُت  ُب تنمية بنائية اللعب كالثقة بالن األساسيةفاعلية برنامج الدعم النفسي  كاالجتماعي ا١تبٍت على ا١تدارس  -10
 .٤2013تمد صاّب عبد ا٢تادم. رسالة ماجستَت 

ا١تركز الوطٍت  ,إلُت باسيك،كريستُت كوناث، كاثرين فولك كتاب مًتجم للمؤلفُت   -فهم اضطراب الصدمة لدل األطفاؿ -11
 .2006فيفرم .للعائبلت ا١تشردة

 . 2011ُب سيكولوجية اإلنساف كآّتمع،عبد الرٛتن الواُب،دار ىومة للطباعة كالنشر كالتوزيع ، - -12
٥ترب  جابر نصرالدين،غسَتم ٯتينة ، مداخلة ُب ملتقى –مشكبلت الشباب ُب آّتمع اٞتزائرم بُت أزمة ا٢توية كالبلمعيارية  -13

 اٞتزائر.جامعة بسكرة الدراسات النفسية كاالجتماعية،
 .2001مكتبة زىراء الشرؽ  –نظريات النمو  –٤تمد السيد عبد الرٛتن   -نظريات النمو -14

15-  Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders  ,American Psyhiatric Associatin1994. 

16-In ;Education For Dmocratic Citizenship : Cesar Birzea- A live Long Pespective ;council of Europe .2000. 

17-Learning For Cosmpolitan Citizenship Théoretical Débats And Young People Experiences- Osler,And 

Starky,Educational Review ,2003. 

18-Social Knowledge And Citizenship Education :Two Views Of Criticism.1980. 
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 البلجئوف السوريوف والوضع الصحي
 اً نموذج العراؽ ( -لبناف   -األردف)
 موريتانيا - جامعة نواكشوط -جدو ولد محفوظالدكتور: 

 مقدمة: -1

، ( 1)ـ1977ـ ، كالبرتكككالت التابعة ليا عاـ 1949قبؿ أف تظير اتفاقيات جنيؼ األربع عاـ 
األسير كغير المقاتؿ مف مساعدة البلجئ كالنازح ك حكؿ  ،(2)كغيرىا مف القانكف الدكلي اإلنساني

سباقا إلى ذلؾ، بؿ كما ىذه  ، كاف اإلسبلـالنساء كاألطفاؿ في كقت الحرب كمساعدتو
غاثة البلجئ كاألسير.  االتفاقيات إال صدل لصكت اإلسبلـ كسبقو في مساعدة كا 

النازحيف كالبلجئيف  فقد كاجيت كألف البمداف العربية كانت أيضا سباقة الستقباؿ مكجات مف 
الحككمات في الدكؿ العربية  العديد مف التحديات كمنيا النزكح كالمجكء الجماعي نتيجة 

 الحركب كاالقتتاؿ كمف ذلؾ المجكء السكرم إلى الدكؿ العربية المجاكرة .
سنة مف االتفاقية الخاصة بكضع البلجئيف  2فمف خبلؿ الشركط األربعة الكاردة في الفقرة أ

 يمكف تعريؼ البلجئ بأنو: 1951
ك أك دينو أه مف التعرض لبلضطياد بسبب عرقو ، بسبب خكؼ لو مايبرر ىك كؿ مف كجد

البمد التي يحمؿ ، خارج ك بسبب آرائو السياسيةأانتمائو إلى فئة اجتماعية معينة ك أجنسيتو 
، بسبب ىذا الخكؼ أككؿ مف الجنسية لو يرغب في حماية ذلؾ البمد أكالجنسيتيا كال يستطيع 

                                                           

دمشؽ ،  ، دار مؤسسة رسؿ لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،  1، طنعماف عطا  إلييتيقانكف الحرب أك القانكف الدكلي اإلنساني،   -(1
  85—63، ص2008

14، القانكف  الطراكنة -13، ص1997دار الغرب اإلسبلمي ،  ،1ط  سعد ا ، تطكر تدكيف القانكف الدكلي اإلنساني ، عمر -(2   

.18الدكلي اإلنساني، ص   
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كىك خارج بمد إقامتو السابقة ، كال يستطيع اك ال يرغب بسبب ذلؾ الخكؼ في العكدة إلى 
 .(1)ذلؾ

االقتصادية جراء  ، كتفشي الفقر كتردم األكضاعلعنؼ في سكريا في اآلكنة األخيرةإف تطكر ا
، انعكست ى الدكلة السكرية، إضافة إلى  العقكبات االقتصادية المفركضة عماألزمة السكرية

، إلى المجكء كترؾ أماكنيـ األصمية، مما دفع السكاف ا بشكؿ مباشر عمى المكاطف السكرمآثارى
لسكانيا حيث تحكؿ المجتمع السكرم مف مجتمع مستقر كمستقبؿ لبلجئيف إلى دكلة طاردة 

 بسبب حالة العنؼ المستشرم في الكاقع السكرم.
الحدكد المعيكدة  مراكز عبرالدكؿ العربية المجاكرة أراضي  إلىلقد بدأت األسر السكرية بالقدـك 

الجميكرية كذلؾ لكجكد عبلقات اجتماعية كاقتصاديو كتاريخيو بيف  ،كبطرؽ مشركعة لذلؾ
 المجاكرة.كالدكؿ العربية  ،السكرية العربية
 ؽبطر  الدكؿ المجاكرة إلىتدفؽ مئات اآلالؼ مف البلجئيف السكريف  2012شيد عاـ لقد 

بحثا عف األمف كاألماف كبغرض العبلج لمجرحى كالمصابيف خبلؿ المجكء ىذا ك  مشركعة،
 .األحداث التي اندلعت في سكريا

ى الحد األدنى لمعيش إل كيعيش البلجئكف السكريكف في الدكؿ المجاكرة ظركفا صعبة تفتقر
، إضافة إلى الخكؼ كعدـ القدرة في الحصكؿ اآلماف، فيـ في كضع يتصؼ بعدـ اإلنساني

دارة جية قادرة عمى التنظيـ كالمساعدة، بسبب انعداـ ى مستمزمات العيش في حده األدنىعم ، كا 
 أكضاع البلجئيف بشكؿ يتناسب مع حجـ الكارثة.

المشكبلت االجتماعية الخطيرة أىميا: حالة التكتر، انعداـ كتشكؿ حركات البلجئيف كثيرا مف 
الثقة، عدـ االطمئناف، كالقمؽ االجتماعي، كتزايد األمراض االجتماعية كالجريمة كالعنؼ 

مشكمة األمراض النفسية الخطيرة عمى الفرد كالمجتمع، ثـ تفشي  كالسرقة كالتشرد، كأيضان 
 األمراض المعدية الكبائية.

 ، كمفيـك النازح، فالبلجئحث يجب أف نفرؽ بيف مفيـك البلجئفي تفاصيؿ الب كقبؿ الدخكؿ
                                                           

 ،تللجنة تلعربٌة لحقوق تإلنسثن ، مصر ،تلعرتق  ،تألردن  ،لبنثن ، تقرٌر تلنثزحون فً سورٌة وتلالجبون تلسورٌون فً تركٌث  -(3
29ص  ، 2012 ، مركز دمشق للدرتسثت تلنظرٌة وتلحقوق تلمدنٌة  
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، اكىك الشخص الذم يقع ضمف معيار البلجئ الذم عبر الحدكد الدكلية لببلده ىك الشخص
، أما النازح ىك مف اضطر لمغادرة مكاف إقامتو باقيا داخؿ حدكد ببلده1951كفقا التفاقية عاـ 

(1.) 

جئيف السكرييف في دكؿ تيدؼ الدراسة إلى معرفة الكضع الصحي لبل :البحث أىداؼ -2
: كذلؾ مف خبلؿ التطرؽ لعدة مكاضيع، منيا، األردف( –العراؽ  -لسكريا )لبناف المجاكرة

، لمذككرة كتكزيعيـ داخؿ ىذه الدكؿالفصؿ األكؿ تناكؿ تعداد البلجئيف السكرييف في الدكؿ ا
 .خيمات التي تأكم  ىؤالء البلجئيفكاىـ الم

، كاىـ األمراض ي ىذه الدكؿالسكرييف ف فقد تناكؿ الكضع الصحي لبلجئيف الثاني ؿالفص أما
كالصحية ، ثـ البيئة الحضرية كاىـ المستشفيات التي يرتادكنيا المنتشرة بيف صفكؼ البلجئيف

 ، باإلضافة إلى مقدمة كخاتمة كتكصيات.التي يقيـ فييا البلجئكف
 .، األردف()لبناف، العراؽ الفصؿ األوؿ: تعداد البلجئيف السورييف وتوزيعيـ في بعض الدوؿ

 سوريا(-العراؽ -تعداد البلجئيف السورييف في بعض الدوؿ )لبناف -1
د كلك بشكؿ التكجد أرقاـ دقيقة لبلجئيف السكرييف في الدكؿ المجاكرة ، لكف نستطيع أف نحد

، ففي معطيات متقاطعة مع أكثر مف طرؼ تقريبي كمف مصادر عدة، أرقاما نسبية ليذا العدد
ؿ الحككمة السكرية اك مف المفكضية السامية لؤلمـ المتحدة لشؤكف البلجئيف، فقد سكاء مف قب

مف الجئ سكرم في كؿ  311500بنحك  2012قدرت المفكضية عدد البلجئيف السكرييف سنة 
الجئ مسجؿ مف أصؿ 103488، حيث يستضيؼ األردفتركيا كاألردف كلبناف كالعراؽ

سكرات كفي تركيا حضرية كالباقي في المعمنيـ في مناطؽ  % 65ألؼ الجئ  250000
 33704الجئ سكرم، كفي العراؽ  80800) في المخيمات( كفي لبناف الجئ مسجؿ 93500

محافظة األنبار في الجئ 5600منيـ مف األكراد في سكريا ك 28000الجئ سكرم 

                                                           

28مصدر سبق ذكره ص ، مصر ،تلعرتق  ،تألردن  ،لبنثن ، تقرٌر تلنثزحون فً سورٌة وتلالجبون تلسورٌون فً تركٌث  -(1  
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(1). 

رم في سك مميكف الجئ  2.3كصؿ عدد البلجئيف السكرييف مايزيد عف  2013كفي أكاخر عاـ 
، كجميكرية مصر العربية، كجميكرية العراؽ ، كالجميكرية التركية،كؿ مف الجميكرية المبنانية

حيث كانت ىذه الدكؿ سخية في استقباؿ البلجئيف كاستضافتيـ عمى نحك استثنائي عمى الرغـ 
 .(2)مما تكاجيو مف تحديات اقتصادية كاجتماعية

 األردف( -العراؽ  -توزيع البلجئيف السورييف في بعض الدوؿ ) لبناف  -2
 لبناف : -أ

 2014في سنة ، (3) 2013الجئ سكرم سنة  858641بمغ عدد البلجئيف السكرييف في لبناف 
الجئ سكرم سنة 1067785كصؿ العدد إلى ، (4)الجئ سكرم 1158995كصؿ إلى 

 الجئ سكرم سنة 233625كما يقارب  2013الجئ سكرم سنة  212181كالعراؽ ، (5)2016
، (7)2014الجئ سكرم سنة  622865ك 2013سنة  576354كفي األردف ،(6) 2014
 .(8)الجئ سكرم  131707الجئ ، كمصر  560000كتركيا 

  9(2014 -2012( : تعداد البلجئيف السكرييف في العراؽ كاألردف كلبناف مابيف)1الجدكؿ رقـ)
 2014 2013 2012 السنكات
 233625 212181 33704 العراؽ
 622865 576354 103488 األردف
 1158995 858641 80800 لبناف

                  
                                                           

28مصدر سبق ذكره ص  ، مصر ،تلعرتق  ،تألردن  ،لبنثن ، تقرٌر تلنثزحون فً سورٌة وتلالجبون تلسورٌون فً تركٌث  -1   

3، ص 2013 سنة، 5لٌمٌة لالزمة تلسورٌة خطة تالستجثبة تإلق تلتقرٌر تلنهثبً ، -( 2  

2مصدر سبق ذكره ص ، 5خطة تالستجثبة تإلقلٌمٌة لالزمة تلسورٌة  تلتقرٌر تلنهثبً ، -( 3  

5ص  2014 ،كثنون تألول 31 –تلربع تلرتبع تشرٌن تألول ،مشروع تحلٌل تالحتٌثجثت تالسترتتٌجً فً سورٌث -( 4  

                 5 - inter –Agency  coordination  Lebanon /Syrian Refugee vulnerabilities Feb. 2016 p 1 
27ص  ،مصدر سبق ذكره  ،مشروع تحلٌل تالحتٌثجثت تالسترتتٌجً فً سورٌث  -(  6  
14تلمصدر ص   نفس -( 7  
2مصدر سبق ذكره ص ، 5خطة تالستجثبة تإلقلٌمٌة لالزمة تلسورٌة  تلتقرٌر تلنهثبً ، -( 8

  
 تقرٌر تلنثزحون فً سورٌة. ،مركز دمشق للدرتسثت تلنظرٌة وتلحقوق تلمدنٌة ،تللجنة تلعربٌة لحقوق تإلنسثن -(9
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 ،(1)مميكف الجئ مسجميف كينتظركف التسجيؿ  3.9إلى  2014بينما كصؿ العدد في سنة 
 يتكزعكف بيف الدكؿ حسب الجدكؿ التالي:

 2)بألؼ ( 2014( : تكزيع البلجئيف السكرييف في الدكؿ سنة 2رقـ )الجدكؿ 
 

 لبناف األردف مصر العراؽ تركيا الدكؿ
 1200 620 140 230 1600 البلجئيف

 .( 3)الجئ فمسطيني 76000البلجئكف الفمسطينيكف مف سكريا فبمغ عددىـ أما 
 منيا:كيتكزع البلجئكف السكريكف في لبناف أساسا في عدة مناطؽ 

 عائمة  7643منطقة طرابمس)ابكسمرة( : تتكاجد بيا  -
 عائمة 6000د خالد كالقرل المجاكرة ليا منطقة كا -
 عائمة اغمبيا مف حمص كالريؼ الشمالي10000منطقة عكار كالقرل المحيطة  -
 عائمة 1300منطقة عرساؿ  -
 .(4)عائمة 1300منطقة بيركت كضكاحييا يتكاجد بيا  -

 (5)(: تكزيع البلجئيف السكرييف في لبناف حسب العائبلت3رقـ)الجدكؿ 

 بيركت عرساؿ عكار كاد خالد طرابمس المنطقة
 1300 1300 10000 6000 7643 العائمة

 .(6)عائد 50000كيبمغ عدد العائديف المبنانييف مف سكريا 
 

 

                                                           

5مصدر سبق ذكره ص  ،مشروع تحلٌل تالحتٌثجثت تالسترتتٌجً فً سورٌث -( 1  

5ص  2014 ،كثنون تألول 31 –تلربع تلرتبع تشرٌن تألول ،مشروع تحلٌل تالحتٌثجثت تالسترتتٌجً فً سورٌث -(
2
  

تقدٌرتت بنثء على تقرٌر تونوروت  -( 3  

33مصدر سبق ذكره ، ص  ، مصر ،تلعرتق  ،تألردن  ،لبنثن ، تقرٌر تلنثزحون فً سورٌة وتلالجبون تلسورٌون فً تركٌث  -(3   

نفس تلمصدر -(
5
  

7ص  ،مشروع تحلٌل تالحتٌثجثت تالسترتتٌجً فً سورٌث، مصدر سبق ذكره   -( 6  
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 العراؽ : -ب
، كما لـ يكقع العراؽ عمى  في العراؽ لبلجئيف السكرييف يمكف االستفادة منوال يكجد قانكف 

، بمغ عدد بو اجراء لمحصكؿ عمى المجكء دالخاصة بكضع البلجئيف كال يكج 1951اتفاقية 
سكرم في العراؽ  الجئ 33704لعميا لشؤكف البلجئيف البلجئيف السكرييف حسب المفكضية ا

كردستاف في  إلى إقميـ كاالجئ سكرم كصم 2800المفكضية كجكد ، كقدرت (1) 2012سنة 
لعازب في ، كقد شكؿ الشباب امكاطف سكرم في االنبار كبغداد 560، باإلضافة إلى العراؽ

، لكف مع زيادة العنؼ في سكريا ظيرت نسب متزايدة مف العائبلت بداية األحداث الغالبية
 السكرية التي لجئت إلى العراؽ.

ة قدـك البلجئيف السكرييف إلى العراؽ تـ اجراء تشكيؿ مجمكعات عمؿ فرعية كمنذ بداي
لتنسيؽ الجيكد كاالستجابة كالمساعدة لبلجئيف السكرييف عمبل بما تـ االتفاؽ عميو بيف 
ككاالت األمـ المتحدة مع الدكائر الرسمية كالمنظمات غير الحككمية كالبعثات الدبمكماسية 

ه المجمكعات ىي تنسيؽ أعماؿ تكزيع المساعدات الغذائية ، كميمة ىذ2012في مايك 
..الخ . كذلؾ بإشراؼ مف التحتية.ية كالرعاية الصحية كالتعميـ كتاميف مياه الشرب كالبن

الككاالت الدكلية التابعة لؤلمـ المتحدة ذات العبلقة كالمؤسسات كالدكائر الرسمية المختصة 
 .(2)كأيضا المنظمات غير الحككمية

فقد انتشر البلجئكف السكريكف في كثير مف مناطؽ كردستاف العراؽ كالتي مف أىميا: أربيؿ 
، كما التجئ البعض إلى االنبار كبغداد كجميـ مف محافظتي الحسكة -السميمانية  -دىكؾ –

 كدير الزكر السكريتيف.
 أىـ المخيمات التي يتجمع فييا البلجئوف السوريوف في العراؽ: - 
يشكؿ مخيـ دكميز اكبر التجمعات لبلجئيف السكرييف حيث يقطف فيو أكثر  يز:مخيـ دوم -

، لكف ىذا كتأثر الكضع االقتصادم كالمعيشي الجئ سكرم فركا بسبب العنؼ 15000مف 
 المخيـ كاف بحاجة إلى تييئة األرض كتشييده كبناء البنية التحتية كالرعاية الصحية.

                                                           

48مصدر سبق ذكره ،  ص ، مصر ،تلعرتق  ،تألردن  ،لبنثن ، تقرٌر تلنثزحون فً سورٌة وتلالجبون تلسورٌون فً تركٌث  -(  1  

49مصدر سبق ذكره ،  ص  ، مصر ،تلعرتق  ،تألردن  ،لبنثن ، تقرٌر تلنثزحون فً سورٌة وتلالجبون تلسورٌون فً تركٌث  -( 2
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سكرية مف جية دير الزكر، ثبلثة مخيمات يقطف بيا المحاذية لمحدكد ال منطقة القائـ -
الجئا سكريا، كماتـ انشاء مخيـ رابع بيذه المنطقة ، كيقدر عدد البلجئيف السكرييف  4284
 .(1) الجئ سكرم 7000بالقائـ 

 المممكة األردنية الياشمية: -ج
 يتجمع البلجئكف السكريكف في عدة مخيمات أىميا: 
، كيقع المتحدة لشؤكف البلجئيف كالذم يشرؼ عميو المفكضية العميا لؤلمـ :مخيـ الزعتري -

 الجئ سكرم. 32000في شرؽ مدينة المفرؽ كيسكنو حكالي 
 حديقة الممؾ عبد اهلل في الرمثا: -

عدد البلجئيف بيا ، يقدر الصحراكية تقع في المنطقة الشرقية مف الرمثا كالمعركفة بأجكائيا
 .الجئ سكرم 5000

عائمة فمسطينية سكرية لجئت إلييا بسبب األكضاع  33يقيـ في ىذا المخيـ  مخيـ سايبر: -
 .(2)عائمة سكرية تـ نقميا إلى ىذا المخيـ  50في درعا، إضافة إلى 

 3( : البلجئكف السكريكف في المنطقة1مخطط رقـ)

 
                                                           

49مصدر سبق ذكره ،  ص  ، مصر ،تلعرتق  ،تألردن  ،لبنثن ، تقرٌر تلنثزحون فً سورٌة وتلالجبون تلسورٌون فً تركٌث  -( 1  

40مصدر سبق ذكره ، ص  ، مصر ،تلعرتق  ،تألردن  ،لبنثن ، تقرٌر تلنثزحون فً سورٌة وتلالجبون تلسورٌون فً تركٌث  -( 2
  

2، مصدر سبق ذكره ص 5تلتقرٌر تلنهثبً ، خطة تالستجثبة تإلقلٌمٌة لالزمة تلسورٌة  -(
3
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قد انخفض  الجئ ، إال أف ىذا المعدؿ 150000كبمغ المعدؿ الشيرم لكصكؿ البلجئيف نحك
 (.1)2013الجئ خبلؿ األشير الستة األخيرة مف عاـ  127000 إلى

، األعداد التي تعيش في رييف الذيف يعيشكف خارج المخيماتكيفكؽ عدد البلجئيف السك 
مف إجمالي تعداد البلجئيف في المنطقة  %  82المخيمات بقدر كبير، حيث يعيش أكثر مف 

شكف خارج يعي%  100، كيتراكح العدد مابيف المناطؽ الحضرية خارج المخيمات في
 ،(2)في العراؽ كتركيا % 60، كنحكيعيشكف في األردف %78، كالمخيمات في مصر كلبناف

 . فماذا عف األكضاع الصحية ليؤالء البلجئيف؟

 األردف(-العراؽ-الفصؿ الثاني:الوضع الصحي لبلجئيف السورييف في الدوؿ المجاورة)لبناف
 الصحة والمرض:أوال : تعريؼ 

قد ال يستطيع البعض تخيؿ الصحة كالمرض ككجييف متعارضيف لعممة كاحدة، كعمى 
العكس فيما متشابكاف، فكممة الصحة تعني الحالة التي عمييا اإلنساف مف الناحية البدنية 

 . (3)فيقكلكف إزم الصحة؟عند سؤاؿ المريض أك غير المريض كنكع مف الترحيب كالمجامبلت

كالصحة مف الناحية العممية صفة لظاىرة ىي السبلمة العامة كنقيض لعدـ السبلمة أم 
نما ىي السبلمة  المرض أك العجز، كىذا التعريؼ ال يقتصر عمى السبلمة البدنية فقط ، كا 
العامة لمنكاحي البدنية كالنفسية بؿ كاالجتماعية كالعقمية معا كعناصر متفاعمة لتحقيؽ 

، فمسفيا بأنيا حالة الكجكد (4)لعاـ، كقد عرفتيا منظمة الصحة العالمية الصحة بمفيكميا ا
 الجيد عضكيان كعقميان كاجتماعيا كليست غياب المرض أك العمة.

كما يعرؼ المرض بأنو الحالة التي يحدث فييا خمؿ إما في الناحية العضكية أك العقمية أك   
ى مكاجية أقؿ الحاجات البلزمة ألداء كظيفة االجتماعية لمفرد كمف شأنو إعاقة قدرة الفرد عم

 .(5)مناسبة 

                                                           

3مصدر سبق ذكره ص ، مصر ،تلعرتق  ،تألردن  ،لبنثن  ،تقرٌر تلنثزحون فً سورٌة وتلالجبون تلسورٌون فً تركٌث  -(
1
  

3ص  مصدر سبق ذكره ، 5خطة تالستجثبة تإلقلٌمٌة لالزمة تلسورٌة  تلتقرٌر تلنهثبً ، -( 2  
معهااد تلبحااوث ، رسااثلة مثجسااتٌر فااً تلجؽرتفٌااث)ؼٌر منشااورة(، زهٌاار حثمااد قثساام قرٌقااع  ، تلجؽرتفٌااث تلطبٌااة لقطااثع ؼاازة   -( 3

 144ص ، 2001وتلدرتسثت تلعربٌة
4 - Pyle G: Applied medical geography. Press. Jormn wiley and sons, Washington,1979 p4 
5 - Sannette R.falta and others; sociological frame work for patient care, awiley medical 

population, New York, 1977.p30   
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أما التعريؼ الشائع كالمعتاد لممرض فيك الحالة التي يككف عندىا الجسـ أك بعض أعضائو 
أك أجيزتو أك مجمكعة منيا تعاني اضطرابان في كظائفيا، كيعني بصكرة مشابية حالة لفقداف 

يطة بالفرد كالتي تكمف فييا حكافز أك منبيات التكازف كسكء التكيؼ في ظركؼ البيئة المح
الجكم كالماء كالتربة، ككذلؾ البيئة لبيكلكجية مثؿ الفيركسات  البيئة سكاء المادية مثؿ الغبلؼ

، مثؿ التكزيع كالكثافة السكانية كالتغذية كالمينة ا كالطفيميات كالبيئة االجتماعيةكالبكتيري
العديدة ليذه المنبيات ىك المؤدم باإلنساف إلى الصحة كالعادات كالتقاليد كاالستجابات 

 كالمرض.

أزمة البلجئيف السكرييف بصكرة كبيرة عمى إجياد الخدمات الصحية في البمداف تعمؿ 
، فيما يكاجو بالجميكرية العربية السكرية خاصة المذيف يعانكف ظركؼ صحية مزمنة المحيطة

صحية  ا يحتاجكف إليو مف عبلج ذم جكدةالبلجئكف صعكبات متزايدة في الحصكؿ عمى م
، كما يحتاجكف أيضا إلى عبلج لمجمكعة كبيرة مف الحاالت الشائعة كالحاالت التي (1)عالية

 ، كاألمراض المعدية ،كاألمراض النفسية ، حيث يشمؿ ذلؾ اإلصابات، تتعمؽ بالصراع
كىذه األمراض عادة  ،كأمراض العيكف، كالحاالت الجمدية، كاإلسياؿ، التنفسي كأمراض

، إضافة إلى أمراض مزمنة أخرل في انحاء العالـ مايكشؼ عنيا في مكاقع البلجئيف األخرل
أكثر كيمفة كأطكؿ أجبلن مثؿ السكرم كضغط الدـ كأمراض القمب كاألكعية الدمكية، إلى جانب 

بمداف ذات في ال ارعاية اإلحالة الباىظة التكاليؼ، حيث تيشخص كتيعالج بصكرة أكثر شيكع
فاف  ،كمع كجكد مايزيد عمى مميكف الجئ سكرم في العراؽ كلبناف كاألردفالدخؿ المتكسط، 

 ىناؾ مشكمتاف رئيسيتاف تكاجياف النظاـ الصحي ىما:

 ،عمى رعاية صحية ذات جكدة لبلجئيف السكرييف ؿتزايد التحدم أماـ تكفير الحصك  -أ
 خاصة األشخاص 

 .فض التمكيؿ الخاص بأزمة البلجئيفحيث ينخ، المذيف يعيشكف خارج المخيمات
مف إجياد لمخدمات ، مايسببو تزايد أعداد األشخاص الذيف يحتاجكف إلى مساعدة طبية  -ب

 الصحية القائمة في كؿ دكلة مف الدكؿ المتضررة .

                                                           
2013 ،جنٌؾ  ،تلمفوضٌة تلسثمٌة لألمم تلمتحدة لشإون تلالجبٌن  ،تقرٌر نٌسثن/ تبرٌل  -(  1  
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مف اجؿ ، كما اف ىناؾ تكثيؼ لمجيكد مف قبؿ المفكضية السامية كبعض شركائيا الدكلييف
 كلكف الكضع اكثر ،كالعراؽ كلبناف الطبية لبلجئيف في المخيمات باألردف ةالرعايتكفير 

1في مكاقع حضرية عادة.، صعكبة ليؤالء البلجئيف الذيف يعيشكف خارج المخيمات
 

ىذا ماسنتناكلو بشيء مف التفصيؿ عندما نتطرؽ لمكضع الصحي لبلجئيف السكرييف في 
 العراؽ كلبناف كاألردف كؿ عمى حدة.

     الوضع الصحي لبلجئيف السورييف في المممكة األردنية الياشمية: –1
الكثير مف األمراض المعدية التي األردنية الياشمية البلجئيف السكرييف في المممكة  حؽبلت

تحكؿ دكف تمكنيـ مف االستمرار في عيشيـ بشكؿ طبيعي بسبب المعاناة المرافقة لبعض 
ظركؼ سيئة في  األمراضكتترافؽ رحمة عبلجيـ مف ىذه  ،ىذه األمراض التي يصابكف بيا

اغمبيا، سكاء كانت في مخيـ الزعترم مف خبلؿ المراكز الصحية كالمستشفيات الميدانية أك 
فمف بيف األمراض  ،األحيافخارج المخيـ في المستشفيات الخاصة كالحككمية في بعض 

، اءعترم كخارجو، السؿ، كالحصبالشائعة كالمنتشرة بيف البلجئيف السكرييف في مخيـ الز 
كتقؼ كراء  ،األخرلالمعدية  األمراضكغيرىا مف ، ، كالجدرمكالتياب الكبد الكبائي، كالجرب

بيف صفكؼ األشقاء البلجئيف السكرييف في المممكة، أسباب عديدة  األمراضانتشار ىذه 
تشٌكؿ  أمراضاجانب أف ىنالؾ  إلى،  أىميا تعطؿ برامج الكقاية منيا في بمدىـ منذ سنكات

كفي غضكف  ،، بيئة مناسبة ليا كي تنمك كمرض الٌسؿاألردف إلىسكرية  رحمة لجكئيـ مف
ذلؾ يجب االعتراؼ بأف ىذه المشكمة، أم انتشار األمراض المعدية بيف صفكؼ البلجئيف 

 ييددخطر  السكرييف، لـ تعد شأنا داخميا خاصا بيـ كبلجئيف بؿ أنيا أصبحت اليـك بمثابة
بأمراض معدية كقعت بيف المكاطنيف األردنييف لـ نشيدىا منذ  إصابات، ألف ثمة فاألرد

بسبب الجيكد الكبيرة التي تبذليا كزارة الصحة مف خبلؿ برامج التطعيـ المنفذة مف  ،سنكات
رة بد لكزافبل ،عاكدت اليـك لتصيب بعض األردنييف بسبب البلجئيف السكرييف أنيا إالخبلليا، 

، أف تعمف بشكؿ صريح بأف المكاطف األردني ليس بمنأل عف خطر الصحة كالجيات المعنية

                                                           
نفس تلمصدر -( 1
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 اإلصابةأف حاالت  إلىالمعدية، ألف ىنالؾ شكاىد حقيقية تشير  األمراضبيذه  اإلصابة
منذ بدء المممكة باستقباؿ البلجئيف السكرييف ، بازديادالمعدية بيف المكاطنيف  األمراضببعض 

كما اف كزارة الصحة األردنية  ،المجتمعات المحمية التي تحتضف العديد منيـ كخصكصا في
ىنالؾ كأيضا  ،تتحمؿ أعباء كبيرة مف جراء الخدمات الصحية المقدمة لبلجئيف السكرييف

 ،اءكالسؿ كالحصب بشكؿ كبير بيف البلجئيف السكرييف،بعض األمراض المعدية باتت تظير 
ف في المؤسسات الطبية في مخيـ الزعترم اف عددا كبيرا مف بعض األطباء العاممي أكدكما 

 .البلجئيف السكرييف مصابكف بأمراض معدية يراجعكف مؤسساتيـ بشكؿ يكمي

مكاطف  إلىكيؤكد خبراء طبيكف اف خطر انتقاؿ العدكل مف الجئ مصاب بمرض معدم   
تستضيؼ البلجئيف حاضر كخطر يتيدد المجتمعات األردنية التي أمر غير مصاب، ىك 

عبلف حالة التأىب مف جراء  ،الخطر الحككمة دؽ جرس عمىكما بينكا اف  ،السكرييف كا 
المعدية بيف صفكؼ البلجئيف السكرييف داخؿ  كخصكصان  األمراض،انتشار بعض 

الفرؽ كالككادر العاممة في مخيـ  كما اف أعضاء ،المجتمعات األردنية المستضيفة ليـ
، كاحتماؿ نقميا باألمراض المعدية لئلصابةالزعترم مع المنظمات الدكلية كالمحمية معرضكف 

التي تسكد مخيـ الزعترم  نزكحاف عمميات ال كأكدكاخارج المخيـ أم لممكاطف األردني،  إلى
المعدية بيف البلجئيف  ضاألمراىي كفيمة بأف تككف سببا في انتشار  ،كاألخربيف الحيف 

 إلىمرض معدم مف المخيـ  بفيركسمف خبلؿ انتقاؿ الجئ مصاب  ،السكرييف كالمكاطنيف
 .قائمان  اإلصابةمجتمع محمي كبالتالي يككف خطر 

 :ي األردف وانتشاراالمراض الساريةالبلجئوف السوريوف ف -أ

األردف، خبلؿ العاـ الماضي، انخفض انتشار األمراض السارية، بيف البلجئيف السكرييف في 
، كتتبع كزارة كبيران  ان ، التي شيدت فييا نمك 2013إلى معدالت قياسية، مقارنة مع العاـ 
، إجراءات كقائية، كتضع البلجئيف السكرييف األردفالصحة، كمنذ بداية المجكء السكرم إلى 

ـ، لغايات العمؿ تحت نظاـ الرصد الكبائي، بيدؼ السيطرة عمى األمراض، التي ظيرت بيني
عمى تقديـ الخدمات العبلجية لممرضى، كمنع انتشار تمؾ األمراض، كأشار تقرير لمديرية 
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األمراض السارية، التابع لكزارة الصحة، كحصمت "الغد" عمى نسخة منو، أعد لرصد الحاالت 
البلجئيف، حيث سجمت  صفكؼيف بمرضا ساريا  24بيف البلجئيف السكرييف، إلى أنو سجؿ 

، كما سجمت العاـ (1)2014 -2013بمرض اإلسياؿ المائي خبلؿ عامي  37133صابة إ
، فيما ارتفع عدد  2013 العاـ   1784ب ، مقارنة مدمفحالة إسياؿ  189الماضي نحك 

حالة عاـ  حالة 1111 إلى 2013العاـ  462حاالت الجرب بيف البلجئيف السكرييف، مف 
أما التياب الكبد الكبائي فقد انخفض  حالة، 1573عاميف ؿ ، ليصبح مجمكعيا خبل2014
 478، كبمغت حاالت جدرم الماء 2014حالة سنة 83إلى  2013لة سنة حا 594مف 

 9حالة إلى  83مف  اء، كالحصب2014لعاـ  440، انخفضت إلى 2013 عاـحالة 
 12 إلى 2013 عاـ 83حاالت، أما التدرف الرئكم )السؿ(، فانخفض عدد الحاالت مف 

، انخفضت في 2013لعاـ حاالت،  103فيما بمغت حاالت المشمانيا الجمدية  ، 2014 لعاـ
 لعاـحادثة  13، كبمغت حكادث التسمـ الغذائي بيف البلجئيف السكرييف حالة 81 إلى 2014
، يةاألردن حادثة خبلؿ عاميف، كتقدـ كزارة الصحة 20، ليرتفع مجمكعيا إلى 2013

مجانا، مف خبلؿ  األردفالخدمات الصحية لجميع البلجئيف السكرييف، الذيف يدخمكف أراضي 
المزمنة بيف البلجئيف  األمراضكفيما يخض انتشار  المستشفيات كالمراكز الصحية،

% مف البلجئيف السكرييف، فكؽ سف الخامسة  30السكرييف، فإف المنظمات الدكلية تقدر أف 
عمى استيبلؾ األدكية"  ابكف باألمراض المزمنة، األمر الذم "ينعكسكاألربعيف عاما، مص

الجئا مصابان بالفشؿ  75ىناؾ مايزيد عمى  الصحة اف ، ككشفت أرقاـ كزارةفي األردف
األردف، العديد مف  إلىكأعاد قدـك البلجئيف السكرييف  ،الكمكم، كيحتاجكف إلى غسيؿ كمكم

 افيم ،كالحصباءكشمؿ األطفاؿ  اكالمبل ريص منيا، األمراض السارية، التي كاف تـ التخم
كانت منظمة الصحة العالمية حذرت مف زيادة حاالت المشمانيا الجمدية في سكرية، كمف 

 53بإمكانية انتقاليا إلى دكؿ الجكار، حيث قدرت أعداد اإلصابات بيف السكرييف سنكيا 
 .(2)الشما نيألؼ حالة 

                                                           

، التابع لكزارة الصحة تقرير لمديرية األمراض السارية -( 1
  

  m.tarawneh@alghad.jo.محمود تلطرتونة  -(1

mailto:m.tarawneh@alghad.jo
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اإلصابة ببعض األمراض بيف صفكؼ البلجئيف السكرييف في (: تبايف حاالت 4الجدكؿ رقـ )
 .1األردف

اإلسياؿ 
 المدمف

التسمـ 
 الغذائي

المشمانيا 
 الجمدية

السؿ 
 الرئكم

جدرم  الحصباء
 الماء

التياب 
الكبد 
 الكبائي

اإلسياؿ  الجرب
 المائي

 األمراض

1784 13 103 83 83 478 594 1111 37133 2013 
189 20 81 12 9 440 83 462 37133 2014 

 الوضع الصحي لبلجئيف السورييف في لبناف : -2

 مؤسسات كقد أفادت ،القمؽ عمى يبعث السكرييف بمبناف لبلجئيف األحكاؿ الصحية إف سكء 
 األمراض النتشار حقيقي خطر كجكد مع ،(2)المعدية األمراض في عف زيادة العامة الصحة

لبرامج التمقيح  تعزيز يتـ لـ ما األطفاؿ، كشمؿ الحصباء ذلؾ في بما ،منيا الكقاية التي يمكف
 التجربة إلى كاستنادا ،ذلؾ إلى باإلضافة الكطنية، الصحية المراقبة كبرامج لؤلطفاؿ الشاممة
 لمحياة منقذة صحية تدخبلت الجئ إلى 50000 مف يحتاج أكثر أف المتكقع مف األخيرة،

 بيف الحاد التغذية سكء لحاالت التي جرت مؤخرا التحديدكما أف عممية  ،القادمةالسنكات  في
 مف إلى المزيد كالحاجة الصحية تشير إلى تراجع في األحكاؿ الخامسة، سف دكف األطفاؿ

باإلضافة إلى ذلؾ، ىنالؾ  انتشار مثؿ ىذه الحاالت ، مف أجؿ منع كاإلجراءات، المعمكمات
كما أف النقص في  ،مراض النفسيةلؤل شامؿ التصدم بشكؿ عمى نقص حاد في القدرات

مدادات الصحي الصرؼ شبكات  كالنفايات الصحي الصرؼ إدارة مياه كفاية كعدـ المياه كا 
بدكرىا البلجئيف   تعرض كالكيرباء، الكقكد عمى الحصكؿ فرص كمحدكدية الصمبة

عمى المستكل  المخاطر سكاء مف لممزيد المكاقع مف العديد في المضيفة كالمجتمعات
 .الصحي أك الصرؼ الصحي

                                                           
 نفس تلمصدر. -(1
منهم  %88، 2013عثم طفل خالل تل 1700تلتً أصثبت نحو الحتوتء تفشً تلحصبة ء شركثتلعملت وزترة تلصحة تلعثمة مع  -(2

ً لم تللٌشمثنٌثت، وهو مرض إصثبة بدتء  750أكثر من كمث تّمت تإلفثدة عن . ٌٌنلبنثنمن تل فً تلسثبق بٌن تلسكثن  ٌكن معروفث
 .2013عثم خالل تلودتء تللٌشمثنٌثت  Aتم تإلبالغ عن عدد متزتٌد من حثالت تلتهثج تلكبد  بثإلضثفة إلى ذلك، فقدتللبنثنٌٌن. 
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،  24في بعض المراكز ، ( مؤسسة عامؿأنجزت منذ عاـ تقريبا) اإلحصاءات التيكقد بينت 
، كيتكزع ألؼ مريض 90 المرضى الذيف تمت معاينتيـ يقدر ب داف عد، الثبلثةالعيادات ك 

 ((3ىذا العدد إلى النسب كالتالي :)الجدكؿ رقـ ) 
 % 47األمراض الجمدية تصؿ إلى  -
 % 27أمراض الجياز اليضمي كالمعكم-
 % 19أمراض الجياز التنفسي  -
 %7 التغذية خاصة لدل األطفاؿ كءس -
 2%( ، يرقاف تيفكئيداء حصب)األمراض المعدية:  -
 % 13  األمراض النفسية نتيجة الصدمات كالنزكح -

 1البلجئيف السكرييف في لبناف(: تكزيع األمراض بيف 5الجدكؿ رقـ )
 األمراض الجمدية اليضمية التنفسية المعدية سكء التغذية النفسية

 النسبة المئكية 47 27 19 2 7 13
تجدر اإلشارة إلى  باإلضافة إلى األمراض المرتبطة بالعنؼ المنزلي كالجنسي ضد النساء،

 فكزارة الصحة لـ تتمقى أمكاالأف الطمب عمى الخدمات االستشفائية يرتفع بشكؿ مضطرد، 
لمعالجة النازحيف عمى نفقتيا ، كمف بينيـ العديد مف الجرحى مف جراء المعارؾ الدائرة في 

، أما في %40شفيات الشماؿ كالبقاع تتجاكز اف نسبة كجكد السكرييف في مست سكريا،
  :يكجد فئتاف مف المرضى ا، كبنسب اقؿ جنكب %25بيركت فسقفيا ىك 

  النازحكف السكريكف المصابكف بأمراض القمب كالكمى كالسرطاف كالكالدة -
النازحكف السكريكف المصابكف بأمراض تجد بيئتيا الحاضنة ضمف المخيمات الجماعية  -

 الذكر األنفة
المساكف  ىذه نصؼ مف كأكثر منازؿ، أك النازحيف يستأجركف شققا مف % 67كما نجد اف 

اإلقامة في  إلى( %30نحك )متزايدة مف النازحيف  تمجأ نسبة كما تعاني مف االكتظاظ ،
 تفتقر ،كالمستكدعات الفارغة كالمباني كالكاراجات الخياـ ذلؾ في عديمة األماف، بما مبلجئ

، المياه كتصريؼ الصحي كمرافؽ الصرؼ الكافية بغالبيتيا إلى المياه المباني كاليياكؿ ىذه
التي تـٌ تحديد مناسبتيا لتشكيؿ  ، أما األراضيالعكامؿ المناخية تسمح بمقاكمة كما أنيا ال

                                                           
محمود تلطرتونة مصدر سبق ذكره -(

1
  



 تركيب-م، جبهعة أديبهبى14/5/2016-13 األحببث العلوية احملكوة املشبركة يف املؤمتر العلوي الدويل األول: الالجئوى السوريوى بني الواقع واملأهول

367 
 

اليياكؿ  الحككمة ، كما لـ يتـ استبداؿ الحجـ ، فيي لـ تحظ بمكافقة سكنية محدكدة مكاقع
 سيككف ىنالؾ أكثر الظركؼ ، ليذه كنظرا المستخدمة حاليا بأخرل أكثر متانة كأمانا، المؤقتة

 عاجمة يتـ اتخاذ تدابير لـ السنكات القادمة ، ما في رالجئ معرضيف لمخط 500000 مف
 المستكل دكف ، لتجييز المساكفجيكدىـ المستمرة كتعزيز قدراتيـ في الشركاء لتمكيؿ

 كالتخفيؼ الصحي كالصرؼ المياه إلى الكصكؿ فرص لمعكامؿ المناخية كتحسيف المطمكب
 .الفيضانات مخاطر مف
 في العراؽ : الوضع الصحي لبلجئيف السورييف -3

يمكف كصؼ تأثير الرعاية الصحية في جميع انحاء العراؽ بأنو بشكؿ عاـ  سيئ نظرا لتدني 
القدرة كضعؼ البنية التحتية لنظاـ الرعاية الصحية، كما اف المستشفيات كالعيادات بشكؿ 

، مف األحياف عمى تكفير عبلجات معينة عاـ غير مجيزة بشكؿ جيد كغير قادرة في اغمب
يا الدعـ النفسي االجتماعي، إضافة إلى ذلؾ ىناؾ نقص عاـ في الككادر الطبية ضمن

الكصكؿ  النسائية، كيشير البلجئكف السكريكف كالعائدكف العراقيكف إلى عدـ كجكد عراقيؿ أماـ
، كما اف (1)، لكنيـ يقكلكف انو التتكفر سكل خدمات محدكدةإلى نظاـ الرعاية الصحية

 القطاع الخاص غالبا ماتككف مكمفة جدا كالتشكؿ بديبل قاببل لمتطبيؽ.الرعاية الصحية في 
فمثبل في إقميـ كردستاف العراؽ حيث تقيـ الغالبية العظمى مف البلجئيف السكرييف حممت 
المستشفيات أعباء فكؽ طاقتيا ، نتيجة لمزيادة الكبيرة في اعداد السكاف، ككاف عمييا أيضا 

 كلكية لمحاالت السكرية القادمة.اف تتعامؿ مع ضركرة منع األ
ككاف معنى ذلؾ في بعض الحاالت إحبلؿ المصابيف القادميف محؿ مرضى مقيميف، 
مايخمؽ حالة التترؾ ألفراد المجتمع المضيؼ المدخؿ لمعبلج كالرعاية الصحية الذم كاف 

 متكفرا ليـ قبؿ األزمة.
ات الجنكبية كالكسطى عف كما تحدث البلجئكف السكريكف المذيف يعيشكف في المحافظ

محدكدية إمكانية الكصكؿ إلى نظاـ الصحة العامة بسبب القيكد المتعمقة بكضع إقامتيـ، كقد 
، بأف المشاكؿ الصحية في أكساط األفراد المذيف ف الميدانيكف في المنظمة الدكليةابمغ العاممك 

كسبب ذلؾ  ،ممكف يعيشكف ضمف مجتمعات مضيفة يعيشكف في المخيمات أكثر شيكعان 
طبيعة الحياة المكتظة في المخيمات، ثمة حاجة لتقديـ مستمر كتدخؿ طبي لمنع انتشار 

                                                           

32ص ،  2013،بعثة تلعرتق ،تلمنظمة تلدولٌة للهجرة   ،تؤثٌرت الزمة تلسورٌة  -( 1  
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، فيي قضية قد تتفاقـ بسبب كف الحضرية األكثر كثافة بالسكافاألمراض المعدية في األما
 .(1)ظركؼ العيش السيئة

عيشكف في كمف ضمف البلجئيف السكرييف المذيف قيمت المنظمة الدكلية كضعيـ كال ي
في  3، كاقؿ مف ئة منيـ يقيمكف في مساكف مستأجرةفي الما 81المخيمات في العراؽ منيـ 

، أقاربيـك أ أصدقائيـفي المائة يحمكف ضيكفا لدل  9المائة يممككف منازليـ الخاصة، ك
حيث يعتبر المأكل مصدر قمؽ رئيسي بالنسبة لبلجئيف السكرييف، حيث أشار الكثير مف 

 2لى اف المأكل يعتبراالكلكية القصكل في قائمة احتياجاتيـ.البلجئيف إ
 الخاتمة)االستنتاجات(:

 مف خبلؿ الدراسة تكصمنا إلى مجمكعة مف االستنتاجات نذكر منيا ال لمحصر مايمي:
تحكؿ المجتمع السكرم مف مجتمع مستقر كمستقبؿ لبلجئيف إلى دكلة طاردة لسكانيا -1

 العنؼ المستشرم في الكاقع السكرم. بسبب حالة
السكرييف، حيث  فتعد الدكؿ المذككرة مف أكثر الدكؿ العربية استقباال لمكجات البلجئي -2 

 استقبمت البلجئيف السكرييف منذ بداية األزمة.
إف تدفؽ البلجئيف السكرييف يستنزؼ المكارد المحمية المحدكدة ليذه الدكؿ ، كينيؾ البنية -3

 كالخدمات.التحتية 
تسبب المجكء السكرم ليذه الدكؿ في ارتفاع أجكر المساكف بشكؿ كبير جدا ، مما أدل -4

 إلى عدـ إمكاف البلجئيف السكرييف مف دفع تكاليؼ أجكر السكف.
محدكدية المنح كالمساعدات المقدمة لمحككمات في ىذه الدكؿ كالتي تدفع مباشرة إلى -5

ىذه الدكؿ إلى تحمؿ العبء الكبير في اإلنفاؽ عمى البلجئيف، مما دفع الحككمات في 
 البلجئيف.

أزمة البلجئيف السكرييف بصكرة كبيرة عمى إجياد الخدمات الصحية في البمداف تعمؿ -6
 بالجميكرية العربية السكرية خاصة المذيف يعانكف ظركؼ صحية مزمنة. المحيطة

                                                           

33ص  ،مصدر سبق ذكره  ، تلمنظمة تلدولٌة للهجرة   ،تؤثٌرت الزمة تلسورٌة   -( 1  

29نفس تلمصدر ص  -( 2
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عمى ما يحتاجكف إليو مف عبلج  صعكبات متزايدة في الحصكؿ السكريكف يكاجو البلجئكف-7
صحية عالية ، كما يحتاجكف أيضا إلى عبلج لمجمكعة كبيرة مف الحاالت  ذم جكدة

 الشائعة كالحاالت التي تتعمؽ بالصراع.
 ،عمى رعاية صحية ذات جكدة لبلجئيف السكرييف ؿتزايد التحدم أماـ تكفير الحصك -8

حيث ينخفض التمكيؿ الخاص بأزمة ، المذيف يعيشكف خارج المخيمات خاصة األشخاص
 البلجئيف.

يجيد الخدمات الصحية القائمة في  ،تزايد احتياجات األشخاص إلى المساعدات الطبية -9
 ىذه الدكؿ .

الكثير مف األمراض المعدية التي تحكؿ دكف ىذه الدكؿ البلجئيف السكرييف في  حؽبلت-10
المعاناة المرافقة لبعض ىذه  تمكنيـ مف االستمرار في عيشيـ بشكؿ طبيعي، بسبب

 .األمراض التي يصابكف بيا
، سكاء  ظركؼ سيئة في اغمبيا األمراضمف ىذه  البلجئيف السكرييف رحمة عبلج ترافؽ-11

، أك خارج  مف خبلؿ المراكز الصحية كالمستشفيات الميدانية اتمخيمالكانت في 
 األحياف.في المستشفيات الخاصة كالحككمية في بعض  اتالمخيم

،  ، السؿىذه الدكؿ مف بيف األمراض الشائعة كالمنتشرة بيف البلجئيف السكرييف في  -12
المعدية  األمراضكغيرىا مف ، ، الجدرم  ، كالتياب الكبد الكبائي، الجرباءالحصب

 األخرل .
األمراض المعدية بيف صفكؼ البلجئيف السكرييف، لـ تعد شأنا داخميا خاصا ر انتشا -13

بأمراض  إصابات، ألف ثمة الدكؿ ييددكبلجئيف بؿ أنيا أصبحت اليـك بمثابة خطر  بيـ
 .ىد منذ سنكاتاشت معدية كقعت بيف المكاطنيف لـ

إلى  في السنكات األخيرة انخفض انتشار األمراض السارية، بيف البلجئيف السكرييف -14
 .كبيران  التي شيدت نمكان  2013 سنةمعدالت قياسية، مقارنة مع 

ممف  المشاكؿ الصحية في أكساط األفراد المذيف يعيشكف في المخيمات أكثر شيكعان  -15
 ، كسبب ذلؾ طبيعة الحياة المكتظة في المخيمات.يعيشكف ضمف مجتمعات مضيفة

 مف كأكثر منازؿ، أك البلجئيف السكرييف في الدكؿ يستأجركف شققا مف % 67نجد اف  -16
متزايدة مف البلجئيف السكرييف  كما تمجأ نسبة ظاظ ،المساكف تعاني مف االكت ىذه نصؼ



 تركيب-م، جبهعة أديبهبى14/5/2016-13 األحببث العلوية احملكوة املشبركة يف املؤمتر العلوي الدويل األول: الالجئوى السوريوى بني الواقع واملأهول

370 
 

 كالكاراجات الخياـ ذلؾ في عديمة األماف، بما اإلقامة في مبلجئ إلى( %30نحك )
 الكافية بغالبيتيا إلى المياه المباني كاليياكؿ ىذه تفتقر ،كالمستكدعات الفارغة كالمباني

 المياه. كتصريؼ الصحي كمرافؽ الصرؼ
مف ضمف البلجئيف السكرييف المذيف قيمت المنظمة الدكلية كضعيـ كال يعيشكف في  -17

في المائة منيـ يقيمكف في مساكف مستأجرة ، كاقؿ مف  81المخيمات في العراؽ منيـ 
ك مائة يحمكف ضيكفا لدل أصدقائيـ أفي ال 9، كفي المائة يممككف منازليـ الخاصة 3

 أقاربيـ.
اف العراؽ حيث تقيـ الغالبية العظمى مف البلجئيف السكرييف حممت في إقميـ كردست -18

المستشفيات أعباء فكؽ طاقتيا ، نتيجة لمزيادة الكبيرة في اعداد السكاف، ككاف عمييا 
 أيضا اف تتعامؿ مع ضركرة منع األكلكية لمحاالت السكرية القادمة.

 مؤسسات كقد أفادت ،مقمؽ لبلجئيف السكرييف بمبناف األحكاؿ الصحية يعتبر سكء -19
 النتشار حقيقي خطر كجكد مع ،ديةالمع األمراض في عف زيادة العامة الصحة

 منيا. الكقاية التي يمكف األمراض
، نظرا ء العراؽ يكصؼ بشكؿ عاـ بأنو سيئتأثير الرعاية الصحية في جميع انحا -20

اف المستشفيات  ، كماية التحتية لنظاـ الرعاية الصحيةلتدني القدرة كضعؼ البن
، كغير قادرة في اغمب األحياف عمى تكفير دات بشكؿ عاـ غير مجيزة بشكؿ جيدكالعيا

 عبلجات معينة.
صرح عدد مف البلجئيف السكرييف كالعائدكف العراقيكف إلى عدـ كجكد عراقيؿ أماـ  -21

، الكصكؿ إلى نظاـ الرعاية الصحية في العراؽ، لكف المتاح مف ىذه الخدمات محدكد
 تشكؿ بديبلن  كال ماتككف مكمفة جدان  كما اف الرعاية الصحية في القطاع الخاص غالبان 

 قاببل لمتطبيؽ.
عدد البلجئيف السكرييف خارج المخيمات يفكؽ عدد البلجئيف في المخيمات حيث يقدر  -22

 اد البلجئيف في المناطؽ الحضرية.إجمالي تعد % 82ب 
مميكف الجئ سكرم سنة  2.9ف في الدكؿ المذككرة إلى تزايد اعداد البلجئيف السكريي -23

الجئ سكرم  311500، ك 2013مميكف الجئ سكرم سنة  2.3، بعد اف كاف  2014
 .2012سنة 
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يتضح مف خبلؿ الدراسة اف مشكمة البلجئيف السكرييف ذات خصكصية شديدة التعقيد،  -24
 كؿ الجكار.تميزىا عف كؿ الظكاىر المشابية التي حدثت في اإلقميـ كد
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  واقع الرعاية الصحية لبلجئين السوريين بالجزائر

 -دراسة ميدانية بوالية جيجل-

 الجزائر - جامعة محمد الصديق بن يحي جيجل - بوالفلفل إبراىيمد.
 مقدمة:

تعترب قضية اللجوء من أصعب القضايا اليت يواجهها آّتمع الدكٕب حيث يرجع ذلك إٔب تشعب ىذه الظاىرة    
كتطورىا، كتنوع أسبأّا بُت أسباب سياسية أك إقتصادية أك إجتماعية...إال أف أىم أسباب ظاىرت اللجوء 

كالعنف الناس من أكطاهنم فرارا من القتل  النزاعات ا١تسلحة الدكلية كالداخلية حيث يزيد إحتماؿ تشرد كىركب
 كا١تعاملة البلإنسانية.    االعمى 
من البلجئُت من ٥تتلف قد عرفت تدفق موجة كوهنا دكلة عبور ككذا حاضنة ٟتركات ا٢تجرة كاللجوء، بكاٞتزائر 

كبا٠تصوص كاقع  الرعاية الصحية مناطق النزاع كمن ىنا هتدؼ الدراسة اٟتالية إٔب الًتكيز على البلجئُت السوريُت  
 .بوالية جيجل ٢تؤالء البلجئُت
    اإلشكالية:

ٔب اٞتزائر قادمُت من كجهات ٥تتلفة غَت أف الدكافع إخَتة تدفق أعداد كبَتة من البلجئُت تزايد ُب السنوات األ   
جربهتم على ذلك متشأّة فالنزاع ُب دكؿ الساحل كاٟترب الدائرة ُب سوريا اضطرت العديد من أسباب اليت كاأل

ٔب ترؾ أكطاهنم اليت ٓب تعد تتوفر فيها ظركؼ العيش الكرٙب فاالضطهاد كا٠توؼ كا١توت إمواطٍت ىذه الدكؿ 
تعترب ، ك تسم بالعنف كالدمار كالرعبخد قرار ا٢تركب من ىذا الواقع ا١تأاليومي ٓب يًتؾ ٢تؤالء أم فرصة للًتيث ُب 

اٞتزائر من البلداف اليت  استقبلت البلجئُت السوريُت، فبحسب رئيسة ا٢تبلؿ األٛتر اٞتزائرم السيدة "بن حبيلس" 
كما أكدت االىتماـ ّٔؤالء البلجئُت كذلك   الجئ.12000فقد قدرت عدد البلجئُت السوريُت ُب اٞتزائر ْتوإب 

 من خبلؿ  توفَت فحص صحي دكرم ٮتضعوف لو. كقالت "إهنم ينتشركف با٠تصوص ُب العاصمة اٞتزائر، كأيضان 
كم مشاؿ غرب العاصمة) كأبناؤىم يدرسوف بصورة عادية " كتركز ىذه الدراسة على جانب   600ُب تلمساف (

ٔب الغذاء كالتعليم حسب نتائج إضافة ف باإلو ٞتوانب ا١تهمة اليت يعا٘ب منها البلجئالرعاية الصحية باعتبارىا من ا
ماىو كاقع الرعاية الصحية لبلجئُت شكاليتنا حوؿ التساؤؿ الرئيسي التإب: إكتتمحور  العديد من الدراسات،
 السوريُت بوالية جيجل؟

 :كالذم تنبثق منو التساؤالت الفرعية التالية
 رعاية الصحية ألطفاؿ البلجئُت السوريُت بوالية جيجل؟ما مدل توفر ال

 ؟لزمة بوالية جيجمدل استفادة البلجئُت السوريُت ا١تسنُت كذكم األمراض ا١تزمنة من الرعاية الصحية الؤل ما

 جيجل؟ مدل استفادة البلجئُت السوريُت من العبلج آّا٘ب با١تراكز الصحية كا١تستشفيات العمومية بوالية ما

 ىو كاقع تكفل اٞتمعيات ا٠تَتية كمنظمات آّتمع ا١تد٘ب بالرعاية الصحية لبلجئُت السوريُت بوالية جيجل؟ما 
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 :أىمية الدراسة

تكمن أ٫تية ىذه الدراسة ُب تعرية كاقع الرعاية الصحية لبلجئُت السوريُت ُب كالية جيجل بغرض ٖتديد 
مر من ا١تسئولُت على  القطاع الصحي كإيصا٢تا ١تن يهمو األاالحتياجات اٟتقيقية كاليومية لبلجئُت ُب شقها 

الصحي بالوالية ككذا منظمات آّتمع ا١تد٘ب، من أجل تقدٙب يد ا١تساعدة كالتكفل باالحتياجات الصحية 
 . لبلجئُت

 :أىداف الدراسة

  :ٔب ٖتقيق األىداؼ التاليةإتصبو ىذه الدراسة 

 .ئُت ٔتختلف شرائحهم كاختبلؼ احتياجاهتمالتعرؼ على كاقع الرعاية الصحية لبلج 

 .التعرؼ على مدل االستفادة من العبلج آّا٘ب ُب ا١تراكز الصحية العمومية بوالية جيجل

  .التعرؼ على مدل مسا٫تة آّتمع ا١تد٘ب ُب التكفل ببعض االحتياجات الصحية لبلجئُت بوالية جيجل
 البعد النظري للدراسة:

 تحديد المفاىيم:
 ، لكي يصبح الشخص الجئا البد أف يكوف متواجدان 1951من اتفاقية  2ألف1حسب ا١تادة  مفهوم البلجئ:

خارج حدكد دكلتو األصلية، بسبب خوؼ لو ما يربره من التعرض لبلضطهاد، فلبلعًتاؼ ٔتركز البلجئ ألم 
شخص ٭تمل جنسية دكلة ما، البد أف يتواجد خارج حدكد ىذه األخَتة. كعليو، عندما يٌدعي ملتمس اللجوء 

ت أنو يتمتع ّتنسية تلك الدكلة، أف لديو خوؼ لو ما يربره من االضطهاد، ذك صلة بدكلة جنسيتو، ٬تب أف يثب
 .1كٯتكن إثبات ذلك بامتبلؾ جواز سفر كطٍت

ىم أشخاص عربكا حدكدان دكلية كاستقركا باٞتزائر كمعرضوف ٠تطر االضطهاد ُب البلجئون السوريون بالجزائر:
 2بلدىم األصلي أك كقعوا ضحية لو.

كىي استفادة البلجئ السورم ّتميع شرائحهم من العبلج آّا٘ب ُب  الرعاية الصحية لبلجئين السوريين:
ا١تستشفيات كا١تراكز الصحية العمومية اٞتزائرية مع ٘تتعهم بنفس اٟتقوؽ كالواجبات اليت يتمتع ّٔا ا١تواطن اٞتزائرم 

 ُب ىذا ا٠تصوص.
  الدراسات السابقة:

3أوال: دراسة منظمة كير العالمية:  

                                                           

ك بركتوكوؿ 1951الواجب تطبيقها لتحديد كضع البلجئ ٔتقتضى اتفاقية عاـ ا١تفوضية السامية لؤلمم ا١تتحدة لشؤكف البلجئُت، دليل اإلجراءات كا١تعايَت  - 1
 .93، فقرة31، ص1992ا٠تاصُت بوضع البلجئُت، جنيف، 1967

 2013اللجنة الدكلية للصليب األٛتر ، 2
3
 http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2014/4/18/ 
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أجرهتا منظمة "كَت"العا١تية أف نصف مليوف الجئ سورم ٦تن يعيشوف ُب ا١تناطق اٟتضرية  أطهرت دراسة جديدة
باألردف باتوا يصارعوف أكثر من ذم قبل للتأقلم مع ٖتديات السكن غَت البلئق كالديوف الكبَتة كتكاليف ا١تعيشة 

الجئ، كلقد استمرت  2200يد عن ا١تتزايدة كالتعليم ألطفا٢تم، كذلك كفقا لتقييم أسرم أجرتو ا١تنظمة ١تا يز 
الدراسة أربعة أشهر كشفت من خبل٢تا أف الظركؼ ا١تادية لؤلسر السورية تزداد سوءان. كأكضحت مديرة ا١تنظمة 
"سبلـ كنعاف" أنو مع مركر الوقت انفق البلجئوف مدخراهتم كعبلكة على عيشهم ٔتساكن غَت الئقة فإهنم يعانوف 

ستطيعوف تسديدىا إضافة أب عدـ امتبلكهم لعقود اال٬تار٦تا ٬تعلهم معرضُت للطرد ُب من تركم اإل٬تارات اليت الي
أم ٟتظة.كتركزت الدراسة على ٜتسة ٤تاكر تتعلق ْتياة البلجئُت السوريُت ُب األردف كىي: سبل العيش، ظركؼ 

 جتماعي.السكن، ا٠تدمات الصحية كالتعليمية كا١تعونات الغذائية كالصحة النفسية كالرفاه اال
 1بعنوان "وضع البلجئين السوريين في لبنان: حقائق وحلول". 2013دراسة "رفع "  -

ىدفت ىذه الدراسة إٔب التحقيق ُب كضع البلجئُت السوريُت ُب لبناف كقدأجريت ُب لبناف، كاستخدمت  
الجئ سورم مسجلُت من قبل ا١تفوض السامي لؤلمم  600.000ا١تنهج التحليلي، حيث تكونت العينة من 

جئُت من ضمنها خدمة مقدمة لبل 110000الذين يقيموف ُب لبناف، ك (UNHCR)ا١تتحدة لشؤكف البلجئُت 
 مركز صحي ُب كافة أ٨تاء لبناف. 24عيادات متنقلة ك

كقد توصلت الدراسة إٔب أف البلجئُت السوريُت الذم يبلغ عددىم ا١تليوف كنصف ا١تليوف الجئ تقريبان  
كأهنم يعانوف من ظركؼ معيشية سيئة جدان، على الرغم من  %25يشكلوف زيادة على عدد السكاف ٔتا يقارب بػ 

د التضامن بُت السكاف كالبلجئُت إٔب ىذه النسبة الكبَتة لبلجئُت تشكل ضغطان على نظاـ الرعاية الصحية كجو 
كاالقتصاد اللبنا٘ب، حيث أف طاقة الدكلة اللبنانية كقدراهتا ال تتحمل مثل ىذا العبء الكبَت، لذلك ٖتولت أزمت 

سة أيضان إٔب أف الدعم كا١تساعدات ا٠تارجية اليت تقدـ البلجئُت السوريُت إٔب أزمة سورية لبنانية، كأظهرت الدرا
لبلجئُت السوريُت ُب لبناف أقل بكثَت من ما ىو مطلوب بالفعل كال تعترب استجابة حقيقية ألزمة السوريُت 

 –من البلجئُت مرضى كيعانوف من أمراض اٞتلد (داء الليشمانيات  %7اإلنسانية. كأظهرت نتائج البيانات أف 
 %19الجئ مصاب بأمراض ُب اٞتهاز ا٢تضمي، ك %27عدكل اٞتلد العنقوديات)، ك –القمل  –اٞترب 

من  %2من ا١ترضى كخاصة األطفاؿ يعانوف من سوء التغذية، ك  %7مصابُت بأمراض ُب اٞتهاز التنفسي، ك
ن أمراض عقلية من ا١ترضى يعانوف م %13ا١ترضى ٢تم أمراض معدية (اٟتصبة، الَتقاف، التيفوئيد)، فيمى تشخيص 

 بسبب تعرضهم للصدمة كالتشرد.

                                                           
1 Syrian refugees in Lebanon:The humanitarian approach under political 

divisions,Naufel,Hala(2012),Migration policy centre research 
report;URI:http:hdl.handle.net/1814/24835. 

رسالة ماجستَت، جامعة ، مد مهَتات نقبل عن: التغطية اإلخبارية لقضايا البلجئُت السوريُت ُب األردف من كجهة نظر القائمُت على األخبار (دراسة تطبيقية)، ٤ت
.31، ص2004، اإلعبلـكسط، كلية الشرؽ األ  
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دراسة دنور وازكا راو كافي  بعنوان "البلجئين السوريين في تركيب األرقام والعواطف"  -4
(2013:)1  

ىدفت الدراسة إٔب الكشف عن قضايا البلجئُت السوريُت بعد مركر عامُت على بدء النزاع ُب سوريا، 
 باستخداـ اإلحصاءات اليت ًب توفَتىا من اٟتكومة الًتكية.استخدمت الدراسة ا١تنهج التحليلي 

أظهرت نتائج الدراسة أف البلجئُت السوريُت سا٫توا ُب زيادة العبء على نظاـ الرعاية الصحية ُب تركيا، 
طفل  27640مناطق ُب تركيا منهم من يتجاكز  ٥10تيم ُب  20من السوريُت ُب  201032حيث ًب تسجيل 
من السوريُت يعيشوف ُب ا١تناطق اٟتضرية، كيعيش  ١290000تخيمات باإلضافة إٔب أكثر من يعيشوف ُب تلك ا

 من السوريُت ُب ا١تخيمات ُب تركيا كخارجو. 500000ما يقارب 
أظهرت نتائج الدراسة أف البلجئُت السوريُت ْتاجة إٔب تأمُت حاجاهتم األساسية مثل: ا١تأكل كالغداء 

 2مناطق اللعب كفرص العمل –يمية. كمرافق النشاط االجتماعي التعل  -كالرعاية الصحية 
:للدراسة جراءات المنهجيةاإل  

   منهج الدراسة:
ٚتع معلومات عن من خبلؿ اتبعت الدراسة ا١تنهج الوصفي التحليلي الذم يقـو على كصف الظاىرة ا١تدركسة   

ا فقط كإ٪تا يتطلب ذيقتصر ا١تنهج الوصفي على ىا١توضوع كتصنيفها كٖتليلها كإخضاعها للدراسة الدقيقة كال 
 كاستخراج االستنتاجات.كمقارنة ا١تعطيات األمر ٖتليل بياناهتا 
مبحوثُت من البلجئُت السوريُت ا١تتواجدين ُب  12مكونة من عرضيةأجريت الدراسة على عينة  عينة الدراسة:

 كالية جيجل ُب فًتة الدراسة .
 خصائص أفراد العينة:

سنة  15تراكح سنهم بُت   %42) اناث بنسبة 5ك(  %58) ذكور بنسبة  7عينة الدراسة من (تتكوف 
) األطفاؿ أكثرىم ُب سن  07) إٔب ( 02منهم متزكجوف كلديهم أطفاؿ عددىم يًتاكح من(  80%سنة ،60ك

غالبية أف  غَت يعيشوف على التسوؿ، %30كلديهم عمل غَت مصرح بو  %70التمدرس كأغلبهم متمدرسوف، 
على مد اليد  ىم أك بعض أفراد أسرىم خاصة من النساء كالفتيات كاألطفاؿ هنم يعتمدكف أأفراد العينة صرحوا ب

 للناس من أجل  تلبية ٥تتلف متطلبات اٟتياة اليومية.
 أدوات جمع البيانات:

 المقابلة:

                                                           
1
 Doner, p; Ozkara, A. &kaveci, R.(2013).Syrian refugees in turkey: numbers and emotions. 

The 382 (9894);764. 
 

 



 تركيب-م، جبهعة أديبهبى14/5/2016-13 األحببث العلوية احملكوة املشبركة يف املؤمتر العلوي الدويل األول: الالجئوى السوريوى بني الواقع واملأهول

378 
 

، البلجئُت السوريُت القاطنُت بوالية جيجلاعتمدنا ُب ىده الدراسة على ا١تقابلة النصف موجهة مع عينة من    
تتعلق ٔتدل استفادهتم من الرعاية الصحية كالعبلج آّا٘ب كضمت ٣تموعة من األسئلة ا١توجهة كا١تفتوحة 

بغية اٟتصوؿ على معلومات كبيانات من أجل العمومية كا١تراكز الصحية بوالية جيجل، كذلك  با١تستشفيات
 لقة با١توضوع.التحليل كاستخبلص نتائج متع

 كما ًب االعتماد على تقنية ا١تقابلة مع بعض ا١تسؤكلُت كا١تهنيُت ُب قطاع الصحة بوالية جيجل.
 أساليب التحليل:

إجابات ا١تبحوثُت حسب  ذتصنيفها عرب أسلوب التكثف االفًتاضي، أم ًب أخك بعد القياـ ّتمع البيانات،      
مع ا١تعطيات آٌّمعة، كاعتمدت الدراسة على أسلوبُت  على إجابات ا١تبحوثُت ك٘تاشيان  احتماالت ًب تطويرىا بناءان 

 للتحليل ٫تا أسلوب التحليل الكمي كأسلوب التحليل الكيفي.
كقد ًب كفيو يتم ٖتويل البيانات كاإلجابات إٔب أرقاـ عددية كتكرارات كنسب مؤكية، _ أسلوب التحليل الكمي:

 .ف خصائص العينةاالعتماد عليو عند كص
الجابات ا١تبحوثُت من اجل الوصوؿ أب تشكيل صورة كمن خبللو ًب تقدٙب ٖتليبل  _ أسلوب التحليل الكيفي:

 .متكاملة عن كاقع الرعاية الصحية لبلجئُت السوريُت بوالية جيجل
 :ةتحليل معطيات الدراس

 السوريين:واقع الرعاية الصحية لؤلطفال البلجئين  - المحور االول:
من خبلؿ ا١تقاببلت اليت أجريت مع ا١تسؤكلُت كا١تشتغلُت بالقطاع الصحي العمومي بوالية جيجل تبُت  

لنا كحسب تصريح نائب مدير مستشفى الصديق بن ٭تي أنو ًب توفَت الرعاية الصحية لؤلطفاؿ البلجئُت السوريُت 
 2014/ نوفمرب 24ا١تؤرخة ُب   1207على التعليمة اليت أرسلت من كزارة الصحة اٞتزائرية (رقم  كذلك تأسيسان 

ا١تتعلقة بتأمُت كٛتاية الرعايا األجانب) ٞتميع ا١تستشفيات الوطنية كاليت تنص على ضركرة تقدٙب العبلج لبلجئ 
ى سواء تعلق األمر بالعبلج أك اٞتراحة السورم كمواطن جزائرم، أم يستفيد من كل ا٠تدمات ا١تقدمة ُب ا١تستشف

 الشرائحأك التوليد كبدكف مقابل كما يتم معاملتهم بنفس ا١تعاملة كمواطنُت جزائريُت، كىذا ينسحب على ٚتيع 
 ٔتا فيهم األطفاؿ.

من خبلؿ ا١تقاببلت اليت أجريت مع عينات من البلجئُت السوريُت حيث  األمرىذا كقد ًب تأكيد ىذا 
كُب سؤاؿ عن مدل استفادة إخوهتا « نعم ٨تن نستفيد من العبلج آّا٘ب » سنة  14ورية سنها صرحت بنت س

 «.نعم، ًب تلقيح أخيت الرضيعة بشكل عادم » من التلقيح أجابت 
نفس مذىب مسؤكؿ الصحة فيما ٮتص   ) مبحوث12ب(كلقد ذىب كل ا١تستجوبُت ا١تقدر عددىم  

 يُت ُب ا١تستشفيات با١تراكز الصحية العمومية بوالية جيجل.كذلك الرعاية الصحية لؤلطفاؿ السور 
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 عن مدل استفادة أطفا٢تالطفلُت " أـ"وثات كىي حعند سؤاؿ إحدل ا١تب وْتيث أن مغَت أف الواقع ليس كلو كرد
تعاِب » ، كفيما ٮتص ٣تانية العبلج فقد أكدت على أهنا ... « ال أىتم بو إطبلقان » التلقيح فقد أجابت  من 

فقد  من الدكاء ٣تانان  االستفادةيتعلق بالذىاب إٔب األطباء ا٠تواص كفيما يتعلق ٔتدل  ألمر، غَت أف ا«بدفع النقود
 .أك يسمح ٢تا بالدفع بالتقسيط ٯتنح ٢تا بآّاف من طرؼ الصيدٕب يو كأحيانان ًت أجابت بأهنا تش

ـ بتلقيح أطفا٢تا بالرغم من ٣تانيتو تبُت الظركؼ الغَت مستقرة إف ما يثَت االنتباه ىنا ىو عدـ اىتماـ األ 
اللجوء حيث يدفعهم اإلنتقاؿ من مكاف إٔب آخر كعدـ اإلستقرار ُب ُب بلداف اليت يعرفها البلجئوف السوريوف 

من األمر الذم ٬تب أف يأخذ بعُت اإلعتبار مكاف كاحد إٔب التفريط حىت ُب صحة أطفا٢تم كحىت تعليمهم، 
كصفتها بأهنا عادية تندرج ضمن العبلقة العبلجية  فقد األطباءلبلجئُت. أما فيما ٮتص معاملة  ا١تستقبلةالدكؿ 

، كُب ىذا الشأف صرح أحد األطباء ٔتستشفى ٤تمد الصديق بن ٭تي بأهنم "ال ٯتيزكف اليت ٕتمع ا١تريض بالطبيب
اء كانوا سوريُت أك جزائرين كىذا للتشابو الكبَت بينهم"، من ىنا نستنتج أف عوامل اندماج البلجئُت بُت ا١ترضى سو 

السوريُت بآّتمع اٞتزائرم متوفرة كٓب يبقى سول العمل على ا٬تاد سبل قانونية لتسهيل اٟتياة اليومية ٢تم بإعطائهم 
من اإلجراءات اليت قد ٘تكن الدكلة اٞتزائرية من حق العمل كتسهيل إجراءات الزكاج ا١تختلط مثبلن كغَتىا 

االستفادة من كجود البلجئُت كعدـ ٖتمل عبئهم كٖتويل العبلقة مع البلجئُت عبلقة (رابح، رابح) باالستثمار ُب 
معارفهم كمهاراهتم كخربهتم ُب ٣تاالت عدة من جهة كتوفَت مصادر رزؽ كرٯتة ٢تم ٘تكنهم من اعادة بناء حياهتم 

 ز حالة عدـ االستقرار الذم يعانوف منها .كٕتاك 
من برامج الصحة ا١تدرسية  يستفيدكاحد ا١تبحوثُت أهنم أ رحكفيما يتعلق باألطفاؿ ا١تتمدرسُت فقد ص 

مثلهم مثل التبلميذ اٞتزائريُت، أم أف استقرار البلجئ عامل مهم ُب ٖتسُت الرعاية الصحية لؤلطفاؿ سواء كاف 
راكز الصحية العمومية أك ُب ا١تؤسسات التعليمية اليت يدرسوا فيها حيث يستفيدكا من ذلك ُب ا١تستشفيات كا١ت

 الصحة ا١تدرسية.
مدى استفادة البلجئين السوريين المسنين وذوي األمراض المزمنة من الرعاية الصحية  المحور الثاني:

 :البلزمة بوالية جيجل
تبُت لنا كجود بعض البلجئُت الذم يعانوف من أمراض مزمنة   من خبلؿ ا١تقاببلت اليت أجريناىا مع ا١تبحوثُت

كمرض القلب كالضغط بالنسبة لبعض األشخاص البالغُت ُب حُت توجد حالة لطفل يعا٘ب من مرض مزمن سبب 
لو جفاؼ اٞتسم من ا١تياه باإلضافة أب نقص ىرموف النمو غَت أنو ٓب يستطع العبلج ُب مستشفى الوالية لعدـ 

كانيات البلزمة ١تعاٞتة ىذا ا١ترض، كلقلة ذات اليد كصعوبة إ٬تاد مقر للسكن بالعاصمة أك إحدل كجود اإلم
ما صرح بو  أب ىذه اٟتالة كحسب ةا١تدف الكبَتة ٓب تستطع أسرة ىذا الطفل االنتقاؿ لعبلجو ىناؾ، باإلضاف

مصلحة الطب الداخلي ٥تتص الطب الداخلي ٔتستشفى الصديق بن ٭تي فقد سجل دخوؿ ثبلث حاالت إٔب 
غَتىم من ا١ترضى اٞتزائريُت سواء ُب كرجاؿ يعانوف من مرض مزمن كىو مرض القلب كقد ًب التعامل معهم  كىم 

 يدفعها ا١ترضى اٞتزائريوف.عن دفع اٟتقوؽ الرمزية اليت  اأك العبلج آّا٘ب، عد االستقباؿ
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 ) حاالت ١ترضى القلب حيث أجريت ٢تا عمليات جراحية ناجحة.3كأكد لنا أنو ًب استقباؿ ُب ىذه ا١تصلحة ( 
مدى استفادة البلجئين السوريين من العبلج المجاني بالمراكز الصحية والمستشفيات  المحور الثالث:
 :العمومية بوالية

عامة  رالسوريُت ُب ا١تراكز الصحية العمومية باٞتزائ حسب ما أشرنا إليو من قبل فإف العبلج آّا٘ب لبلجئُت
كبوالية جيجل خاصة مكفوؿ كذلك بتعليمة كزارية من كزارة الصحة كإصبلح ا١تستشفيات كعليو فإف العبلج 
آّا٘ب تستفيد منو كل األسر السورية البلجئة ُب كالية جيجل، كىنا كجب التذكَت ْتقيقة أف الكثَت من البلجئُت 

وف كثَتان باٞتانب الصحي ٢تم أك ألفراد عائبلهتم كخاصة األطفاؿ نظران لظركؼ اللجوء اليت تتميز بعدـ اليهتم
، أما فيما ٮتص التكفل باألمهات اٟتوامل كاستقبا٢تم ُب مصاّب الوالدة فقد صرح أغلب  االستقرار على العمـو

الزكاج أك الدفًت العائلي كبعدىا االتصاؿ   دقا١تبحوثُت بأنو يتم استقبا٢تم بشكل عادم، مع طلب جواز السفر كع
 يكتابيان باحملكمة، كيتم تسجيل الوالدة ٔتقر السفارة السورية بالعاصمة، كما ٭تصل الرضيع على دفًت نظام

للتلقيح حيث يتم تلقيحهم ٣تانان. لكن بالرغم من استفادة البلجئُت السوريُت من العبلج آّا٘ب فإف عدـ ٘تتعهم 
الصحي يتحتم عليهم شراء الدكاء، ككذا عند زيارة األطباء ا١تختصُت ا٠تواص فإهنم يدفعوف مصاريف بالتأمُت 

الفحص الطيب باإلضافة لشراء الدكاء، كُب ظل ظركؼ ا١تعيشة الصعبة لعدـ قدرهتم على العمل بصورة قانونية 
 شراء الدكاء كالعبلج. ٬تعل اٟتصوؿ على األمواؿ لتلبية حاجات اٟتياة اليومية صعبان فما بالك ب

بالرعاية  واألفراد المحسنينواقع تكفل الجمعيات الخيرية ومنظمات المجتمع المدني المحورالرابع:  -
 :الصحية لبلجئين السوريين بوالية جيجل

بحوثُت من إجابات على ىذا السؤاؿ تبُت لنا تقصَت اٞتمعيات ا٠تَتية ا١تتواجدة ا١تحسب ما أكرد أغلب  
جيجل من ناحية تقدٙب ا١تساعدة ُب آّاؿ الصحي لبلجئُت السوريُت حيث اتفقت كل اإلجابات بنفي أم بوالية 

غَت أف  ،مساعدة من طرؼ اٞتمعيات ا٠تَتية فيما يتعلق باألدكية أك ا١تساعدة ا١تالية من أجل اٟتصوؿ على الدكاء
 أكا١تواطنُت اٞتزائريُت سواء كانوا اٞتَتاف ما اتفق عليو كل ا١تبحوثُت ىو أهنم يتلقوف إعانات كمساعدات من 

صرح البعض أهنم يتلقوف تسهيبلت ُب اإل٬تار من كما ا١تساجد اليت يلجأ إليها البلجئوف عندما تضيق ّٔم السبل  
عن مطالبتهم بدفع أم  اضي أحيانان غطرؼ أصحاب ا١تنازؿ اليت يقطنوف ّٔا بعدـ مطالبتهم بدفع مبلغ كبَت كبالت

 مبلغ.
در اإلشارة ىنا إٔب أف اٞتمعيات ا٠تَتية قد قدمت إعانات كمساعدات ُب بداية األمر أم ُب بداية كٕت 

نزكح البلجئُت السوريُت إٔب كالية جيجل ككانت ىذه ا١تساعدات تتكوف ُب الغالب من ا١تواد الغذائية كا١تبلبس  
مواؿ قد قلت ت خاصة منها ا١تتمثلة ُب األمن خبلؿ ىذه الدراسة أف اإلٕتاه ٨تو تقدٙب ا١تساعدا و الحظناكما أن
قتصاد اليت يعرفها اال باألزمةذلك  تفسَتكٯتكن ، مقارنة ٔتا كانت عليو ُب البداية أم عند قدـك البلجئُت نسبيان 

ألمر الذم أدل باٟتكومة اٞتزائرية إٔب انتهاج سياسة التقشف كىذا ، ااٞتزائرم نتيجة ا٩تفاض سعر برميل النفط
 على القدرة الشرائية للمواطنُت اٞتزائريُت ُب ظل صعود معدؿ التضخم كا٩تفاض قيمة الدينار. سلبان انعكس 
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كالعطاء من  البدؿإف ىذه الظركؼ اإلقتصادية الصعبة تعترب إحدل العوامل اليت أثرت على مستول 
قطع علما أف اٞتمعيات ا٠تَتية طرؼ ا١تواطنُت إتاه البلجئُت السوريُت بالرغم من أف ا١تساعدات من كل نوع ٓب تن

مقابلة لنا مع احد ٦تثليها تعا٘ب ىي األخرل من ٤تدكدية اإلمكانيات حيث تعتمد على إعانات  من خبلؿك 
  احتياجات البلجئُت.يبال ٯتكن أف يل القدراحملسنُت كىذا 

باإلضافة إٔب ذلك ٯتكن اإلشارة ىنا إٔب حسن ا١تعاملة من طرؼ اٞتزائريُت البلجئُت السوريُت ْتكم 
الشقيقُت ُب ا١تاضي كاٟتاضر. كىذا ما يًتجم بإقباؿ عدد   كتربط الشعبُت ربطتعبلقات األخوة كالصداقة اليت 

ة كىذا راجع للمعاملة التفضيلية اليت يتلقوىا ال بأس بو من البلجئُت السوريُت إٔب اٞتزائر بالرغم من بعد ا١تساف
سواء من الدكلة أك الشعب من تسهيل دخوؿ الًتاب الوطٍت ككذا اإلقامة كٕتديدىا ُب كل مرة ككذا التآزر 

األمر الذم دفع العديد منهم لبلستقرار ، كالتضامن الذم أبداه الشعب اٞتزائرم ٨تو األشقاء السوريُت ُب ٤تنتهم 
 بعد العبور على عدة دكؿ بالرغم من بعد ا١تسافة عن البلد األصلي.ُب اٞتزائر 
لوالية جيجل قد نسقت ٣تهوداهتا كاألمنية كالبلدية  الواليةكما ٕتدر اإلشارة إليو ُب األخَت أف السلطات  

ية ُب ظل تواء األزمة اإلنسانحق البلجئُت السوريُت على الوالية من أجل ضماف التكفل ّٔم كادفخاصة ُب بداية ت
فاٟتالة النفسية  ،الظركؼ الصعبة اليت عايشوىا ُب بلدىم كا١تعانات اليت ٖتملوىا بًتؾ ديارىم كاللجوء إٔب بلد آخر

بعضهم باإلهنيار كالصدمات النفسية  أصيبحيث ، كانت صعبة  ُت عند قدكمهم أب اٞتزائر البلجئ ميزتاليت 
من خسائر  واٟترب األىلية ُب كطنهم األصلي كما خلفت كاالضطرابات من جراء مشاعر ا٠توؼ كالرعب بسبب

اٞتزائر كبغرض التكفل بالبلجئُت كحسب مسؤكؿ ُب اٟتماية ا١تدنية لوالية جيجل فإف مادية كبشرية. ك٢تذا 
 تباع خطوات كمراحل تنظيمية ٘تثلت كالتإب: االسوريُت قامت ب
 السوريُت كتتكوف من ٞتاف فرعية كىي:ٞتنة التكفل بالبلجئُت تشكيل  المرحلة األولى:

 ٞتنة التضامن. - 
 اٟتماية ا١تدنية. - 
 ا٢تبلؿ اٟتمر اٞتزائرم. - 
 األمن. - 
 كٞتنة الرعاية الصحية. - 

 كىي مرحلة تنظيم البلجئُت من أجل تسجيلهم ُب ا١تدارس ٔتختلف األطوار التعليمية. المرحلة الثانية:
أشهر قابلة للتجديد كىذا بسبب  6ائبلت من أجل ٕتديد اإلقامة كمنحهم كأيضا مرحلة تنظيم أفراد الع  

 إجراءات أمنية للبلد ا١تضيف.
 اللجنة اإلدارية كاللجنة الصحية. المرحلة الثالثة:

 كذلك بغرض تسجيل األكالد ُب ا١تدارس، كمتابعة حالتهم الصحية بشكل دائم. 
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اإلستكشافية حوؿ كاقع الرعاية الصحية لبلجئُت السوريُت  من خبلؿ ىذه الدراسة ا١تيدانية نتائج الدراسة:
 لوالية جيجل توصلنا إٔب النتائج التالية:

استفادة أطفاؿ البلجئُت السوريُت بوالية جيجل من الرعاية الصحية سواء تعلق األمر بالعبلج آّا٘ب  -)1
تفادة من ٛتبلت التلقيح لؤلطفاؿ الرضع  ا١تضموف ُب ا١تؤسسات اإلستشفائية كا١تراكز الصحية بالوالية أك اإلس

كغَتىم من األطفاؿ اٞتزائريُت كذلك تأسيسان على التعليمة الوزارية اليت أرسلت ٚتيع ا٢تيئات الصحية عرب كاليات 
الوطن من أجل التكفل بالبلجئُت السوريُت كجعلو على قدـ ا١تساكاة مع ا١تواطن اٞتزائرم فيما ٮتص اإلستفادة من 

 لصحية كخاصة األطفاؿ.ا٠تدمات ا
بالرغم من توفر العبلج آّا٘ب إال أف غياب التأمُت الصحي ٬تعل اٟتصوؿ على الدكاء مشكبلن بالنسبة  -)2

 ألغلب ا١تبحوثُت لعدـ توفرىم على موارد مالية كافية من أجل شرائو.
لدكاء ٣تانان من طرؼ صرح أغلب ا١تبحوثُت أهنم يتلقوف مساعدات كإعانات سواء من خبلؿ إعطائهم ا -)3

بعض الصيادلة أك باٟتصوؿ على إعانات مالية من طرؼ ا١تواطنُت ما ٯتكنو من االستجابة ١تتطلبات الرعاية 
 الصحية ٢تم كألطفا٢تم.

من خبلؿ ىذه الدراسة تبُت لنا أف الظركؼ اليت يعيش فيها البلجئوف كاليت يطبعها عدـ اإلستقرار كالتنقل  -)4
جعلهم غَت مبالُت ُب الكثَت من األحياف بالرعاية الصحية ألطفا٢تم سواء يتعلق األمر بالعبلج  من مكاف آلخر قد

من األمراض اليت يصابوا ّٔا أك متابعة عمليات التلقيح اليت يفًتض أف يستفيد منها كل طفل ُب أكقات كمراحل 
 معينة.
السوريُت كالعمل على إ٬تاد سبل قانونية من أجل إف تغيَت النظرة الرٝتية ٨تو البلجئ كخاصة البلجئُت  -(5

إدماجهم ُب آّتمع قد ٬تعلهم قوة فعالة ك٭تو٢تم من عبء على الدكلة اٞتزائرية إٔب طاقة حيوية تساىم ُب تطوير 
كتنويع االقتصاد الوطٍت خاصة ُب ظل اهنيار أسعار النفط كسعي اٞتزائر إٔب تبٍت ٪توذج اقتصادم بديل للنموذج 

 بق كالقائم على الريع البًتكٕب.السا
من خبلؿ ىذه الدراسة توصلنا إٔب مبلمسة كاقع البلجئُت السوريُت من ناحية الرعاية الصحية كاليت حاكلنا  -)6

أف نكشف عن بعض جوانبها ا١تظلمة من أجل دفع ا١تعنيُت إٔب التكفل ّٔا كتثمُت بعض اٞتوانب ا١تضيئة حىت 
  ل بو ُب مناطق اللجوء األخرل.ندعمها ك٧تعلها مثاالن ٭تتد

 توصيات الدراسة:
 تأسيسان على نتائج الدراسة اٟتالية ٯتكن استخبلص التوصيات التالية:

  ضركرة تنسيق اٞتهود بُت ٥تتلف اٞتهات الرٝتية ككذا منظمات آّتمع ا١تد٘ب من أجل ضماف التكفل
 ا١تتكامل بالبلجئُت السوريُت.

  نظران لعدـ استفادة البلجئُت السوريُت من التأمُت الصحي فإنو بالرغم من استفادهتم من العبلج آّا٘ب
ا١تكفوؿ من طرؼ كزارة الصحة كإصبلح ا١تستشفيات اٞتزائرية ُب ٚتيع ا١تستشفيات كا١تراكز الصحية ُب 
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طبية اليت تعترب غالية الثمن إذ ٕترل اٞتزائر فإهنم ٬تدكف صعوبة ُب اقتناء الدكاء ككذا إجراء التحليبلت ال
 عند ا٠تواص ُب أغلبها األمر الذم ٭تتاج أب إجراء عاجل لتجاكز ىذا ا١تشكل.

  إف توفَت إطار قانو٘ب لتمكُت البلجئُت من اٟتصوؿ على عمل بصفة قانونية سيساىم من جهة ُب تلبية
اىرة السورية إضافة نوعية لبلقتصاد احتياجاهتم اليومية، كمن جهة أخرل ٯتكن أف تقدـ العمالة ا١ت

 الوطٍت.  
 قائمة المراجع:

ا١تفوضية السامية لؤلمم ا١تتحدة لشؤكف البلجئُت، دليل اإلجراءات كا١تعايَت الواجب تطبيقها لتحديد كضع البلجئ  .1
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 قياس مستوى قمؽ المستقبؿ لدى البلجئيف السورييف المقيميف في الجزائر
 (المقيميف بمدينة تممساف)دراسة عمى عينة مف البلجئيف 

 الجزائر - تلمسان - بلقايد بكر بوأ جامعةد. سارة بكار 
 :ملخص البحث

أحدثت التغَتات السياسية كاٟترب اليت شهدهتا سوريا ُب اآلكنة األخَتة أثرا على السوريُت كىددت استقرارىم 
جعلهم يعمدكف أب ا٢تجرة كاللجوء أب بلداف أكثر أماف تضمن كشعورىم باألماف داخل بلدىم كىذا ما 

استقرارىم كحياهتم، كلكن لذلك تبعات كثَتة فشعور الفرد بأنو يعيش بعيدا عن عائلتو كبلده يزيد من شعوره 
بالقلق كا٠توؼ كالغموض ٦تا ٭تملو ا١تستقبل ٢تم  كىذا ما يؤدم لظهور العديد من االضطرابات النفسية 

ة، ك٢تذا ارتأينا القياـ بدراسة حوؿ قلق ا١تستقبل لدل البلجئُت السوريُت ُب اٞتزائر كبالتحديد لدل عينة كالصحي
 من البلجئُت ا١تقيمُت ٔتدينة تلمساف ، كقد انطبلقنا من طرح التساؤالت التالية:

 ما مستول قلق ا١تستقبل لدل عينة من البلجئُت السوريُت؟-1
 اٞتنس (ذكور، اناث) ىل توجد فركؽ ذات داللة احصائية فيما ٮتص قلق ا١تستقبل باختبلؼ -2
 ىل توجد فركؽ ذات داللة احصائية فيما ٮتص قلق ا١تستقبل باختبلؼ اٟتالة االجتماعية (أعزب، متزكج)   -3

 لدراسة.ًب االعتماد ُب ىذه الدراسة على ا١تنهج الوصفي التحليلي كىذا لتناسبو مع موضوع ا
الجئا سوريا ًب تطبيق مقياس قلق  60كلئلجابة على التساؤالت اليت ًب طرحها  قمنا باختيار عينة متكونة من

 ا١تستقبل عليهم كىو من اعداد زينب شقَت كمن خبلؿ تفريغ البيانات ًب التوصل أب النتائج التالية:
 يوجد مستول مرتفع من قلق ا١تستقبل لدل عينة الدراسة.-1
 وجد فركؽ ذات داللة احصائية فيما ٮتص قلق ا١تستقبل باختبلؼ اٟتالة االجتماعية كلصاّب ا١تتزكجُت.ت-2
 .ال توجد فركؽ ذات داللة احصائية فيما ٮتص قلق ا١تستقبل باختبلؼ اٞتنس-3

 مقدمة 
الدٯتوغراُب كالسياسي يعا٘ب الشعب السورم ُب اآلكنة األخَتة ظركفا خاصة من االحتبلؿ كالعدكاف كالتشتت 

كالفكرم، كىذا ما شكل كاقعا مؤ١تا ْتيث أصبح اإلنساف السورم أسَت تلك األحداث كاصطدمت أمالو 
كطموحاتو كأصبح البحث عن االستقرار كاألمن ىو أساس كل فرد سورم كىذا ما جعلهم يبحثوف عن بلداف 

 ب كا١توت.أكثر أمانا كاستقرارا تضمن ٢تم العيش بسبلـ بعيدا عن اٟتر 
ىذا كيعد قلق ا١تستقبل بصفة عامة ٝتة من ٝتة ىذا العصر نظرا للتغَتات السريعة كا١تتبلحقة اليت يعيشها الفرد 
سواء من الناحية االقتصادية اك االجتماعية كالسياسية اليت جعلت اإلنساف يقف حائرا قلقا كسط ىذه ا١توجة 

ىذه اٟتَتة ىي ما ينتاب ك٭تس بو الفرد السورم الذم دمرت من التغَتات يبحث عن الطمأنينة كاألماف كلعل 
 بلده كتبخرت أحبلمو ك ٥تططاتو ا١تستقبلية .
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 اشكالية الدراسة:-1
سريع كصراع كتنافس كتناحر  إيقاعاف مظاىر اٟتياة العصرية ٔتا فيها من 1) 2013يقوؿ اٞتبورم ٤تمد (

كحركب ُب ٥تتلف نواحي اٟتياة، كالظركؼ اليت ٯتر ّٔا  آّتمع من تغَت قد تستثَت القلق من ا١تستقبل لدل 
النظر ٓتططهم  إعادةأب  األفرادالذم يدعوا  األمرالقادمة.   األياـكالتوجس من ا٠توؼ ٦تا ٗتفيو  األفراد

ع اف ىذه العوامل كغَتىا العصر ا١تتسار  إيقاعمع كتتناغم مع يعة التغَت ُب آّتا ينسجم كطباٟتياتية ٔت كأىدافهم
 .كشعور متزايد من خطر ا١تستقبل إحساسىناؾ  كأصبح٥تاكفهم من الغد  إثارةأدت أب 

اف الواقع الذم يعيشو البلجئ السورم كا١تتمثل ُب ضركرة البحث عن االستقرار ُب بلد بعيد عن البلد الذم 
فيو كتربوا كبناك أماال كمشاريع مستقبلية ضاعت كلها ُب ىذه اٟترب ىذا الضياع الذم يشعر بو الفرد  عاشوا

كىذا التفكَت الدائم ُب ا١تستقبل كُب امكانية توفَت األكل كا١تلبس ألسرتو...كل ىذا ٬تعلهم يشعركف بالقلق 
 2كالتوتر النفسي نتيجة ا١تواقف الضاغطة اليت تًتتب عن ىذا الوضع.

حيث تكمن أ٫تية ا١تستقبل كما يقوؿ بأنو ا١تكوف الرئيسي لسلوؾ الشخص كالقدرة على بناء أىداؼ شخصية 
بعيدة ا١تدل كالعمل على ٖتقيقها ىي صفة الكائنات اإلنسانية، كعليو فاف غموض ىذا ا١تستقبل أك كجود 

من الضياع كىذا ما يعيشو البلجئ ظركؼ معرقلة هتدد مستقبل ىذا الفرد كاٟتركب مثبل ٬تعل الفرد ُب حالة 
 السورم ُب اآلكنة األخَتة.

أف ا٠توؼ من ا١تستقبل ٯتكن أف يكوف نتيجة ألشياء ٥تتلفة كحوادث  إٔب) zaleskiكيشَت زاليسكي(
 متنوعة،كنتيجة لفاجعة ٦تتدة مثل زلزاؿ أك حرب أك انفجار...

أف ا٢تجرة ٘تثل عامبل ُب ازدياد الضغوط النفسية كالقلق حيث تعد ا٢تجرة  إٔبكتشَت العديد من الدراسات 
حدث ىاـ ُب حياة الفرد حيث تعد ٔتثابة نقطة انتقاؿ ٖتمل معها ٚتلة من ا١تشاعر كاألحاسيس كإحساس 

 بلكيبل٘ب(الفرد بانعداـ األ٫تية كاالغًتاب كغَتىا...كل ىذا يؤثر على الفرد من الناحية االجتماعية كالنفسية 
 3)2008صاّب،

فمع تردم األكضاع األمنية ُب سوريا كبلوغها أعلى ا١تستويات ، كجدت عشرات العائبلت السورية ضالتها ُب 
التنقل ْتثا عن األمن كاالستقرار الذم حرمت منو ُب سوريا نتيجة اٟترب. فاألمن كاالستقرار ىو حاجة يبحث 

كثا٘ب حاجة ضركرية عند Masslow A.  " ابرىام ماسلوا "عنو كل كائن بشرم نظرا أل٫تيتها حيث يضعه
 اإلنساف.

                                                           

 ٤2013تمد،قلق ا١تستقبل كعبلقتو بكل من فعالية الذات كالطموح  األكادٯتي، اٞتبورم - 1
 .كالتوزيع العربية للنشر النهضة دار: القاىرة )،1996( السبلـ عبد الغفار النفسية، عبد الصحة ُب مقدمة - 2
 .2008تقدير الذات كعبلقتو بقلق ا١تستقبل لدل اٞتالية العربية ا١تقيمة بالنركيج، بلكيبل٘ب صاّب ، - 3
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كمن خبلؿ اإلحصائيات تبُت أف مدينة تلمساف كا١تتواجدة غرب الببلد تعد ثا٘ب منطقة أكثر استقطابا لبلجئُت 
أم من ىنا ارتأينا القياـ بدراسة حوؿ قلق ا١تستقبل لدل البلجئ السورم كانطلقنا من إشكالية مفادىا إٔب ك 

 مدل يشعر البلجئ السورم بالقلق ٕتاه ا١تستقبل؟ كمن خبلؿ ىذه اإلشكالية قمنا بطرح التساؤالت التالية:
 السوريُت ُب اٞتزائر؟ البلجئُتماىو مستول قلق ا١تستقبل لدل  -1
 فيما ٮتص قلق ا١تستقبل باختبلؼ اٞتنس (ذكور/اناث) إحصائيةىل ىناؾ فركؽ ذات داللة  -2
 اٟتالة االجتماعية (متزكج/أعزب) فيما ٮتص قلق ا١تستقبل باختبلؼ إحصائيةىل ىناؾ فركؽ ذات داللة  -3
 فرضيات الدراسة :-2
 .ىناؾ مستول مرتفع من قلق ا١تستقبل لدل البلجئُت السوريُت ُب اٞتزائر- 1
 اٞتنس. ىناؾ فركؽ ذات داللة احصائية فيما ٮتص قلق ا١تستقبل باختبلؼ- 2
 ذات داللة احصائية فيما ٮتص قلق ا١تستقبل باختبلؼ اٟتالة االجتماعية.ىناؾ فركؽ - 3
تكمن ا٫تية الدراسة اٟتالية ُب كوهنا تسلط الضوء على البلجئُت السوريُت ا١توجودين ُب    :ىمية الدراسةأ -3 

كتوعية اٞتهات  من اضطرابات كتفكَت ُب ا١تستقبل اٞتزائر كالسعي أب التعريف ّٔذه الفئة كالتعرؼ على ماتعيشو
 ا١تسؤكلية عن اٟتالة اليت تعيشها ىذه الفئة كضركرة التكفل ّٔم

 كما تكمن أ٫تيتها النظرية كالتطبيقية ُب كوهنا من الدراسات القليلة ا١توجودة حوؿ البلجئ السورم.
 هتدؼ الدراسة اٟتالية أب التعرؼ على: :أىداف الدراسة-4
 تول قلق ا١تستقبل لدل البلجئُت السوريُتمس-
 التعرؼ على الفركؽ ُب مستول قلق ا١تستقبل باختبلؼ اٞتنس.-
 التعرؼ على الفركؽ ُب مستول قلق ا١تستقبل باختبلؼ اٟتالة االجتماعية-
 لمصطلحات الدراسة: اإلجرائيالتعريف  -5   
ىو شعور الفرد بالتوتر كالقلق ٕتاه ا١تستقبل كما سيحملو ىذا ا١تستقبل من مفاجآت كيعرؼ قلق المستقبل:  

 إجرائيان بأنو الدرجة اليت ٭تصل عليها الفرد على مقياس قلق ا١تستقبل لزينب شقَت. 
 .مع تصاعد األزمة السورية  سوريا ىو مواطن سورم فٌر من البلجئ السوري:

 الدراسة اٟتالية ُب: ٘تثلت حدكد: حدود الدراسة-6
 مشلت الدراسة اٟتالية على عينة من البلجئُت السوريُت ا١تقيمُت ُب تلمساف الحدود البشرية: -
  الدراسة مكانيا ٔتدينة تلمساف ٖتددتالحدود المكانية: -
 .2016ًب تطبيق الدراسة ُب شهرم فيفرم كمارس الحدود الزمانية: -

باألداة اليت ًب استعما٢تا ُب ٚتع البيانات كىي مقياس قلق ا١تستقبل من كما ٖتددت الدراسة اٟتالية 
 اعداد زينب شقَت .
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 الخلفية النظرية
 المستقبل قلق ماىية

ما، سواء كاف ىذا التهديد معلوما أك غامضا، فمن  أف أحد مصادر القلق ىو توقع هتديد 1صبلح يرل كرمياف
ىو ا٠توؼ من ا١تستقبل كما٭تملو  كإ٪تاالبديهي أف التوقع يرتبط باألحداث ا١تستقبلية كال ينشأ القلق من ا١تاضي 

من أحداث هتدد كجود الفرد أك راحتو. فالقلق ينجم من ا٠توؼ بشأف أمور يتوقع الفرد حدكثها ُب ا١تستقبل، 
 بشأف األحداث ا١تستقبلية ال تشكل مشكلة اال اذا كاف يصاحبها قلق ال ٯتكن السيطرة عليو كيكوف كالتفكَت

 عندئذ القلق حالة مزمنة يصعب التعامل معها.
: بأنو حالة من التوتر كعدـ االطمئناف كا٠توؼ من التغَتات غَت  قلق ا١تستقبل Zaleskiىذا كيعرؼ زاليسكي 

ا باف يكوف فانو ا١تستقبل لقلق القصول اٟتالة ُب ك ا١ترغوبة ُب ا١تستقبل،  سوؼ حقيقي غَت ما شيئنا ىناؾ هتديدن
 2.للشخص ٭تدث

 سلبية نظر لوجهات ٣تاؿ ك غامضة مساحة انو على رؤيتو خبلؿ من يظهر أف قلق ا١تستقبل  3سعود ناىدترل ك 
 ثابتة موقفية حاالت عن تعرب أف ك الزمن من فًتة ُب تسود أف ٯتكن ا١تواقف ىذه ك ، الغد ُب آت ىو ما حوؿ
 ٭تملو ٔتا عمومية أكثر ٓتاصية يظهر أف ٯتكن ك التشاـؤ ك بالسلبية تتسم عاطفية ك معرفية كمواقف نسبينا

 .٤تدد بشكل ك يتوقعها أحداث من بو يأٌب ما ك القادـ ا١تستقبل
أف كل أنواع القلق ا١تعركفة ٢تا بعد مستقبلي كٯتثل قلق ا١تستقبل أحد أنظمة القلق  Zaleski)( كيضيف زاليسكي

مصطلح صدمة ا١تستقبل على اعتبار أف العصر   Tofflerاليت بدأت تطفو على السطح منذ أف أطلق توفلر 
ق ا١تستقبل صورة اٟتإب ٮتلق توترا خطَتا بسبب ا١تطالب ا١تتعددة الستعاب تغَتاتو كالسيطرة عليها كيتخذ قل

 4.ا٩تفاض مستول الشعور باألمن كالطمأنينة كىذه الصورة كاضحة جدا ُب عصرنا ىذا
 منهجية الدراسة واجراءتها

 منهج الدراسة-1
إف طبيعة الدراسة ىي اليت تفرض على الباحث ا١تنهج الواجب إتباعو ُب البحث كُب دراستنا ىذه عمدنا إٔب  

استخداـ ا١تنهج الوصفي كذلك باعتباره األكثر استخدما ُب دراسة الظواىر النفسية كاالجتماعية ككذا كونو 
 رؼ على مستول قلق ا١تستقبل لدل عينة الدراسة.األنسب ١توضوع الدراسة اٟتالية كاليت ىدفنا من خبل٢تا إٔب التع

 مجتمع وعينة الدراسة-2

                                                           

 .27نفس ا١ترجع السابق ص  - 1
 .2008لدل عينة من ذكم االحتياجات ا٠تاصة كالعاديُت، فاعورم أيهم ، جامعة دمشق،قلق ا١تستقبل  - 2
، سعود ناىد،جامعة دمشق،سوريا، - 3  2005قلق ا١تستقبل كعبلقتو ٔتستول التفاؤؿ كالتشاـؤ
 2010نفسية،قلق ا١تستقبل عند الشباب كعبلقتو ببعض ا١تتغَتات، ٤تمد ىبة مؤيد،مركز الدراسات الًتبوية كاألْتاث ال-4
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ًب اختيار عينة عشوائية مكونة تكوف ٣تتمع الدراسة من البلجئُت السوريُت ا١تقيمُت ٔتدينة تلمساف(اٞتزائر) كقد 
 موزعُت تبعا ١تتغَتات الدراسة . يقطنوف ُب مدينة تلمساف الجئا سوريا 60من
 :الدراسة األساسيةخصائص عينة -3

 أ/حسب الجنس:
 ( يوضح توزيع عينة الدراسة األساسية وفق متغير الجنس01الجدول رقم )

 العدد الجنس
 20 االناث
 40 الذكور

 60 المجموع العام
الجئا سوريا موزعُت كما ىو مبُت ُب  60ب) توزيع عينة الدراسة األساسية كاليت تقدر 01يبُت اٞتدكؿ رقم (

  40أما الذكور فقدر ب 20اٞتدكؿ حسب متغَت اٞتنس حيث أف ٣تموع اإلناث يساكم 
 ب/ حسب الحالة االجتماعية

 ( يوضح توزيع عينة الدراسة األساسية وفق متغير الحالة االجتماعية02الجدول رقم)       
 الحالة االجتماعية العدد
 أعزب 25
 متزوج 35
 المجموع 60

العزاب  فردا، حيث قدر عدد 60) توزيع عينة الدراسة األساسية كالذم يقدر ب 02يبُت اٞتدكؿ رقم (    
 . 35ك ا١تتزكجُت ب 25ب
 :أداة الدراسة-4
يهدؼ ا١تقياس أب التعرؼ على رام الفرد الشخصي ُب  (2005مقياس قلق المستقبل اعداد زينب شقير )-

على مقياس متدرج من معًتض بشدة، معًتض أحيانا ، معًتض بدرجة متوسطة ، عادة ، أحيانا ا١تستقبل كذلك 
) على الًتتيب كذلك عندما تكوف البنود ُب إتاه  0، 1،  2، 3، 4كموضوع أماـ ىذه التقديرات ٜتس أكزاف (

 ا١تستقبل ا٬تايب. )عندما يكوف إتاه البنود  ٨تو قلق4،  3،  2، 1، 0قلق ا١تستقبل سليب كالعكس أم (
قلق الصحة كقلق ا١توت  -بندا موزعة على ٜتس ٤تاكر:(القلق ا١تتعلق با١تشكبلت اٟتياتية 28يتكوف ا١تقياس من 

 ا٠توؼ كالقلق من الفشل ُب ا١تستقبل) -اليأس ُب ا١تستقبل -قلق التفكَت ُب ا١تستقبل –
 مفتاح تصحيح المقياس:-

  :لآلٌب طبقنا ا١تستويات ٖتديد كيتم ) درجة112– بُت (صفر ما للمقياس الكلية الدرجة تًتاكح
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 مرتفع جدا مستقبل قلق درجة  91 – درجة112 من 
 درجة قلق ا١تستقبل مرتفع 68 -90من 
 درجة قلق ا١تستقبل معتدؿ متوسط 45- 67من 
 درجة قلق مستقبل بسيط 22 -44من 

 درجة قلق مستقبل منخفض 0 – 21من  
 ألدوات الدراسة الخصائص السيكومترية

 ٘تت الباحثة ْتساب الصدؽ كالثبات بعدة طرؽ :
 صدق األداة : -1

ًب حساب الصدؽ بعدة طرؽ منها صدؽ احملكمُت كصدؽ االتساؽ الداخلي حيث بلغت معامبلت االرتباط ما 
 ) كىذا يدؿ على ارتفاع صدؽ ا١تقياس.0,93ك  0,68بُت (
 ثبات المقياس: -2

)  كالتجزئة النصفية ٔتعامل 0,74يقة اعادة التطبيق كقد بلغ معامل الثبات (كما ًب حساب ثبات ا١تقياس بطر 
 ) كىذا يدؿ على قيم مرتفعة تدؿ على ثبات ا١تقياس.0,81ثبات قدر ب (

 األساليب اإلحصائية المستخدمة:-5
 :التالية اإلحصائية األساليب الدراسة لبيانات معاٞتتها ُب الباحثة استخدمت

 :التالية اإلحصائية بالطرؽ كذلك
  :الدراسة أسئلة عن لئلجابة المستخدمة اإلحصائية األساليب -أ

  مستقلتُت. عينتُت درجات متوسطات بُت الفركؽ داللة عن للكشف T-test "ت"" اختبار -
 .ا١تتوسطات اٟتسابية كاال٨ترافات ا١تعيارية -
 عرض نتائج الدراسة:-6
 مستوى قلق المستقبل لدى عينة من البلجئين السوريين بتلمسان؟: ماىو لفرضية األولىعرض نتائج ا -

( يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد العينة على مقياس قلق 03الجدول رقم)
 المستقبل 
 ةأدا  

 الدراسة                 
 

قلق 
 المستقبل 

عينة 
 الدراسة

المتوسط 
الحسابي 

الجابات أفراد 
 العينة

المتوسط  االنحراف المعياري
الحسابي 
 للمقياس

60 77 9112 67 
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) أف ا١تتوسط الكلي الستجابات أفراد العينة على مقياس قلق ا١تستقبل 03يتضح من خبلؿ اٞتدكؿ رقم (  
كىذا يدؿ على ارتفاع مستول قلق  67مرتفع مقارنة با١تتوسط اٟتسايب ألداة الدراسة كا١تقدرة ب  77كا١تقدرة ب 

 ا١تستقبل لدل أفراد العينة.
د فركؽ ذات داللة إحصائية فيما ٮتص قلق ا١تستقبل باختبلؼ اٞتنس تنص الفرضية الثانية على أنو توج  

كللتحقق من نتائج الفرضية الثانية ًب حساب قيمة (ت) بُت قلق ا١تستقبل ك اٞتنس كجاءت النتائج كما ىو مبُت 
 04ُب اٞتدكؿ رقم 
 ( يبين نتائج حساب معامل الفرق بين قلق المستقبل والجنس04الجدول رقم)

 ف   اٞتنس
= 

60 

قيمة "ت" 
 احملسوبة

قيمة "ت" 
 اٞتدكلية

 

درجة 
 اٟترية

مستول 
 الداللة
0,05 

1,681 2,000 
 

 غَت داؿ 58
 40 ذكور
 20 اناث

) أنو ال توجد فركؽ ذات داللة احصائية بُت البلجئُت السورين ا١تقيمُت ُب 04يتبُت من خبلؿ اٞتدكؿ رقم (
 أف قيمة "ت" اٞتدكلية أكرب من "ت" احملسوبة.تلمساف باختبلؼ اٞتنس حيث يظهر 

 عرض نتائج الفرضية الثالثة:-
تنص الفرضية الثالثة على أنو توجد فركؽ ذات داللة إحصائية فيما ٮتص قلق ا١تستقبل باختبلؼ اٟتالة       

االجتماعية (أعزب/ متزكج)   كللتحقق من نتائج الفرضية الثالثة ًب حساب قيمة (ت) بُت قلق ا١تستقبل ك اٟتالة 
 )04االجتماعية كجاءت النتائج كما ىو مبُت ُب اٞتدكؿ رقم (

 ( يبين نتائج حساب معامل الفرق بين قلق المستقبل والحالة االجتماعية05الجدول رقم)       
ٟتالة ا

 االجتماعية
 ف  
= 

60 

قيمة "ت" 
 احملسوبة

قيمة "ت" 
 اٞتدكلية

 

درجة 
 اٟترية

 مستول الداللة
0,05 

  
 

الفرؽ لصاّب 
 داؿ 58 2,000 2,110 ا١تتزكجُت

 25 أعزب
 35 متزكج

 بُت البلجئُت السوريُت كلصاّب العزاب. إحصائية) أنو توجد فركؽ ذات داللة 05يتبُت من خبلؿ اٞتدكؿ رقم ( 
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 استنتاج
نظرا لعدـ كجود دراسات علمية سابقة حوؿ ا١توضوع سوؼ نستعرض استنتاج حوؿ نتائج الدراسة انطبلقا من 

 .العينةا١تبلحظة العلمية كا١تقاببلت اليت أجريناىا مع 
لو تأملنا ُب ىذه النتائج ا١تتوصل اليها  فسنجد أهنا منطقية مقارنة با١تعطيات ا١توجودة حيث أف البلجئ السورم 
مهما كاف جنسو سواء ذكرا أك أنثى فانو يشعر بالقلق كالتوتر كالتفكَت ُب ا١تستقبل،فبمجرد شعور الفرد بأنو بعيد 

الوحدة كاالغًتاب فكيف اذا كاف ىذا الفرد يعيش ُب بلد ما على أنو عن كطنو فاف ىذا يؤدم بو إٔب اإلحساس ب
قاىرة كحركب جعلتو يًتؾ  ظركؼ اليتمتع بنفس اٟتقوؽ اليت كاف يتمتع ّٔا ُب بلده كىذا راجع أب الجئ أم

عديد من  بالرغم من احتوائهم كالتكفل ّٔم ُب الُت السوريُتبأف البلجئ بلده إٔب كجهة أخرل ، كال ٯتكننا إخفاء
فاف آلية االحتواء أضحت تتخللها العديد من النقائص  ،ىمالدكؿ العربية كاألجنبية كلكن ُب ظل ارتفاع عدد

خاصة بالنسبة لبلجئُت بطريقة غَت قانونية حيث يعترب إيواء البلجئُت عملية مكلفة جدا بالنسبة ألم دكلة 
 مستقبلة.... 

ألف الجئ سورم ُب اٞتزائر خبلؿ السنة األخَتة نسبة كبَتة  21كقد أثبتت اإلحصائيات عن تواجد ما يقارب 
منهم يعيشوف بطريقة غَت قانونية ، كل ىذه ا١تعطيات ٕتعل البلجئ يعيش ُب حالة من التوتر كالًتقب دائما على 

قمة منهم البحث عن ل الرغم من ىركّٔم من سوريا ْتثا عن األمن كاالستقرار اال أف اللجوء أب أم بلد يتطلب
 ك٢تذا كانت نسبة قلق ا١تستقبل عند أفراد العينة مرتفع .اليومية لسد حاجيات عائبلهتم العيش 

أما بالنسبة للنتيجة ا١تتوصل اليها فيما ٮتص عدـ  كجود فركؽ فيما ٮتص قلق ا١تستقبل باختبلؼ اٞتنس فهذا 
وتر كالضغط النفسي حيث أف كل يدؿ على أف البلجئُت السوريوف باختبلؼ جنسهم يشعركف بنفس القلق كالت

من الرجل كا١ترأة يشعركف بالقلق ٕتاه مستقبلهم فالتفكَت فيما ٮتبئو ٢تم الغد ؟ كأب اين سيلجئوف مستقببل؟ كىل 
 ستعود بلدىم على ما كانت عليو سابقا؟  إذف فهم يشعركف بنفس األحاسيس كا١تشاعر السلبية .

قبل باختبلؼ اٟتالة االجتماعية كاليت أثبتت كجود فركؽ ذات دالة أما بالنسبة للفركؽ فيما ٮتص قلق ا١تست
كلصاّب ا١تتزكجُت. فتفسَت ىذه النتيجة يرجع إٔب كوف البلجئ السورم الذم ٯتلك عائلة يشعر بقلق  إحصائية

مستقبل أكرب من األعزب ألف ا١تتزكج يعد رب عائلة كعليو التكفل ّٔذه العائلة كالبحث عن لقمة العيش عن 
طريق العمل كُب ظل الظركؼ اليت يعيشها البلجئ السورم فاف ىذا األمر يعد صعبا للغاية فتفكَته ينصب حوؿ  

باإلضافة إٔب التفكَت ُب كيفية  ا١تأكل كا١تشرب كا١تلبس كوهنا من ضركريات اإلنساف كقاعدة حاجياتو،توفَت كيفية 
كرميان كىذا ما يتفق مع نتيجة َت أبنائو ُب ا١تستقبل تعليم أبنائو كسد نفقاهتم ككذا عن توفَت ا١تأكل كعن مص

ُب دراستو حوؿ الفركؽ ُب قلق ا١تستقبل باختبلؼ اٟتالة االجتماعية كاليت كانت لصاّب  1)2008صالح )

                                                           

 2008ٝتات الشخصية كعبلقتها بقلق ا١تستقبل لدل العاملُت بصفة مؤقتة من اٞتالية العراقية ُب أسًتاليا، كرمياف صاّب،- 1
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 األصليُب بلد ٮتتلف كليان عن موطنهم  أكالدىممسؤكلياهتم اٞتمة ٕتاه مستقبل  ا١تتزكجُت حيث أرجع ذلك أب
  من حيث العبلقات االجتماعية كتعقيدات اٟتياة اليومية كتأثَتاهتا كحالة الشعور بالغموض كالضبابية ُب اٟتياة

على عكس األعزب الذم لرٔتا تكوف درجة قلقو أقل نوعا ما كونو يسعى أب تلبيات حاجاتو اليومية من أكل  
 .كشرب كلباس كسهولة انتقالو من منطقة ألخرل ْتثا عن العمل

كل ىذه الظركؼ اليت يعيشها البلجئ السورم ٕتعلو يقلق كيفكر ُب مستقبلو كما ٮتبئو لو من أحداث كمفاجأة 
 يعتربىا البلجئ غَت سارة كأكثر صعوبة من الوقت اٟتإب.

 قائمة المراجع:
 .كالتوزيع للنشر العربية النهضة دار: القاىرة )،1996( السبلـ عبد الغفار النفسية، عبد الصحة ُب مقدمة-1
العاملُت بصورة مؤقتة من اٞتالية العراقية ُب أسًتاليا، كرمياف صبلح ٛتيد  ٝتات الشخصية كعبلقتها بقلق ا١تستقبل لدل-2

 ا١تفتوحة ُب الد٪تارؾ. ) ، رسالة دكتوراه غَت منشورة، األكادٯتية العربية2008حسُت (
 النفسية، كاألْتاث الًتبوية البحوث ٣تلة ) ،2010( ىبة مؤيد، ات، ٤تمدا١تتغَت  ببعض كعبلقتو الشباب عند ا١تستقبل قلق-3

 .النفسية كاألْتاث الًتبوية الدراسات مركز : 27ك 26 العدداف
، سعود التفاؤؿ ٔتستول كعبلقتو ا١تستقبل قلق -4  دمشق، جامعة منشورة ، غَت دكتوراه ) ، رسالة2004( يفشر  ناىد كالتشاـؤ

 .سوريا
) ،جامعة 2008ا١تستقبل لدل عينة من ذكم االحتياجات ا٠تاصة كالعاديُت من أبناء ٤تافظة القنيطرة، فاعورم،أيهم (قلق  -5

 دمشق،كلية الًتبية:قسم علم النفس.
) كلية اآلداب كالًتبية ، قسم العلـو 2013قلق ا١تستقبل كعبلقتو لكل من فاعلية الذات كالطموح األكادٯتي، اٞتبورم ٤تمد (-6

 نفسية.ال
) ، رسالة ٤2008تمد( تقدير الذات كعبلقتو بقلق ا١تستقبل لدل اٞتالية العربية ا١تقيمة ٔتدينة أكسلو ُب النركيج، بلكيبل٘ب-7

 .ا٪تارؾدية العربية ا١تفتوحة ُب الٯتماجستَت غَت منشورة ، األكاد
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 قلق المستقبل لدى البلجئين السوريين

 والية وادي سوف نموذجاً  -الجزائردراسة ميدانية بدولة 
 (الجزائر -الوادي -جلول )جامعة حمة لخضر أحمد. غدايفي، و أ ىند. د. مسعودة منتصر، و أ

 مقدمة
للحكم  ااإلنسانية األخرل كمقياس االنفعاالتاحملورية اليت تدكر حو٢تا أغلب  االنفعاالتيعترب القلق من        

ناؿ القسط األكفر من دراسات الكثَت من الباحثُت ُب ٥تتلف العلـو النفسية قد ، ك على مدل مثالية أم حضارة
لذلك فإف ىنالك العديد من البحوث كالدراسات اليت  ،رتباطو الدائم بصحة الفرد النفسية كاٞتسمية،كذلك ال

 با١تسعود،عادؿ حوامدم ك الساسي (،موضوع القلق بصفة عامة كقلق ا١تستقبل بصفة خاصة تتناكل
لدل البلجئُت السوريُت قلق ا١تستقبل من لأف نتطرؽ من خبلؿ ىذه الورقة نحاكؿ سلذا ، )17،ص2014
 كالية الوادم ٪توذجان. -باٞتزائر
 اإلشكالية -1
على  –ٔتختلف أشكالو كأنواعو  –من القضايا االجتماعية اآلخذة باالنتشار كالزيادة  قلق ا١تستقبليعد      

١تواجهتو كاٟتد منو، كنظرا لآلثار االجتماعية  باحثُت من خبلؿ الدراساتالرغم من خطورتو كتصدم كثَت من ال
كأىم السبل  الى أىم أسبأّللتعرؼ ع كاالقتصادية كالسياسية ا١ترتبطة بو، أصبحت دراسة ىذه القضية أمرا ملزما

، كعلى ضوء ما سبق سنحاكؿ التعرؼ على ظاىرة قلق ا١تستقبل لدل البلجئُت السوريُت باٞتزائر، اللحد منه
 كذلك تبعا لبعض ا١تتغَتات كاٞتنس كا١تستول الدراسي. 

 أىداف الدراسة وأسئلتها:   -2
 تالية:اإلجابة على التساؤالت ال ُبالدراسة اٟتالية  يكمن ىدؼ     

    ؟ىل يعا٘ب البلجئُت السوريُت ا١تقيمُت ٔتدينة الوادم من قلق ا١تستقبل -
 ؟ٔتدينة الوادم ما مستول قلق ا١تستقبل لدل البلجئُت السوريُت -

 ؟اإلناث لصاّب بُت متغَت اٞتنس كمتغَت قلق ا١تستقيلإحصائيا دالة  فركؽوجد ىل ت -
 ؟١تستقبل كمتغَت ا١تستول التعليميبُت متغَت قلق اإحصائيا دالة  فركؽ وجدىل ت -
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 تعريف القلق -3
"حالة انفعالية معقدة كمزمنة مع ٗتوؼ كفزع، ألف االضطرابات بأنو القلق(Drever, 1971) يعٌرؼ دريفر     

 .1العقلية كالعصبية ا١تختلفة تشكل معظم عناصره الرئيسة"
بأنو استجابة إنفعالية تتميز ٔتشاعر ا٠توؼ كا٠تشية كالتوتر الفزيولوجي، فبل  :) القلق1991يعرؼ علي ماضي( -

   2يعود الفرد القلق قادرا على الًتكيز كالتفكَت بوضوح.
بأنو إنفعاؿ يظهر مع تنشيط ا٠توؼ الذم يعترب تفكَتا عن تقوٙب أك تقرير ٠تطر  :كما يعرفو (اركف بيك)     

 ٤تتمل.
                           3من التوتر الشامل الذم ينشأ خبلؿ صراعات الدكافع ك٤تاكالت الفرد للتكيف.كيعرؼ بأنو حالة      

  Anxiety -Future:قلق المستقبل -4
يقاع سريع كصراع كتنافس كتناحر كحركب ُب ٥تتلف نواحي اٟتياة، إف مظاىر اٟتياة العصرية ٔتا فيها من إ     

لتوجس من ا٠توؼ ٦تا ٗتفيو كا األفرادكالظركؼ اليت ٯتر ّٔا  آّتمع من تغَت قد تستثَت القلق من ا١تستقبل لدل 
كطبيعة التغَت ُب ىدافهم اٟتياتية ٔتا ينسجم أعادة النظر ٓتططهم ك إٔب إ األفرادمر الذم يدعوا ياـ القادمة. األاأل

ىذه العوامل كغَتىا جعلت من اٟتركة السريعة ىي ا١تسَت لكل  مثل إف ،تسارعيقاع العصر ا١تإمع  تناغمالك  ،آّتمع
كالقلق بوجو عاـ  صبح ىناؾ شعور متزايد من خطر ا١تستقبلأثارة ٥تاكفهم من الغد ك إ إٔب األفرادمعها  ةآخذشيء 
ٔب سبب يؤدم إٔب ظهور الكثَت إتغَتات، بل ٖتوؿ من ٣ترد نتيجة الواضحة ٢تذه ا١تأصبح نتيجة من النتائج الذم 

 الفرد.  عراض العصابية عندبعض يعتربه جوىر العصاب كمصدر األحىت أف ال ،من ا١تظاىر العصابية
ك يؤدم يتميز بوجود االستعداد لو عند الشخص ككذلالذم القلق العاـ  أنواعيعترب قلق ا١تستقبل نوع من      

  4.تورل حياَتات ُب ٣تغت كإحداثتشاـؤ الفرد  إٔب
 التشاـؤ من ا١تستقبل كيتضمن قلق التفكَت ُب ا١تستقبل كا٠توؼ من ا١تشكبلت بأنوكقد عرفو معوض:      

ستقبل كاليأس ُب ا١ت االجتماعية ا١تستقبلية كمن تد٘ب القيم كعدـ الثقة ُب ا١تستقبل كقلق ا١توت كا٠توؼ من العجز
 5.منو

                                                           
1. A Dictionary of Psychology, Drever, James (1971), revised by Harvey Wallerstien. London: Penguin 
Reference Books, P 17. 

 .32 ط، دار قرطبة للنشر كالتوزيع، اٞتزائر، ص:-)، ب2010النفسية كا١تدرسية ككيفية مواجهتها، منصورم مصطفي، (الضغوط 2
، دار احملاميد للنشر كالتوزيع، عماف األردف. ص: 1)،ط2009االضطرابات النفسية ا٠توؼ القلق التوتر األمراض النفسية لؤلطفاؿ، عبد اللطيف حسُت فرج، (3

128. 
) :رسالة ماجستَت، األكادٯتية العربية ا١تفتوحة  2008تقدير الذات كقلق ا١تستقبل لدل اٞتالية العربية ا١تقيمة ٔتدينة أكسلو ُب النركيج، بليكبل٘ب، إبراىيم ٤تمد (  4

   .45ص:  ُب الد٪تارؾ.
):رسالة دكتوراه ( غَت  1996من طلبة اٞتامعة، معوض، ٤تمد عبد التواب ( اثر كل من العبلج ا١تعرُب كالعبلج النفسي الديٍت ُب ٗتفيف قلق ا١تستقبل لدل عينة 5

 .55منشورة ) ، كلية الًتبية جامعة القاىرة.ص: 
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بأنو خوؼ من ا١تستقبل كما قد ٭تملو ا١تستقبل من أحداث قد هتدد  :) قلق ا١تستقبل 1997يعرؼ عبد الغفار(
 1كجود اإلنساف أك هتديد إنسانية الفرد.

): يعرفو بأنو خوؼ أك مزيج من الرعب كاألمل بالنسبة إٔب  ا١تستقبل كاإلكتئاب 1993تعريف عبد الباقي(
 2كاليأس بصورة غَت معركفة.كاألفكار الوسواسية 

بأنو الشعور بعدـ اإلرتياح كالتفكَت السليب ٕتاه ا١تستقبل كالنظرة السلبية  :) قلق ا١تستقبل2009يعرؼ ا١تشيخي (
للحياة كعدـ القدرة على مواجهة األحداث اٟتياتية الضاغطة كتد٘ب اعتبار الذات كفقداف الشعور باألمن مع عدـ 

 الثقة بالنفس.
بأنو حالة مزاجية،سلبية تتميز بأعراض التوتر البد٘ب  :) فيعرؼ قلق ا١تستقبلbarlow،2000و (أما بارل

كالتخوؼ من ا١تستقبل كما كأهنا تتميز بالتأثَت السليب من حيث أف الشخص يركز على احتمالية خطر أك سوء 
                                                                     3.حظ ال ٯتكن السيطرة عليو

قلق العاـ، مع أىداؼ البحث، ٯتكن أف نعرؼ قلق ا١تستقبل بأنو أحد أنواع ال كبناءا على ما سبق كتساكقان       
لو، كىو خربة انفعالية غَت سارة تتسم بالًتقب كالتوجس كىو كعدـ اإلطمئناف كا٠توؼ ٦تا  كيتميز بوجود استعداد

 .٭تملو ا١تستقبل األكثر بعدان 
 قلق المستقبل وبعض المفاىيم المرتبطة بو: -5
 األسبابك ُب أفراد إما ُب التأثَت كالنتائج على األ ، كيكوف ىذا التشابوبو قلق ا١تستقبل مع بعض ا١تفاىيميتشا     

.يت يتشابو فيها األك ُب بعض ا٠تصائص الأا١تؤدية ٟتدكث الظاىرة   فراد الذين ينطوكف ٖتت فئة ىذا ا١تفهـو
 الخوف من الفشل: -5-1

صبح من أ، ففي ظل الثورة العلمية كا١تنافسة الشديدة ٠توؼ من الفشل كبُت قلق ا١تستقبليوجد تشابو بُت ا     
 نفسوبل يؤدم أب فقداف الفرد الثقة الفش أف إٔبشار (الطواب) أالضركرم للفرد أف ٬تد لنفسو مكانان ٦تيزان كقد 

تكررة ٕتعل التبلميذ عرضة للقلق كيشعركف بعدـ االىتماـ  بصفة عامة عن خربات الفشل ا١ت أف، كما اآلخرينكب
 4.ىداؼ كاقعية ألنفسهمأعمل 
ف أالدافعية لئل٧تاز كالنجاح حيث يعتقدكف إٔب الذين يعانوف ا٠توؼ من الفشل يفتقدكف  األفراد أفكما      

هنم أف مركز الضبط لديهم خارجي كما أك على عوامل خارجية كليس على قدراهتم أم أالنجاح يعتمد على اٟتظ 

                                                           
 . اٞتزائر)، مذكرة ماسًت(غَت منشورة)، جامعة قاصدم مرباح، كرقلة، 2013جودة اٟتياه كعبلقتها بقلق ا١تستقبل لدل عينة من الطلبة اٞتامعيُت، السعيد زاير( 1

 .17ص: 
 . 329)، ص 27)(26قلق ا١تستقبل عند الشباب كعبلقتو ببعض ا١تتغَتات، ىبة مؤيد ٤تمد، (ب س)،٣تلة البحوث الًتبوية كالنفسية، العدد( 2
)،٣تلة كلية 2011إبراىيم ٤تمود ابو ا٢تدل(دراسة سيكومًتية اكلينيكية لقلق ا١تستقبل كعبلقتو ٔتعٌت اٟتياة ككجهة الضبط لدل عينة من ا١تعاقُت بصريا كا١تبصرين،  3

 . 795)،مصر، ص 35الًتبية، العدد (
. جدة دار البياف 4): العدد1986أثر خربة النجاح كالفشل ُب ا١توقف التعليمي ( على تقدير الذات لدل تبلميذ ا١ترحلة اإلعدادية، الطواب، سيد ٤تمود (  4

 العريب.
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عمل للبتهم غَت قادرين على التحكم ُب مستقبلهم كبالتإب تفًت ٫تتهم كتقل دافعيتهم كٖتبط رغ بأهنميشعركف 
ٖتسينو كمن ٍب ا٩تفاض الرضا بالوضع الراىن دكف  إٔبكالعجز كا١تيل  ستسبلـاالما ٮتلق حالة من  كالنجاح، كىذا

  الدافعية. 
 قلق المستقبل والتوجو للمستقبل-5-2

ما يظهر ُب تقاريرىم الذاتية  أكفراد ١تا يتعلق ٔتستقبلهم، ٯتكن القوؿ أف التوجو للمستقبل ىو تصور األ     
 ما إ٪تا إليوتذىب  نو ليس ماإفراد، عٌت ُب حياتو كىو مهم لدافعية األ٫تية كمأنو ذك أما يعتقده الفرد  كيتضمن
 كا٠تطط كاالكتشافات كا٠تيارات كصنع القرار. األىداؼظهر عليها تلفية اليت ا٠ت تبنيو كىو

فهما على طرُب متصل ، فبقدر ما يكوف قلق  ،كيعد مفهـو التوجو للمستقبل كثيق الصلة بقلق ا١تستقبل     
لدل الفرد فانو يعرب  ىذا األخَت ، كبقدر ما ينخفضز فإنو يقًتب من التوجو للمستقبلعلى اال٧تا ا١تستقبل حافزا

تطلع الفرد يزيد كاف التوجو للمستقبل ُب حالتو القصول   كإذإتاه ىذا ا١تستقبل كدفاعو ضد ىذا القلق.  عن قلقو
قلق ا١تستقبل يعٍت حالة من التوتر ك عدـ أما 1.اإلشباعكٖتقيق  ؼاألىداو ا١تستقبل كسبيل لبلوغ الدائم ٨ت

القصول هتديد بأف ىناؾ شيء سوؼ ٭تدث  االطمئناف كا٠توؼ من التغَتات غَت ا١ترغوبة ُب ا١تستقبل كُب حالتو
 .للشخص

 قلق المستقبل والتشاؤم-5-3
 .، فقد كجد ارتباط ا٬تايب بُت قلق ا١تستقبل كبُت التشاـؤستقبل ارتباطان كثيقان بالتشاـؤيرتبط قلق ا١ت   

 )Chlewinsk, 1994 158P   ،(كصحتو النفسية كاٞتسمية اإلنساف كيؤثر التشاـؤ سلبان ُب سلوؾ ،
ر حيث يتصف ا١تكتئبوف بتعميمهم كالنظرة التشاؤمية للمستقبل ٕتعل الفرد عرضة لبلكتئاب كاليأس كاالنتحا

ستقبل.قد من لديو ىذه النظرة السلبية للم أفك ٯتكن القوؿ  النظرة السلبية للحياة  كالذات  كا١تستقبل،ك فشل لل
 .بل٧تازدافعيتو ليًتتب على ذلك ىبوط ركحو ا١تعنوية كتناقص 

القلق من ا١تستقبل يتصف بالتشاـؤ كاالنطواء كظهور عبلمات الشك  اإلنساف أف(ركنالد مولُت )  أكدكقد      
كٯتيل ٨تو التعقيد كاالضطراب كعدـ االستقرار   نفعالواكيقع ٖتت تأثَت  ،كظهور االنفعاالت ألدٗب سبب كالًتدد
، كعدـ القدرة على مواجهة ىذا ا١تستقبل. فا٠توؼ من عات سلبية لكل ما ٭تملو ا١تستقبلف لديو توقأكما 

، فا٠توؼ من ا١تستقبل يؤدم بو للخوؼ من اٟتاضر الذم يوقع ١تستقبلمواجهة ىذا اإٔب ٕتنب ا١تستقبل يؤدم 
 .لبيةالشخص ُب حالة من الس

 : أسباب قلق المستقبل  -6
يتمثل قلق ا١تستقبل ٔتجاؿ كاسع من الغموض كآّهوؿ ك٣تاؿ من كجهات نظرة سلبية معربة عن مواقف      

معرفية كعاطفية تسودىا السلبية، كما  كأف حالة عدـ ا١تقدرة على التنبؤ ١تا سيحدث مستقببل كما ينتج عن ذلك 
                                                           

 .34ط، دار الكتاب اٟتديث، جامعة الكويت. ص: -)، ب2000مد االنصارل (ا١ترجع ُب مقاييس الشخصية، بدر ٤ت 1
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سلبية مليئة ٔتشاعر ا٠توؼ كالقلق من ىذا آّهوؿ، كمن أىم أسباب قلق من نتائج نفسية كلها تولد مواقف 
 :ا١تستقبل لدم الفرد ىي

 : أسباب شخصية -6-1 
 _عدـ كجود ا١تعلومات الكافية لبناء األفكار كالتكهن با١تستقبل.

 _عدـ القدرة على الفصل بُت األما٘ب كالتطلعات عن الواقع الذم فيو.
 ية للفرد للتكيف مع ا١تشكلة اليت يعا٘ب منها._عدـ كجود القدرة الكاف

 : أسباب إجتماعية -6-2
 عدـ مساعدة الفرد من قبل الوالدين أك من يقـو مقامهم على حل مشكبلتو.-
 الشعور بالعزلة كعدـ اإلنتماء لؤلسرة أك آّتمع.-
 1الشعور بعدـ األماف كاإلحساس بالضياع.-

 :الفرد قلقان كخائفان ما يأٌبعل ما ٬ت أكثر كعموما نرل بأف     
  ٖتدث ُب ا١تستقبل أفالسيئة اليت ٯتكن  األشياءا١تستقبل ( كل( 
  الوحدة(being alone) كابتعاد الناس عن الشخص.  
  ة.ا٠تطَت  األمراضا٠توؼ من ا١ترض كخصوصان 
 ل.ُب العبلقات االجتماعية أك ا١تل ا٠توؼ من الفشل ُب الدراسة أك 
  لكالفقر ُب ا١تستقباٟتاجة ا١تادية. 
  ةفقداف العمل كالبطال. 
  لا١تستقبُب  كأ اآلفعدـ القدرة على اٗتاذ قرار مصَتم. 
  ا٠توؼ من عدـ العثور على الشريك ا١تناسبكذلك من خبلؿ الزكاج. 
  اآلخرين األشخاصمع ة عبلقة ٛتيم إقامةلو كعدـ قدرتو على  اآلخرينرفض. 
 ا١توت. 
 : أعراض قلق المستقبل  -7
 :تتمثل ُب  :أعراض فسيولوجية -7-1
شحوب الوجو، تعابَت ا٠توؼ على الوجو، سرعة دقات القلب، إرتفاع ضغط الدـ، سرعة التنفس كالشعور  -

 باالختناؽ، جفاؼ اٟتلق كصعوبة البلع، آالـ ُب ا١تعدة كاألمعاء، صعوبة التبوؿ كالرغبة ا١تستمرة فيو.
 
 

                                                           
)،مذكرة ماسًت (غَت منشورة)، جامعة ٤تمد خيضر، 2011التشاـؤ بقلق ا١تستقبل لطلبة ثانية ماسًت عيادم، زعًت شريف كعائشة عمارم(-عبلقة ٝتة التفاؤؿ 1

 .49ص: . بسكرة، اٞتزائر
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 :ُب  تتمثل  :أعراض نفسية واجتماعية -7-2
، ا٠توؼ الشديد من شر مرتقب، العجز  التوتر كاإلنزعاج ألتفو األسباب، األحبلـ ا١تزعجة، اضطرابات ُب النـو

 الذم ال يرتبط ٓتطر حقيقي، اإلنسحاب كعدـ التفاعل مع اآلخرين.
 : تتمثل في:أعراض عقلية -7-3

 1اضطرابات التفكَت، عدـ الًتكيز، صعوبة إعماؿ العقل.
 :سمات ذوي قلق المستقبل   -8
إٔب ٣تموعة من السمات اليت يتسم ّٔا األشخاص ذكم قلق ا١تستقبل كاليت من ( 2002) يشَت حسانُت     

 :أ٫تها ما يلي
 اٗتاذ إجراءات كقائية من أجل اٟتفاظ على الوضع الراىن بدال من ا١تخاطرة من أجل زيادة الفرص ُب ا١تستقبل.-
 الركتُت مع اٟتفاظ على الطرؽ ا١تعركفة ُب التعامل مع ا١تواقف.التقوقع داخل  إطار -
 ا٠توؼ من التغَتات اإلجتماعية كالسياسية ا١تتوقع حدكثها ُب ا١تستقبل.-
 اإلنطواء كظهور عبلمات اٟتزف كالشك.-
 التشاـؤ كذلك ألف ا٠تائف من ا١تستقبل ال يتوقع إال الشر كيتهيأ لو كأف األخطار ٤تدقة بو.-

) إٕب أف األفراد ذكم قلق ا١تستقبل يعانوف من ضعف ُب الثقة بالنفس 2003كأشارت دراسة إٯتاف صربم (    
 كإرجاع ما ٭تدث ٢تم من مواقف غَت سارة إٕب عوامل خارجية.

) أف الفرد الذم يعا٘ب من قلق ا١تستقبل يعترب فاقدا للثقة با١تستقبل كعرضة 2006كأكدت دراسة إبراىيم(    
          2ككثَت الًتدد كعاجز عن الفصل ُب األمور ا٢تامة. ،يار العقلي كالبد٘ب كمفتقد للثقة بالنفسلبلهن
لتعريف اإلجرائي لقلق ا١تستقبل: فهو الدرجة اليت ٭تصل عليها أفراد العينة من خبلؿ اإلجابة على ا أما     

  فقرات مقياس قلق ا١تستقبل ا١تستخدـ ُب ىذه الدراسة.
   :السلبية لقلق المستقبلاآلثار  -9

 :من أىم اآلثار السلبية اليت تًتتب على قلق ا١تستقبل ما يأٌب 
التقوقع كاإلنتظار السليب ١تا قد ٭تدث، للتوقع كاالشتياؽ تأثَت ك٣ترل ا١تشاعر كاألفعاؿ يفوؽ كل التصورات، -

ىذه ا٠تربات، كقد تتخذ التوقعات فيما يتوقعو الشخص ٠ترباتو من نتائج عاجلة أك آجلة ىو الذم ٭تدد معٍت 
 ، فالشخص القلق تًتاءل لو صور الكارثة كلما شرع ُب موقف جديد.بصريان  شكبلن 

                                                           
)، مذكرة ماجستَت (غَت 2013بكل من قلق ا١تستقبل كمستول الطموح لدل العاملُت ُب االنفاؽ، ماىر موسى مصطفى الشراُب(اإلهناؾ النفسي كعبلقتو  1

 .39ص: .منشورة)، اٞتامعة اإلسبلمية ،غزة
، اٞتزائر. ص  2ورة)، جامعة اٞتزائر )،مذكرة ماجستَت (غَت منش2012قلق ا١تستقبل لدل الفتاة العانس كعبلقتو بالتوافق النفسي االجتماعي، حسُت ذىبية ( 2

 .120-119ص:
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يفقد اإلنساف ٘تاسكو ا١تعنوم كيصبح عرضة لئلهنيار العقلي كالبد٘ب إستنادا إٔب أف اإلنساف ال يستطيع أف ٭تيا -
 إال بواسطة تطلعو إٔب ا١تستقبل.

د فبل يستطيع أف ٭تقق ذاتو أك يبدع كإ٪تا يضطرب كينعكس ذلك ُب صورة إضطرابات متعددة تدمَت نفسية الفر -
 األشكاؿ كا٠ترافات كاختبلؿ الثقة بالنفس.

الشك ُب الكفاءة الشخصية كاستخداـ أساليب اإلجبار كاإلكراه ُب التعامل مع اآلخرين كذلك لتعويض نقص -
       1.ىذه الكفاءة

 :الطبيعة المعرفية لقلق المستقبل   -10
، عاطفيان  قلق ا١تستقبل لو مكونات معرفية مهمة كارتباطات عضوية قليلة، فهو إدراكي معرُب أكثر منو انفعاليان     

على أف اٞتانب ا١تعرُب يعترب ىو ا١تقدمة األساسية لقلق  zaleski )يؤكد ىذا الكبلـ زبيجنيو زاليسكى ( 
 :ا١تستقبل
 :نموذج المعرفي للقلقال -10-1

يشَت (زبيجنيو زاليسكى) إٔب أف السمة الكربل للقلق ىي توقعات العبلقات التهديد كا٠تطر الوشيك،        
 كلذلك يكوف لدل الفرد خطر مفرط لؤلخطار احملتملة،أك األخطار الغَت سارة.

لى تفسَت األفراد لؤلحداث )على أف التطور الرئيسي ٢تذا النموذج يعتمد ع1996كيرل ٤تمد عوض (     
كُب حالة القلق فإف تفسَتات األحداث أك ،القلق كالغضب  كاٟتزف ،ا١تسؤكلة عن حدكث االنفعاالت السالبة مثل

 مثل ا١ترض،كا١توت. ة،ا١تعارؼ تتعلق باإلحساس كالشعور با٠تطر الناتج عن ا١تواقف ا٠تطر 
) أف النموذج ا١تعرُب يوضح أف الشخص القلق تكوف معتقداتو الشخصية 1996كيشَت زبيجنيو زاليسكى (    

   2.كأفكاره أساسها سليب عن ا١تواقف اليت يتعرض فيها للخطر أك التهديد
 : التعامل مع قلق المستقبل -11
نتاجو ١تا لو من أضرار على الصعيد النفسي إنو من الطبيعي أف قلق ا١تستقبل لو أثر كبَت على صحة الفرد كإ     

كاالجتماعي كىذا األمر يستدعي ا١تواجهة كا١تعاٞتة معا لذلك البد من إ٬تاد أساليب هتدؼ إٕب التخلص من 
 القلق كاٟتد منو، 

) إٕب عدة طرؽ ١تواجهة ا٠توؼ كالقلق من ا١تستقبل باستخداـ فنيات 2002لذلك فقد أشار األقصرم (     
 :السلوكي كاليت ٯتكن عرضها ُب ما يلي العبلج 

 

                                                           
)، 2010الرفض الوالدم كاألفكار البلعقبلنية كقلق ا١تستقبل لدل عينة من طبلب جامعة اٟتدكد الشمالية، خالد بن اٟتميدم ىدموؿ العنزم (-إدراؾ القبوؿ 1

 .66مذكرة دكتوراه (غَت منشورة) ، جامعة أـ القرل، السعودية. ص:
)، مذكرة ماجستَت 2011ستقبل كعبلقتو بكل من فاعلية الذات كمستول الطموح األكادٯتي لدل عينة من طلبة جامعة االزىر، نيفن عبد الرٛتاف ا١تصرم(قلق ا١ت 2

 .36-35ص:  . (غَت منشورة)، جامعة األزىر، غزة
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  :ة المسببة للمخاوف بطريقة منتظمة: إزالة الحساسيىالطريقة األول -11-1
نواع العبلج السلوكي ا٢تامة فلو أف إنسانا ٮتاؼ من شيء ما يقوؿ بأنو سيحدث أ تعترب ىذه الطريقة أكٔب     

الذم ٮتشاه قد ٭تدث فعبل، ٍب يقـو باسًتخاء عميق كلو حدث سيؤدم إٔب أثار كخيمة، فليتخيل ىذا الشيء 
من خبلؿ عبلج القلق باإلسًتخاء ألنو ثبت أف أغلب ا١تصابُت بالقلق كا٠توؼ من  ،لعضبلتو بطريقة فعالة

ا١تستقبل يعجزكف عن اإلسًتخاء بطريقة فعالة، بل يكونوا ُب حاجة إٔب ساعات من التدرب حىت يتمكنوا من 
صرية حية إخضاع عضبلهتم لئلسًتخاء العميق عندما يريدكف، كبعد اإلسًتخاء العميق يلـز استحضار صورة ب

 1ثانية) فقط.15ّٔذه الصورة ١تدة (كاإلحتفاظ  ،للمخاكؼ اليت تقلق الفرد من ا١تستقبل
كىي عبارة على أسلوب مواجهة فعلية للمخاكؼ ُب ا٠تياؿ دكف  :اإلغراق ىالطريقة الثانية وتسم -11-2

االستعانة باسًتخاء العضبلت فاإلنساف ا١تصاب بالقلق كا٠توؼ من ا١تستقبل ٬تب أف يتخيل أف تلك ا١تخاكؼ 
ْتدىا األقصى قد حدثت فعبل،كيتكيف على ذلك، كيكرر التخيل ا١تبالغ  للمخاكؼ فًتات طويلة حىت يتكيف 

ا، كيستمر ُب ىذا التصور إٔب أف يشعر أف تكرار مشاىدة اٟتد األقصى من ا١تخاكؼ أماـ عينيو أصبح معها ٘تام
ال يثَته كال يقلقو ألنو اعتاد على تصوره كىكذا ٧تد أف ذلك الشخص ّٔذا األسلوب قد تعلم ذىنيا كيف يواجو 

 اجهتها ُب الواقع لو حدثت.كيتعامل معها ُب خيالو، كيكوف مؤىبل ١تو  ،أسوا تقديرات ا٠توؼ كالقلق
 :طريقة إعادة التنظيم المعرفي ىالطريقة الثالثة وتسم -11-3
فهذه الطريقة العلمية ٘تت متابعتها كحققت ٧تاحات كثَتة بعد أف لوحظ أف الذين يعانوف من القلق كا٠توؼ      

من ا١تستقبل يشغلوف أنفسهم دائما بالتفكَت السليب كىو ما يؤدم إٔب حالة من القلق كا٠توؼ كعلى ىذا األساس 
رل إ٬تابية، كعند التفكَت السليب ُب األشياء اليت تثَت فإف ىذه الطريقة قائمة على استبداؿ األفكار السلبية بأخ

القلق كا١تخاكؼ،فلماذا ال يتم التفكَت كاستبداؿ النتائج اإل٬تابية ا١تتوقعة لتحل ٤تل النتائج السلبية ا١تقلقة ىي 
ي من التنظيم ا١تعرُب لئلنساف السوم الذم البد لو أف يتوقع النجاح ٘تاما كما يتوقع الفشل فا٢تدؼ األساس

الطريقة التنظيم ا١تعرُب ىو تعديل أ٪تاط التفكَت السليب كإحبلؿ األفكار اإل٬تابية ا١تتفائلة مكاهنا، لذلك فلو حاكلنا 
اٟتصوؿ على نتائج إ٬تابية ُب التخلص من القلق كا٠توؼ من ا١تستقبل باستخداـ العبلج السلوكي كحده، فبلبد 

كٖتتاج إٔب فًتة زمنية قد تطوؿ إٔب أف ينتهي اإلنساف من التغلب على  أف نعلم أف ىذه العملية بطيئة إٔب حد ما،
   ٥.2تاكفو ٘تاما

 
 
 

                                                           
كمستول الطموح لدل عينة من طبلب جامعة الطائف، مذكرة دكتوراه )، قلق ا١تستقبل كعبلقتو بكل من فاعلية الذات 2009غالب بن ٤تمد علي ا١تشيخي ( 1

 .57(غَت منشورة) ،جامعة أـ القرل، السعودية. ص:
 .59-58نفس ا١ترجع: ص ص: 2
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 دراسة:إجراءات ال -12
 منهج البحث:-12-1
ا١تنهج الوصفي التحليلي الذم يقـو بوصف ما ىو كائن كٚتع البيانات عنو كما يهتم ىذا  ناُب ْتثنا استخدم     

الداخلي للمتغَتات ك يغَت بالبناء أف يتدخل أدكف  .كالتعبَت عنها بشكل كمي ا١توجودةبتحديد كدراسىة العبلقات 
يد من الباحثُت العد ّٔا شتغلاشكاؿ البحوث الشائعة اليت أحد أ، كيعترب ا١تنهج الوصفي ا٠تاضعة للبحث

ٖتديد الوضع اٟتإب لظاىرة معينة كمن ٍب يعمل على كصفها، كىو بالتإب يعتمد على  إٔبيسعى  هوفا١تتعلمُت، ك 
 .ان دقيق كما توجد كيهتم بوصفها كصفان ك الظاىرة  أدراسة الواقع 

 مجتمع البحث:-12-2
  الجئ )165حدكد ( ُب كالبالغ عددىم  بوالية الوادم تكوف ٣تتمع البحث من البلجئوف السوريوف      
 :البحث عينة -12-3

 الجئة من ٣تموع البلجئُت ا١تتواجدين ُب مدينة الوادمالجئ ك )  60مشلت عينة البحث ( 
 المستوى الدراسي متغير يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب ( 1جدول ) 

 الدراسي مستوىال العدد النسبة المئوية
 ابتدائي 27 45%
 متوسط 20 33.33%
 ثانوي 10 16.66%
 جامعي 3 5%
 المجموع 60 100%

 
 الجنس متغير (يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب 2جدول ) 

 الجنس العدد النسبة المئوية
 ذكور 25 41.66%
 إناث 35 58.33%
 المجموع 60 100%

 :أداة الدراسة-12-4
إٔب  يهدؼكالذم قلق المستقبل المعد من قبل زينب محمود شقير مقياس اعتمدنا ُب ىذه الدراسة على      

معًتض  ،بدا)أا١تستقبل كذلك على مقياس متدرج  ( من معًتض بشدة (  ُبمعرفة رأم الفرد الشخصي بوضوح 
 -4 -5:أماـ ىذه التقديرات درجات ىي كتقابل) دائمان ( أحيانان (قليبلن) ، بدرجة متوسطة ، عادة (كثَتان) ، ٘تامان 
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 ُبعلى الًتتيب كذلك عندما يكوف إتاه البنود ٨تو قلق ا١تستقبل سليب بينما تكوف ىذه التقديرات  -1 -2 -3
كبذلك تشَت   ،إ٬تايب) عندما يكوف إتاه التقديرات ٨تو قلق ا١تستقبل 5-4 – 3 – 2 – 1عكسي (  ٕتاها

 .دالدرجة ا١ترتفعة على ا١تقياس إٔب ارتفاع قلق ا١تستقبل لدل الفر 
  ) فقرة موزعة كاالٌب:28كيتكوف ا١تقياس من (      

 فقرات. 6. القلق ا١تتعلق با١تشكبلت اٟتياتية كيشمل 1
 فقرات. 6.قلق الصحة كقلق ا١توت كيشمل 2
 فقرات 5ا١تستقبل) كيشمل  .القلق الذىٍت (قلق التفكَت ُب3
 فقرات 6 َب ا١تستقبل كيشمل .اليأس 4
 فقرات 5 ا١تستقبل كيشمل  .ا٠توؼ كالقلق من الفشل ُب5
 صدق المقياس :-12-4-1

 الصدؽ الظاىرم: -1
ىل أكٔب على ٣تموعو من ا٠ترباء من كذلك  بعرض ا١تقياس  بصورتو  األ ًب حساب صدؽ ا١تقياس 

ُب ىذا  للخاصية ا١تراد قياسهافقرات كمدل مناسبتها لل يركف من تعديل ص كذلك للنظر ٔتااالختصا
 داةىذا ٦تا يعٍت مبلئمة ىذه األك  ،با١توافقة على فقرات ا١تقياس م ٚتيع ا٠ترباءأًب تطابق ر  أفالبحث  كبعد 

 صبلحيتو للتطبيق على عينة البحث .  بالتإبللعمل ّٔا ُب البحث اٟتإب ك 
 صدق االتساق الداخلي:-12-4-2

للمقياس كيتضح ذلك من حساب معامل االرتباط بُت درجة كل مفردة من مفردات ا١تقياس كالدرجة الكلية 
 التإب: خبلؿ اٞتدكؿ

 يبين قيم معامبلت االرتباط بين درجة كل مفردة والدرجة الكلية لمقياس قلق المستقبل (3) جدول
 رقم الفقرة قيمة االرتباط رقم الفقرة قيمة االرتباط
0.649 15 0.624 1 
0.523 16 0.418 2 
0.763 17 0.467 3 
0.495 18 0.436 4 
0.635 19 0.453 5 
0.462 20 0.518 6 
0.708 12 0.459 7 
0.600 22 0.471 8 
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0.700 23 0.303 9 
0.404 24 0.460 10 
0.510 25 0.545 11 
0.464 26 0.628 12 
0.653 27 0.431 13 
0.491 28 0.521 14 

 )0.01(الداللة  مستول 
) كىذا يعٌت أف ا١تقياس يتمتع 0.01أف قيم معامبلت االرتباط دالة عند مستول ( يتضح من اٞتدكؿ السابق     

بدرجة عالية من الصدؽ كأف ٚتيع مفردات ا١تقياس ترتبط بالدرجة الكلية للمقياس ٦تا يدؿ على أف ىناؾ اتساقان 
 داخليان للمقياس ككل.

 ثبات المقياس:-12-4-3 
 شقَت ) ْتساب الثبات بعدة طرؽ: الباحثة معدة ا١تقياس (زينب ٤تمودت قام

 Test-Retestطريقة إعادة تطبيق االختبار  -1
) من كل جنس 80حيث ًب تطبيقو على عينة من اٞتنسُت من طبلب كلية الًتبية جامعة طنطا كعددىا (     

) 0.81،  0.83،  0.84، كقد بلغ معامل االرتباط بُت التطبيقُت (متتاليتُت بفاصل زمٌت بينهما شهرمرتُت 
 لكل من عينة الذكور ، كعينة اإلناث، كالعينة الكلية. 

 النصفية : التجزئة طريقة -2
) كبعد تصحيح معامل الثبات النصفي 0.69بُت الفقرات الزكجية كالفردية ( بلغت قيمة معامل الثبات  

بلغ معامل الثبات بُت البنود  التصحيحية Spearman – Brownراكف باستخداـ معادلة سبَتماف ب
 ) كىو معامل ثبات مرتفع ٦تا يطمئن على استخداـ ا١تقياس.0.818الزكجية كالفردية (

  Alpha Cronbach's Coefficientكركنباخ-ة معامل االتساؽ باستخداـ معادلة الفا. طريق3
) طالب 100على عينة من الذكور كاإلناث من طبلب اٞتامعة لعينة مقدارىا ( ألفاحيث ًب حساب معامل 

) لعينة الذكور ، اإلناث ، كالعينة الكلية على 0.923، 0.911، 0.882من اٞتنسُت كبلغ معامل الثبات (
 للمقياس. التوأب. كىي معامبلت ثبات مرتفعة

 ا١تقياس ُب البحث اٟتإب:.طريقة التحقق من الثبات من قبل الباحث الستخداـ 4
 ).30على عينة البلجئُت بلغ عددىا (كقد قاـ الباحثوف بالتحقق من ثبات مقياس قلق ا١تستقبل 
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 عرض وتحليل النتائج:-12-4-4
ن بمدينة الوادي من قلق و ن المقيمو ن السوريو ىل يعاني البلجئول: األ سؤالنتائج ال-12-4-4-1

 ؟المستقبل
ْتساب الوسط اٟتسايب إلفراد العينة عن إجاباهتم عن مقياس قلق ا١تستقبل  مناالتساؤؿ قئلجابة عن ىذا ل     

)  64,72) كبلغ ا١تتوسط اٟتسايب( 140) ك( 28بُت (  ٨تصرتاالعينة قد  أفراددرجات  أفالنتائج  كأظهرت
  الدراسة.. كىذا ما يؤكد كجود قلق ا١تستقبل لدل أفراد عينة ) 19,551با٨تراؼ معيارم مقداره ( 

 :لوسط الحسابي لمقياس قلق المسقبلمعنوية انتائج السؤال الثاني: -12-4-4-2
بيق االختبار العينة عن مقياس قلق ا١تستقبل فقد ًب تط أفرادكّٔدؼ التحقق من معنوية الوسط اٟتسايب لدرجات  

) كىي قيمة  4.889احملسوبة (  tالنتائج قيمة  كأظهرت)   t.test for one sample( التائي لعينة كاحدة
العينة يعانوف من القلق من ا١تستقبل كبدرجة دالة  أفراد أف الذم يدؿ على األمرالعينة  كسطلصاّب  إحصائيان دالة 

 لقلق ا١تستقبل. اإلحصائيةالقيم  يوضحالتإب  كاٞتدكؿ إحصائيان 
 لعينة واحدة لمقياس قلق المستقبل tنتائج اختبار يبين( 4)جدول 

 مستوى الداللة
 قيمة  

tالمجدولة 
 tقيمة 

 المحسوبة
الوسط 
 النظري

االنحراف 
 المعياري

الوسط 
 الحسابي

 العينة العدد

 جميعا 60 64.72 19.551 56 4.889 1.96 0.05
 

الباحثوف باف الذم يعا٘ب من قلق ا١تستقبل يكوف ذك نظرة سلبية للحياة تؤثر على تفكَته  من ىنا يفسرك      
الباحث  رأمكعدـ مقدرتو على مواجهة ا١تشاكل اٟتياتية كذلك يؤثر على تركيزه كشكو ُب قدراتو الذاتية كىذا ُب 

كالعيش ُب بيئة غَت  األصلي طبيعي ١تا يعنيو البلجئُت عينة البحث من ضغوط حياتية لبعدىم عن كطنهم أمر
البعيدة ،  أىدافهمالنظرة السلبية للمستقبل ٕتعلهم ٭تجموف عن ٖتقيق  إٔبغَت لغتهم، ٦تا يؤدم ىذا  كلغةبيئتهم 

كمعتقدات  أفكارمسيطرة عليو قد تكوف  أفكاربوجود  أحياناقًتف ت٘ب من القلق االنظرة السلبية للفرد الذم يعف
ٯتكن التخلص  السيئة ال األشياءف أٯتكن اٟتصوؿ عليها ك  اٞتديدة ُب اٟتياة ال األشياءف أخاطئة ، فاالعتقاد ب

 الفرد . أداءا٩تفاض ُب مستول  إٔبٕتنبها ٦تا يؤدم ىذا  أكمنها 
العينة عن مقياس قلق المستقبل  أفرادمعنوية الفروق في درجات نتائج السؤال الثالث: -12-4-4-3

 إناث( :  –وفق متغير النوع ) ذكور 
إناث )  –لنوع ( ذكورا كفق متغَت العينة عن مقياس قلق ا١تستقبل أفرادللتحقق من معنوية الفرؽ بُت درجات      

 كأظهرت)  t.test for two independent samplesاالختبار التائي لعينتُت مستقلتُت ( نا علىاعتمد
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 إحصائياعن مقياس قلق ا١تستقبل داؿ  اإلناثالفرؽ بُت متوسط درجات الذكور كمتوسط درجات  أفالنتائج 
 ككما ىو موضح ُب اٞتدكؿ.  0.05لصاّب الذكور عند مستول داللة 

 .(إناث –مستقلتين لمقياس قلق المستقبل وفق متغير النوع )ذكور  لعينتين t  يبين اختبار ( 5)جدول 

 مستوى الداللة
  tقيمة 

 الجدولية
 tقيمة 

 المحسوبة
االنحراف 
 المعياري

الوسط 
 الحسابي

 العينة العدد

 
0.05 

 
1.96 

 
2.121 

 اثاإلن 25 67.02 18.228
 الذكور 35 58.67 21.824

 
 مسؤكلية االىتماـ أف إٔب، كرٔتا يعود ذلك الذكورمن  قلقان  أكثر اإلناث أفكتدؿ النتيجة السابقة على      

٦تا ٬تعلهم يفكركف  اإلناث نة كىم من السوريُت تقع على عاتقالعي أفرادكتوفَت اٞتو ا١تريح من كجهة نظر  باألسرة
 إثباتجل أآّتمعات اٞتديدة من  بُت أفرادكىم ُب صراع  أكثريعانوف من قلق ا١تستقبل ك  بالقادـ كيتخوفوف منو

با١تستقبل  ن٬تعل شعورى اإلناثمن جانب  ا١تسؤكليةف ٖتمل أك  أكطاهنمن الذات كٖتقيق طموحاهتم بعيدا ع
لكثرة الضغوط اٟتياتية احمليطة ّٔا كإف ا٠توؼ من ا١تستقبل  ،يأٌبمن عدـ التفاؤؿ ٔتا  ةموضع قلق دائم كُب حال

األىداؼ كمعظم  تلكبسبب الفشل ُب ٖتقيق  توترٕب ال٬تعل الفرد غَت قادر على ٖتقيق أىدافو، ٦تا يؤدم إ
كضع أىداؼ كاقعية تتناسب مع قدراهتم ٦تا يؤدم إٕب  ٘ب من قلق ا١تستقبل غَت قادر عليلشباب الذم يعاا

 .ٕب تصبح فرص النجاح أمامهم ضعيفةبالفشل كبالتا اإلحساس
 العينة عن مقياس قلق المستقبل أفرادمعنوية الفروق في درجات نتائج السؤال الرابع: -12-4-4-4
 : المستوى الدراسيمتغير وفق 

اعتمدنا على   ا١تستول الدراسيكفق  العينة عن مقياس قلق ا١تستقبل أفرادللتحقق من معنوية الفرؽ بُت درجات 
 كل من الوسط اٟتسايب كاال٨تراؼ ا١تعيارم كما ىو موضح ُب اٞتدكؿ التإب:

المستوى لمقياس قلق المستقبل وفق متغير  كل من الوسط الحسابي واالنحراف المعيارييبين  ( 6)جدول 
 .الدراسي

 العينة العدد الوسط الحسابي االنحراف المعياري

 إبتدائي 27 57.20 18.228
 متوسط 20 58.67 21.824
 ثانوي 10 65.32 19.02
 جامعي 3 69.45 20.33
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دكؿ أنو كلما ارتفع ا١تستول التعليمي للعينة إال كإرتفع الوسط اٟتسايب، كىذا ما يدؿ نبلحظ من خبلؿ اٞت     
على أف كلما زادت درجة الوعي لدل البلجئ السورم زادت معو درجة القلق على ا١تستقبل، كىذا يقًتف مع 

يعيشها آّتمع السورم اإلحساس با١تسؤكلية ٕتاه أسرتو ك٣تتمعو ككطنو ككل كىذا ُب ظل األكضاع السياسية اليت 
كحالة اٟترب اليت يعا٘ب منها بلدىم كاليت انتشرت آثارىا على كل آّاالت (االجتماعية كاالقتصادية كالصحية 
ك...)، باإلضافة إٔب ذلك كوف أف الفئة ذات ا١تستول التعليمي ا١ترتفع يقع على عاتقها التفكَت ُب اٟتلوؿ اليت 

التوجو ٨تو ا١تستقبل آّهوؿ، ككل ىذا ٭تدث ُب ببلد ٗتتلف عن ببلدىم، ُب  ٯتكن ّٔا إنقاذ بلدىم من حالة
 ضل الصراع مع متطلبات اٟتياة اليومية (السكن، العمل، األكل،...).  

 خبلصةال
 فضلنا أف تكوف خبلصتنا عبارة عن ٣تموعة من التوصيات ك ا١تتمثلة فيما يلي:

البلجئُت السوريُت باٞتزائر عن طريق تطبيق برامج إرشادية ٤تاكلة التخفيض من حدة قلق ا١تستقبل لدل  -
 ك نفسية كخاصة لدل اإلناث البلٌب أثبنت قلقان عاليان.

 ٤تاكلة إدماجهم ُب آّتمع بتوفَت كل ما يلـز لذلك كتأمُت ا١تسكن كالعمل كالدراسة ...اْب.  -
 االىتماـ ٔتسألة الصحة النفسية كخاصة اضطراب القلق. -
 لتوعية ٔتخاطر اضطرابات قلق ا١تستقبل.توفَت فرص ل -
حث آّتمع الدكٕب إٔب الوصوؿ ٟتلوؿ ناجعة كفعالة لتحقيق ظركؼ العيش الكرٙب للبلجئُت السوريُت ُب   -

كل بقاع العآب، كبالتإب التقليل من درجة قلق ا١تستقبل لديهم، كىذا ُب إنتظار حل هنائي لؤلزمة 
 السورية كاليت طالت لعدة سنوات.

 المراجع: قائمة   
أثر خربة النجاح كالفشل ُب ا١توقف التعليمي ( على تقدير الذات لدل تبلميذ ا١ترحلة اإلعدادية، الطواب، سيد ٤تمود (  -1

 . جدة دار البياف العريب.4): العدد1986
ة، معوض، ٤تمد عبد اثر كل من العبلج ا١تعرُب كالعبلج النفسي الديٍت ُب ٗتفيف قلق ا١تستقبل لدل عينة من طلبة اٞتامع -2

 .):رسالة دكتوراه (غَت منشورة)، كلية الًتبية جامعة القاىرة 1996التواب (
الرفض الوالدم كاألفكار البلعقبلنية كقلق ا١تستقبل لدل عينة من طبلب جامعة اٟتدكد الشمالية، خالد بن -إدراؾ القبوؿ -3

 )، مذكرة دكتوراه (غَت منشورة)، جامعة أـ القرل، السعودية. 2010اٟتميدم ىدموؿ العنزم (
، دار احملاميد 1)،ط2009عبد اللطيف حسُت فرج، ( االضطرابات النفسية ا٠توؼ القلق التوتر األمراض النفسية لؤلطفاؿ، -4

 للنشر كالتوزيع، عماف األردف. 
اإلهناؾ النفسي كعبلقتو بكل من قلق ا١تستقبل كمستول الطموح لدل العاملُت ُب االنفاؽ، ماىر موسى مصطفى  -5

 .)، مذكرة ماجستَت (غَت منشورة)، اٞتامعة اإلسبلمية ،غزة2013الشراُب(
رسالة  ):2008ق ا١تستقبل لدل اٞتالية العربية ا١تقيمة ٔتدينة أكسلو ُب النركيج، بليكبل٘ب، إبراىيم ٤تمد (تقدير الذات كقل -6

 ماجستَت، األكادٯتية العربية ا١تفتوحة ُب الد٪تارؾ.
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ة)، )، مذكرة ماسًت(غَت منشور 2013كعبلقتها بقلق ا١تستقبل لدل عينة من الطلبة اٞتامعيُت، السعيد زاير( ةجودة اٟتيا -7
 .جامعة قاصدم مرباح، كرقلة، اٞتزائر

كا١تبصرين، إبراىيم  دراسة سيكومًتية اكلينيكية لقلق ا١تستقبل كعبلقتو ٔتعٌت اٟتياة ككجهة الضبط لدل عينة من ا١تعاقُت بصريان  -8
 .)،مصر35)،،٣تلة كلية الًتبية، العدد (2011( بو ا٢تدلأ٤تمود 

 .ط، دار قرطبة للنشر كالتوزيع، اٞتزائر-)، ب2010ها، منصورم مصطفي، (الضغوط النفسية كا١تدرسية ككيفية مواجهت -9
)،مذكرة ماسًت 2011التشاـؤ بقلق ا١تستقبل لطلبة ثانية ماسًت عيادم، زعًت شريف كعائشة عمارم(-عبلقة ٝتة التفاؤؿ -10

 . (غَت منشورة)، جامعة ٤تمد خيضر، بسكرة، اٞتزائر
)، قلق ا١تستقبل كعبلقتو بكل من فاعلية الذات كمستول الطموح لدل عينة من 2009غالب بن ٤تمد علي ا١تشيخي ( -11

 طبلب جامعة الطائف، مذكرة دكتوراه (غَت منشورة) ،جامعة أـ القرل، السعودية. 
لًتبوية كالنفسية، قلق ا١تستقبل عند الشباب كعبلقتو ببعض ا١تتغَتات، ىبة مؤيد ٤تمد، (ب س)،٣تلة البحوث ا -12

 .)26العدد(
)،مذكرة ماجستَت (غَت 2012قلق ا١تستقبل لدل الفتاة العانس كعبلقتو بالتوافق النفسي االجتماعي، حسُت ذىبية ( -13

 ، اٞتزائر.  2منشورة)، جامعة اٞتزائر 
زىر، نيفن عبد األ قلق ا١تستقبل كعبلقتو بكل من فاعلية الذات كمستول الطموح األكادٯتي لدل عينة من طلبة جامعة -14

 . )، مذكرة ماجستَت (غَت منشورة)، جامعة األزىر، غزة2011الرٛتاف ا١تصرم(
 ط، دار الكتاب اٟتديث، جامعة الكويت.-)، ب2000( ما١ترجع ُب مقاييس الشخصية، بدر ٤تمد االنصار  -15

16- A.Dictionary of Psychology, Drever, James (1971), revised by Harvey 
Wallerstien. London: Penguin Reference Books, 
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 واقع الصحة النفسية لدى األطفال البلجئين السوريين

 الجزائر(-)دراسة ميدانية على عينة من األطفال بوالية تلمسان 
 الجزائر - عريس نصر الديند. 

 :ملخص الدراسة 
العا١تية كاالجتماعية الشائكة ،كتنتشر ٔتدننا العربية ُب يعيش علمنا اٟتإب ظاىرة ٘تثل أكرب ا١تشكاؿ  

اآلكنة األخَتة كتعرؼ ىذه الظاىرة ٔتشكلة انتشار األطفاؿ  البلجئُت السوريُت بالشوارع قصد التسوؿ لتلبية 
يب  أبسط اٟتاجيات كىي الطعاـ ،كقد رافق انشار ىذه  الظاىرة تنامي  الوعي  البشرم  كاالىتماـ  الدكٕب  كالعر 

ْتقوؽ  الطفل، فأصبح من األ٫تية ٔتكاف التعرؼ على كاقع الصحة النفسية لدل  األطفاؿ  البلجئُت  السوريُت 
كمعرفة معاشهم النفسي من خبلؿ  التطرؽ ١تختلف ا١تشكبلت النفسية اليت تعا٘ب  منها  ىذه  الفئة من آّتمع  

يزمات الدفاعية النفسية اليت يعتمدكف عليها ،كالتأكد ٦تا كمعرفة مدل شيوعها  بينهم  كالتعرؼ على أىم  ا١تيكان
 إذا كانت ا١تشكبلت السلوكية كاالنفعالية بُت األطفاؿ البلجئُت السوريُت  ٗتتلف باختبلؼ مستواىم التعليمي.

اناث، ككاف   28ذكورا ك22طفبل ، 50كلتحقيق الغرض من ىذا البحث ًب اختيار عينة قصدية قوامها 
ى أساس  تواجد ىؤالء  األطفاؿ  ُب شوارع  تلمساف باٞتزائر ،كمن  أجل  ٖتقيق  أىداؼ  كالوصوؿ  االختيار عل

إٔب نتائج موضوعية اعتمد الباحث على كل  من ا١تقابلة  كا١تبلحظة كقائمة  ا١تقابلة  التشخيصية حملمد السيد عبد  
ساليب اإلحصائية ،كا١تتوسطات  كاال٨ترافات من األ الباحث ٣تموعةك١تعاٞتة نتائج الدراسة استخدـ   الرٛتاف

نسبيت عينيتُت  مستقلتُت  كٖتليل  التباين أحادم   ا١تئوية  كمقياس  الدراسة الفرؽ بُتا١تعيارية  كحساب النسب 
 SPSSالتصنيف  باستخداـ الرزمة  اإلحصائية  للعلـو  االجتماعية  

مشكبلت  الصحة النفسية  األطفاؿ  البلجئُت  رإليها  ُب ٣تملها أف جذك  كتؤكد  النتائج  ا١تتوصل
السوريُت  إٔب ٖتطيم  ببلدىم  كىجرهتم منها  كفقداف  كل  ما  ٯتتلكوف  كخاصة األمن  كا١تأكل  ،كما تشَت  
النتائج  إٔب أف  األغلبية  من ىؤالء  األطفاؿ  يعانوف  من اضطرابات  نفسية  كاضحة  ،كأف  مشكبلت القلق  

ستقرار  كا١تشكبلت العقبلنية هتيمن علة  جدكؿ  األبعاد  العيادية  ٢تؤالء  األطفاؿ  ،كأف من أىم    ،الغضب ،لبل
يهم ىي  ا١تيكانيزمات  الدفاعية اليت  يعتمد عليها أطفاؿ  البلجئُت السوريُت  للخفض من حدة التوتر كالقلق  لد

االنفعالية  كا١تشكبلت  االضطرابات بُت أنو ال يوجد فرؽ داؿ إحصائيان  البحث االنكار كاالسقاط كخلص
 ١تتغَت  ا١تستول التعليمي. كفقان  السلوكية لدل أطفاؿ البلجئُت السوريُت

 
 
 



 تركيب-م، جبهعة أديبهبى14/5/2016-13 األحببث العلوية احملكوة املشبركة يف املؤمتر العلوي الدويل األول: الالجئوى السوريوى بني الواقع واملأهول

409 
 

 :مقدمة 
ُب سوريا كدكؿ اٞتوار فمعظم البلجئُت السوريُت ة ٖتديا جديدا لوكاالت اإلغاثة النفسي تعترب الصحة

 د على ا١تدل الطويل، ٦تا ٬تعل مستويات العنف داخل أسرىم  ا٢تاربُت من جحيم اٟترب يعانوف من التوتر الشدي
 مرتفعة   كاألطفاؿ ضحيتها األكٔب.

كىي  مرتبطة  أساس     تلك القدرة  على التكيف  مع البيئة  كمع  ما  ٭تيط  بنافالصحة  النفسية ىي 
 ،ا  افتقده  السوريوف  ُب ببلدىمم شعور  باألمن كاالستقرار، كىذامع  ال جتماعيكالتوافق  اال ،باالتزاف النفسي

باط  ،كمن  ىذه  الوسائل  ٨تو  عدة كسائل  للحد  من  القلق  كالتوتر  كالضغط  كاإلح فقاموا بتوجيو  تفكَتىم
ُت كراءىم  البلد كا١تأكل كا١تمتلكات  كالعادات  تارك دكؿ أخرل ْتثا بالدرجة األكٔب عن األمنإٔب  ا٢تركب كاللجوء

الواقع  أمر    العقيدة  كالذكريات  بكل  أنواعها  اٟتلوة  كا١ترة  ،كلكن  ىذا ا٢تركب  أك  اللجوء  كافك  كالتقاليد
غًتاب كل ىذا كاف  لو باال إٔب كاقع بدكف ماؿ أك أكل التوتر باإلضافة إٔب صعوبة غي التوجو  ا١تكا٘ب كاالحساس

كمعاناة نفسية كاضحة  ا١تعآب كاليت راح ضحيتها  دكر ُب الزيادة من حدة التوتر القلق كالتخبط ُب صراعات 
لديهم  مستول  منخفض "ماكفابيل" لكثَت  من  الصغار الذين ٖتدثنا معهم   األطفاؿ بالدرجة األكٔب فقد قالت

طويلة  فإف  ىناؾ  نتحدث عن االكتئاب لفًتات عندما كلكن  ،اجم عن تغيَت ظركؼ معيشتهمالن من االكتئاب
 .1أنو ٯتكن  أف يؤدم  ّٔم  إٔب مرض نفسي  طويل  األمد ليبل كاضحا  ب

رئيسة منظمة  األمم  ا١تتحدة  ُب  لبناف  "تانياشابويسات" ُب مقالبة  أجرهتا  مؤخرا مع   كقد صرحت
Dw . بأف االكتئاب  كالعنف  يصبحاف أكثر سوءا كخاصة  بالنسبة لؤلطفاؿ 

كىذا ما تؤكده االحصائيات  ا١تسجلة  كاىتماـ  الباحثُت،  ٤تسوسان  كتشهد ظاىرة  اللجوء السورم ارتفاعان 
مبليُت  الجئ  سورم  مسجل  لدل  ا١تفوضة ُب دكؿ اٞتوار (نصفهم من  األطفاؿ)  4.8فهناؾ أكثر من 

 15مبليُت شخص داخل سوريا كقد ًب  عبور أكثر من   6.6باإلضافة إٔب مئات اآلالؼ ُب أكربا،كما نزح 
 .2 عن ذكيهم  اٟتدكد السورية إٔب دكؿ  اٞتوارألف  طفل  منفصلُت

كما تعرفو ىذه الظاىرة ىو االنتشار الواسع  بُت كبل اٞتنسُت كا١تستويات، حيث أف  العوامل  ا١تهيأة 
كا١تثَتة  اليت  أدت  للهركب من ببلدىم  كاحدة كاليت  جعلتهم  يتخبطوف  ُب مشكبلت  كمعاناة  نفسية متمثلة  

 ساف  كمرارة اللجوء  كغربة  الوطن ُب  كجع  االن

                                                           

عربية ،ا١توقع االلكًتك٘ب  SKYNEWأطفاؿ سورية (يل اٟتلم الضائع 1
http://WWW.SKYNEWSARABIA.COM/article / web  

أطفاؿ  سورية  (تقييم  كضعهم ك٤تاالت  ٛتايتهم  كمبادرات رعايتهم)، اٯتاف موسى النمس، ا١تركز السورم  للدراسات   2
 .2014كاألْتاث، أكت ،

http://www.skynewsarabia.com/
http://www.skynewsarabia.com/
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أطفاؿ اللجوء كاليت ًب نشرىا من خبلؿ  اإلذاعة  اٞتزائرية، ًب  تسجيل   سلوكيات كُب دراسة حوؿ
أعراض لدل أطفاؿ اٟترب ُب سوريا كالعراؽ كغزة  تًتاكح بُت النفسية كالصحية، كاالكتئاب كصعوبة النـو كالقلق  

 اٟتزف  كالتمرد  كالسلوؾ  العدكا٘ب .  كالعصبية  االجهاد ،أك عبلمات
حة  العقلية  كالنفسية، ٓب  عن تقييم  االستجابة  السورية للصكٕب من ا٢تيئة  الطبية  الدكلية كُب تقرير أ

من األطفاؿ  %41ضمنهم  األطفاؿ  ،فإف ٟتالة البلجئُت  السوريُت، كمن  صورة أكثر كضوحان سم ير  ينشر بعد
 .1سورية حاكلوا  االنتحار  نتيجة الضغوط كالظركؼ  السيئة اليت يعانوف منهاُب ٥تيمات  اللجوء ال

أف نتطرؽ  ٢تذا  ناا١تتواضع كالبسيط  اىتمامنا  ّٔذه  الفئة من آّتمع كإرتأي من خبلؿ ىذا العرض
ا١توضوع ا١تتمثل ُب كاقع الصحة النفسية لدل األطفاؿ البلجئُت السوريُت كمعرفة معاشهم النفسي كاىم  

 ليت يعا٘ب  منها  ىؤالء  األطفاؿ.ا١تشكبلت النفسية  ا
 اإلشكالية:

ة على النحو غة  اإلشكاليٯتكن  صيا ،سألة  اليت  ٖتتاج  إٔب الدراسة كالتوضيحا١ت٦تا سبق ذكره حوؿ 
 ؟ النفسيمعاشهم  قع الصحة  النفسية لدل األطفاؿ البلجئُت السوريُت؟ كما ىوما ىو  كا التإب:

 كلتوضيح  مشكلة  الدراسة  أكثر  نطرح  التساؤالت  التالية :
 ؟السوريُت؟ كما مدل شيوعها بينهم ا١تشكبلت النفسية اليت يعا٘ب منها  األطفاؿ البلجئُت ما ىي أىم  -
 السوريُت؟ ا١تيكانيزمات الدفاعية اليت يلجأ  إليها األطفاؿ البلجئُت ىي  أىمما  -
دل األطفاؿ  البلجئُت  بُت ا١تشكبلت السلوكية  كاالنفعالية  ل ىل يوجد فركؽ ذات داللة إحصائية -

 ١تتغَت  ا١تستول  التعليمي؟  كفقان  ،السوريُت
 :الفرضيات

كتعد  من أىم  ا١تراحل  كض كاختبار  صحتها  أك خطئها  ،البحث العلمي  يعد مرحلة صياغة  الفر إف 
ا  مسودة  أك مشركع  قانو٘ب االجتماعية  فإف  الفرضية  العلمية  ليست  قانونا  علميا  كإ٪ت ا١تنهجية ُب الدراسات

بُت  الظواىر قيد الدراسة  كالبحث  كالعوامل  ا١توضوعية  ا١تؤثرة  فيو  عبلقةال فهي أفكار مبدئية  تدرس 2 علمي
3. 

ْتثنا    ؿ التوجو إٔب  صميم  موضوعنا البد من صياغة الفرضيات اليت تتبلءـ  مع موضوعفمن خبل
 :، فتم ٖتديدىا على النحو التإب كنقطة  ُب  دراستنا  ىذه

 اإلنكار  كاإلسقاط  ٠تفض حدة  التوتر  كالقلق  لديو ميكانيـز  ىعل يعتمد الطفل  البلجئ  السورم .1
                                                           

ع االلكًتك٘ب : اٞتزائرية ،ا١توقكالعراؽ كغزة ، اإلذاعة  أطفاؿ اٟترب ُب سوريا  1
http://www.radioalgérie.dz /news /ar/article/20140922/14221.html  

 57،ص 2005مدخل  ١تنهجية  البحث  االجتماعي  ،عياد  أٛتد، تلمساف جامعة  أيب بكر بلقايد ،2
 .45،ص1986األسس العلمية  ١تناىج البحث العلمي ،٤تمد اٟتسن احساف ،بَتكت ،دار  الطليعة  للنشر كالتوزيع،3
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يعد القلق كاالستقرار، كمشكبلت النـو من أىم ا١تشكبلت النفسية ا١تهيمنة على األطفاؿ البلجئُت  .2
 .السوريُت

توجد فركؽ ذات داللة إحصائية بُت ا١تشكبلت السلوكية كاالنفعالية لدل األطفاؿ البلجئُت السوريُت  .3
 ا١تستول التعليمي. كفقان ١تتغَت 

 أىداؼ الدراسة : ترمي  ىذه  الدراسة  إٔب ٖتقيق األىداؼ  التالية: 
التعرؼ على كاقع الصحة النفسية لدل األطفاؿ  البلجئُت السوريُت ككذا معاشهم  النفسي  من خبلؿ   -

الدفاعية  اليت  يلجئوف  إليها  التطرؽ  ألىم  ا١تشكبلت النفسية كمعرفة مدل شيوعها بينهم، كأىم  ا١تيكانيزمات  
 للخفض من حدة التوتر  كالقلق.

بُت  ا١تشكبلت  السلوكية  كاالنفعالية  لدل  األطفاؿ   إذا  كاف  ىناؾ فرؽ داؿ إحصائيان التأكد ٦تا    -
 البلجئُت  السوريُت  قضايا  كفقان  ١تتغَت  ا١تستول  التعليمي. 

 كتشخيص معاناهتم    البلجئُت  السوريُت  كقضاياىم بياف حاؿ -
 أىمية  الدراسة  :  

،كبالتإب  من  تناك٢تا  موضوع  الصحة  النفسية  لدل  األطفاؿ  البلجئُت  السوريُت   تنبثق أ٫تية الدراسة
تثمار  كاس ،بواقعهم  إٔب  ا١تستول  ا١تأموؿكحملاكلة  االرتقاء   ،تقدٙب حلوؿ موضوعية على شكل إجراءات كقائية

 البلجئُت.البحث من قبل ا١تعينُت  بشؤكف   نتائج  ىذا
 : منهجية الدراسة

إف دراسة أم موضوع تتطلب أدكات كمنهجية ْتث تتمثل ُب ٣تموعة  القواعد كا٠تطوات كاإلجراءات   
كالبحث  اٟتإب  كغَته  من البحوث  الوصفية  ،يتناكؿ  1إٔب اٟتقائق العلمية  للتوصل العمل اليت يعتمد عليها

 عرؼ على  معاشهم  النفسي  نتيجةالت  ؿ  البلجئُت السوريُت، كبالتإبلدل  أطفا كاقع  الصحة  النفسيةدراسة 
اتباع  الوصف  كالتحليل  منهجا  كٞتوئهم  لبلداف أخرل اٗتاذىا كمأكل ٢تم كعليو  كاف الزما علينا ٢تركّٔم

 البحث  تطلب  استخداـ  الطرؽ  كاألدكات  التالية:كالقياـ  ّٔذا   ،كاختبار  األدكات كالطرؽ ا١تناسبة لوللدراسة 
االعتماد على تقنية  ا١تقابلة كا١تبلحظة لتكوين تصور عاـ عن ىؤالء  األطفاؿ خاصة أثناء الدراسة  

 االستطبلعية.
 سيد  عبد الرٛتاف خيصية ١تشكبلت الطفل من إعداد ٤تمدا١تقابلة  التش استخداـ  قائمة

 : الدراسة  األساسية
 نة  الدراسة : عي -

                                                           

،ص 2002، 1تدريبات على منهجية  البحث العلمي  ُب العلـو االجتماعية  ،زكراٌب رشيدة  ،اٞتزائر  ،دار  ىومة  للنشر  ،ط1
112. 
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األطفاؿ  تواجد  ىؤالء   لتحقيق الغرض من ىذا  البحث ًب اختيار عينة مقصودة أم على أساس
طفل الجئ سورم،  50لتلبية حاجياهتم األساسية، كعليو تكونت عينة  البحث من   بالشوارع   بغرض التسوؿ

 اٞتزائر . –ذكور  متواجدين ُب  شوارع  كالية  تلمساف 22إناث ،  28
 مدة  الدراسة :   -

كىذا  من هناية  شهر  جانفي  إٔب غاية  بداية  شهر   استغرقت  مدة الدراسة حوإب  الشهر  كنصف
مارس  ،ككانت  ا١تقاببلت  متقاربة  مع كل اٟتاالت، كقد سهل  علي ا٬تادىم  نظرا  لتمركزىم ُب أماكن  ٤تددة 

 د .دفعهم ذلك عدـ معرفتهم اٞتيدة  بالببل
 : اإلحصائية  ا١تستخدمة ُب الدراسةاألساليب  -

ا١تتوسطات   لدراسة، استخدـ الباحث ٣تموعة من األساليب اإلحصائية،كحساب١تعاٞتة نتائج  ا
أحادم  التصنيف  باستخداـ  الرزمة  اإلحصائية   ا١تئوية  ،كٖتليل  التباين رافات ا١تعيارية  كحساب النسبكاال٨ت

 .SPSSللعلـو  االجتماعية  
 عرض  كمناقشة النتائج   -
 عرض النتائج  .1
 عرض نتائج دراسة الحالة األولى 

جنسيتها سورية ًب اللقاء األكؿ  سنة ،ذات  مستول دراسي ابتدائي ك  14سهى مراىقة تبلغ من العمر 
اليت كانت  بعكس النظرات  ،تبدك ُب نشاط كحيوية  كابتسامة ا١تعارضة ،ْتيث كانتكعدـ عها بإقباؿ كتفهم م

 حك العينُت  ُب كل  االٕتاىات مع 
تنتمي اٟتالة إٔب عائلة فقَتة، من أـ ربة البيت  كأب  متقاعد، كىي  ٖتتل  ا١ترتبة  األكٔب  بُت  إخواهنا  

للسوابق ا١ترضية  فهي  ٓب تذكر  أهنا  أصيبت  ٔترض  كال تعا٘ب   كىذا  بالنسبة  للًتتيب  العائلي ،أما  بالنسبة 
من أم  مرض  فيما  ٮتص الوضع   الراىن  للحالة  كىي  حاليان  تعيش  باٞتزائر  بوالية  تلمساف  تعرفنا  عليها  

لرب كاإلحساف، كىي ٖتمل الفتة ُب الطريق مدكف فيها أهنا  من عائلة سورية  الجئة  كتطلب  ا١تساعدة من ذكم ا
حسب  تصريح  اٟتالة نقوؿ أهنا فقدت األب كأختيها خبلؿ  القصف ُب سوريا كبقيت ىي كاألـ كأخت تبلغ  

سنوات، كتقوؿ أهنم يعيشوف ُب مستودع تربع بو فاعل خَت كساعدىم  اٞتَتاف  ببعض  ا١تستلزمات   6من العمر 
يما  ٮتص  قوت  يومهم  فهم  مضطركف  للتسوؿ  لتحقيقو  من الفراش كاللباس  كبعض  ا١تعدات  البلزمة ،أما  ف

ألف ا١تدة  قد  طالت  حسب  تصر٭تاهتا أما  بالنسبة  للوضع العاطفي  العبلئقي  تصرح  اٟتالة  أهنا  عاشت  
 طفولة ٯتلئها  العطف  كاٟتناف  الذم  كفره الولداف  كاٞتو العائلي  كاألخوات  الثبلث.

ا  مع ٚتاعة  الرفاؽ  فتصرح  أهنا  كانت جيدة  جدا  تقوؿ  :"كاف  ٕب رفيقات  أما بالنسبة لعبلقاهت
حياٌب  قضيت  معاىم  أحلى  أياـ  حياٌب " كقد  فقدهتم  كلكن ال تعرؼ  كيف  إذا  با١توت  أك با٢تجرة، أما 
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باليأس  بالدمار  كىذا   كلو  ٓب بالنسبة  لعبلقاهتا  ُب اٞتزائر كبلجئة  سورية  تقوؿ  أهنا  ٖتس بالغربة  باٟترماف  
 يسمح  ٕب  كٓب يًتؾ ٕب  ٣تاال  بأف أقيم  صداقات  جديدة 

فيما ٮتص اآلليات  الدفاعية  اليت  تبُت  لنا  استعما٢تا  من طرؼ  اٟتالة  كىي  االنكار، فهي  ٖتاكؿ  
جة  لوضعيتها  الراىنة، كٖتاكؿ  اظهار  إنكار  ا١تعاناة  كاإلغًتاب  كتنكر  ذلك التوتر  كالقلق  الذم  تعيشو  نتي

أف  كالدهتا  أحسنت اختيار البلد  الذم  ٞتئوا  إليو  ألنو كفر ٢تم  ا١تأكل  كاألمن  الذم  افتقدكا إليو  ُب بلدىم  
األـ ،كما تستعمل اٟتالة  آلية  دفاعية  أخرل  كىي  االسقاط ْتيث  ىي تسقط كل ا١تعاناة  اٟتالية  على  

السورم  الذم  فشل  ُب ٖتقيق األمن ككذلك  على  العرب  كاٟتكاـ العرب  الذين  جعلوا القضية  األمن  
 السورية  بعيدة  عنهم  كمشكل  ٓب  ٯتسسهم 

مبلحظة: من خبلؿ تطبيق قائمة  ا١تقابلة  التشخيصية  ١تشكبلت  الطفل ،أبدت  اٟتالة نوع  من 
 تفضل  التحدث عن تفاصيل  حياهتا  ككانت  النتائج  كاآلٌب :  الرفض  االختبار ،قالت  أنو  ٦تل ،ككانت 

معاناة  اٟتالة من ٣تموعة من االضطرابات النفسية أ٫تها  القلق  الغضب، عدـ االستقرار  ،اضطرابات 
، ضعف العبلقة  مع الرفاؽ، االضطرابات  السلوكية  كالسيكومًتية ، ْتيث  أف  كل الدرجات  احململ   النـو

 أثناء  قياس  ىذه  االضطرابات  كانت  تفوؽ ا١تتوسط. عليها 
 خبلصة التشخيص:

من خبلؿ  ما اسفرت عليو نتائج ا١تقاببلت ،ككذا  قائمة  ا١تقابلة  التشخيصية  ١تشكبلت  الطفل حملمد 
 السيد عبد الرٛتاف  تبُت  ما يلي :

كاالستقرار كاالغًتاب   األمنقها لشعورىا باالضطهاد كعدـ التخفيف من توترىا كقل٤تاكلة اٟتاؿ  -
 دفاعيتُت . على  االنكار كاالسقاط كآليتُت كاعتمادىا

 ٖتسر اٟتالة من الوضعية اآلنية كالغَت مصرح ّٔا مباشرة  -
عًتؼ ُب ٣تتمع  ال ي ع  احمليط ا٠تارجي  ،فهي ترل  أف كجودىا  أشبو بعدمو كىيمسوء تكيف اٟتالة  -

ببلت ىو الشعور بالقلق  كعدـ األمن  كاالستقرار  ،كىذا كاف  كاضحا من خبلؿ ا١تقا ّٔاك كذا ما ١تسناه
 من خبلؿ تطبيق قائمة ا١تقابلة  التشخيصية  ١تشكبلت الطفل  حملمد السيد عبد الرٛتاف 

ضغط  من ببلدىم كتعرضهم  لبلضطهاد  كالكىذا راجع ٢تجرهتم  ،نفسية٘ب اٟتالة من عدة مشكبلت تعا -
كنقطة تعريف بأنفسهم   ا١تسجد الذم كاف نقطة بدايةسول  ن  منهاال يعرف بلد كا١تعاناة  ككصو٢تم إٔب

 استغاثة  كنقطة
 عرض نتائج  دراسة  اٟتالة  الثانية: -

الكبلـ  ككثَت  متوسط ،قليل   سورم اٞتنسية كذك  مستول تعليمي ،سنة 13امي مراىق  يبلغ من العمرر 
 كقلقا أثناء  أكؿ  لقاء  كما أنو  ٭تمل نظرات  حزينة كحائرة   متوتران  الصمت  حيث بدا
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ينتمي اٟتالة  إٔب عائلة متواضعة  حيث  أف األـ  ربة البيت  كاألب  يشتغل  أعماؿ حرة  ،ك٭تتل  رامي  
ٓب  يذكر  أنو  ا١ترتبة الثانية ُب أسرتو  حيث إف لو أختان  كحيدة  تكربه  سنا ، أما بالنسبة للسوابق  ا١ترضية  فإنو 

 أصيب  بام مرض  اضطره  للدخوؿ  ا١تستشفى  كىو  حاليا  ال يعا٘ب  من أم  مرض .
كفيما ٮتص   الوضع  الراىن  للحالة  ،فحسب  تصر٭تاتو ىو  يعيش مع أسرتو  ا١تتكونة من األب كاألـ  

موره  فهو  يشتغل ٛتاال  بسوؽ  كاألخت  ُب  كالية تلمساف  باٞتزائر  ُب منزؿ  بالكراء  ،ألف األب  تيسرت أ
اٞتملة  للخضر  كللفواكو  ،لكن  مدخوؿ  األب ال يكفي  لتلبية  كل  اٟتاجيات  األساسية  كىذا  ما اضطر 

الولد  للتسوؿ  ١تساعدة  األب، أما بالنسبة للوضع  العاطفي  العبلئقي يصرح  رامي أنو  ٭تمد اهلل  على أنو  ٓب  
عائلتو  ألهنم ٯتثلوف لو كل  حياتو  كأهنم  مصدر األمن  بالنسبة  لو  كألختو ،أما  يفقد أم أحد من أفراد 

بالنسبة لعبلقتو  مع ٚتاعة  الرفاؽ  يصرح  بأنو  قضى أٚتل  أياـ حياتو مع أصدقائو ُب ا١تكاف  الذم كاف  
غريب  ال يعرؼ لو ال يقطن  بو "حلب" أما  حاليا فليس  لديو  أم صديق  يقوؿ أف سبب ذلك أنو  ُب بلد  

 عادات  كال تقاليد  كال ٢تجة  كاليت  قاؿ  عنها أهنا  صعبة  كغَت  مفهومة 
فيما ٮتص  اآلليات الدفاعية  اليت  يستعملها  اٟتالة فهي "االنكار" حيث ٭تاكؿ  انكار  ا١تعاناة  اليت  

عمل  آلية" ل  حياة" كما  يستيعيشها  من جراء  ىجرهتم من بلدىم  كيقوؿ  بأنو  يعيش مع أسرتو "أٚت
حسب تصر٭تاتو"إٔب شافوا أنو القضية  السورية  ما   االسقاط" حيث يسقط كل ما  حدث ٢تم راجع  إٔب العرب

 بتخصهم" 
: أف اٟتالة  ليةالطفل توصلنا إٔب النتائج  التا مة ا١تقابلة  التشخيصية  ١تشكبلتتطبيق قائ كمن خبلؿ

كالعبلقة  مع بات النفسية كىي القلق، الغضب، عدـ االاستقرار، اضطرابات النـو  تعا٘ب من ٣تموعة من االضطرا
أثناء قياس  ىذه   الرفاؽ  االضطرابات السلوكية كالسيكوسوماتية، حيث أف كل الدرجات احملصل عليها

 االضطرابات  كانت  تفوؽ  ا١تتوسط.
١تقابلة  التشخيصية  ١تشكبلت الطفل  خبلصة  التشخيص : من خبلؿ نتائج  ا١تقاببلت  ككذا  قائمة ا

 حملمد  السيد  عبد الرٛتاف  تبُت  ما يلي :
معاناة رامي نفسيا من اٟتالة الراىنة أم تواجده ُب بلد غريب  كالوضع  ا١تزرم  الذم  يتخبطوف   -

 فيو باإلضافة إؿ ٦تارسة  سلوؾ التسوؿ  
ما أسفرت عليو قائمة ا١تقابلة  امعاناة اٟتالة من عدة مشكبلت نفسية متفاكتة اٟتد، كىذ -

 التشخيصية  ١تشكبلت الطفل 
مع احتقار كرفض رامي للعآب ا٠تارجي العتباره مصدر كسبب ا١تعاناة مع غياب االتصاؿ  -

اآلخرين  كٕتنب  النقد كعدـ  االستماع  للغَت  ،مع  الشعور  بالقلق  كالتوتر  ك٤تاكلة  إظهار  الرضا  عن الوضع  
 اٟتإب 

 النتائج ا٠تاصة  باألطفاؿ البلجئُت السوريُت كفقا ١تتغَت  ا١تستول التعليمي:عرض  -
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 : يبُت النسب  ا١تئوية  ا٠تاصة  با١تستول  التعليمي  لؤلطفاؿ  البلجئُت السوريُت: 01اٞتدكؿ 
 العينة ا١تدركسة من األطفاؿ البلجئُت  السوريُت ا١تستول التعليمي 

 بدكف التعليم
 % ف ؾ

03 50 6 
 64 50 32 ابتدائي
 30 50 15 متوسط

) أف أغلبية  األطفاؿ  البلجئُت السوريُت  الذين أقيمت  عليهم 01نبلحظ من خبلؿ اٞتدكؿ رقم (
ٍب يليها  األطفاؿ  الذين   %64الدراسة  يقع  مستواىم  التعليمي ُب ا١ترحلة  االبتدائية  بنسبة  مئوية مقدارىا  

كا١تبلحظ أننا  سجلنا  أطفاؿ  بدكف  تعليم   %30ٕتاكز ا١ترحلة  االبتدائية  إٔب مرحلة  التعليم  ا١تتوسط  بنسبة 
 .%6بنسبة 
 كا١تشكبلت السلوكية  بُت أطفاؿ البلجئُت السوريُت. عرض س النتائج ا٠تاصة ٔتدل شيوع االضطرابات -

األطفاؿ   النسب ا١تئوية  ١تدل  شيوع االضطرابات كا١تشكبلت السلوكية بُت) يبُت02ؿ  رقم (اٞتدك 
 االجئيُت  السوريُت:

 العينة ا١تدركسة من األطفاؿ  االجئيُت السوريُت االضطرابات
 % ف ؾ

 82 50 41 القلق
 76 50 38 الغضب

 30 50 15 ا١تخاكؼ ا١ترضية
 38 50 19 مشكبلت منزلية

 64 50 32 مع الرفاؽ مشكبلت العبلقة
 62 50 31 مشكبلت سلوكية
 60 50 30 اضطرابات النـو

 42 50 21 اضطرابات اإلخراج
 66 50 33 عدـ االستقرار

 00 50 0 مشكبلت مدرسية
 52 50 26 مشكبلت التغذية كالصحة

 00 50 00 ىبلكس حسة
 50 50 25 اضطرابات سيكوسوماتية
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من األطفاؿ  االجئيُت السوريُت  هتيمن   %82نبلحظ  أف نسبة  ) 02من خبلؿ  اٞتدكؿ رقم (

من األطفاؿ  هتيمن  عليهم مشكبلت الغضب ،كبنسبة مئوية  مقدارىا   %76عليهم  مشكلة  القلق  كبنسبة 
هتيمن  على ىؤالء  األطفاؿ  ا١تشكبلت  لنفسية  ١تتمثلة  ُب عدـ االستقرار  منها: (مشكبلت   %60يتجاكز 

ة  مع الرفاؽ  ،ا١تشكبلت  السلوكية  ،كاضطرابات النـو  كبعد  ما  ٧تد كل  من مشكبلت  التغذية ك العبلق
ٍب  %42ٍب  تليها  اضطرابات  اإلخراج  بنسبة   %50الصحة كاالضطرابات  السيكوسوماتية  بنسبة تتجاكز 

 نبلحظ  أم اضطراب  عقلي كاضح  كا١تبلحظ أننا  ٓب %30ا١تشكبلت ا١تنزلية كا١تخاكؼ  ا١ترضية بنسبة تتجاكز 
بينهم  ،كما  أهنم  أجابوا ب(ال) على  كل  البنود ا٠تاصة با١تشكبلت ا١تدرسية  كذلك  ألف  كل أفراد  العينة  

 ىم حاليا ليسوا  ملتحقُت  با١تقاعد الدراسية  
ل األطفاؿ  بُت  ا١تشكبلت  السلوكية  كاالنفعالية لد لنتائج ا٠تاصة  بدراسة  االختبلؼعرض ا -

 البلجئُت السوريُت  كفقا  ١تتغَت  ا١تستول  التعليمي :
الفركؽ بُت االضطرابات االنفعالية   لدراسةالتبُت  ) :يبُت  نتائج  ٖتليلي03رقم (  اٞتدكؿ -

 كا١تشكبلت  السلوكية  لؤلطفاؿ  البلجئُت  السوريُت كفقا  ١تتغَت  ا١تستول التعليمي:

٣تموع  ا١تصدر
 ا١تربعات

ات درج
 اٟترية

قيمة  التباين
Fالتجربيبة 

قيمة 
Fاٞتدكلية 

مستول الداللة 
 0.05ا١تعنوية 

 16.69 02 33.380 بُت آّموعات

 غَت دالة 3.23 0.021
داخل  
 812.066 47 38167.1 آّموعات

  49 38200.48 آّموع
) أنو ال يوجد فرؽ داؿ  احصائيا  فيما ٮتص  درجات  االضطرابات 03تبُت من خبلؿ اٞتدكؿ رقم (

االنفعالية  كا١تشكبلت  السلوكية  كفقا  ١تتغَت  ا١تستول  التعليمي  ،أم  مهما  كاف  ا١تستول  التعليمي  
 ٗتتلف لؤلطفاؿ  البلجئُت  السوريُت  ،فا١تشكبلت  النفسية  لديهم كاحدة  كال  

 مناقشة النتائج  في  ضوء  فروضها :  .2
 : أوال: مناقشة  النتائج  الخاصة  بالفرضية األولى
ميكانيـز  "اإلنكار" ك"اإلسقاط" ٠تفض حدة التوتر  نص الفرضية: يعتمد  الطفل البلجئ السورم على

 ك القلق لديو .
يتضح  لنا جليا  استخداـ  كلتا  اٟتالتُت  االنكار   ،توصل  إليها  بدراسة  اٟتالتُتمن خبلؿ  النتائج  ا١ت

كاالسقاط كآليتُت دفاعيتُت ٠تفض حدة التوتر  كالقلق  لديهم ،حدث نصل  إٔب  تأكيد  الفرضية األكٔب ،فهؤالء  
األطفاؿ  يعيشوف  معاناة  نفسية  كقلق  كاضح  ،فقد ٞتئوا إٔب  ببلد  غريبة عليهم  ْتثا عن  األمن  الذم 
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قدكه ُب ببلىم  كىركبا من اٟترب  كالدمار، كالقصف الذم جعلهم يعيشوف ُب قلق  كتوتر شديد كجرد ىم افت
من  كل  ٦تتلكاهتم  ،لكن  ٞتوءىم ٓب يكن اٟتل، فقد كجدكا أنفسهم ُب ببلد غريبة  من كل اٞتوانب  كالشوارع  

هم  ككل ىذا  يزيد  من حدة  توترىم  ىي  مأكاىم  الوحيد  كالتسوؿ  الطريقة  الوحيدة  ٞتلب  قوت  يوم
كقلقهم ألهنم  دخلوا  ُب طريق  ٣تهوؿ  ا١تسلك  ٦تا  أدل  ّٔم  لتبٍت  آلية  "االسقاط" إلرجاع سبب كضعهم  
الراىن  إٔب عوامل  ال دخل ٢تم  ّٔا  كتربئة أنفسهم  من السبب ،ككذلك كاستعماؿ آلية  "االنكار" لكي  ٭تاكؿ 

بالوضع  الراىن  كاخفاء حجم  ا١تعاناة  اليت يتخبط ّٔا  مع نفسو  ككذلك أماـ   الشخص إرضاء  نفسو
 اآلخرين.

 :الثانيةثانيا :مناقشة النتائج  الخاصة بالفرضية 
على ا١تهيمنة  من أىم ا١تشكبلت النفسية ،نص الفرضية: يعد القلق كاالستقرار  كمشكبلت  النـو

معاناة األطفاؿ  البلجئُت   ) اتضح لنا جليان 02اٞتدكؿ رقم (ب ض النتائجاألطفاؿ البلجئُت السوريُت من خبلؿ عر 
 نظران  ،عاد  العيادية  ٢تؤالء  األطفاؿالسوريُت  من ٣تموعة  من ا١تشكبلت  النفسية  كيتصدر  القلق  جدكؿ  األب

لعطف  حاجاهتم  لبالفراغ  كاالغًتاب ،باإلضافة  إٔب نوبات الغضب  اليت ٗتفي  ٠توضهم  الدائم  كشعورىم 
النفسي  أك العبلئقي، كاألمن االىتماـ باإلضافة إٔب عدـ  االستقرار  إما  على الصعيد  كاٟتناف  كطلبهم  اٟتماية 

كاٟتماية   االقتناع  التاـ  بأهنم  غرباء  كال ٯتنهم الوثوؽ  أك االعتماد على اآلخرين  من  حيث  الدعم إذ لديهم 
ما  عايشوه من  ٞتوءىم  خاصة  ُب  آّتمع  الفكرة  تبلورت  لديهم من خبلؿ  كىذه ،الذم ٭تتاجوف إليو

...إْب  كبالتإب  فا١تشكبلت  السلوكية ما ىي آلية  للتخلص من مشاعر  ا٠توؼ  اليت  تغريهم  كالبحث  عن 
د اللجوء كّٔذا  ٧تد  تأكيد  البقاء  كتعويض االقصاء  الذم  مارسو  عليهم اإلرىاب  ُب ببلدىم  كالغربة  ُب بل

 أف نتائج  ىذه الفرضية قد ٖتققت  بقدر مقبوؿ.
 ثالثا: مناقشة النتائج ا٠تاصة بالفرضية الثالثة: 

ا١تشكبلت السلوكية كاالنفعالية لدل األطفاؿ   بُت  نص الفرضية: توجد فركؽ  ذات داللة  إحصائية
 ليمي.١تتغَت ا١تستول  التع البلجئُت السوريُت كفقان 

ا١تشكبلت السلوكية   ) أنو ال يوجد فرؽ داؿ إحصائيان يبُت03بلؿ اٞتدكؿ رقم (ح لنا من خاتض
كاالنفعالية لدل األطفاؿ البلجئُت السوريُت كفقان ١تتغَت ا١تستول التعليمي، كّٔذا ٓب تتحقق الفرضية  الثالثة كيفسر  

رب  كا٢تجرة  ٔتحض إرادهتم  كإ٪تا  ظركؼ  اٟتبأف األطفاؿ  البلجئُت السوريُت  قد ٗتلو عن الدراسة ليس  ىذا 
كاألعمار   كا١تعاناة  كانت كاحدة على الكل الفئاتحتمت عليهم  ىذا الوضع اٟتإب  كاللجوء، ىي اليت

 كاألجناس كىذا  ما أدل  إٔب نتائج  متشأّة  لدل  كل  األطفاؿ  كغياب  الفركؽ  بينهم إٔب حد كبَت.
 الخاتمة :

حث  دراسة  كاقع  الصحة  النفسية  لدل  األطفاؿ  البلجئُت  السوريُت  من خبلؿ تناكؿ  ىذا الب
ا١تتوصل   التطرؽ ١تعاشهم النفسي  كأىم  ا١تشكبلت النفسية  ا١تهيمنة عليهم  ،كلقد  تبُت  لنا من خبلؿ  النتائج 
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رب كالدمار الذم ٟتق  ئُت السوريُت ٘تتد إٔب اٟتاألطفاؿ  البلج إليها  أف جذكر مشكبلت الصحة النفسية
٦تتلكاهتم كذكرياهتم  كقيمهم كعاداهتم  كتقاليديهم  كٞتوئهم   اضطرىم للهركب كا٢تجرة كالتخلي عن كلك  بببلدىم

ألبسط اٟتاجيات معايشة   إٔب بلداف غريبة ليواجهوا ّٔا ما ٓب يتوقعوه من اإلحساس بالغربة كغياب ا١تأكل كاالفتقار
ىذا  كاف لو  دكر ُب نشوء ٥تتلف   إٔب القاسية  من الربد  كاٟتر، كلكؼ الطبيعية اٞتوع  كالعطش كمن الظر 

 ا١تشكبلت النفسية لدل  ىؤالء  األطفاؿ.
كينشأ فيو  كيًتىب على  ىدية، كىو البيئة اليت يفتح  حواسو  ذف فالبلد ىي الوعاء الذم  ٭تتض الطفل إ

لم  مبادئها ،ففيها ٖتدث تفاعبلت الطفولة مع اٟتياة كّٔا  على عناصرىا ليتحسس جوانبها  كيتذكؽ قيمها كيتع
يتأثر كمنها ٕتٌت الثمرة الطيبة، أم طفولة بصحة  نفسية  سليمة كمستقرة، كإف  فقدت البلد  فقد  جنت  على 

 جيل  بأكملو.
مستمر  جي، كُب  تناقضالتوافق ا٠تار  اخلي، ك٤تاكلة إظهارالد يبقى الطفل  البلجئ السورم بُت الصراع

 خرل.كعالة على آّتمعات األ ،زمة كإحساسو ا١تستمر بأنو  غريبتلقيو  العناية البل كذلك  لعدـ
 :توصيات ومقترحات

 فيما يلي:٧تملها اليت من خبلؿ قيامنا ّٔذه الدراسة قمنا بالتفكَت ُب ٣تموعة من التوصيات كا١تقًتحات  
ظاىرة  تشرد  األطفاؿ  البلجئُت السوريُت  ،تتضمن  اعداد مركز  للمعلومات كالبيانات الدقيقة كاٟتديثة عن  .1

 أماكن  التشرد  كأكثر  األماكن  اليت  يتجو  إليها  ىؤالء  األطفاؿ .
م  كا١تعنوم إعداد برامج متكاملة لكفالة األطفاؿ البلجئُت السوريُت، تتضمن  الكفالة  من اٞتانبُت  ا١تاد .2

 ،ككذا  الرعاية  كالعناية الصحية  
،   مع معرفة  ميو٢تم كاىتماماهتماألطفاؿ  البلجئُت  السوريُت ضركرة تكثيف برامج االرشاد النفسي كسط .3

 كرغباهتم  كإتاىاهتم مع  تعديلها كاالستفادة منها عند بناء الربامج كا٠تطط القصَتة  كالطويلة ا١تدل.  
من أجل  لفت  النظر  إٔب  مشكلة  األطفاؿ  البلجئُت   ،عبلمي كالتوعية  داخل آّتمعتكثيف العمل اإل .4

السوريُت  كضركرة  تقبل  ىؤالء األطفاؿ  كإحدل  الفئات  ا٠تاصة  اليت  ٖتتاج  إٔب  الرعاية  كالعطف  
 كاٟتناف  

مع ضركرة  اختيارىم   متكامبلن  إعدادان  لة األطفاؿ البلجئُت السوريُتُب ٣تاالت كفا إعداد اليد العاملة .5
 اختيارىم تقبل  العمل  كسط  ىؤالء  األطفاؿ  ،كالنظرة  اإل٬تابية  ٨توىم  حيث يتطلب ،بعناية

جية  الربامج  العبل ضركرة تطوير البحوث  العلمية كالتخطيط  الواقعي كا١تشاركة  كآليات أساسية لتطوير .6
 كالوقائية  ٢تذه الظاىرة.

رُب  األطفاؿ البلجئُت السوريُت ،كذلك  بتعزيز ا٠تدمات  األساسية  كالتعليم  كالتدريب اٟتغ سد منابع الفرا  .7
 الصحية ...اْب. كخدمات  الًتفيو  كا٠تدمات
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 جئين السوريينالئل االغتراب النفسي وعبلقتو بالتوافق النفسي لدى
 سلطنة عمان –مسقط  –قابوس  السلطان جامعة -العاني  المجيد عبد مها. د

 مسقط. -واالستشارات للدراسات المؤشر -العطار تقي أ. أسعد
 ملخص الدراسة: 

أ٫تية ُب حظي موضوع االغًتاب النفسي اىتماما كبَتان من قبل الباحثُت ُب العلـو النفسية كالًتبوية  ١تا لو من   
حياة الفرد كلكونو ٯتثل احملك الستمتاع الفرد بصحة نفسية سليمة.  أف تداخل موضوع االغًتاب مع الكثَت من 
اٞتوانب النفسية كاالجتماعية كاالقتصادية كالسياسية، أضفى غموضان على ىذا ا١تفهـو كاختبلفا من حيث تعريفو 

الغًتاب اليت تؤثر ُب حياة الفرد كاليت تًتؾ اثأرا سلبية على استقطبت ظاىرة ا على كفق اٞتانب الذم يبحث فيو.
صحتو النفسية كالفسيولوجية كعلى تطوره كأبداعو العديد من الباحثُت كىذا ما تؤكده الدراسات اليت تطرقت 

 للكشف عن جوانب االغًتاب ك٣تاالتو كالسَت ّٔا قدما للبحث كالتقصي.

ب أصبح تعبَتا عن بؤس االنساف كآ١تو النفسي الذم يضفي عليو مشاعر كمن ىنا ٯتكن القوؿ بأف االغًتا     
القلق كاإلحباط كعدـ التوافق  مع الذات كمع احمليط، حىت أف الفرد ُب ظل ىذا الوضع ينسلخ عن إنسانيتو 
ك٤تتواه كينفصل عن أىداؼ كجوده بالشكل الذم تكوف ٪تط عبلقاتو االجتماعية من النوع الذم ال ٭تقق لو 

لسعادة كالرخاء كالطمأنينة كذلك لوجود مقاييس كثَتة متنوعة كمتناقضة تؤثر ُب سلوكية الفرد بشكل سليب ْتيث ا
تصبح ىذه ا١تقاييس ُب العبلقة مصدر لئلحباط كالشقاء ك٘تهد الطريق إلصابة الفرد باألمراض النفسية نتيجة لعدـ 

ر بالعزلة ٦تا يدفع الفرد أب سلوؾ متناقض كمؤٓب رٔتا يكوف القدرة على التوافق النفسي كالتكيف االجتماعي كالشعو 
 من ضمنها االنتحار.

لدل البلجئ السورم كٖتديدىا كالتعرؼ على تأثَتاهتا النفسي  كبناء على ما تقدـ فأف دراسة ظاىرة االغًتاب   
 ّٔذا كا١تعنيُت الباحثُت مساعدة كُب العبلقة ىذه على الضوء تسليط ُب أ٫تية كعبلقتها بالتوافق النفسي لو النفسية 

أمر يدخل ك  البلجئ نفسية ٮتدـ الذم بالشكل أسسها تطوير ككيفية العبلقة ىذه مدلوالت على للتعرؼ الشأف
بشكل مباشر ُب مساعدة األفراد كخاصة ُب ببلد ا١تهجر للتعامل مع ٤تتول ىذا ا١تفهـو كمسبباتو كي يكونوا أكثر 

 ة نفسية سليمة قدر ا١تستطاع كالعيش ْتياة يصحبها التفاؤؿ كالثقة بالنفس.دراية بو من أجل التمتع بصح

ىذه النتائج أب عدد  ضوءكتوصلت الدراسة ُب  كلتحقيق اىداؼ الدراسة ًب االطبلع على االدبيات السابقة.  
 ا١تنشودة.  األىداؼ أب بو الوصوؿ أجل السورم من لبلجئ تأىيل كالياتكا١تقًتحات  االستنتاجاتمن 
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 اللمقدمة :  

نساف ا١تعاصرة ٔتا ينطوم ٖتتها من متغَتات على مستول الطموح كالرغبات، كمن تعقد االأف حياة        
ألسباب ا١تعيشة فيها كالذم ينعكس على اٟتاجات كا١تتطلبات االنسانية اآلخذه بالتعقيد شيئان فشيئآن، كاليت تؤدم 

األستقرار النفسي كالذم ينعكس سلبآن على شعوره باألماف كاألطمئناف. األمر الذم إلفتقار االنساف أب حالة 
يكوف بالنتيجة حافزان يدفع ا١تؤسسات الًتبوية ذات العبلقة بالبحث كالتقصي ُب ىذه ا١تتغَتات من أجل مساعدة 

 الفرد للوصوؿ أب حالة من التكيف كالتوافق مع الوضع اٞتديد.
قيمة العليا ُب الكوف فهو يعيش ُب خضم ىذه التغَتات كيسعى دائمآن أب أ٬تاد مستول من يعد االنساف ال      

الرضا النفسي من أجل اف ٭تيا حياة نفسية سليمة، كىذا يعٍت أف الوصوؿ أب مستول مناسب من الصحة 
ها كبالتإب ا١توائمة مع النفسية ىو مايسعى اليو الفرد من أجل أف يستمتع باٟتياة كمع اآلخرين الذين يشاركونو في

 متطلباهتا.

قتصادم كالفكرم ، أثر فعاؿ ككاضح كرٔتا تكوف للتغَتات اٞتذرية على الصعيد اآلجتماعي كالسياسي كاال      
على زيادة مفهـو االغًتاب للفرد، حيث يرل (ىيجل)  أف االغًتاب ( كاقع كجودم متجذر ُب كجود االنساف 

دائمآن  اد بوصفو ذاتآ مبدعة خبلقة تريد أف تكوف كأف ٖتقق ذاهتا كبُت الفرد موضوعفثمة أنفصاـ موركث بُت الفر 
 .     1ٖتت تأثَت الغَت كأستغبل٢تم)

كمن ىنا ٯتكن القوؿ بأف االغًتاب أصبح تعبَتآن عن بؤس االنساف كإ١تو النفسي الذم يضفي عليو مشاعر      
القلق كاآلحباط كعدـ التوافق  مع الذات كمع احمليط، حىت أف الفرد ُب ظل ىذا الوضع ينسلخ عن أنسانيتة 

جتماعية من النوع الذم ال٭تقق لو الك٤تتواه كينفصل عن أىداؼ كجوده بالشكل الذم تكوف ٪تط عبلقاتة ا
السعادة كالرخاء كالطمأنينة كذلك لوجود مقاييس كثَتة متنوعة كمتناقضة تؤثر ُب سلوكية الفرد بشكل سليب ْتيث 

مراض النفسية نتيجة لعدـ صابة الفرد باالحباط كالشقاء ك٘تهد الطريق التصبح ىذه ا١تقاييس ُب العبلقة مصدر لبل
جتماعي كالشعور بالعزلة ٦تا يدفع الفرد أب سلوؾ متناقض كمؤٓب رٔتا يكوف افق النفسي كالتكيف االالقدرة على التو 
 نتحار.من ضمنها اال

                                                           
1
 .574 ص ، تلمصرٌة تلمعثرؾ منشؤة. تلقثهرة ، 1998، رجج محمود ، تالؼترتج   



 تركيب-م، جبهعة أديبهبى14/5/2016-13 األحببث العلوية احملكوة املشبركة يف املؤمتر العلوي الدويل األول: الالجئوى السوريوى بني الواقع واملأهول

422 
 

أستقطبت ظاىرة االغًتاب اليت تؤثر ُب حياة الفرد كاليت تًتؾ اثارآن سلبية على صحتو النفسية كالفسيولوجيو    
ماتؤكده الدراسات اليت تطرقت للكشف عن جوانب االغًتاب  اكعلى تطوره كأبداعو العديد من الباحثُت كىذ

 .  1ك٣تاالتو كالسَت ّٔا قدمآ للبحث كالتقصي
 يعيش الذم االنساف ذلك ىو التارٮتي با١تفهـو ا١تغًتب االنساف أف أب ( Hegel,1977) كيشَت ىيجل           

 مستول على العديدة االغًتاب أنواع بُت ٯتيز ،فهو) لبلموات متحركو حياة(يصفو حيث ال أنسا٘ب ميت عآب ُب
 ماىو بُت الصداـ ُب يكمن الشخصية أغًتاب أف كىي جوىرية قضية كأثار كالثقافية األجتماعية كالنظم الشخصية

 كالصراع كأستقبل٢تا الذات ْترية األخرين أعًتاؼ أجل من صراع تأريخ ىو البشرم التأريخ كأف كاقعي كماىو ذاٌب
) باالنا(األخر أعًتاؼ على اٟتصوؿ أك الذات أثبات أجل من صراع ىو الشخصيو مستول على عنو يتحث الذم
 .2كالبقاء الوجود ُب اآلخر حق أنكار) اآلنا( كسع ُب يكوف أف دكف

 أجتماعية كعوامل الفرد بنمو مرتبطو نفسية لعوامل نتيجة يكوف باالغًتاب الشعور بأف العلماء بعض كيعزك     
 ك٭تدث كما عليها، كالتغلب اٟتياة مصاعب ٣تأّة على قادر غَت ٕتعلو ٦تا فيو يعيش الذم بآّتمع مرتبطة

 طبيعة أب االغًتاب أسباب ، (Fromm)،فرـك كيعزم كاألجتماعية النفسية العوامل بُت التفاعل نتيجة االغًتاب
 كاألٕتاىات القيم كىيمنة السلطة كسيطرة االنساف على اٟتديثة التكنولوجيا كىيمنة اآللو كسيطرة اٟتديث آّتمع

 . 3االغًتاب يكوف القوة كعشق السلطة تكوف فحيث التسلطيو، كاألفكار

 معظم الفرد يوجو حيث داخليو، أب ضغوط الفرد عند االغًتاب أسباب ) فًتجع (Horneyىور٘ب أما     
 . 4يتصورىا اليت الصورة أب بنفسو كيصل ا١تثاليو الذاتيو ٭تقق حىت الكماؿ درجات أعلى أب الوصوؿ ٨تو نشاطو

 بُت الدكافع بالصراع تتمثل نفسية أب أسباب االغًتاب أسباب تعزم فأهنا) 1993سرل، إجبلؿ( أما       
 كاٟترماف الذات كٖتقَت التاـ كالعجز كالفشل األمل ٓتيبة الشعور من بو يرتبط كما كاألحباط ا١تتعارضة كالرغبات
 البيئية بالضغوط تتمثل أجتماعية أسباب كأب كاٟتركب، األقتصاديو األزمات مثل الصادمو ا٠تربات ككذلك

 التنشئة كأضطراب التوافق على القدرة بعدـ ا١تصحوب السريع اٟتضارم كالتطور ا١تريضة كالثقافة كاألجتماعية
  األجتماعي التفاعل كنقص األقليات مشكلة أب باآلضافة األجتماعية

                                                           
1
 تلمملكة ،16 تلعدد ، تلتربوٌة تلمجلة ، 1989 ، وآخرون دوتنً تالردن،كمثل فً تلحكومٌة تلمدترس معلمً لدى تلنفسً تألحترتق مستوٌثت  

 .32ص ، تلهثشمٌة تألردنٌة
2
 Hegels Phenomenology of  Spirit, Hegel, G. ( translated by Miller, A.V),1977, Oxford University Press, P156. 

3
 . 21 ص ، تلكتج عثلم: هرةتلقث ،1991 ، عٌد أبرتهٌم محمد ، تلنفسً تالؼترتج  

4
 . 107 ص ، تلكتج عثلم: تلقثهرة. 2004 ، زهرتن حثمد سنثء تالؼترتج، مشثعر لتصحٌح تلنفسٌة تلصحة أرشثد  
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 يسود حيث ا١تهٍت التوافق كسوء ا١تعاملة ُب كالتفرقة التعصب خطر من كا١تعاناة السالبة األجتماعية كاألٕتاىات
 القيم نظاـ كتدىور األقتصادية األحواؿ كسؤ للقدرات العمل مناسبة كعدـ الصدفة أساس على العمل أختيار

 . 1الرذيلة كتفشي األخبلقي كالضعف الدين عن كالبعد الضبلؿ ككذلك األجياؿ بُت القيم كتصارع

 االغًتاب بُت جوىريو عبلقة ىناؾ بأف ، ا١توضوع ٢تذا تصدت اليت كالدراسات البحوث نتائج أكضحت   
 ا١تنبئو ا١تهمة العوامل من االغًتاب أف أعتبار على) 2003كخليفة، ،1997 عيد،( من كل كدراسة كالتوافق

 أب كآخر بشكل الفرد يدفع أنو كما األخرين، كمع نفسو مع التوافق من مناسب مستول أب للوصوؿ الفرد بعجز
 ا١تخدرات بأدماف ا١تتمثلة كاألجتماعية النفسية األمراض من بالعديد كاالصابة السيئة السلوكيات بعض تبٍت

 عبلقة ىناؾ أف أب ا١توضوع ىذا تناكلت اليت الدراسات نتائج على الكثَت، كأعتمادا كغَتىا كالتطرؼ كالعنف
 من) 1998رجب،( اليو مايشَت مع متناسقو تأٌب النتائج كىذه كاألجتماعي النفسي كالتوافق االغًتاب بُت سلبيو

 عن كحىت الدكلة أك آّتمع أك الطبيعة عن سواء حادآن  إنفصاآلن  منفصآلن  أصبح اٟتديث العصر ُب االنساف أف(
 التواصل أب السبيل آخر اليو بالنسبة ىي مستقلة كيانات على تطلق اليت األٝتاء من ذلك كغَت كأفعالو، نفسو
 ٨تو على ككجوده ذاتو ٖتقيق عن عاجز بالتإب كأصبح اآلخر، ىذا كبُت بينو التواصل على قادرا يعد فلم معها،
 .2)شرعي

 تأثَتاهتا على كالتعرؼ كٖتديدىا قياسها ككيفية عليها كالتعرؼ االغًتاب ظاىرة دراسة فأف ماتقدـ على كبناءآن          
 ا١تهجر ببلد ُب كخاصة األفراد مساعدة ُب مباشر بشكل يدخل أمر أخرل ٔتتغَتات كأرتباطها للفرد النفسية
 قدر سليمة نفسية بصحة التمتع أجل من بو دراية أكثر يكونوا كي كمسبباتة ا١تفهـو ىذا ٤تتول مع للتعامل

 .بالنفس. كالثقة التفاؤؿ يصحبها ْتياة كالعيش ا١تستطاع

 ببلد ُب للسوريُت بالنسبة النفسي بالتوافق عبلقتة حيث من االغًتاب دراسة أب الدراسة اٟتالية تسعى أف  
 للتعرؼ الشأف ّٔذا كا١تعنيُت الباحثُت مساعدة كُب العبلقة ىذه على الضوء تسليط ُب أ٫تية لو ا١تهجر،٦تا يكوف

 أب بو الوصوؿ أجل من كتطوره الفرد نفسية ٮتدـ الذم بالشكل أسسها تطوير ككيفية العبلقة ىذه مدلوالت على
 .ا١تنشودة األىداؼ

 
                                                           

1
 ،17تلعدد شمس، عٌن تلتربٌة كلٌة مجلة ،1993سرى، محمد إجالل مصرٌة، جثمعٌة عٌنة لدى تللؽوي وتلتؽرٌج تلثقثفً  وتلتؽرٌج تالؼترتج  

 .77ص ، تلقثهرة ،1 جزء
2
 ." سثبق مصدر"  43ص رجج، محمود ، تالؼترتج  
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 أىمية الدراسة والحاجة اليها:

ُب  نرل بالدراسة كالتقصي العلمي، خاصة ك٨تن ُتبا١تشكلة اليت يتصدل اليها الباحثالدراسة اٟتالية تكمن أ٫تية  
ُب الغربة من أجل البلجئ السورم ببلد ا١تهجر كاليت ٨تتاج معها للتعرؼ على ا١تشكبلت النفسية اليت تعا٘ب منها 

فراد تسليط الضوء على ظاىرة االغًتاب من حيث عبلقتها ٔتفهـو التوافق النفسي كمدل أستمكاهنا من سلوكية األ
 .٪تاط حياهتم ا١تختلفةأكتأثَتىا على 

كيؤكد   ساسية ُب الصحة النفسيةبأف مفهومي االغًتاب كالتوافق النفسي ٫تا من ا١تفاىيم األاف الباحثكيرل   
٪تاط السلوكية بعض ا١تشتغلُت ُب ىذا ا١تيداف، بأهنما الصحة النفسية بعينها.كذلك ١تا ٢تما من أ٫تية ُب صياغة األ

فراد ُب ُب مساعدة األ ه الدراسةكتتجلى أ٫تية ىذ ، ليةا١تعتدلة كالسليمة كاليت تنم عن ٘تتع الفرد بصحة نفسية عا
سباب الكامنة كراءه كا١تشكبلت اليت تؤدم اليها غًتاب  كماىية األكلية لؤلسس األببلد الغربة للتعرؼ على األ

تول ككيفية التصدم ٢تا كالذم يكوف ىذا من خبلؿ معرفة العوامل ا١ترتبطة ّٔذا ا١تفهـو كاليت من شأهنا أف ترفع مس
 .سرية كاآلجتماعيةفراد بالشكل الذم ٬تعلهم أكثر فعالية كحضور ُب حياهتم األالتوافق النفسي لدل األ

منفصل  أف االغًتاب المس جانبآن مهمآن من جوانب أزمة االنساف ا١تعاصر، ْتيث أصبح ىذا االنساف        
تقطعت معها جسور كركابط األتصاؿ بينو بشكل حاد عن الطبيعة كآّتمع كعن نفسو كاألخرين كبالشكل الذم 

كبُت اآلخر ا١تختلف ا١تظاىر كا١تتعدد األٝتاء، كىذا قد يؤثر بشكل أك بآخر على مدل فاعليتو كعطاءه ُب احمليط 
الذم يعيش فيو كبالتإب يكوف عائقآ للوصوؿ أب ا٢تدؼ االٝتى كىو ٖتقيق ذاتو.أف ظاىرة االغًتاب ك١تا ٢تا من 

ية الفرد كسلوكو، تعد من ا١تفاىيم اليت ٯتكن التعمق ُب دراستها كالكشف عن مكنوناهتا ألهنا ُب تأثَت على شخص
 . حقيقة األمر مرتبطة بالصحة النفسية للفرد كباٟتضارة االنسانية بشكل أعم

كخاصة مفهـو االغًتاب أحتفظ ٔتستواه كفائدتو بالنسبة لعلماء األجتماع  ٔب أفإ(Yahya,1997) ياىيا كيشَت
العلـو اآلجتماعية بشكل عاـ، كذلك على إعتبار أف االغًتاب يثَت جزء من الوجود االنسا٘ب كالنشاط االنسا٘ب 

  . 1الذم يكوف كاضحآن كجليآن ُب آّتمعات االنسانية

طرد تربز من خبلؿ أىتماـ الدراسات اليت تناكلت مفهـو االغًتاب  كاليت ىي ُب توسع مضالدراسة أف أ٫تية      
 كدائم من أجل التعرؼ كبشكل أكرب على العوامل ا١ترتبطة بو كا١تؤثرة فيو كماىي الظركؼ 

                                                           
1
 Acritical  Reexamination  of  Alienation , Yahya, H. Affinnih ,1997, The Social  Science Journal, 34,3, p 385.   
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اٞتهات ا١تسؤكلة عن البلجئيُت ُب الفائدة اليت ٯتكن أف ٕتنيها الدراسة اٟتالية   ككذلك تربز أ٫تية لتطوره،  ا١تناسبة
ُب ببلد للسوريُت البلجئيُت بينهما بالنسبة من خبلؿ التعرؼ على ىذين ا١تفهومُت كماىية العبلقة سوريا ُب 

ا١تهجر كبالتإب العمل على أ٬تاد الظركؼ ا١تبلئمة ١تا يناسب ىذين ا١تفهومُت كبالشكل الذم يدعم الصحة 
 لبلجئ. النفسية

ه ، حيث ٯتكن من خبلؿ ىذ االكربية كغَتىا دكؿالُب اللجوء  كمؤسسات ككذلك اٟتاؿ بالنسبة لدكائر     
من أجل كضع الربامج لبلجئيُت السوريُت التعرؼ على مدل تأثَت االغًتاب على التوافق النفسي بالنسبة   الدراسة

بالشكل الذم يعزز  اسرة معالًتبوية كالنفسية كاالجتماعية كاليت من شأهنا العمل على بناء رصانة الفرد كاأل
كالتواصل ُب ميادين العمل ا١تختلفة كبالتإب بداع تكيفهم ُب ىذه آّتمعات ك٬تعلهم أكثر قدرة كأستعداد لؤل

 .جتماعي كالذم يعترب لبنة أساسية ُب الوصوؿ أب ٖتقيق الذاتاٟتصوؿ على التقدير األ

جئيُت سعى أب الكشف عن العبلقة بُت  االغًتاب كمتغَت أساسي كالتوافق النفسي بالنسبة لبلدراسة تال هأف ىذ 
الوقت يسلط الضوء على ظاىرة االغًتاب ك١تا ٢تا من تأثَت فعاؿ كأساسي ُب  كُب ذاتببلد ا١تهجر ُب السوريُت 

تعزيز كأسناد الصحة النفسية للفرد من عدمها، أذا ما عد التوافق النفسي ىو الصحة النفسية بوجو أخر، ك٭تاكؿ 
البلجئيُت  على أىم مسببات االغًتاب ككيفية نشؤىا كخاصة لدلالًتكيز  دراسةال هكمن خبلؿ ىذ افالباحث

 جئسناد األجتماعي لبلمع النقص ُب الدعم كاال أخذين بنظر األعتبار بأف الشعور باالغًتاب رٔتا يكوف متصبلن 
 على كضعو النفسي كعلى ٣تمل نتاجاتو،  ان كالذم ينعكس سلب

تسليطها خبلؿ  كمناللجوء من خبلؿ ماٯتكن أف تقدمو من مقًتحات كتوصيات أب دكائر الدراسة كتربز أ٫تية  
 ك١تا ٢تا من تأثَت يكوف بالغآن ُب صياغة شخصية االنسافالبلجئيُت السوريُت الضوء على ظاىرة االغًتاب لدل 

من أف االنساف ىو سيد ا١تخلوقات كىو العنصر األساسي ا١تعوؿ عليو ُب بناء األرض  ان نطبلقاكسلوكو، ك 
يت تعيق أبداعو كأنتاجو كتطلعاتو كطموحاتو كي يتسٌت كتعمَتىا، فلذا أصبح من ا١تسلمات التعرؼ على العوامل ال

مكاف على أزلتها أك للمؤسسات اليت تتعامل مع ىذه الشر٭تة األجتماعية للتصدم ٢تذه ا١تعوقات كالعمل جهد األ
 البلجئيُتكي تتمكن اٞتهات اليت تعمل مع ك تقليلها كي ٗتلق أنسانآن ٯتكن األستفاده من طاقاتو  للبناء كالتطور، 

كالذم رٔتا ينعكس أ٬تابان لديهم من كضع االسس العلمية كالعملية ا١تساعدة ُب التخفيف من مشاعر االغًتاب 
تمعات اليت يقيموف فيها، كخاصة فيما يتعلق على توافقهم النفسي األمر الذم ٬تعلهم أكثر فاعليو كنتاج ُب آّ

الف شعور ىذه الفئة  كتطوره، ١تعوؿ عليها ُب بناء آّتمعبفئة ا١تراىقُت كالشباب كالذين ٯتثلوف القول األساسية ا
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باالغًتاب يشكل عائقان أساسيآن للتقدـ كاألبتكار كبالتإب فإنو (االغًتاب) يذىب ّٔم  أب األ٨تراؼ السلوكي 
  .كالشخصي ٦تا ٬تعلهم أفرادان غَت نافعُت ُب آّتمع

على  امن نوعهه الدراسة االكٔب عد ىذتُب ناحيتُت ، فمن الناحية الثقافية  ه الدراسة كٯتكن أٚتاؿ أ٫تية ىذ       
، كاليت  ٯتكن من خبللو البلجئيُت السوريُت كالذم تناكؿ متغَت مهم كىو دراسة االغًتاب لدل  ُتحد علم الباحث

كتكشف عن تقدٙب ُت البلجئيعلى التأثَتات النفسية كاألجتماعية ٢تذا ا١تتغَت( االغًتاب)،على  وء تسليط الض
، فهمان نظريان لطبيعة العبلقة بينو كا١تتغَتات األخرل، كّٔذا فإنو يسهم ُب أثراء اٞتانب النظرم للثقافة بشكل عاـ

ُب ضوء أما من الناحية التطبيقيو، فمن ا١تتوقع أف تفيد ىذه الدراسة رجاؿ الًتبية كعلم النفس ١تا تسلطو من 
واملو كبالتإب ٤تاكلة كضع الربامج العبلجية كاألرشادية من أجل ٗتفيف حدة الكشف عن مسببات االغًتاب كع

ىذه ا١تشاعر عن كاىل الفرد كهتيئة األجواء ا١تناسبة لؤلنطبلؽ كاألبداع  كصوآلن لتحقيق ىوية الفرد اليت يعوؿ 
 .عليها إلستثمار طاقاتو ا٠تبلقة ُب البناء كالتقدـ

 اٟتالية التعرؼ على :هتدؼ الدراسة  : أىداف الدراسة

 . االغًتاب لدل البلجئيُت السوريُت ُب اطر االدبيات كالدراسات السابقة .1

 األدبيات . االغًتاب النفسي كعبلقتو بالتوافق النفسي لبلجئيُت السوريُت ككفق بعض ا١تتغَتات ُب أطر2
 السابقة.   كالدراسات

 التإب: ٭تدد الباحثاف تعريف مصطلحات ب : تحديد المصطلحات

ىوحالة نفسية يعا٘ب منها الفرد كيشعر معها بعدـ الصلة بالواقع ا١تعاش كبعد Alienation) : . االغًتاب (1
جتماعي ْتيث يؤدم ىذا األنفصاؿ أب ركوف الفرد للعزلة سرم كاألا٢توة بينو كبُت اآلخرين على الصعيدين األ

مايقـو بو من أعماؿ، كبالتإب فأنو يعترب حياتة نوع من ا٢تراء نطواء كٖتقَت الذات كذلك لعدـ الشعور بأ٫تية كاأل
 .ا١تعاش

ىو عبارة عن أشباع الفرد ٟتاجاتة النفسية كتقبلو لذاتو (Self-adjustment) :  . التوافق النفسي2
مراض النفسية ككذلك أستمتاعو بعبلقات أجتماعية ٛتيمة كأستمتاعو ْتياة خالية من التوترات كالصراع كاأل

نشطة اآلجتماعية كتقبلو لعادات كتقاليد كقيم ٣تتمعو كالتكيف معها، أم ٔتعٌت أخر ىو قدرة كمشاركتة ُب األ
 .دكار اآلجتماعية أم خلوه من التأـز الذاٌبالفرد على التوفيق بُت دكافعو كمايناقضها من األ
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يقطنوف ُب يعدكف الجئيُت ك  ، كالذينية سور فراد الذين ٭تملوف اٞتنسية الكىم ٣تموعة األ. البلجئيُت السوريُت :3
 ا١تهجر.دكلة 

 األدبيات السابقة

للجدؿ ُب عصرنا اٟتديث، كىذا ليس بسبب  أحد أىم ا١تسائل أثارة )(Alienationيعد االغًتاب       
كالتحليل غموض معناه كأ٪تا بسبب التعريفات الكثَتة اليت كضعت لو مع كثرة األٕتاىات اليت تناكلتة بالبحث 

 .كاألختبلؼ كذلك ُب ٖتديد بداياتة

مفهـو االغًتاب ظاىرة أنسانية يتميز ّٔا االنساف دكف غَته من الكائنات، فهو الكائن الوحيد الذم يستطيع أف   
حساس باالغًتاب بأختبلؼ كٗتتلف درجة اال .أف ينفصل عن ذاتو كقد ينفصل عن ٣تتمعو أك عن كليهما معآ

 .ا الفرد كما كأف األفراد يتباينوف ُب شدة أحساسهم بوالظركؼ اليت ٭تياى

أف مشكلة االغًتاب تعد ظاىرة بارزة كمتميزة ُب العصر اٟتديث، النو عصر يعكس أزمات سياسية ن     
، لذا فأف مصطلح االغًتاب الٯتكن التعامل معو على أنو مفهـو مطلق ككاضح أذ  كأجتماعية ن كفكريةن  كأخبلقية ن

حقيقة االمر يشوبو الكثَت من الغموض كالتداخبلت، لذلك أستخدـ ىذا ا١تصطلح بدالالت ٥تتلفة  اليزاؿ ُب
 كالكثَت منها بشكل يفتقر أب التمييز بشده للحد الذم الٯتكننا فيو التحديد بوضوح من ىو ا١تغًتب.يعز  ظهر

صي كمن خبلؿ أطبلع الباحثُت االكٕب الباحثاف ىذا االختبلؼ أب ا١تنطلق الذم تناكؿ ىذا ا١تفهـو بالبحث كالتق
، فركاد الفلسفو ٮتتلفوف ُب ٖتديد ىذا ا١تفهـو عن  ٢تذا ا١تفهـو كجد أف التباين كاضح كجلي ُب تناكؿ ىذا ا١تفهـو

 .ركاد علم النفس كىؤالء بدكرىم ٮتتلفوف عن رجاؿ الدين ككلي لو منحى معُت كإٔتاه خاص

كاليت تعٍت نقل ملكيو شئ ما أب أخر أك تعٍت  (Alienus) لقد أشتقت كلمة االغًتاب من الكلمو البلتينيو     
 على العديد من ا١تعا٘ب ةاألنتزاع أك األزالو، كاٟتقيقة أستخدمت ىذه الكلمة ُب اللغتُت األنكليزية كالفرنسية للدالل

أما من الناحية  ف الوعي كعجز أكفقداف القول العقلية أك اٟتواس،(أهنا من الناحية السيكولوجية تعٍت حالة فقدا
أما ا١تعٌت  .حساس الذاٌب بالغربة أك األنسبلخ سواء عن الذات أك األخريناألجتماعية فيقصد ّٔا التعبَت عن اال

 ٢تا فأنو يشَت الديٍت ٢تا فيكمن ُب أنفصاؿ االنساف عن اهلل كذلك بأرتكاب ا٠تطايا كا١تعاصي،أما ا١تعٌت القانو٘ب
من  )1988ُب ذخَتة علـو النفس، أكضح(كماؿ دسوقي،ٝ . 1أب ٖتويل أكنقل ملكيو شئ ما أب شخص أخر)

 أف االغًتاب يشَت أب األٌب:ػ 

                                                           
1
 .64وتلنشر،ص للدرتسثت تلعربٌة تلمإسسة:  بٌروت. 2005، حسٌن ٌوسؾ كثمل ترجمة، شثخت، رٌتشثرد تالؼترتج،  
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عندما تكوف ا كأفتقاد ىذه العبلقات خصوص بالوحدة كالغربة كأنعداـ عبلقات احملبة مع األخرين، شعور.1
 .متوقعة

األشخاص كا١تواقف ا١تألوفة تبدك غريبة، ضرب من األدراؾ ا٠تاطئ فيو تظهر ا١تواقف كاألشخاص حالة كوف .2
 .ا١تعركفة من قبل ككأهنا مستغربة أك غَت مألوفة

نشغاؿ العقلي بآّردات كبضركرة ٣تاراة رغبات األخرين كما ٘تليو نفصاؿ الفرد عن الذات اٟتقيقية بسبب اإل. إ3
عن الغَت كعن النفس ىو أحد ا١توضوعات ا١تسيطرة على فكر  غًتاب االنساف ا١تعاصرفأ النظم األجتماعية،

 .الوجوديُت
 .1ػ مرادؼ األضطراب العقلي، كأستخدـ ُب الطب العقلي على أنو يدؿ على مرض العقل4

  :مايأٌب )٤1992تمد بن أيب بكر عبد القادر الرازم،( كجاء ُب ٥تتار الصحاح للشيخ األماـ

كالغرباء أيضآن  .(الغرباء) كاٞتمع  ك(غرب) غريب) ٔتعٌت فهو( تغرب كأغًتب) ( :تقوؿ .ػالغربة االغًتابغرب 
النفي  (التغريب)  ك  أغًتبوا ال تضوكا) كُب اٟتديث الشريف( .فبلف أذا تزكج أب غَت أقاربو ك(أغًتب).األباعد

  .2ان جاء بشئ غريب، أك صار غريب أغرب) عن البلد ك(

ظاىرة االغًتاب ٪تت كتطورت من خبلؿ الفكر الفلسفي ا١تعاصر ككذلك من خبلؿ ا١تنظرين ُب علم أف  
النفس،حيث أهنم كضعوا األسس العلمية الدقيقة كالواضحة للتحقق من ىذا ا١تفهـو كسرب أغواره كٖتديد ٣تاالتو 

على حدة االغًتاب لدل األفراد  كأبعاده ك٘تكنوا كذلك من كضع ا١تقاييس العلمية لقياس ىذه األبعاد للتعرؼ
-كمدل ىذه اٟتدية ُب التأثَت على سلوؾ األفراد كعلى صحتهم النفسية، كىذا مايؤكده كل من تركسيت ك دكٕب

) من أف (مفهـو االغًتاب ٪تى كتطور من خبلؿ القركف Trusty & Dooley-Dickey,1993دايكي( 
 . 1من خبلؿ علم النفس األجتماعي) الوسطى كالفكر الفلسفي كاألجتماعي ا١تعاصر ككذلك

 كا١تسيحية باليهودية ا١تتمثلة الكربل الثبلثو االدياف ُب تظهر كاليت دينيو نظر كجهو من االغًتاب مفهـو أما 
  االغًتاب معٌت أف ُب ا١تتمثل لبلغًتاب كاحد مفهـو على تلتقي مايبدك كعلى فأهنا كاالسبلـ

 ا١تلذات كالشهوات ػ كأنفصاؿ االنساف اهلل كأنفصاؿ االنساف عن الطبيعة أم أنفصاؿ االنساف عن ىو(االنفصاؿ،
حيث أف االغًتاب ظاىرة حتميو ُب الوجود االنسا٘ب كحياة االنساف على  عن االنساف (غَت ا١تؤمن) ا١تؤمن)(

                                                           
1
 .37،ص وتلتوزٌع للنشر تلدولٌة تلدتر: تلقثهرة ،1988تلدسوقً، تلنفس،كمثل علوم ذخٌرة  

2
 .223ص لبنثن، مكتبة: لبنثن. ،1992 ، تلرتزي تلقثدر عبد بن بكر أبً بن محمد ، تلصحثح مختثر  

1
  Alienation  From  School  Students Perception, Trusty,J;&   Dooley-Dickey,K, 1993, Journal  of Research   and   

Development  in  Education ,26,4,p323.   
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 .1االرض ماىيو االغربو عن كطنو االٝتى، كطنو السماكم)

أب أف ىناؾ أربعة متغَتات ٯتكن أف تؤثر بشكل أك  )Marc & Cary,2003 مارؾ ككَتم( كيشَت كل من 
   :بأخر ُب  التسبب باالغًتاب كاليت ٯتكن أٚتا٢تا باألٌب

التحديات ا١تدركة ضمنآن ١تهاـ عملنا، كأف ىذه التحديات الكبَتة ٯتكن أف تنشأ كتتحوؿ أب صعوبات   .1
 .كبَتة ُب العمل ٦تا ٬تلب السأـ كا١تلل كالبلمعٌت

أب  للعمل كالبيئة، حيث أف ا١تبالغة فيو يعٍت الكثَت من القوانُت كاألنظمة كاألجرأت باألضافةالتنظيم  .2
 .األشراؼ الصاـر كالقاسي ا١تؤدم أب نشؤ األعاقات ا١ترىقة كا١تتعبة للفرد

مع التوطيد األجتماعي لعملنا كبيئتنا، حيث أف األكثار منها كزيادهتا رٔتا يؤدم أب األنزعاج كالتصادـ  .3
عواطف األخرين كاألقراف كفقداف األستقبللية، كأف القليل منها قد يبعث على العزلة كقلة الدعم 

 .كا١تساندة كا١تساعدة
التوافق كاألنسجاـ للعمل كا١تنظمات كللقيم كا١تعايَت كاألىداؼ كالتعايش معها طيلة العمر، حيث أف  .4

سبة للنتائج كالنهايات، كأف القليل منها قد يدفع الكثَت منها يؤدم أب أف يكوف ىناؾ غياب للرؤيو بالن
الفرد أب عمل أشياء ضد ضمَته كغَت معياريو أم أهنا غَت متوافقة مع ا١تعايَت األجتماعية كبالشكل الذم 

 .2تكوف ٥تالفة كخارقو لقوانيُت آّتمع كاألخرين
 :ُت ككاضحُت لآلغًتاب ك٫تا كاآلٌبككذلك فهم ٯتيزكف كمن خبلؿ قراءاهتم حوؿ االغًتاب بُت معنيُت ٥تتلف

 وليل االغتراب األ:أوال

يشَت ىذا النوع من االغًتاب أب الشعور بأف ىناؾ شئ ٥تتلف عن األمور العادية كالطبيعية، لذا فأف االغًتاب    
 .ىنا يكمن ُب الشعور باألختبلؼ أك ا١تخالفو

شئ ٥تتلف عن العادم أك الطبيعي، فالفرد يشعر بالغربة أذا  أف االغًتاب األكٕب يشَت أب ا٠تربة كالشعور بأف ىناؾ 
 أف ىذا النوع من االغًتاب ىو عبارة عن أحساس .كاف غَت شاعر بذاتو اٟتقيقية أك العادية

ىنا كاآلف) ، ( كبَت بأف اٟتاضر غامض كغَت كاضح كخاصة فيما يتعلق بعدـ األتصاؿ با١تكاف كالزماف أم مع  

كىذا يعٍت بأف الفرد ُب ىذا النوع من االغًتاب يكوف غَت راغب ُب أم شئ خاص أك معُت ككذلك ليس لديو 

                                                           
1
 .35،ص تلمصرٌة  تلنهضة مكتبة: تلقثهرة. 1989، أسكندر رمزي نبٌل ، تلمعثصر تالنسثن وأزمة تالؼترتج  

2
  To  be  me  or  not  to  be me : about  alienation, Marc  Schabracq & Cary  Cooper,2003,     Counselling  

Psychology Quarterly,16,2,p56.     
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  .1الرغبة بأف يباشر أم فعل خاص آلجل العمل ككأغًتاب أكٕب غالبآ ماتكوف ا٠تربات كأشياءو غَت سارة ك٤تزنة

 :ل االغتراب الثانوي:اثاني

أف ىذا النوع من االغًتاب يشَت أك يتعلق بأنعداـ ا٠تربة أك الشعور بأف ىناؾ شئ غَت عادم أك غَت         
مألوؼ من قبل الفرد كالذم يكوف ٥تالف ُب توقع األخرين، كُب ىذه اٟتالة فأف االغًتاب الثانوم يتعلق 

ٔب أف االغًتاب الثانوم قد ينشأ أساسآن ا )2003كيذىب كل من (مارؾ ك كَتم،، بأالختبلؼ ُب ا٠تربة كالشعور
من االغًتاب األكٕب كقد يكوف نتيجة لو، كأف كبل النوعُت من االغًتاب يشَت أب أضطراب العبلقة بُت الفرد كبيئتو 

(االغًتاب  ك٫تا يشَتاف أب أف .أك بينو كبُت ذاتو ْتيث يصبح غريب عن جزء من ذاتو أك فعالياتو كنشاطاتو
آن مايصاحبو الشعور باألحساس باألنفعاؿ ا١تفاجئ كالغضب كالقنوط، كأف ىذه ا١تشاعر غالبآن ماتبدك الثانوم غالب

كتظهر ٦تتلئة كمشبعة بفقداف ا١تعٌت كالكأبة صعودآن للوصوؿ أب فقداف ا١تشاعر بشكل تاـ كىذه تكوف متبلزمة مع 
مة مع ٝتات أنفعالية طفيفة كالكأبة، اٟتزف، الغضب، تعابَت الوجو كأنعداـ حالة التعابَت العاطفية كرٔتا تكوف متبلز 

 .2الكراىية كشذكذ طفيف)

أف االغًتاب الثانوم يوصف بأنو مرحلة من الكآبة بطريقة مؤ١تة اليت تؤدم أب تقليل الشعور بالذات ككياف      
مستقل كىو ٔتثابة مسببات لسلوؾ الفرد بأف يبقى خارج نفسو كذاتو ْتيث يصبح كالدمية اليت تقاد بواسطة قول 

باف الفرد اليستطيع الولوج أب مشاعر األخرين كىذا يعٍت كأف قلة الشعور بالذات اك أنعدامو يعٍت ضمنآن  .خارجية
بأف الفرد غَت قادر كالٯتكنو التأثَت باألخرين، كنتيجة ٢تذا فاف األنفعاالت الذاتية أك الشخصية قد تنمو كتًتعرع 

 كأف معهم، التفاعل عند كأحاسيسهم األخرين مشاعر اليراعي الفردبشكل أجوؼ كقاسي كىذا يدلل على أف 
 ُب ا١تنغرسة كالصرامة كالقساكة الغلظة من نوع أب كأحاسيسهم مشاعرىم ٖتوؿ ٨تو يسَتكف األفراد ىؤالء ثلم

 ٕتعل كاليت األجتماعية أدكارىم

 اٞتنس منظمات مع بالعمل األفراد ىؤالء مثل سخرية لنا يفسر ماقد كىذا ٛتيميو كغَت جامده مشاعرىم من
 .عاـ بشكل البشرم

 لبلغًتاب الثانوم بالنسبة األفراد مستول على السلبية النتائج) Shirom ,2002( شَتـك ك٭تدد     

                                                           
1
  Bread  for everybody, Party win For everybody,Greative thinking for everybody,   

 Bruyn,M. Bruyn,R & Gier,G. 2000. Rumst, Belgium: Greativ  Atelier  Windekind ,p53. 
2
 To  be  me  or  not  to  be me : about  alienation,P76. 
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 :كاليت ٯتكن أٚتا٢تا كاألٌب
 ..فقداف األبداعيو كاألبتكار بالنسبة لتطور ٪تو الفرد1
 .. فقداف ا١تتعة كاألندفاع للعمل2
 .. نقصاف ُب التأثَت كالفعالية3
 .. الصراعات كالعزلة4
 .للتغيَت، حىت كأف كاف التغيَت ٨تو األفضل . ا١تقاكمة5
. نقص أك تراجع ُب نوعية اٟتياة كالقبوؿ الشخصي أك الرضا الذاٌب كذلك عن طريق  رفض الفعاليات اٟتياتية 6

 .كالعيش ُب حقوؿ اٟتياة األخرل
 .. الفرص الكبَتة للتعرض لكل أنواع اٟتوادث7
 .كوماتية. التعرض لكل أنواع األمراض النفسية كالسي8
 .. تراجع كأ٨تطاط ُب النظاـ ا١تناعي للفرد، كماينتج عنو من فرص كبَتة لآلصابة باألمراض9

النتائج الفسيولوجية ا٠تاصة كاليت تتمثل بالضغط ا٢تورمو٘ب كماينشأ عنو من علل كأمراض جسديو تتمثل ُب  .10
 .كالقلبأرتفاع مستول الكولستَتكؿ ُب الدـ كٔتا ينعكس سلبآن على الدماغ 

 .عياء الدائم. التعب كاإل11
1. موت سابق ألكانو12

. 

كما كردت ُب الدراسات كالبحوث السابقو اليت تناكلت و ،  ك٧تد اف أبرز أبعاد االغًتاب كمظاىره كمكونات      
 :ىذا ا١توضوع بالبحث كالتقصي كىي كاآلٌب

  Powerlessness:ػ العجز:أكال 

كيعٍت عدـ قدرة الفرد على السيطرة على األحداث كآّريات مع عدـ قدرتو على التأثَت ُب ا١تواقف     
األجتماعية اليت يتعرض ٢تا مع عجزه عن السيطرة على تصرفاتو كأفعالو كرغباتو، كىذا بالتإب ما٬تعلو غَت قادر 

 .خارجة عن إرادتو الذاتية على تقرير مصَته، فمصَته كإرادتو تتحدداف من قبل عوامل كقول

كىو ّٔذا ا١تعٌت يكوف عاجزآن عن صنع قراراتو ا١تصَتية اليت ٖتدد خطواتو ا١تستقبلية كغَت قادر على التعبَت      
بصراحة عن إرائو كتطلعاتو كيصاحبو الفشل ُب تدبَت أموره كبالتإب فأنو يكوف عاجزآن عن ٖتقيق ذاتو كشاعرآن 

 .دائمباآلستسبلـ كا٠تنوع ال

                                                           
1
  The effects  of  work  stress  on  health, Shirom, A. 2002.Handbook of work and health  Chichester  Wley, p63.  

psychology,Second  revised  edition. 
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أف جوىر العجز عند الفرد يتأتى أساسا ن من توقعو بأنو الٯتلك القدرة على التحكم ك٦تارسة الضبط كىذا      
 يعود أب أف األشياء اليت ٖتيط بو تسيطر عليها ظركؼ خارجية أقول منو كمن أرادتو، كٔتعٌت يصبح 

يستطيعوف أك الٯتلكوف تقرير أك ٖتقيق ما يتطلعوف فيها األفراد ُب ظل سياؽ ٣تتمعي ٤تدد يتوقعوف مقدمآن أهنم ال
يستشعركف أفتقاد القدرة على التحكم ُب  فهم،اليو من نتائج أك ٥ترجات من خبلؿ سلوكهم أك فعالياهتم ا٠تاصة

٥ترجات ىذا السياؽ كتوجيهها األمر الذم يولد خربة الشعور بالعجز كاألحباط كخيبة األمل ُب أمكانية التأثَت ُب 
 .1متغَتات ىذا السياؽ كالقول ا١تسيطرة عليو

  Meaninglessness:ثانيا :ػ البلمعٌت

كىو شعور الفرد بأفتقاده للموجو أك ا١ترشد فيما يتعلق بسلوكو كمعتقداتو، ٦تا ينجم عنها شعور بفراغ كبَت     
تقطب نشاطاتو كّٔذا فأف الفرد إلنعداـ األىداؼ األساسية اليت تقوده كتعطيو معنا ن للحياة كٖتدد إٔتاىاتو كتس

ىنا يرل بأف اٟتياة خالية من ا١تعٌت كىي عباره عن صحراء فارغة لكوهنا تسَت كفق منطق غَت معقوؿ، كىذا 
مايدفعو للعيش فيها غَت مبإب كفاقد للواقعية اٟتياتية كينظر أب اٟتياة بأهنا غَت ٣تدية ك٦تلؤة بالركتُت كا١تلل مع 

 .وف فيها أصآلن عدـ رغبتو ُب أف يك

الشعور بأختبلط ا١تعٌت كعدـ  بأف ىذا البعد يعٍت( ) John & Nina ,2001 جوف كنينا( كيشَت كل من 
 .2ئل الشخصية كاألمور األجتماعية)االتمييز بُت ا١تس

  Normlessness:االنوميا) ػ البلمعياريو (:ثالثا 

كتعٍت عدـ ٘تسك الفرد با١تعايَت كالضوابط كاألعراؼ األجتماعية كشعوره بأف الوسائل أك السبل الغَت شرعيو    
كىذا يعٍت أىتزاز القيم كا١تعايَت  .مطلوبة كضركرية آل٧تاز األىداؼ كأف تعاكست مع القيم كالعادات السائدة

تساع ا٢توة بُت أىداؼ آّتمع كقدرة الفردللوصوؿ اليها ٦تا داخل آّتمع لؤلهنيار الذم يلحق بالبناء األجتماعي كأ
 .1يؤدم أب أستحساف ا١تعا٘ب كا١تقاصد الغَت مرغوب فيها أجتماعيا ن لتحقيق األىداؼ

  Social Isolation:ػ العزلة األجتماعية: رابعان 
                                                           

1
 تلنكالوي أحمد ، تألجتمثع علم فً تلمثكروبنٌوي تألتجثه ضإ فً تلقدرة إلفتقثد مٌدتنٌة تحلٌلٌة درتسة: تلمعثصر تلمصري تلمجتمع فً تألؼترتج  

 .121ص ، تلعربٌة تلثقثفة دتر: تلقثهرة ،(. 1989)
2
  Measurement  and  Modeling  of  Alienation  in  theDistribution,John,F.Gaski & Nina,M. Ray,2001,Channel  

Industrial  Marketing  Management,30,p208.    
1
 .105ص سثبق، مصدر تلمعثصر، تلمصري تلمجتمع فً تألؼترتج  



 تركيب-م، جبهعة أديبهبى14/5/2016-13 األحببث العلوية احملكوة املشبركة يف املؤمتر العلوي الدويل األول: الالجئوى السوريوى بني الواقع واملأهول

433 
 

األجتماعي، كىو بالتإب شعور الفرد ٯتكن التعبَت عنها بأهنا نوع من األحساس باالقصاء كالرفض كنقيض للقبوؿ 
بالوحدة كالفراغ النفسي كاألفتقاد أب األمن كالعبلقات األجتماعية اٟتميمة كالبعد عن األخرين حىت كأف كاف 
بينهم كقد يكوف ىذا مصحوبا ن بالشعور بالرفض األجتماعي كاألنعزاؿ عن األىداؼ الثقافية للمجتمع كىذا قد 

كىذا األمر قد يقصي الفرد عن ا١تشاركة ُب  ،عد بُت أىداؼ الفرد كبُت قيم آّتمع كمعايَتهيؤدم بالنتيجة أب الب
 كشعوره بعدـ االنتماء الذم قد يولد الفعاليات األجتماعية

كيرل بعض  .لديو كراىيو لقيم آّتمع ٦تا يدفعو لتبٍت أفكار كمعايَت ٥تالفة آلعراؼ كمعايَت آّتمع الذم يعيش فيو
) أب Kristeva .J,1997( كتشَت جوليا كريستيفا ُت ُب ذلك نوعآن من األنفصاؿ عن آّتمع كثقافتو،الباحث

ما يكوف تركيزه  أف (الفرد ا١تغًتب ىو الذم الينتمي أب أحد آّاميع كاليشكل جزء من آّموعة كالذم غالبا ن
  متعلق فقط باٞتوانب كالدكافع السلبية اليت ٘تثل االغًتاب).

جتماعية اليت تواجو بعض الفبلسفة كا١تثقفُت من الناس كنتيجو غًتاب اليقصد بو العزلة االأف ىذا ا١تعٌت لبل  
كلذا  ، آلنعداـ التكيف األجتماعي أك ضعف األتصاؿ األجتماعي كذلك لكرب ا٢توة ا١تعرفية بينهم كبُت األخرين

ة كبَتة لكثَت من األىداؼ كا١تفاىيم اليت يعتز ّٔا أفراد األفراد الذين ٭تيوف حياة عزلو كأغًتاب اليركف قيم فأف(
آّتمع كيربز ىذا الضعف ُب عدد من ا١تؤشرات منها عدـ مشاركة األفراد ا١تغًتبُت لبقية الناس ُب ٣تتمعهم فيما 

 .1يثَت أىتمامهم من برامج تلفزيونيو كأذاعيو كنشاطات أخرل ٥تتلفو)

  Self-estrangement:االغًتاب عن الذات :ان خامس

يتمثل ُب أنفصاؿ الفرد عن ذاتو كعدـ التطابق معها أم أنو ٮتلق ذاتان  غَت حقيقية  ىذا النوع من االغًتاب   
نتيجة لتأثَتات الضغوط األجتماعية كٔتا ٖتملو من نظم كأعراؼ كتقاليد كبكل تناقضاتو ٦تا قد يؤدم أب طمس 

َت قادر على أ٬تاد األنشطة كالفعاليات اليت تكافئ قدراتو كأمكاناتو كىذ قد الذات اٟتقيقية للفرد، ْتيث يكوف غ
يؤدم أب الشعور بعدـ الرضا عن ذاتو كيفقد صلتو اٟتقيقية بذاتو كقد يرفض كل ما٭تيط بو ككذلك قد يصاحبو 

 .الشعور بالضيق كالترـب لكل ماىو قائم حولو

٪تط من ا٠تربة من خبل٢تا يرل الفرد نفسو كمغًتب، فهو يشعر أنو غريب  ىذا البعد بأنو( على فرـك كقد علق  
عن نفسو حيث ٓب يرل ذاتو أكٮتربىا كمركز لعا١تو أك كمنشئ كخالق ألفعالو، كلكن أفعالو كمًتتباهتا تصبح ٢تا 

                                                           
1
 .27 ،ص تلعثشر تلمجلد ، تالول تلعدد ، تلفكر عثلم ،1999 ، يتلنور قٌس ، ووتقعث ومفهومث تصطالحث:  تالؼترتج   
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  .1السياده كأنو يطيعها كٮتضع ٢تا)

  Reifieation :وءػ التشي: سادسان 

يقصد بو أف الفرد يعامل كما لو كاف شيئا ن كأنو قد ٖتوؿ أب موضوع كفقد ىويتو اليت ىي ٔتثابة مركز أنسانيتو    
كذاتو، كىذا يعٍت كصوؿ الفرد أب مرحلة يكوف فيها شئ أم تذكب ماىيتو الذاتية كسط األشياء احمليطة بو ك٘تحى 

 .معآب أنسانيتو

غًتاب، حيث أنو يعرفو لبل جاف جاؾ ركسو) من خبلؿ التطرؽ أب تعريف( ءو كٯتكننا الوقوؼ على جذكر التشي
فاالنساف الذم ٬تعل نفسو عبدا ن آلخر، أنساف اليسلم نفسو كأ٪تا ىو باآلحرل يبيع نفسو ، بأنو (التسليم أك البيع

 ٖتوؿ كأنو شئ ٣ترد كأنو ا٢توية بفقداف الفرد أحساس من أساسان  يتأتى التشيوء،  ، أفقل)من أجل بقائو على اال
 قادر غَت موضوع ٣ترد أب الكثَت الشئ كأبداعو تطلعاتو من كيرجى اٟتضارة بناء ُب عليو يعوؿ معرُب كياف من

 .)1( 2باألخرين أك كاقعو أك بنفسو تربطو لو الجذكر حيث من مقتلع كأنو مصَته تقرير على

بطة كمتداخلة كيكمل االستة لؤلغًتاب تكاد تكوف مًت كتأسيسآن على ماتقدـ يرل الباحثاف بأف ىذه األبعاد   
، بعضها البعض األخر كلكل بعد منها أ٫تيتو كتأثَته ُب ٖتديد طبيعة أغًتاب الفرد كدرجة كحدة ىذا االغًتاب

ككذلك ٯتكن القوؿ بأف الفرد الذم تنطبق على سلوكياتو كمفردات حياتو ىذه ا١تظاىر كاألبعاد أعبله، بأنو يعيش 
من االغًتاب كاليت تشكل حاجزا ن منيعا ن دكف ٖتقيق ذاتو كبالتإب عن أستمتاعو بصحة نفسية سليمة تؤىلو حالو 

 .ألستغبلؿ طاقاتو بأقصى درجة ٦تكنة كأنساف

أف االدبيات كاالْتاث اليت تصدت للكشف عن العبلقة بُت االغًتاب كالتوافق النفسي، أكدت العبلقة      
 Self-adjustment) ا، كأف االغًتاب كمفهـو يؤثر بشكل فعاؿ على التوافق النفسي (اٞتوىرية السالبة بينه

،حيث يعد التوافق من ا١تصطلحات الغامضة أب حد كبَت، كقد يعزل ىذا إلرتباطو بالتصور النظرم للطبيعة 
قد يكوف من أحد  االنسانية ككذلك أب تعدد النظريات كاألطر الثقافية اليت تناكلتو بالبحث كالتقصي، كرٔتا

 .1التوافق كالتكيف) أسباب ىذا الغموض ىو ا٠تلط بُت ا١تفاىيم كخاصة بُت مفهومي(

                                                           
1
  Psychological  correlation  of  alienation  in Kuwait  students,   Al-khawaj,J.M.A.1988.Their submilted  for  the  

degree  of  doctor Of  philosophy. University  of  Surrey.Dept.of  psychology, p44. 
 ." سثبق مصدر"  58ص رجج، محمود ، تالؼترتج  2
 تلسلوكٌة تلعلوم فً تلبحث سلسلة:  تلرٌثض ،5ط ،2007تلعسثؾ، حمد بن صثلح ، تلسلوكٌة تلعلوم فً تلبحث تلى تلمدخل  1

 .61،ص
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كبناءان على ماتقدـ ، يرل الباحثاف بأف توافق الفرد قد يكمن ُب توفر قدر من الرضا القائم على أساس كاقعي      
بالشكل الذم يؤدم أب التقليل من الشعور باألحباط كالقلق، كىذا يعٍت من جهة أخرل بأف التوافق يعتمد على 

صعوبة أك أجتياز معوؽ من أجل الوصوؿ أب حالة من  األنشطة اليت يقـو ّٔا الفرد إلشباع حاجة أك التغلب على
إشباع اٟتاجات قد يؤدم ُب الكثَت من األحياف أب خفض حالة التوتر عند ، كما اف األنسجاـ مع البيئة كاحمليط

الفرد كيدفعو أب التوافق بشكل كاضح، علمان بأف العديد من العلماء من يؤكد بأف التكيف الناضج يؤدم أب 
 .الناضج كعكسو يؤدم أب سؤ التوافق التوافق

كىناؾ من العوامل اآلخرل اليت تدخل ُب سؤ التوافق كاليت تتمثل ُب عدـ فهم الفرد لذاتو أك التقدير السالب 
 األىداؼ ٖتديد علىللذات كالذم يؤدم أب عدـ قدرة الفرد للتعرؼ على إمكاناتو كطاقاتو كالذم ينعكس سلبان 

 من ا١تزيد أب كتعرضو الفرد لدل التوافق سوء من تضاعف األمور ىذه مثل يثح ٖتقيقها، ُب كالفشل
أف طبيعة أستجابات الفرد أزاء الضغوط النفسية اليت يتعرض اليها تتوقف على ٚتلة من العوامل األضطرابات ، 

لزمٍت ، كصحتة منها، طبيعة الضغط النفسي الذم يتعرض لو الفرد، كبنائو الشخصي، كحاالتو ا١تزاجية، كعمره ا
حاسيس كا١تشاعر اليت ترافق سؤ التوافق النفسي، بالنسبة أب ماىية اال اٞتسمية ككذلك اٞتنس(ذكر،أنثى).أما

 .فراد الذين يتعرضوف اليهافأهنا ٗتتلف من حيث درجتها كحدهتا كمن حيث تباين خربات اال

 :االستنتاجات 

أقًتاف ظاىرة االغًتاب بعدـ أمكانية الفرد على ٖتقيق توافقو من خبلؿ االطبلع على االدبيات السابقة تبُت    
النفسي كتوافقو مع األخرين ذلك أف االغًتاب ُب حقيقة األمر يؤدم أب ٜتوؿ كأنطفاء حالة التفاعل األجتماعي 

نتماء أف ( اال٫تتو ُب البناء كالتطور، عند الفرد ٦تا ٬تعلو غَت فعاؿ أجتماعيآن كفاقدآن للقدرات اليت ٖتدد مدل مسا
يعد من اٟتاجات االنسانية اليت ٯتكن من خبل٢تا إشباع اٟتاجة للهوية الذاتية، كعدـ إشباع اٟتاجة لبلنتماء يعٍت 

 العزلة األجتماعية كاالغًتاب عن الذات).

كا١تتمثلة التوافق النفسي  وءكمن جهة أخرل فأف أغًتاب الفرد يولد لدية الكثَت من ا١تشاعر اليت ٖتملو أب س     
بأحساس الفرد بعدـ ا١تساكاة كنقص أكأنعداـ الفرص األبداعية كالشعور بعدـ األنتماء كا١تلل كٚتود الشخصية 

من الذات كآّتمع  ان كنفور  ان اعي كىذا ما قد ٬تعلو أكثر ٘تردكبالتإب الشعور بعدـ الرضا ُب احمليط الذاٌب كاألجتم
  سوء التوافق النفسي للفرد.ككل ىذه ا١تشاعر سوؼ تؤدم بالنتيجة أب
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كٔتا أف االغًتاب ٭تمل ُب مضامينو كيدلل على الوعي الذاٌب ا١تفقود أك الوعي الزائف القاصر لتعرؼ الفرد      
على صفاتو كأفعالو ا١توجودة ُب العآب ا٠تارجي، فأف ىذا قد يقود بالتإب أب أف تتحوؿ أعماؿ الفرد كنشاطاتو 

تو أب أشياء غريبة كمستقلة عنو كعن ذاتو ٦تا قد ينعكس ىذا على شعوره ا١تستمر بعدـ ككذلك قدراتو كأمكانا
 الرضا كعدـ التوافق مع الذات.

من أفتقاده ٟتالة األىتماـ األجتماعي كتكوين عبلقات أجتماعية كىذا األمر  ان يعا٘ب أساسأف الفرد البلجئ      
عد ىذا العجز ا١تعيار األساسي لنمو مشاعر االغًتاب لدل ٬تعلو عاجزان عن توافقو النفسي كاألجتماعي،كي

الفرد،كىذا ماقد يؤكد العبلقة السالبة بُت االغًتاب كالتوافق النفسي، كأف أنعداـ األىتماـ األجتماعي كشعور الفرد 
 بالتفرقة كالتمييز سوؼ ٬تعلو أكثر تقببلن للشعور باالغًتاب كخاصة ُب بلد ا١تهجر. 

ُب التوافق النفسي كالذم يدعم الرضا عن الذات ا١تتطلب  ان كأساسي ان مهم ان لذات الذم يعد جانبأف تقدير ا     
توفر خصائص لدل الفرد من أ٫تها الثقة بالذات كا١تبادأة كاألستقبللية كالقدرة على مواجهة ا١تشكبلت، كل ىذه 

منخفضآن كيعيش ُب أطار الذات ا٠تصائص يفقتد اليها الفرد ا١تغًتب من حيث أف تقدير الذات لديو يكوف 
 .السلبية أف صح التعبَت

كمايعانونو من ضغوطات على ا١تستويُت النفسي كاألجتماعي البلجئيُت السوريُت بأف ظركؼ  افكيرل الباحث     
أب الوطن األـ رٔتا يزيد من مشاعر االغًتاب لديهم كالذم ينعكس سلبان على توافقهم النفسي كصعوبة عودهتم 

كاألجتماعي، كأف مثل ىذه األمور كغَتىا رٔتا تكوف ٔتثابة العوامل ا١تساعدة لتزايد مشاعر االغًتاب حيث ٖتمل 
ىذه ا١تشاعر ُب طياهتا عدـ الرضا أك معارضة األىتمامات السائدة كا١توضوعات كالقيم كا١تعايَت كأنشطة 

نسجاـ بُت الفرد كآّتمع كا١تؤدم مر أب عدـ االكتنظيمات آّتمع الذم يقيموف فيو كغالبآن ماقد يؤدم ىذا األ
غالبان ما يعرضوف حاالت من البلجئيُت أف كما   الفرد كذاتو كالعكس صحيح،  بدكره أب عدـ األنسجاـ بُت

الصراع كعبلقات سالبة كىذا بدكره سوؼ يؤدم أب تعزيز األٕتاىات السالبة لديهم ك٬تعلهم خارج نطاؽ التغيَت 
شعورىم باألكتفاء كاألشباع الذاٌب ٦تا ٬تعلهم  ٯتيلوف أب عدـ ا١تشاركة بالفعاليات كاألنشطة  ؿمن خبل كذلك

ف زيادة مشاعر االغًتاب لدل الفرد سوؼ أتعٌت آخر . نفعان  األجتماعية كيعتربكف التفاعل األجتماعي ال٬تدم
 ا فيو. تؤدم بالنتيجة أب زيادة سوء توافقو مع الذات كمع آّتمع الذم ٭تي

أف سوء األستقرار على األصعدة النفسية كاألجتماعية كالسياسية األقتصادية بالنسبة  افيرل الباحثكما     
٢تم ُب ا٠تارج كالداخل كىذا التفاعل ا١تتواصل بُت ا٠تارج كالداخل يؤدم أب القلق ا١تستمر للبلجئيُت السوريُت 
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١تشاركة الفعلية ُب نشاطات آّتمع الذم ا٨تسار ااألمر الذم ينعكس سلبآن على تكيفهم للحياة اٞتديدة ككذلك 
يعيشوف فيو ، باألضافة أب تعاظم كتزايد الفجوة بُت جيل األباء كاألبناء كخاصة ُب بلد ا١تهجر كتضارب العادات 

انت موجودة ُب الوطن األـ كا١تتمثلة ُب التعاطف كالًتاحم كالتقاليد كأختفاء الكثَت من القيم كالعادات اليت ك
كاآللفة كاأليثار كاليت نفتقر اليها ُب حياتنا ا١تعاصرة كخاصة ُب بلد ا١تهجر، كل ىذه ا١تسائل قد تؤسس أجواء 

 كتؤثر بشكل كبَت على توافقهم النفسي.السوريُت البلجئيُت مناخية صاٟتة لزيادة مشاعر االغًتاب لدل 

 أب توصل فبعضها السابقة، الدراسات ُب بعد ٖتسم ٓب لؤلغًتاب بالنسبة اٞتنسُت بُت الفركؽ اف مسألة كما
 األناث عند االغًتاب مشاعر تزايد أكضح اآلخر كالبعض باألناث مقارنة الذكور عند االغًتاب مشاعر تزايد

 بالنسبة اٞتنسُت بُت جوىرية فركؽ كجود عدـ أب توصل الباحثُت من ثالثآن  فريقآن  اف حُت ، ُب بالذكور مقارنةن 
أب كيرد ذلك  أب كجود مشاعر االغًتاب عند الذكور اكثر من االناث، الباحثاف  يبُت ك  االغًتاب ، ١تشاعر

الظركؼ النفسية كاألجتماعية احملدده ٢توية الدكر اٞتنسي ككذلك أب ٪تط التنشئة األجتماعية كاألسرية ُب 
كاليت ٗتتلف نوعآن ما لدل األناث على إعتبار أف آّتمعات الشرقية ىي ٣تتمعات (ذكورية)  آّتمعات الشرقية

كتعطي الفرصة الكبَتة للرجل للتفاعل األجتماعي كاألختبلط بشكل أكرب كىذا ٦تا ٬تعل الرجاؿ ُب ىذه 
ؤدم أب زيادة مشاعر آّتمعات أكثر عرضة ن لبلنتكاسات كاألحباط ُب حياهتم البيئية كاليت بدكرىا سوؼ ت

 االغًتاب لديهم قياسآن باألناث.

عباء الكثَتة اليت تقع على  إف سيادة ( الدكر األبوم) ُب آّتمعات الشرقية كبأف الرجل ىو الذم يتحمل األ     
من  كاىلو كقلقو الدائم كتفكَته ٔتستقبلو األسرم ٮتلق لديو حاالت شديدة من القلق كالعجز أحيانآن كاليت تعترب

 األمور ا١تمهده لنمو كتزايد االغًتاب لديهم.

كفيما يتعلق بالبلجئيُت السوريُت كنتيجة للظركؼ القاىرة اليت دفعت ّٔم للهجرة من البلد األـ ك١تا عانوه من      
كمآسيها كاليت قد يكوف للرجل فيها اٟتصة األكرب كل ىذا أثر بشكل أك بآخر على نفسيتو  اللجوء صعوبات 

ه الدائم بالقلق كعدـ األماف كاألطمئناف ١تا تؤكؿ عليو األمور ، كل ىذه األمور ٕتعل منو عرضة للوقوع ُب كشعور 
 شباؾ االغًتاب مقارنة ن با١ترأة.

ٍب تأٌب بعد ذلك مسألة اللجوء أب الغرب كاألنفتاح على أكربا كالتعايش مع حضارة ٥تتلفة ٘تامآن عما كاف      
ه، كما ٢تذا التغَت السريع ُب األنتقاؿ من حضارة الشرؽ أب حضارة الغرب ا١تنفتحة ٘تامآن يألفها الفرد ُب ببلد

كالذم قد يؤدم بالنتيجة أب تغَتات ُب األدكار األجتماعية ْتيث يبدأ دكر الرجل بالًتاجع قياسان ٔتا كاف عليو 
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 أكتسأّا للكثَت من السمات الذكرية خاصة ن سابقآن، كتأخذ ا١ترأة  دكرآن قد يكوف ٦تاثآلن لدكر الرجل ٦تا يؤدم أب
ثقافية ن ٯتكن للمر   ة فيها أف ٗتتار أدكارآن تبادليو.أكأف الثقافة الغربية ٗتلق أجواء ن

ويتو كأف ىذا التصدع ُب ا٢توية يؤدم ّٔكل ىذه العوامل قد تؤدم ُب حقيقة األمر أب تصدع إحساس الرجل       
  .مواجهة األزمات كإدراؾ العبلئق بينهاأب نقصاف قدرة الفرد على 

االغًتاب أف الغَت متزكجُت ىم أشد شعورآن باالغًتاب  موضوع اليت تناكلتاالدبيات السابقة كما بينت      
التعامل مع ىذا ا١تتغَت بأعتباره ظاىرة متفاعلو مع العديد من العوامل النفسية ،إذ البد من قياسآن با١تتزكجُت 

لسياسية كاألقتصادية كأف أغناء ىذه العوامل كإشباعها من شانو أف يقلل من مشاعر االغًتاب لدل كاألجتماعية كا
األفراد، كأف اٟتياة الزكجية كمإتلبو للفرد من إستقرار عاطفي كنفسي  ينعكس بشكل فعاؿ على تقوية األنتماء 

كاألماف كأنو جزء من ٣تموعة أك كياف ٬تد األسرم كاألجتماعي للفرد، ىذا األنتماء الذم يشعر الفرد بالطمأنينة 
ذاتو فيو كأنو غَت منعزؿ عن اآلخرين كأف مثل ىذه ا١تشاعر تعمل على ٗتفيف أك أطفاء مشاعر االغًتاب لدل 

 كيرد الباحثاف اسباب ذلك األفراد، 

بالعزاب، ك٨تن ندرؾ  أب أف ا١تتزكجُت من البلجئيُت السوريُت قد يكونوا أكثر إشباعآن ٟتاجاهتم األساسية قياسآن 
بأف إشباع حاجات الفرد على الصعيد البايولوجي كالنفسي ٯتهد لو الطريق  أب الوصوؿ أب اٟتاجة االٝتى كىي 
ٖتقيق الذات، كىذه اٟتاجة تعرب بشكل أك بأخر عن كماؿ الصحة النفسية للفرد كبالتإب فأهنا تقلل من مشاعر 

 االغًتاب لديو.

الدراسات بأف حدة االغًتاب تكوف متبلزمة عكسيآن مع العمر الزمٍت بالنسبة لؤلفراد ،  كمن جانب آخر بينت  
كيرل الباحثاف  ُب ىذا الصدد بأف األعمار الصغَتة ( ا١تراىقُت) من اٞتنسُت بالنسبة  لبلجئيُت السوريُت ىم 

أطرىم ا١ترجعيو كالثقافيو التزاؿ ُب أكثر عرضة لتزايد مشاعر االغًتاب مقارنة ن بالفئة العمرية الكبَتة كذلك ألف 
طور التشكل كالتبلور كىم األكثر تعرضآن لصدمة صراع القيم كالتقاليد قياسان با١تسنيُت، كىذا النوع من الصراع بُت 
الذم نشؤا عليو كبُت مايركنو ُب احمليط الثقاُب الذم يعيشوف فيو بالغربة يؤدم بالنتيجة أب نشوء إ٪تاط سلوكية 

عن ثقافة كتقاليد كقيم العائلة كآّتمع  كأف ىذا النوع من الصراع قد يؤدم بالفرد أب حالة ٥تتلفة  كاليت تعترب غريبة ن
 الشعور باالغًتاب عن الذات كآّتمع.

كينبغي أف التفوتنا األشارة أب التغَتات كالتحوالت الفكرية كالثقافية كاألقتصادية كاألجتماعية اليت يتعرض ٢تا  
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ئيُت كخاصة ن فئة الشباب (ا١تراىقُت) منهم كماتنتجو ىذه التغَتات من تبٍت الذات لقيم البلمعيارية كالتمرد، البلج
كىذه القيم اليت ٕتعل من الشباب غَت أُّٔت ٔتا ٘تليو عليهم قيم كعادات كتقاليد األسرة كآّتمع  ٦تا تدفعهم دفعآن 

اد الذم ينطوم ٖتتو النظرة التحقَتية لعادات كتقاليد كقيم آّتمع  للوقوع ُب شباؾ االغًتاب، كيسود لديهم األعتق
 كخاصة ن ١تا يركنو ُب آّتمع اٞتديد من أساليب تؤىلهم لتكوين مثل ىذه النظرة.     

كالبد لنا ىنا من لفت األنتباه أب أف نسق القيم الشخصية كخصائص األبعاد النفسية للفرد ىي ليست آلية      
كن للفرد اللجؤ اليها كقتما يشاء، كلكنها تتأتى أساسآن كتتطور مع العمر كنتيجة للخربات ا١تًتاكمة ُب جاىزة ٯت

على كاقعو من متغَتات، كلذا فأننا قد نلمس باف األفراد ذكم  حياة الفرد كتفاعلها مع أستعدادات الفرد كما يطرأ ي
رٔتا يكونوا أكثر دراية كنضج ُب تقبل اٟتياة اٞتديدة  الفئات العمرية الكبَتة كنتيجة للخربات ا١تًتاكمة لديهم

كا١توازنة بُت قيمها كتقاليدىا كما لديهم من قيم كتقاليد آّتمع األـ كلذلك فهم اليعانوف من صراع حاد ُب  القيم 
 ك٢تم قدرة أكثر على التكيف للحياة اٞتديدة اليت فرضت عليهم.

ىذا ك٦تا ٕتدر األشارة اليو، بأف مسألة التمسك بالعادات كالتقاليد التعد من األشياء ا٠تاطئة كغَت اٟتضارية كما 
يذىب اليو البعض، بل على العكس من ذلك من حيث أهنا تعترب من مقومات شخصية الفرد كمن العوامل 

 ا١تساعة على التكيف كالتعايش مع األعراؼ كالتقاليد األخرل. 

ن ناحية اخرل تبُت االدبيات اف ١تتغَت عدد سنوات الغربة لو عبلقة ٔتستول الشعور باالغًتاب ، إذ ٧تد اف كم
) سنوات ىم أكثر 3أب 1(البلجئيُت السوريُت ٦تن مضت على اقامة ٞتوئهم فًتة قصَتة ُب الغربة كا١تمتدة بُت 

على أقامة ٞتوئهم فًتة طويلة ُب الغربو كا١تمتده أب  شعورا ن باالغًتاب مقارنة ن باألفراد األخرين من الذين مضت
 ) سنوات .3أكثرمن (

كيعزم الباحثاف أسباب ىذه النتيجة أب أف األفراد حديثوا العهد باللجوء من بلدىم االصلي قد يعانوف من      
كذلك لعدـ ا١تامهم سوء التكيف مع احمليط اٞتديد ككذلك من مشاعر القلق كعدـ االستقرار النفسي كاألجتماعي 

سنوات  3الكاُب بقيم كتقاليد كعادات آّتمع السويدم مقارنة ن بالذين مضت عليهم سنوات ٘تتد أب اكثر من 
 ُب الغربة.

باألضافة أب ذلك فأف حديثوا العهد ُب  ببلد الغربة من البلجئيُت ٓب يتمكنوا بعد من أستيعاب مفردات اللغة     
ين ٓب يرغبوا ُب تعلمها)، السيما أف اللغة ٘تثل كسيلة اآلتصاؿ اآلساسية كتساعد الفرد ُب اٞتديدة (ناىيك عن الذ
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األندماج  بآّتمع كالتأثَت كالتأثر بو، كاف ىذا األمر يؤدم بالنتيجة أب عزكؼ الكثَت من البلجئيُت باالندماج مع 
ُب إمكانات الفرد كقدراتو للوصوؿ أب ٖتقيق آّتمع اٞتديد الذم يعيشوف فيو  ، كقد ينتج من ىذه العزلة عجز 

أىدافو كبالتإب فأهنا رٔتا ٗتلق لديو نوع من التمرد كالبلمباالة للقوانُت األجتماعية السائده ُب بلد ا١تهجر كىذه 
ا١تظاىر ٕتعلو أكثر شعورا ن باالغًتاب من غَتة، كبالتإب من احملتمل أف تكوف مثل ىذه ا١تظاىر ىي ا١تسؤلة عن 

 عدـ شعور الفرد باألنتماء للمحيط اٞتديد ْتيث ينفصل الفرد عن ٤تيطو كذاتو كيشعر بأنو غريب عنهما. 

كما بينت االدبيات السابقة اف للمستول الدراسي عبلقة ٔتشاعر االغًتاب ، فا١تستول الدراسي لو  تأثَت كبَتن      
مة للشخصية، حيث أف ىذا التحصيل العإب  للفرد ُب صياغة شخصية الفرد كبالتإب فهو يعد من ا١تقومات الداع

يساعده على التكيف مع ا١تواقف اليت تواجهوي كٕتعلو أكثر حنكة ن كدراية ن ُب حل ا١تشكبلت اٟتياتية بشكل عاـ. 
خاصة كأف علماء النفس يتفقوف بأف الذكاء ىو قدرة على التكيف كأف أصحاب ا١تستويات الدراسية العليا 

البأس بو من ا١تهارات اليت تساعدىم على فهم مشكبلت الواقع اٟتياتيو كفهم أنفسهم ٯتلكوف قدران 
 كاألخرين،كٕتعلهم أكثر قدرة على ا١تواجهو كا١تبادءه.

كيعزك الباحثاف  بأف االفراد ذكم التحصيل الدراسي العإب ىم أقدر على التكيف للوسط اٞتديد الذم      
ج بآّتمع كأكثر أستيعابا ن لقيم كتقاليد ىذا آّتمع ٦تا يعطيهم قدرا ن أكرب من يعيشوف فيو كىم أقدر على األندما 

ا١توازنة كا١توائمة بُت قيم كتقاليد البلد األـ كبلد ا١تهجر، كىذا ما٬تعلهم أقل نفورا ن كعزلة ن مقارنة ن بأبناء جلدهتم 
وعي أكرب لذا فقد ٬تعلهم ىذا األمر أبعد من ذكم التحصيل الدراسي الواطئ، كألهنم يدركوف الواقع بشكلو موض

مايكونوا عن تبٍت السلوؾ الؤلمعيارم كالبلمباالة كعدـ األنتماء الذم قد يتأتى أساسا ن من عدـ فهم الواقع اٞتديد 
كمتطلباتو، كّٔذا فأف ذكم ا١تستول التحصيل العإب ٯتتازكف بقدرهتم على مواجهة مشاعر االغًتاب كيكونوا أكثر 

بذاهتم كأكثر تواصبل ن مع األخرين كذلك من خبلؿ فهمهم ٟتقيقة ذاهتم كاألخرين كآّتمع اٞتديد الذم التصاق ا ن
 يعيشوف فيو.

أف مشاعر ( العجز كالعزلة) كاللتاف ٫تا من أكثر األعراض التصاقا ن باالغًتاب قد تتأتى نتيجة لعدـ قدرة      
بة تغَتات العصر بركح علمية كموضوعية كقد يكوف ىنا ١تستول الفرد على مواجهو ا١تشكبلت اٟتياتية أك مواك

التحصيل العإب أثرا ن كبَتا ن ُب أبعاد ىذه ا١تشاعر عن الذات ١تا ٯتتاز بو أصحاب ىذا ا١تستول من ٖتدم كأصرار 
أكثر  للوصوؿ أب ا٢تدؼ األٝتى كا١تتمثل بتحقيق الذات، قياسان بذكم مستول التحصيل الواطئ الذم قد يكونوا

عرضة ألف تسيطر عليهم مثل ىذه ا١تشاعر كهتيمن على سلوكهم كتصرفاهتم األمر الذم يؤدم أب االغًتاب عن 
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 الذات كاألخرين.

كما يعد ذلك من  األمور ا١تنطقيو من حيث أف األفراد ذكم التحصيل الدراسي العإب ىم أكثر قدرة على أدراؾ 
عوف ْتالة من التكيف العالية اليت تدعم التوازف النفسي لديهم كبذلك قدراهتم كأكثر تقديرا ن للذات كىم يتمت

يكونوا أكثر كاقعية كموضوعية ُب أختيار األىداؼ اليت يركموف ٖتقيقها كىذا ما ٮتفف من حدة الصراع لديهم 
 كيبعد عنهم مشاعر االغًتاب بشكل عاـ.

 الخاتمة:
 منو ا١تثمر كتدعيم كإثابة األنسا٘ب السلوؾ ُب كالتقصي البحث ىو السلوكية للعلـو األساسية ا١تهاـ من فإ  

 طاقاتو أستغبلؿ ٯتكنو كي النفسي التوافق أك النفسي الرضا من جزء أب للوصوؿ الفرد مساعده على كالعمل
 الطاقات من لو كىيأ تكوين أحسن ُب األنساف خلق  كتعأب سبحانو اهلل ٦تكنة،ألف درجة أقصى أب كأمكاناتو

 إعاقو كإف الكوف، ُب كالرضا السعادة كيشيع األرض يعمر سوؼ فأنو للنمو ا١تبلئمة ظركفها لوكجدت كاألمكانات
 الضوء تسليط مهمتها السلوكية العلـو ُب البحوث فاف لذا اٟتياة ١تنهجية تعطيل معناه كالطاقات األمكانات ىذه
 ا٠تبلقة. طاقاهتا كتعطل األنسانية السبلمة هتدد اليت ا١تتغَتات من الكثَت على

 جراء البلجئ من الفرد منها يقاسي اليت ا١تعاناة من خبلؿ ما ًب عرضو من خبلؿ ىذه الدراسة يتبُت اف حجم  
 كبالتإب كاالجتماعي النفسي أدائو مستول على سلبان  ينعكس ٦تا كىذا كبَتآن  يكوف النفسي توافقو كسوء أغًتابو
 من كاف كمنتجة كضخمة كبَتة طاقات آّتمعات ىذه ٗتسر كبذلك آّتمع ُب ىدامآن  عنصرآن  يكوف سوؼ
 على كتأثَته االغًتاب مسببات على التعرؼ من ٘تكنت لو فيما ا١تختلفة اآلنتاج ميادين ُب تستغلها أف ّٔا األكٔب
 .كا١توضوعية العلمية باالساليب معاٞتتو على كعملت االفراد لدل ا١تتغَتات بعض

 ُب يؤدم اما كىذا فيو يقيموف الذم آّتمع ثقافة مع كاألتصاؿ بالتفاعل يتعلق فيما كبعد ىوة فضبل عن كجود
 لدل كاألبتكارم العقلي األبداع من الكثَت كتعطيل كاألبداعيو األنطبلؽ كيضعف األنزكاء أب األحياف من الكثَت

 خفض على كاضح تأثَت لو يكوف ك ا١تضمار ىذا ُب أساسي سبب باالغًتاب الشعور يدخل  البلجئيُت حيث
 كاألجتماعي النفسي التوافق مستول خفض أب أكبأخر بشكل يعٍت  كىذا الفرد لدل النفسية الصحة مستول

 بالنسبة النفسي كالتوافق باالغًتاب كتتأثر تؤثر اليت الفرد البلجئ ،كما تبُت كجود عدد من ا١تتغَتات لدل
 كمستول الغربة سنوات ،عدد األجتماعية اٟتالة العمر، اٞتنس،( ا١تتغَتات ىذه كمن ا١تهجر دكؿ ُب لبلجئيُت 
 حدهتا بتخفيف الكفيلة ا٠تطط كضع معرفة اثارىا كانعكاساهتا السلبية  تبدم اٟتاجة أب ،) الدراسي التحصيل

 .كآّتمع الفرد على
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 التوصيللللات والمقترحللللات

 التوصل اليها :يوصي الباحثاف ُب ضوء النتائج اليت ًب 

ػ بناء مشركع تطبيقي أرشادم يتضمن برنامج أرشاد الصحة النفسية لتصحيح مشاعر كمعتقدات االغًتاب، 1
كمن الذين  البلجئيُت كيكوف ا٢تدؼ منو ىوخفض حدة مشاعر االغًتاب لدل فئة الشباب( مرحلة ا١تراىقة)

ق عقد العديد من اٞتلسات األرشاديو بأتباع ٭تصلوف على درجات مرتفعة على مقياس االغًتاب، كذلك عن طري
أسلوب األرشاد اٞتمعي كاليت يتم من خبل٢تا أقناع أفراد آّموعة األرشاديو بأف معتقداهتم غَت عقبلنيو كالعمل 

، كىذا يتم من خبلؿ أشراؾ األفراد أ٬تابيا ن ُب تنفيذ عتقدات كمدركات كسلوكيات عقبلنيوعلى أف ٭تل ٤تلها م
مع مبلحظة اٞتمع بُت الطابع العلمي النظرم كالطابع التطبيقي العملي كما يتضمنو من أشراؾ األسرة ُب الربنامج 

 ذلك.

ػ ضركرة أنشاء كظيفة مرشد الصحة النفسية لتقدٙب خدمات أرشاد الصحة النفسية لبلجئيُت السوريُت كخاصة 2
مل على مساعدة األفراد كالطلبو لتخطي كا١تدارس كخاصة العربية منها، كي يعاللجوء فيما يتعلق بدكائر 

ا١تشكبلت اليت يتعرضوف اليها كذلك من خبلؿ فتح قنوات مع األىل من أجل أطبلعهم على الربامج األرشادية 
 الكفيلة ٔتساعدة أبنائهم لتدعيم ذاهتم كسلوكهم البناء.

 فيمكن إٚتا٢تا باألٌب: المقترحاتأما 
 مات الشخصية لدل البلجئيُت ُب الدكؿ االكربية كالدكؿ العربية .ػ دراسة مقارنو لعبلقة االغًتاب بس1
ػ دراسة عبلقة االغًتاب كا١تفارقو القيميو ببعض ا١تتغَتات النفسية كاألجتماعية كخاصة فيما يتعلق بالتنشئة 2

 األجتماعية.
عرؼ على مدل تأثَت اٟتضارة ػ دراسة مقارنو لظاىرة االغًتاب بُت البلجئيُت السوريُت كأفراد آّتمع االصلي للت3

 كالثقافة على ىذه الظاىرة.
ػ دراسة عبلقة االغًتاب با١تستول األقتصادم للفرد، للتعرؼ على مدل تأثَت الفقر كالعوزعلى نفسية الفرد 4

 .كأغًتابو 
 جر.دماف كالعنف بالنسبة لبلجئيُت السوريُت ُب ا١تهػ دراسة العبلقة بُت االغًتاب ككل من األرىاب كاأل5
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أىمية التكفل النفسي بالبلجئين السوريين في التخفيف من معاناتهم ومستوى الضغوط النفسية 
 سرية بالمستشفى الجامعي لتلمساندراسة عيادية أ - لديهم

 الجزائر-تلمسان  –جامعة أبو بكر بلقايد -الزىراء فاطمة سليمان حاج واألستاذة: العيد، فقيو األستاذ الدكتور:

 ملخص البحث:
ان نفسية عديدة متفاكتة الشدة ثار لدمار ُب ببلد سوريا اليـو تعيش أحداث راكمت آاإف مظاىر العنف ك    
بُت عيش الصدمة النفسية ك أب االضطرابات االنفعالية ا١تختلفة ،كنظرا ٢تذا التأثَت الضاغط اصبح ا٠تطورة ما ك 

الكل يعيش الصدمة ٔتؤشرات ك معطيات متفاكتة ، كاثناء خربتنا العيادية ك من خبلؿ تعاملنا مع بعض البلجئُت 
حظنا اف ظركؼ اٟترب اليت عاشوىا ُب السوريُت للجزائر با١تستشفى اٞتامعي لتلمساف (كحدة علم النفس) ،ال

القلق ٠تطر الذم يهدد حياهتم ك ا٠توؼ ك كبسبب شعورىم با، ببلدىم سببت ٢تم اىتزاز الثقة بالنفس ك باآلخرين
على الصعيد ا١تتزايد الذم يؤثر ُب سلوكهم كمزاجهم ،كل ذلك ٬تعلهم مؤىلُت للعديد من ردكد االفعاؿ اٟتادة 

فيزيولوجي ،ليصبحوا بذلك ضحية للخوؼ الشديد ك الكوابيس ك الكآبة كغَتىا من الالنفسي ك االجتماعي ك 
بشكل جيد ك ُب لسوريُت كيفية التواصل مع اٟتياة ٦تا يعطل عند ىذه الفئة من البلجئُت ا، االضطرابات االنفعالية

 كقد ٯتتد ىذا التأثَت لبقية حياهتم . ظركؼ احسن،

ا مع البعض من البلجئُت السوريُت  ا١تبلحظات اليت لفتت انتباىنا اثناء تعاملنكمن ىذا ا١تنطلق كعن طريق ىذه    
 من الضركرم تقدٙب ا١تساعدة ك ا١تساندة ُب اطار التكفل النفسي ّٔم .   كاف 

سر من البلجئُت السوريُت باٞتزائر كانوا يًتددكف على ) أ4حث من دراسة عياية ٘تثلت ُب (كمن ىنا انطلق الب   
النفس با١تستشفى اٞتامعي لتلمساف بغرض ا١تتابعة النفسية ،حيث ارتكزت الدراسة على ا١تنهج  كحدة علم

العيادم كا١تنهج التجرييب كتطبيق بعض ا١تقاييس ك االختبارات النفسية ، كمقياس القلق ك مقياس الضغوط 
سات اليت تطرا على اٞتانب النفسية كاختبار التحليل النسقي النتماء اٞتماعة كذلك بغرض معرفة اىم االنعكا

الًتبوم ك النفسي لؤلسر ا١تدركسة من جهة ك كذلك معرفة مدل فعالية كا٫تية برنامج  التكفل النفسي ُب التقليل 
كتوصلت نتائج الدراسة ُب االخَت انو فعبل للتكفل ، من ا١تعاناة ك الضغوط النفسية لدل ىؤالء البلجئُت السوريُت

خفض مستول القلق ك الضغوط ك ا١تعاناة النفسية  بَتة لدل ىذه االسر ٦تا ادل أبالنفسي ا٫تية ك فعالية ك
                                                                                                    لديهم  .       

 ( مدخل الى البحث وطرح االشكالية:1
يد من آّتمعات ىاجسا يقلق افراده كيفقدىم راحتهم ١تا يشكلو من خطر أصبحت ظاىرة اٟتركب اليـو ُب العد

حقيقي على امنهم ك استقرارىم كما ٮتلفو من اثار سلبية على القطاعات ك ا١تؤسسات ٔتختلف مستوياهتا، 
ر فيو ك كباعتبار االسرة احد ىذه ا١تؤسسات لكوهنا نتاج اجتماعي تعكس صورة آّتمع الذم تنتمي اليو فإهنا تؤث
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تتأثر بو، فاذا كاف آّتمع يشهد نوعا من البلامن فسينعكس ذلك على االسرة ،كمن بُت ىذه آّتمعات اليت 
تشهد البلامن ٧تد آّتمع السورم الذم عاش كمازاؿ يعيش مظاىر العنف ك الدمار بسبب اٟترب ككل ىذا راكم 

ش الصدمة النفسية ك أب االضطرابات االنفعالية ا١تختلفة، اثارا نفسية عديدة كمتفاكتة الشدة كا٠تطورة ما بُت عي
كنظرا ٢تذا التأثَت الضاغط على االسر السورية بسبب اٟترب، اصبح الكل يعيش الصدمة ٔتؤشرات كمعطيات 
متفاكتة، ٦تا ٬تعل ىذه االسر مؤىلة للعديد من ردكد االفعاؿ اٟتادة سواءا على الصعيد النفسي ك االجتماعي ك 

يولوجي ، بل ىناؾ بعض االسر من كصل ّٔم االمر أب التخلي عن بلدىم ك كل ما ٯتتلكونو فيو ك اللجوء الفيز 
 أب بلد اخر ْتثا عن االمن ك االستقرار ٦تا اصبح يطلق عليهم اسم البلجئُت السوريُت .                          

السوريُت باٞتزائر، حيث حاكلنا من خبل٢تا تسليط كمن ىذا ا١تنطلق قمنا بدراستنا حوؿ عينة من البلجئُت    
الضوء على اىم االنعكاسات اليت خلفتها اٟترب على االسر السورية ُب جوانبها الًتبوية ك النفسية من جهة، 
ككذلك معرفة مدل ا٫تية كفعالية التكفل النفسي ُب التخفيف من معاناهتم ك مستول الضغوط النفسية لديهم، 

 ؤالت ىذا البحث كالتإب:                                                                      كعليو جاءت تسا

 فيما ٘تثلت انعكاسات اٟترب على اٞتانب الًتبوم لؤلسر السورية؟ -

 فيما ٘تثلت انعكاسات اٟترب على اٞتانب النفسي لؤلسر السورية؟ -

 ُب التخفيف من معاناهتا كمستول الضغوط النفسية لديها؟ ىل التكفل النفسي باألسر السورية فعاؿ  -

 ( أىمية البحث:2
٭تضى موضوع البلجئُت السوريُت اىتماما كبَتا كاصبح يشكل ٤تورا اساسيا لعدة لقاءات ك مؤ٘ترات دكلية كما 

٨تن بصدد  استحوذ على اىتماـ العديد من الباحثُت ُب شىت ا١تيادين، ك من ىنا تأٌب ا٫تية ىذا البحث الذم
البحث فيو كالذم تناكلناه من الناحية النفسية مركزين ُب ذلك على اىم االنعكاسات اليت خلفتها اٟترب على 
االسر السورية على اٞتانب الًتبوم ك اٞتانب النفسي ،كما يربز البحث ا٫تية التكفل النفسي ُب التخفيف من 

 معاناهتا ك مستول الضغوط النفسية لديها.

 البحث:( أىداف 3
ٔتا اف اٟترب السورية هتدد كياف كمقومات نواة ىذا آّتمع الذم ىو االسرة، كاف لزاما علينا اف نربز كنكشف 
انعكاسات ىذه الظاىرة على اٞتانب النفسي ك الًتبوم لبلجئُت السوريُت بببلد اٞتزائر، ذلك الف االحاطة ّٔذه 

اثناء التكفل النفسي ّٔذه االسر ّٔدؼ مساعدهتا                االنعكاسات كتشخيصها يساعدنا ُب كضع اسًتاتيجيات فعالة
 للتخفيف من معاناهتا ك مستول الضغوط النفسية لديها .     
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 ( تحديد مفاىيم البحث:4
قتضيات اليت يرتضيها ىي كحدة اجتماعية هتدؼ أب احملافظة على النوع االنسا٘ب، كتقـو على ا١تاالسرة:  -ا

                    1العقل اٞتماعي كالقواعد اليت تقررىا آّتمعات ا١تختلفة، كيعترب نظاـ االسرة نواة آّتمع

كما تعرؼ على اهنا ٚتاعة اجتماعية صغَتة تتكوف عادة من االب ك االـ ككاحد اك اكثر من االبناء يتبادلوف 
                                         2وا اشخاصا يتصرفوف بطريقة اجتماعية.اٟتب كيتقاٝتوف ا١تسؤكلية ليصبح

تتعدد مصادر الضغط النفسي بتعدد البيئات اليت يتفاعل معها الفرد فهذا االخَت يتأثر ٔتا الضغط النفسي:  -ب
ف الضغوط تنشا عموما ٭تدث ُب اسرتو اك ٔتا ٭تتوم ٣تتمعو من تغَتات، كُب ىذا الصدد اشار ''لوكيا'' أب ا

نتيجة احداث تسبب اعاقة كاقعية اك خيالية ٟتاجات الفرد اك اىدافو، تظهر ىذه االعاقة على شكل احباط اك 
                                                                                 3صراع اك شعور بالتهديد اك ا١تلل.

يعترب التكفل كظيفة ذات طابع تعديلي يسعى أب تعديل السلوؾ كفقا للمعايَت،  ٯتكن افالتكفل النفسي:  -ج
ام ىو عملية لفهم امكانيات الفرد ك استعداداتو كاستخدامها ُب حل مشكبلتو ككضع خطط ٟتياتو من خبلؿ 

  رجة التوافق.فهمو لواقعو كحاضره كمساعدتو ُب ٖتقيق اكرب قدر من السعادة كالكفاية كٖتقيق ذاتو كصوال أب د

كىو ٣تموعة من ا٠تدمات النفسية اليت تقدـ للفرد ليتمكن من التخطيط ١تستقبل حياتو كفقا إلمكاناتو كقدراتو    
اٞتسمية كميولو بأسلوب يشبع حاجاتو ك٭تقق تصوره لذاتو، كيتضمن ميادين متعددة، اسرية، شخصية، مهنية 

                                           4من ا١تاضي كخرباتو. كىو عادة يهدؼ أب اٟتاضر ك ا١تستقبل مستفيدا

 انعكاسات الحرب على االسرة واثارىا: -5
إف ٧تاح االسرة ُب القياـ بوظائفها يتوقف على العديد من ا١تقومات االساسية اليت البد من توفرىا، فهي ْتاجة    

أب صحة نفسية تساعدىا على مواجهة ازمات اٟتياة ك التفاعل اال٬تايب مع ا١تواقف ا١تختلفة، أب جانب ىذا 
ا كتوافقها لقدرهتا على ٗتطي العقبات اليت ٖتوؿ بُت فهي ٖتتاج أب عبلقات اجتماعية سليمة لتضمن ٢تا ٧تاحه

اقامة التعاكف كالود ٤تل التوتر ك الصراع، كما ٬تب اف تتوفر ُب ظل ىذه االسر اٟتماية ك االمن ك االستقرار، 
كدكف ىذه الشركط سينعكس ذلك على ٣ترل حياة ىذه االسر، ٦تا ٬تعل ظهور اختبلالت ك اضطرابات عليها 

االساسية ال سيما منها ما يرتبط باٞتانب الًتبوم ك اٞتانب النفسي، كمن ىنا سنعرض اىم ىذه ُب جوانبها 
 االنعكاسات فيما يلي:                                                                                           

                                                           

 152) مكتبة لبناف، بَتكت.1983معجم مصطلحات العلـو االجتماعية، اٛتد زكي بدكم، (  -1
 25.ية، منشورات ذات السبلسل، الكويتا٠تدمة االجتماعية، ٤تمود حسن، (بدكف سنة)، الطبعة الثان -2
 36-34)، دار ا٢تدل للطباعة ك النشر ك التوزيع، عُت ميلة، اٞتزائر.2006ا٢تامشي، ( االجهاد، لوكيا -3

 7االسكندرية للكتاب، مصر.)، ب ط، مركز 1999التوجيو ك االرشاد النفسي، سهيل اٛتد كامل، ( -4
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 انعكاسات الحرب على االداء التربوي لؤلسرة: -ا
لعديد من الًتبويوف على ا٫تية االسرة ُب الًتبية كتدريب الفرد كلعل الًتبوم ''بسلوتزم'' كاف لقد اكد ا    

اكضحهم رايا عندما نادل باف تكوف االسرة ىي ا١تركز الرئيسي للًتبية كاف تصبح ا١تؤسسات االخرل ُب خدمة 
                                                الًتبية االسرية.                                                     

كاٟتديث عن الًتبية يقودنا أب لزـك توفر مقومات مسبقة لنجاح ك سبلمة ىذه العملية كاالنسجاـ بُت الوالدين    
كالسَت اٟتسن للعبلقة فيما بينهما، فهذاف العامبلف يساعداف على ٪تو الفرد بشخصية كاملة كمتزنة الف العديد 

ن الدراسات تشَت أب اف االسر تفتقد ٢تذه ا٠تاصية كتلك االسر ا١تتصدعة ك اليت تسودىا ا٠تبلفات ك م
                                                       1الصراعات بُت الوالدين تؤثر بدرجة بليغة على تربية ابنائها.

ية اليت ىي من بُت مسؤكلياهتا ال ٯتكن اف تكوف ٔتعزلة عن كما دامت االسرة تتأثر باحمليط ا٠تارجي فاف الًتب   
ىذا احمليط، كما اف اٟتركب اليت تولد ارىابا حقيقيا على افراد آّتمع، ك اليت من خبل٢تا تصبح القيم ك ا١تفاىيم 

من ُب حالة مستمرة من االضطراب ك التحوؿ، كىذا ما ينعكس على ا٪تاط السلوؾ ك اساليب التفكَت، فالفرد 
خبلؿ تفاعلو ُب ا١تواقف االجتماعية ُب مراحل عمره يكتسب ثقافة ٣تتمعو كيتعود على انواع من السلوؾ كفق 
معايَت ٤تددة، كىو بذلك يتعلم ما يتوقعو االخرين منو كما يتوقعو منهم من قبوؿ اك نفور، كىذه التوقعات ىي 

ت كٔتا اف الًتبية االسرية تستمد مبادئها كثقافتها اساس سلوكو حيث ٧تد قوائم من ا١تبيحات ك اخرل من احملرما
 من نظاـ آّتمع فإهنا تتأثر بدرجة عالية ّٔذه التغَتات.                                                            

ف تظهر قيم كانطبلقان من أف اٟترب تشكل احد التغَتات اليت تعيشها األسر السورية فاف ىذا ٬تعلها مهيأة با   
كاىداؼ جديدة ك بناء ا٪تاط من السلوكات ك العبلقات، الف بوجود ىذه االزمة يغيب جو االستقرار ك االمن، 
ك٭تل ٤تلو مشاعر الرعب كعدـ االستقرار كاليت تعترب من عوائق الًتبية السليمة، الف ا١تناخ االسرم يلعب دكرا كبَتا 

حوث اف اٟترماف االنفعإب الذم يعا٘ب منو الفرد الذم يعيش بعيدا عن ُب ىذه العملية. ك ُب ىذا الصدد دلت الب
                             1اسرتو ألم ظرؼ من الظركؼ يؤدم بو أب عدـ شعوره باألمن كٕتعلو ٭تس بالوحدة

ربات ك٢تذا يعترب تعرض االسرة الزمات حادة كمعايشتها للحرب ٬تعلها تفشل عادة ُب توجيو الطفل ٨تو ا٠ت
ا١تبلئمة كٕتنيبو الضارة منها، الف االباء يركزكف اىتماماهتم حوؿ ا١تشكبلت اليت اثارهتا اٟتركب ٢تم كيصبحوف ُب 

                                  2الغالب غَت منشغلُت بتلك ا١تشكبلت اليت ٢تا صلة بالنمو االجتماعي ألطفا٢تم

دكرا مهما ُب ٪تو الطفل خاصة من الناحية االجتماعية، كما اف العبلقة إضافة أب ىذا فالعبلقات االسرية تلعب 
بُت الوالدين ٢تا دكر كبَت ُب الًتبية، الف السعادة الزكجية ٖتقق تنشئة سليمة، ك لكن لسوء حظ ىذه االسر اف 
                                                           

 .)،  الطبعة االكٔب، مكتبة الثقافة للنشر ك التوزيع، االردف1999مبادئ التوجيو ك االرشاد النفسي، جودت عزت عبد ا٢تادم، ( -1 
 28.)، دار ا١تعرفة اٞتامعية، االسكندرية2001ريب سيد اٛتد، (غعلم اجتماع االسرة،  -1 
 89.)،  دار الكندرم، لبناف1994االجتماعية للطفولة، اٛتد صواٟتة، (اساسيات التنشئة  -2 



 تركيب-م، جبهعة أديبهبى14/5/2016-13 األحببث العلوية احملكوة املشبركة يف املؤمتر العلوي الدويل األول: الالجئوى السوريوى بني الواقع واملأهول

449 
 

االسرة ك السعادة ٓب تتمكن من ٖتقيقها ُب زمن اٟتركب ١تا يسببو ىذا االخَت من مظاىر تؤثر على ٘تاسك 
 استقرارىا.                                                                                                         

فغياب التفاعل بُت الوالدين ٮتلف اثارا سلبية كمؤ١تة لدل االبناء كيصيبهم االختبلؿ ُب التوازف االنفعإب، فالباحثة 
دراسة حوؿ اال٫تاؿ ُب تربية االبناء نتيجة ظركؼ خاصة، افضت نتائجها أب اف ىؤالء        ''نبيلة حنا'' اجرت 

                                                        1يصبحوف يعانوف من عدـ التوافق النفسي كاالجتماعي

 انعكاسات الحرب على االداء النفسي لؤلسرة: -ب
ال ٗتفى على العامة ك ا٠تاصة من ا١تتخصصُت ُب ٣تاؿ علم النفس، اف اٟتركب تنشر من االثار النفسية اليت  

ثقافة ا٠توؼ ك القلق ك الفرار ٦تا يعطل عند االجياؿ اليت تعاصر اٟترب كيفية التواصل مع اٟتياة بشكل جيد، 
ٯتكن اف تبقى ُب  كقد ٯتتد التأثَت لبقية حياهتم فيما بعد حىت بعد انتهاء اٟترب، من كوف ىذه الذكريات

دكاخلهم، كٗتلق ازمات نفسية نإتة عن ا٠توؼ من مواجهة احداث ٦تاثلة، كتبعا لآلراء النفسية ك الًتبوية اف 
االطفاؿ ىم االكثر عرضة ٢تذا التأثَت الضاغط الناتج عن اٟتركب، كذلك لعدـ اكتماؿ النضج النفسي ك 

وؽ طاقة الكبار فهذه الطاقة ببل شك اثارىا مضاعفة االجتماعي لديهم، فاف كانت ظركؼ اٟترب كالعنف ف
لطاقة ٖتمل االطفاؿ، من حيث اهنا تسبب اىتزاز للثقة بالنفس ك باألخرين ٦تا يعٍت سقوط الطمأنينة ك العبلقة 

                                                                    2االليفة اال٬تابية بُت الذات ك احمليط ا٠تارجي

كمن جهة اخرل فالصحة النفسية للفرد قد تتعرض لبعض ا١تظاىر ا١ترضية نتيجة ١تعايشة ظركؼ اٟترب، كىو ما 
 يؤثر على توافقو ك اتزانو كمن بُت ىذه ا١تظاىر ٧تد ا٠توؼ، عدـ االرتياح، الشعور بالتوتر ك الضغط النفسي...

ن القلق اليت قد تتطور أب امراض عقلية اك كما ٯتكن اف يصاب االفراد نتيجة ضغوط اٟترب حاالت م
سيكوسوماتية، كىذا ما يسمى ُب اختصاص علم النفس بقمة االحداث ا١تقلقة كىو اقصى حد للقلق، ففي 

الف شخص مصاب 140احدل الدراسات اليت ارتبطت ّٔذا ا١توضوع بينت انو يوجد باٞتزائر اكثر من 
ٖتت العشرة سنوات كحوإب ربع العينة ٘تثل ُب  8800بينها  الف طفل، ك اليت من 20بصدمات عقلية منهم 

                                         1سنة 40-25با١تئة ٗتص فئة البالغُت ما بُت  41فئة ا١تراىقُت، كنسبة 

ىيم ك كمن ىنا تأٌب ا٫تية تقدٙب الدعم ك التكفل النفسي الذم يفًتض بو اف يكوف فعاال، كاف يبٌت على مفا   
 اسس علمية يطمئن ٢تا االسر السوريُت البلجئُت بببلد اٞتزائر .         

                                        
                                                           

 .49)، الطبعة الثالثة، دار النهضة العربية، بَتكت1984علم النفس االجتماعي، ٛتود السيد ابو النبل، ( -1 
 86.)، القاىرة1993ركح الًتبية ك التعلم، دار الفكر العريب، ٤تمد عطية االبرشي، ( -2 
 علـو النفسية العربية)اصدارات شبكة ال2013النفسي ضركرة ٣تتمعية، مرسلينا اٛتد شعباف، (لدعم ا -1 
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 ( خطوات برنامج التكفل النفسي بالبلجئين السوريين:6
 توفَت االلفة ك االماف مع االسر السورية ُب اطار بناء التحالف العبلجي. -ا

 ت بشكل مشًتؾ مع االسر.كضع قواعد اٞتلسا -ب
 التعبَت عن ا١تشاعر. -ج
 سرد كعرض ا٠تربات ا١تؤ١تة. -د
 العمل على تفريغ ا١تشاعر. -ق
 التدريب على اظهار ا١تشاعر. -ك
 فتح قنوات التواصل كٖتسُت اٟتوار بُت افراد االسرة. -م
 التخلص من االفكار السلبية ك تعويضها بأفكار ا٬تابية. -ف
 النفسية العبلجية المستعملة في برنامج التكفل النفسي  باألسر السورية البلجئة بالجزائر: ( اىم التقنيات7
 ا٢تدؼ من التفريغ االنفعإب ىو التخفيف من ا١تعاناة النفسية كاٟتد من األٓب النفسي إف التفريغ االنفعإب: -ا 

 :كىذا يتحقق عن طريق الذم تعا٘ب منو االسر السورية

o   األفكار كاالنطباعات كا١تشاعرالتعبَت عن. 
o تعزيز ا١تنظومة ا١تعرفية من خبلؿ فهم اٟتدث كردكد الفعل إتاىو. 
o  التدريب على التعبَت عن ا١تشاعر ْترية من خبلؿ ا١تشاركة. 
o القدرة على اٟتركة من خبلؿ آّموعة لتحقيق الدعم كا١تساندة كالتماسك. 
o  عند اللزـك التعريف بطرؽ ا١تساعدة اإلضافية ا١تختلفة . 

تعتمد ىذه الطريقة على مبدا االسقاط من خبلؿ الرسم اٟتر، ْتيث يتم من خبل٢تا التغلب الرسم الحر:  -ب
 على مواقف الرفض ك اٟتذر ك التجنب بعكس طريقة االستجواب ا١تباشر الذم يثَت ا١تخاكؼ ك االنفعاالت.

التخفيف من التوار ك الضغط النفسي، كٯتكن اف يتم ذلك ْتيث تعترب ىذه الطريقة فعالة ُب االسترخاء:  -ج
 عن طريق تنظيم التنفس، فعندما يتنفس الفرد بشكل صحيح كىادئ فاف ذلك يؤثر على اٞتسد كلو.

استعماؿ بعض التقنيات العبلجية االسرية كا١تناقشة الدائرية ّٔدؼ ٖتسُت التواصل كفتح العبلج االسري:  -د
سرة كتشجيع افرادىا على التحدث عن مشاعرىم بكل طبلقة، ك ايضا تشجيعهم قنوات االتصاؿ داخل اال

ليكونوا اكثر ارتباطا ك ٘تاسكا فيما بينهم، مع جعلهم يشًتكوف ُب ٖتمل ا١تسؤكلية مع اشعارىم بانو مستفيدين من 
ى اساليبهم ٚتيعا ُب  برنامج التكفل النفسي، ك ال يكوف ذلك متحققا اال برؤيتهم للتغيَت اال٬تايب الذم طرا عل

 كيفية اشباع حاجاهتم الفيزيولوجية ك ا١تعنوية.                                                                    

 كعموما اف التكفل النفسي يقـو على ا١تستويات التالية:                               
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سوريُت يعانوف من مستويات قلق مرتفع، فبلبد من ٘تارين االسًتخاء فمن ا١تعلـو اف البلجئُت ال ادارة القلق:-
 ك٤تاكلة استعادة الثقة بالنفس كتقدير الذات.                                                           

 يتمحور حوؿ التخلص من االفكار السلبية البلعقبلنية كتعويضها بأفكار ا٬تابية. العبلج المعرفي: -

 الذم يساعد على مواجهة الظركؼ ك االشخاص ك ا١تشاعر اليت تؤثر على اٟتالة.العبلج الفردي:  -

ْتيث يكوف كل االسر أك األفراد الذين عاشوا ا١تواقف ا١تتشأّة، ْتيث عندما يرل الفرد أف العبلج الجماعي:  -
فض كيصبحوف أكثر انفتاحان ىناؾ اشخاص اخرين عانو من نفس ا١تشاكل فاف مستول الضغوط النفسية ينخ

 كتعاكنان.

 نظرا لطبيعة البحث اقتضى علينا االمر اف نتبع ا١تنهجُت التاليُت ك ا١تتمثلُت ُب:  ( منهج البحث:8

 :منهج العياديال -ا
مواقف صعبة تسبب ٢تم ا١تشكبلت  تواجهو األسر السورية البلجئة باٞتزائر منا كيفيد ىذا ا١تنهج ُب دراسة م 

،كىو يعتمد أساسا على أداتُت ٫تا  ا١تعاناة ك الضغوط النفسية) فضبل عن (سوء التوافق كاالضطرابات السلوكية 
 دراسة اٟتالة كا١تقابلة.

 المنهج التجريبي: -ب    
الفرضيات اليت تثبت يعترب كسيلة للتحقق من الفرضية كإلثبات مدل صدقها كصحتها ككذا عن طريق استبعاد 

عدـ صحتها كصدقها ُب تفسَت الظاىرة ٤تل الدراسة فإذا صحت الفرضية علميا عن طريق التجربة تتحوؿ إٔب 
قواعد عامة كثابتة أك على األقل النظرية العلمية تكشف كتفسر كتتنبأ بالوقائع كالظواىر كتتحكم فيها كيرل علماء 

ل التجربة ُب ا١تخرب كعلى الباحث االجتماعي أف ينزؿ إٔب ا١تيداف ك٭تدد عينة االجتماع أف الدراسة ا١تيدانية ٖتل ٤ت
                                                اجتماعية ُب أم ميداف فيدرس الظاىرة ٍب يعمم ذلك على آّتمع.

عرفة مدل فعاليتو ُب استعمل ا١تنهج التجرييب ىنا بغرض ٕتريب برنامج التكفل النفسي باألسر السورية كم
                                                                  التخفيف من معاناهتم ك الضغوط النفسية لديهم.

 ( أدوات البحث:9
) كيتضمن ىذا ا١تقياس ٣تموعة من البنود 2013و من إعداد ''فقيو العيد'' (ى مقياس الضغوط النفسية: -ا

االجهاد كالضغط النفسي الذم يعيشو الفرد، ك االنعكاسات العضوية اٞتسدية اليت ٧تمت عن توضح بدقة درجة 
                                                 1ىذه الضغوط، كمدل تأثر كفاءة الفرد، كا١تشكبلت االنفعالية الناٚتة عن الضغوط النفسية

                                                           

 23 .1)، العدد ٥2013ترب انًتبولوجيا االدياف كمقارنتها، ٣تلة القياس النفسي، ( -1 
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 ثبلثة ابعاد رئيسية: لقد تضمن ا١تقياس ٣تموعة من البنود تتوزع على

 البعد االكؿ: يتناكؿ شدة االجهاد ك يقيس درجة الضغط النفسي. -

 البعد الثا٘ب: يتناكؿ ا١تشكبلت النفسية اٞتسدية. -

 البعد الثالث: يتناكؿ مدل كفاءة الفرد ُب الوقت الراىن. -

 اس مباشر لشدة الضغوط.البعد الرابع: يتناكؿ ا١تشكبلت االنفعالية اليت يعا٘ب منها الفرد كانعك -

 اختبار التحليل النسقي لجماعة االنتماء: -ب
)ىو le SAGAاف اختبار التحليل النسقي ٞتماعة االنتماء ( )،2015ىو من اعداد ''الطالبة'' كا١تشرؼ معا (

سمح ّتمع التمثل ديناميات العبلئقية داخل االسرة ْتيث يتم ٘تثيل افراد االسرة بدمى ياختبار ثبلثي االبعاد ، 
 خانة . 41) ملوف يضم damierسم ،كتوضع ىذه االخَتة على شكل دائرم ( 12أب  8خشبية صغَتة من 

د االسرة اك ) على اساس التمثيل ،اذ يطلب من احد افراle SAGAيقـو مبدا التحليل النسقي ٞتماعة االنتماء (
االسرة بأكملها بتمثيل التنظيم الوظيفي لؤلسرة ُب الوضعيات الثبلث :العادية ،كالصراعية ،كا١تثالية كبنفس طريقة 

) ،يتم تقييم التماسك كالتسلسل ا٢ترمي ُب التحليل النسقي ٞتماعة le FASTالتقييم ُب اختبار النسق االسرم (
 ) .le SAGAاالنتماء (

سك عن طريق تقدير ا١تسافة بُت الدمى الصغَتة ،كيقدر التسلسل ا٢ترمي من خبلؿ عدد يتم تقدير التما
 1القريصات تكوف موزعة على افراد اٞتماعة على اساس تقدير سلطتهم ا١تمارسة على ىذه اٞتماعة .

 مقياس القلق: -ج
الذم يعا٘ب منو االفراد عن ىو من اعداد ''مصطفى فهمي'' كىو يقيس بدرجة كبَتة من ا١توضوعية مستول القلق 

طريق ما يشعركف بو من اعراض ظاىرة ك صر٭تة، كيصلح ىذا االختبار لبلستعماؿ مع ٚتيع الفئات العمرية، كىو 
 1اختبار مقتبس من مقياس القلق الصريح الذم استخدـ كقنن عن طريق االخصائية النفسية ''تايلور''.

 ( عينة البحث:10
 اسر سورية الجئة باٞتزائر.(مدينة تلمساف) 4تكونت عينة البحث من 

 ( مكان البحث:11
 با١تستشفى اٞتامعي لتلمساف. -كحدة علم النفس–اجريت الدراسة ٔتصلحة االمراض العقلية 

                                                           

1
-- Route educational and social science, Haci Duran,(2015), volume 4 514.  

1
 - Kenanaonline.com 
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 ( عرض نتائج البحث و مناقشتها:12
 اوال: عرض النتائج:

 عرض النتائج قبل تطبيق برنامج التكفل النفسي: -ا
 نتائج مقياس الضغوط النفسية قبل التكفل النفسي باالسر السورية:(: يبين 1الجدول رقم )

ا١تشكبلت النفسية  عدـ كفاية الفرد ا١تشكبلت االنفعالية النتيجة
 شدة االجهاد اٞتسدية

 سراأل

 البنود

 االسرة االكٔب 24 18 25 28 مرتفع

 االسرة الثانية 26 23 22 25 مرتفع

 االسرة الثالثة 21 21 29 27 مرتفع

 االسرة الرابعة 28 16 21 28 مرتفع

 

من خبلؿ النتائج ا١تتحصل عليها ُب ىذا اٞتدكؿ، نبلحظ اف مستول الضغوط النفسية مرتفع عند االسر االربع 
كُب ٥تتلف االبعاد العيادية ( شدة االجهاد، ا١تشكبلت النفسية اٞتسدية، عدـ كفاية الفرد، ك ا١تشكبلت 

 االنفعالية).

 (: يبين نتائج اختبار التحليل النسقي لجماعة االنتماء قبل التكفل النفسي باالسر السورية:2)الجدول رقم 
 التسلسل الهرمي العام

 )القرار و التاثير(
 (10درجة التماس  )

 سراأل

 التحليل النسقي

 االسرة االكٔب 4.1 االب
 االسرة الثانية 3.6 االخ االكبر
 االسرة الثالثة 4.4 االب
 االسرة الرابعة 3.9 العم

   
من خبلؿ النتائج ا١تتحصل عليها ُب اٞتدكؿ التإب، يتضح لنا اف درجة التماسك بُت افراد االسر االربع ا١تدركسة 
تراكحت بُت ٘تاسك ضعيف أب متوسط، بينما التسلسل ا٢ترمي العاـ ُب االسرة االكٔب ك الثالثة كاف لصاّب االب، 

 لصاّب االخ االكرب كُب االسرة الرابعة كاف لصاّب العم. اما ُب االسرة الثانية كاف
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 (: يبين نتائج مقياس القلق الصريح قبل التكفل النفسي باالسر السورية:3الجدول رقم )

 الدرجة مستوى القلق
 االسر

 مستوى القلق

 االسرة االكٔب 29 قلق شديد

 االسرة الثانية 42 قلق شديد جدا

 الثالثةاالسرة  28 قلق شديد

 االسرة الرابعة 46 قلق شديد جدا

 
من خبلؿ النتائج ا١تتحصل عليها ُب اٞتدكؿ التإب، يتضح لنا اف مستول القلق عند االسر االربع ا١تدركسة تراكح 

 بُت قلق شديد عند االسرة االكٔب ك االسرة الثالثة، كقلق شديد جدا عند االسرة الثانية ك االسرة الرابعة.
 النتائج بعد تطبيق برنامج التكفل النفسي:عرض  -ب

 (: يبين نتائج مقياس الضغوط النفسية بعد التكفل النفسي باالسر السورية:1الجدول رقم )

ا١تشكبلت  عدـ كفاية الفرد ا١تشكبلت االنفعالية النتيجة
 النفسية اٞتسدية

شدة 
 االجهاد

 االسر

 البنود

 االسرة االكٔب 11 13 16 11 متوسط

 االسرة الثانية 14 16 12 15 متوسط

 االسرة الثالثة 15 11 13 14 متوسط

 االسرة الرابعة 11 13 11 12 متوسط

 

من خبلؿ النتائج ا١تتحصل عليها ُب ىذا اٞتدكؿ، نبلحظ اف مستول الضغوط النفسية منخفض عند االسر 
اٞتسدية، عدـ كفاية الفرد، ك ا١تشكبلت االربع كُب ٥تتلف االبعاد العيادية ( شدة االجهاد، ا١تشكبلت النفسية 

 االنفعالية).
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 (: يبين نتائج اختبار التحليل النسقي لجماعة االنتماء بعد التكفل النفسي باالسر السورية:2الجدول رقم )
 التسلسل الهرمي العام

 )القرار و التاثير(
 (10درجة التماس  )

 االسر

 التحليل النسقي

 االسرة االكٔب 5.2 االب

 االسرة الثانية 5.6 االخ االكبر

 االسرة الثالثة 6.4 االب

 االسرة الرابعة 5.9 العم

   
من خبلؿ النتائج ا١تتحصل عليها ُب اٞتدكؿ التإب، يتضح لنا اف درجة التماسك بُت افراد االسر االربع ا١تدركسة 

ُب االسرة االكٔب ك الثالثة كاف لصاّب تراكحت بُت ٘تاسك متوسط أب ٘تاسك قوم، بينما التسلسل ا٢ترمي العاـ 
 االب، اما ُب االسرة الثانية كاف لصاّب االخ االكرب كُب االسرة الرابعة كاف لصاّب العم.

 (: يبين نتائج مقياس القلق الصريح بعد التكفل النفسي باالسر السورية:3الجدول رقم )

 الدرجة مستوى القلق
 االسر

 مستوى القلق

 االسرة االكٔب 17 قلق بسيط

 االسرة الثانية 24 قلق نوعا ما

 االسرة الثالثة 19 قلق بسيط

 االسرة الرابعة 26 قلق  نوعا ما

 
من خبلؿ النتائج ا١تتحصل عليها ُب اٞتدكؿ التإب، يتضح لنا اف مستول القلق عند االسر االربع ا١تدركسة تراكح 

 الثالثة، كقلق نوعا ما عند االسرة الثانية ك االسرة الرابعة.بُت قلق بسيط عند االسرة االكٔب ك االسرة 
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 ثانيا: تحليل النتائج ومناقشتها:
بعد تطبيقنا لربنامج التكفل النفسي بالبلجئُت السوريُت باٞتزائر (مدينة تلمساف ٪توذجا) اتضح لنا انو يوجد فرؽ 

ضغوط النفسية، مستول العبلقات االسرية، كاضح بُت النتائج على ا١تستويات الثبلث ا١تدركسة (مستول ال
 كمستول القلق) ُب القياس القبلي ك القياس البعدم لصاّب القياس البعدم.

ففيما يتعلق ٔتستول الضغوط النفسية بعدما كاف مرتفعا قبل التكفل النفسي ُب ٥تتلف االبعاد العيادية (شدة 
ك ا١تشكبلت االنفعالية)، اصبح مستول الضغوط النفسية  االجهاد، ا١تشكبلت النفسية اٞتسدية، عدـ كفاية الفرد

متوسطا عند االسر االربع ا١تدركسة كذلك بعد التكفل النفسي ّٔم، كىذا ما يدؿ على اف التكفل النفسي 
بالبلجئُت السوريُت كاف فعاال ُب خفض مستول الضغوط النفسية لديهم، كىذا ما يتفق مع ما اشار اليو '' سهيل  

'' حُت اشار أب ا٫تية التكفل النفسي الذم اعتربه كظيفة ذات طابع تعديلي يسعى أب  1999كامل اٛتد،
تعديل السلوؾ كفقا للمعايَت مع مساعدة الفرد ُب ٖتقيق اكرب قدر من السعادة ك الكفاية كٖتقيق ذاتو كصوال أب 

 درجة التوافق.

سة، فبعدما كاف مستول التماسك بُت افرادىا بُت كما يبلحظ أيضان ٖتسن على ا١تستول العبلئقي لبلسر ا١تدرك 
ضعيف أب متوسط كذلك ١تا سببتو اٟتركب من مظاىر اثرت على ٘تاسكها ك استقرارىا، اصبح مستول التماسك 
بُت افراد ىذه االسر ا١تدركسة بعد التكفل النفسي ّٔا متوسط أب قوم، كىذا ما يدؿ على اف الربنامج كاف فعاؿ 

 قات االسرية بينهم، اما التسلسل ا٢ترمي العاـ فلم يتغَت سواء ُب القياس القبلي اك القياس البعدم.ُب تقوية العبل

كُب األخَت ك فيما يتعلق ٔتستول القلق عند البلجئُت السوريُت ىو ايضا عرؼ ٖتسنا كبَتا، فبعدما كاف مرتفعا 
الصعبة اليت اشار اليها '' مرسلينا شعباف  عند االسر االربع ا١تدركسة قبل التكفل النفسي ّٔا بسبب الظركؼ

'' حُت قاؿ اف اٟتركب تنشر ثقافة ا٠توؼ ك القلق كالتوتر ك الفرار ٦تا يعطل عند االجياؿ اليت تعاصر 2013
ىذه ا٠تركب كيفية التواصل مع اٟتياة بشكل جيد، اصبح مستول القلق بعد التكفل النفسي باالسر متوسطا أب 

 ا يدؿ على اف الربنامج كاف ايضا فعاال ُب خفض مستول القلق عند البلجئُت السوريُت.قلق نوعا ما كىذا م

 خبلصة:
ما ٯتكن اف نستنتجو ُب االخَت انو كاف للحرب انعكاسات كخيمة على االسر السورية ُب ٥تتلف جوانبها النفسية 
كاالجتماعية ك الًتبوية، كما اف انعكاسات ىذه ال تقتصر على الفًتة الزمنية اليت ارتبطت ّٔا فقط، بل تتعدل أب 

ىناؾ إفرازات تظهر ىذه االسر إٔب بلداف أخرل، ألف  ام بعد ٞتوء -فًتة ما بعد اٟترب–أبعد من ذلك بكثَت 
فيما بعد من بينها التاثَتات النفسية اليت ٟتقت بافرادىا اليت ستبقى تبلزمهم لفًتات اطوؿ من حياهتم، كّٔذا 
نستنتج اف للحرب انعكاسات قبلية كبعدية على االسر ٦تا يستدعي ا١تساندة كالدعم االجتماعي كالنفسي الذم  
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ضوع ْتثنا كالذم أدلت نتائجو بأنو كاف فعاالن ُب التخفيف من ا١تعاناة كالضغوط النفسية لدل السوريُت كاف مو 
 البلجئُت باٞتزائر.      

 المراجع:
 )، دار ا٢تدل للطباعة ك النشر ك التوزيع، عُت ميلة، اٞتزائر.2006االجهاد، لوكيا ا٢تامشي (-1
 )،  دار الكندرم، لبناف.1994اٛتد صواٟتة ( اساسيات التنشئة االجتماعية للطفولة،-2
مبادئ -4)، اصدارات شبكة العلـو النفسية العربية، العدد 2013الدعم النفسي ضركرة ٣تتمعية، مرسلينا اٛتد شعباف (-3

 . )، الطبعة االكٔب، مكتبة الثقافة للنشر ك التوزيع، االردف1999التوجيو ك االرشاد النفسي، جودت عزت عبد ا٢تادم (
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دراسة ميدانية ألبناء بعض األسر السورية المقيمة في مدينة  -األسرة كما يدركها األبناء 
قاح في الشمال السوري -طمو أوتجمع مخيمات  تركيا، –نطاكيا إ –الريحانية   

محمد السليمان: خصائي النفسياأل  
 :الدراسة ملخص

شكاؿ أحد أالذم يعترب تتحدد مشكلة الدراسة ُب ٤تاكلة التعرؼ كالكشف عن طبيعة التواصل داخل االسرة 
سرة كقدرهتا على التكٌيف، من كجهة نظر األبناء، كتركز الدراسة على ٤تاكلة التعرؼ على آلية ادراؾ ٘تاسك األ

األبناء لطبيعة العبلقات داخل اسرىم كفيما اذا كانوا راضُت عن ٪تط التواصل داخل االسرة  من خبلؿ كصفهم 
 .كما يدركوه بأنفسهمللوضع االسرم  

اسة اٟتالية الستكشاؼ مدل ادراؾ االبناء للعبلقات السائدة ألسرىم من حيث االداء كذلك سعت الدر 
 فركؽ بُت اٞتنس كالعمر ُب عملية االدراؾ .يوجد  الوظيفي االسرم من كجهة نظرىم كفيما إذا 

صة بالسوريُت ) طالب كطالبة من ا١ترحلة الثانوية اختَتكا عشوائيان من ا١تدارس ا٠تا 600(تألفت عينة الدراسة من 
ُب مدينيت الر٭تانية كانطاكيا الًتكية كٕتمع ٥تيمات قاح كاطمو ُب الشماؿ السورم ، ك٦تن يرتادكف على مركز 

 ) . 14,63سنة ) كا٨تراؼ معيارم ( 17الصحة النفسية لتلقي العبلج ، ٔتتوسط عمرم (
ٌيف كالتماسك ) الذم يقيس استخدـ ُب الدراسة مقياس كصف االسرة كىو مقياس معدؿ عن  مقياس (التك

 االداء الوظيفي لؤلسرة .
ذات داللة احصائية  بُت العمر  كالدرجة الكلية للمقياس موجبة أشارت نتائج الدراسة إٔب كجود  عبلقة ارتباطية ك 

 ) كلما ارتفع العمر ازدادت الدرجة على ا١تقياس . 0,01لدل افراد العينة عند مستول داللة (
 بُت الذكور كاالناث ُب درجة ادراؾ الوظيفة االسرية لدل افراد العينة . دالة احصائيا فركؽ جود عدـ ك  كتبُت أيضا

% من افراد العينة اعتربكا اف العبلقات االسرية داخل اسرىم  ٖتت ا١تتوسط كاف 17كأخَتان اظهرت النتائج أف 
% اعتربكا اف اسرىم 54,07 % جيدة ، كا١تلفت ُب ىذه النتيجة اف اكثر من37% منهم متوسطة ك45,83

 ال ٖتقق معايَت االسرة الصحية .
تقًتح الدراسة إمكانية استعماؿ ىذه النتائج لتصميم  اىداؼ لتدخبلت عبلجية كارشاد اسرم كبرامج تعليم 

 نفسي لؤلسر ا١تختٌلة كظيفيان كأطفا٢تا .
١تمارسات الوالدية ، التكٌيف كالتماسك ا١تصطلحات النظرية كالكلمات ا١تفتاحية (األسرة ،الوظيفة االسرية ، ا

 االسرم ، ا١تعاملة الوالدية ، ).
 مقدمة:

إف قوة آّتمع كهنضتو من قوة األسرة كمتانة العبلقات بُت أفرادىا ،كبالتإب فإف التوجو ٨تو األسرة السورية  إلعادة 
بنائها كفق ا١تعايَت األخبلقية ،كاسًتداد جو ا١تودة كالرٛتة ،كٛتايتها من التفكك كاالهنيار ،كدراسة ا١تشكبلت اليت 
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بان من ٚتيع الفعاليات السياسية كالثقافية كاالجتماعية كالًتبوية على حد تعانيها على مستول الذات ،أصبح مطلو 
سواء ،ألف االسرة أساس آّتمع كىي ا٠تلية الطبيعية كاالساسية للمجتمع ،كىي الدرع اٟتصينة ،كالقوة ا١تعنوية 

،كىي العامل االساسي كا١تادية ،كفيها من التماسك كالًتابط ما ٯتنع ام اهنيار لؤلخبلؽ ،أك ا٨تراؼ ُب القيم 
 . كاالقتصادية كالثقافية ا١تستدامةللتنمية االجتماعية 

ىذا كيعترب إدراؾ االبناء ٟتياهتم العائلية كفهمها كاحدان من االساليب ا١تتبعة لفحص كاستكشاؼ االداء كالوظيفة 
 العامة لؤلسرة .

تماعية كاالقتصادية كالعاطفية كالنفسية حيث تدرؾ الوظيفة العائلية كمصفوفة من ا١تهاـ (البيولوجية كاالج
ُب تطوير مهارات االبناء ا١تتعلقة با١تواجهة كالتعامل بكفاءة  كاليت بدكرىا تسهم بشكل رئيسكاالخبلقية كالدينية )،

 Perceptions of family functioning in the united مع مواقف اإلجهاد اليومي .(
Emirates"  .1996,Alnajjar .( 

يد من الدراسات ُب ىذا آّاؿ اكدت كجود عبلقات دالة بُت أداء العائلة السليب لوظيفتها كمشاكل فالعد
 االطفاؿ العاطفية كالسلوكية .

   .  ونات االسرية على تطور االبناءكقد دعمت الدراسات التجريبية ا١تنافع كاآلثار اال٬تابية ا١ترتبطة ّٔذه ا١تك
اضي العديد من احملاكالت لتصٌور كفهم التعقيدات كالنتائج ا١ترتبطة بقياـ االسرة كقد بذلت منذ ستينيات القرف ا١ت

بوظائفها ا١تختلفة اليت ٧تم عنها العديد من النظريات كا١تناىج ا٠تاصة باألنظمة االسرية اليت كانت تعود أصو٢تا ُب 
 اغلب األحياف للنظريات النفسية اك لتكيفات مناىج العبلج النفسي. 

) لؤلنظمة االسرية كالزكجية ( The Cir complex Modelلنموذج الدائرم ا١تركب ( كيعد ا
Olson,2000,Olson,Sprenkle and Russell,1989)   أحد اكثر ا١تناىج الفعنالة اليت صممت

لفهم ككصف العناصر ا١تمهدة ألداء االسر لوظائفها كأدكارىا بصورة سليمة ، كيدمج ىذا النموذج ما بُت أبعاد 
) باإلضافة إٔب عنصر االتصاؿ(  Adaptability) كالقابلية للتكيف (  cohesionالتماسك ( 

Communication)   يسهل اداء كعمل البعدين السابقُت) السائد خبلؿ قياـ االسرة بوظائفها كالذم. 
عض ،كعلى كجو كيشَت التماسك االسرم إٔب الطرؽ اليت تتفاعل فيها النظم االسرية الفرعية مع بعضها الب  

التحديد الرابطة العاطفية اليت توجد بُت افراد العائلة من جهة كاستقبللية الفرد ُب النظاـ االسرم من جهة أخرل ،  
كما تعكس القابلية للتكيف كا١تركنة كقدرة االسرة على تغيَت تركيبة كىرمية القوة كعبلقات األدكار كالقوانُت داخل 

 أك التطورية ألفرادىااستجابتها للحاجات ا١توقفية 
)  Olson,1993,p.107(. 

كيوجد تداخل بُت كل من بعدم الوظيفة االسرية اليت يقـو ّٔا أفراد االسرة خبلؿ تفاعلهم :التماسك كالتكيف 
 كالوظيفة الوالدية اليت تتمثل ُب ا١تمارسات الوالدية .
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) أف Bogelsand,Brechman-Toussaint,2006كعلى سبيل ا١تثاؿ ،يرل بعض الباحثُت ( 
) اليت ٖتدث عندما Enmeshmentا١تمارسات الوالدية ا١تفرطة السيطرة قد تكوف مشأّة ٟتالة التشبيك ( 

) ما بُت الوالدين كاالطفاؿ مند٣تة كضعيفة حدان ،كعندما يصبح أفراد االسرة Boundariesتكوف اٟتدكد ( 
بعضهم البعض ، ما يصٌعد من فرص التفاعبلت اٟتادة غَت الصحية كيعرقل منشغلُت بصورة مفرطة ُب أمور 

 ) Goldenberg and Goldenberg,2008مسارات النمو النفسي السليم ألفراد االسرة ( 
"Family therapy"  

كبشكل خاص ، كصفت البيئات العائلية اليت تستخدـ أساليب تنشئة مسيطرة كنزاعيو بشكل مرتفع كتتصف 
منخفض من التماسك كالتكيف ،أهنا ترتبط بتقدير الذات ا١تنخفض كمستويات القلق كاالكتئاب ا١ترتفع  ٔتستول

 لدل االبناء 
  )De Ross, Marrinan –Schattner ,and  Gullane,1999  ( 

-"the Relationship between perceived family environment and psychological 
wellbeing :Mother ,father and adolescent reports". ( 

دٗب من الرضا ُب فهم كتصور االبناء للوظيفة االسرية إٔب احتماؿ أعلى لتقدٙب شكاكم كغالبان ما يؤدم ا١تستول األ
 الصحة النفسية كالعقلية 

Compan,Moreno,Ruiz,and Pas cual,2002"Doing things to 
gether:Adolescent health and family rituols" 

فقد ارتبط التماسك العائلي بالرفاه الشخصي اٞتسمي كالعاطفي كالًتبوم االفضل بُت االطفاؿ كا١تراىقُت 
 كا١تستويات االعلى من الكفاءة االجتماعية ،

(Leidy,Guerra and Toro,2010) "positive parenting  family cohesion and 
child social competence among immigrant latino  families "   

 ١تستويات االدٗب من سوء التوافقكما كتنبأت الوالدية اال٬تابية با
(Dumka,Roosa andJacltson,1997) " Risk conflict mothers Parenting and 
childrers adjustment in low-income Mexican immigrant and Mexican 

American families ".    
الوالدية السلبية ا١تتصفة بقسوة ا١تعاملة با١تستويات االعلى من ا١تشاكل العاطفية كالسلوكية لدل  ُب حُت ارتبطت

 ) . Parkeetal,2004االطفاؿ كا١تراىقُت ، ( 
 Parent in fluences early internalizing"-كما كتشَت العديد من الدراسات:( 

difficulties" Bayer,Sanson and (Hemphill,2006.)  . ( "Parenting related to 
child and parental psychopathology:Adescriptive review of the 
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literature" (Berg-Nielsen,Vikan,and Dahl,2002)"family functioning 
parental rearing and beliefs " Bogels and Brechman-Toussaint,2006 )  

مارسات الوالدية ُب التنبؤ بأعراض االضطرابات الداخلية كالقلق عند األبناء إٔب الدكر الذم ٘تثلو ا١تعاملة كا١ت
القسرية ،كا١تستويات ا١تنخفضة  -،كبشكل خاص أٚتعت ىذه الدراسات أف بعدين من الوالدية السلبية ،العدائية

 ا١تساندة ، يرتبطاف بالقلق عند األبناء .  –من ا١تمارسات الوالدية اإل٬تابية ،ا١تشاركة 
كتتضمن ا١تمارسات الوالدية القسرية "السلوؾ الذم يظهر ا١تشاعر السلبية ٨تو الطفل كقد تتضمن استعماؿ 
أساليب العقاب باإلجبار كالتهديد أك العقاب اٞتسمي للتأثَت على سلوؾ الطفل ك١تمارسة السيطرة كالضبط 

 الوالدم ".
ة توفَت الدؼء كا١تديح كالوالدية اإل٬تابية كىي "السلوؾ كبا١تقابل تتضمن ا١تمارسات الوالدية ا١تشاركة كا١تساند

الذم يظهر قبوؿ الوالد للطفل من خبلؿ ٦تارسات ا١تودة كالنشاطات ا١تشًتكة كالدعم العاطفي كالوسيلي الفٌعاؿ " 
Lovejoy et al,1999,p.535. ( 

-"Development and initial validation of the parent behavior inventory" 
 :مشكلة الدراسة كأسئلتها

عندما تسأؿ احد الوالدين ،كيف عبلقتك مع ابناءؾ ؟ فغالبان ما تكوف االجابة "ماشي اٟتاؿ ،مع ا٘ب ما 
 بشوفهن كتَت " كإف ٓب تكن االجابة بعينها فإهنا ستكوف على شاكلتها ،من حيث افتقادىا للحماس كاليقُت .

: حدثٍت عن اسرتك ؟ فغالبان ما تكوف االجابة باردة من اٞتانب كذلك عندما تسأؿ االبناء اك احدىم قائبلن 
االنفعإب أك فاقدة للحماس كاليقُت .كالكثَت من الناس يعتقدكف انو من الطبيعي بل كمن ا١تقبوؿ ٘تامان أف تأمُت 

 اٟتاجات االساسية لؤلبناء كافيو ،كبالتإب ال داعي للجوانب األخرل ُب العبلقة معهم .
ان ما ٕتد حىت أكلئك اآلباء الذين يقولوف بأف عبلقتهم مع أبنائهم جيدة ال يستطيعوف ٖتديد مفهـو بل أحيان

العبلقة اٞتيدة .كبعبارة اخرل تراىم يقولوف إف عبلقتهم جيدة ،كمع ذلك يبدك ككأهنم يعانوف من حالة من التوتر 
نسجاـ كالرضا كيطغى عليها طابع االستياء كاالحباط فقد يسيطر على العبلقة ا٠تبلؼ كالتشاحن كقد يعوزىا اال

 من سلوؾ االبناء .
كامتدادان للبحث ُب ىذا آّاؿ ا١تهم ،كعلى ضوء اال٫تية كالدكر الذم تلعبو نتائج الدراسات اليت تتقصى نوعية 

ند ٢تا برامج تأدية االسرة لوظائفها كتأثَتاهتا على ا١تسار التطورم لؤلبناء ،كما تزكده من معلومات ينبغي أف تست
التدخبلت االرشادية كالعبلجية اليت يقـو ّٔا ا١ترشدكف النفسيوف كاالخصائيُت النفسيُت كاالطباء النفسيُت ،كندرة 
البيانات ا١توثقة فيما يتعلق بالدراسات النفسية ا١توجهة لؤلسرة السورية ُب اللجوء كالنزكح ،نتيجة ١تا تعرض 

 ت اجتماعية كاسرية فرزهتا االزمة السورية .كيتعرض لو آّتمع السورم من مشكبل
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تسعى الدراسة اٟتالية لفحص مدل العبلقة ا١تفًتضة بُت االباء كاالبناء كإٔب أم مدل االبناء راضوف عن العبلقات 
االسرية اٟتالية من خبلؿ أساليب التواصل ا١تتبعة داخل االسرة على افًتاض أف التواصل ىو أحد مكونات 

 االسرية كيعترب من مؤشرات قدرة االسرة على التكٌيف كالتماسك .الوظيفة 
لقد ألقت الدراسات السابقة الضوء على تأثَتات الوظيفة االسرية كدكرىا ُب إ٧تاز ا١تهاـ التطورية لؤلبناء ،كتوصل 

 ) إٔب أف البيئة االسرية اليت تتصف با١تعاملة الوالديةLeidy et al ,2010 ,Shek,1997بعضها ،( 
السلبية كا٠تلل ُب الوظيفة العائلية ٘تثل بيئة خصبة لتعطيل تطور الكفاءة االجتماعية لدل االبناء ،ُب حُت أثبتت 

) Alnajjar,1996,Compan et al ,2002,Dwairy,2008,Shek,2004دراسات أخرل (
 أف ذلك يؤدم لتعريض ا١تراىق ١تشاعر القلق كتعطيل التوافق النفسي . 

االىتماـ البحثي ،إال أنو يبلحظ أف فحص متغَتات الوظيفة االسرية كا١تعاملة كالعبلقات الوالدية  كبالرغم من ىذا
كتأثَت٫تا على مدل إدراؾ االبناء ٢تذه العبلقات ُب االسرة ا١تتعرضة الزمات التهجَت كاللجوء ٓب يدخل ضمن حيز 

نة بتلك اليت اجريت ُب البيئات الغربية ،فتلك اىتماـ الباحثُت ُب الدراسات ا١توثقة ُب البيئات العربية ،مقار 
) أك ا١تعاملة الوالدية كعبلقتها بالتوافق النفسي  1996الدراسات استهدفت الوظيفة االسرية فقط كدراسة النجار (

) ،أك الوظيفة االسرية كا١تعاملة الوالدية كاالضطرابات النفسية كدراسة الدكيرم ( 2009كدراسة الر٭تا٘ب كآخرين (
Dwairy,2008 .( 

كتشهد االكقات اٟتالية هنوض االىتماـ بتمييز العوامل البيئية اليت تضع ا١تراىقُت ُب خطر مرتفع إلظهار 
السلوكيات ا١تضطربة مثل ا١تشاكل ا١توجهة للداخل ،كمثاؿ على ذلك: االنسحاب ،القلق، كاالكتئاب 

ما اف إتاىات البحوث االخَتة ُب ٣تاؿ كوح .،كا١تشكبلت ا١توجهة للخارج ،كمثاؿ على ذلك :العدكاف ،كاٞتن
الصحة النفسية كاالرشاد ا١تدرسي كاالسرم اصبحت تدعو لضركرة فهم مشكلة االبناء من كجهة نظر االنظمة 
االسرية السائدة بدالن من دراسة بعد اسرم كاحد كالذم ال يوفر فهمان شامبلن للوظيفة كالبيئة االسرية ا١تؤثرة على 

 االبناء 
التإب فقد أتت الدراسة اٟتالية حملاكلة سد ىذه الثغرة البحثية بفحص مدل ادراؾ االبناء لطبيعة ىذه العبلقات كب

االسرية كا١تتغَتات من كجهة نظرىم ،كذلك على عينة من االبناء (ا١تراىقُت )السوريُت ا١تقيمُت مع ذكيهم ُب ببلد 
 اللجوء تركيا . 

اٟتإب يزخر بالدراسات اليت توثق العبلقات بُت جوانب تطور الطفل كا١تمارسات كبالرغم من أف االدب النفسي 
الوالدية كتأدية االسرة لوظائفها ا١تتوقعة منها ،إاٌل أٌف معظم ىذه الدراسات أجريت ُب بيئات غربية ،ما يستدعي 

سرة بظل التهجَت أك اللجوء دراسة ىذه الظاىرة ا١تماثلة ُب سياقات ثقافية ٥تتلفة، كبظركؼ متباينة تعيشها اال
 كالنزكح نتيجة ألزمات قسرية يتعرض ٢تا آّتمع .

خاصة كأف العاملُت ُب ٣تاؿ الصحة النفسية كآّتمعية ،إذا استمركا ُب العمل مع ىذه الفئات من االبناء كتطبيق 
ات الوالدية كالوظيفة االسرية برامج إرشادية أك عبلجية تقليدية عليهم دكف الوقوؼ على العوامل اٟتقيقية كا١تمارس
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اليت تقف كراء مشكبلهتم ىذه ،أك اليت تتفاعل معها ،فهم لن يكونوا فقط مسببُت ٢تدر الوقت كاٞتهد كا١تاؿ ُب 
تدخبلت ال طائل كرائها ،االمر الذم يعٌرض مهنتهم ككفاءهتم العلمية كإمكانية استمرارىم ُب العمل للخطر ، بل 

سلوكية كالعاطفية اليت ًب ٕتاىل عناصرىا كأطرافها ُب تدخبلهتم االرشادية أف تؤدم أيضان ٯتكن للصعوبات ال
لتفاقم أكضاع ىؤالء االبناء إٔب اٟتد الذم قد تقودىم الختيار ترؾ الدراسة كاٞتنوح . (اسباب تسرب الطلبة من 

 ) .1997، 144اٞتنسُت ُب كل من مدارس ا١تدف كاالرياؼ ، السركر ،ص 
فإف الدراسة اٟتالية تسعى لفحص  مدل ادراؾ كتصورات فئة من  االبناء السوريُت للوظيفة  كعلى ضوء ذلك

االسرية كا١تمارسات الوالدية لدل الوالدين كاستكشاؼ كجهة نظرىم كبالتإب ٖتديد مدل رضاىم عن الوظيفة 
 لتكٌيف كالتماسك ).االسرية كا١تمارسات العبلئقية ُب االسر اليت ينتموف اليها  حسب مقياس االسرة (ل

 كتطرح بالتإب االسئلة الرئيسية التالية : 
ىل االسرة السورية ٖتقق الوظيفة االسرية ُب (التكٌيف كالتماسك ) كفق معايَت االسرة الصحية من كجهة نظر -1

 االبناء ؟
 إٔب ام مدل االبناء راضوف عن العبلقات االسرية ُب االسر اليت ينتموف اليها ؟-2
 د فركؽ بُت االبناء الذكور كاالبناء االناث ُب ادراؾ العبلقات االسرية ؟ىل يوج-3
 ىل للعمر دكر ُب عملية ادراؾ العبلقات االسرية ؟-4

 أىمية الدراسة :
تنبثق األ٫تية ا٠تاصة للدراسة اٟتالية على الصعيد النظرم ُب ما ستضيفو من معلومات جديدة إٔب ميداف االرشاد 

بإلقائها الضوء على العبلقة بُت متغَتات البيئة االسرية كمظاىر ادراؾ األبناء ٢تذه ا١تتغَتات ا١تدرسي كاالسرم 
االسرية ،كبتوفَتىا بيانات عن سلوؾ األبناء ُب كل من البيت كا١تدرسة تعتمد على درجة رضا األبناء عن آليات 

 التواصل كالعبلقات داخل اسرىم .
ا٠تاصة باألنظمة االسرية ،كيزيد من فهم التعقيدات كالنتائج ا١ترتبطة بقياـ ما يدعم تصورات النظريات كا١تناىج 

 ايفاؤىا حقها من خبلؿ البحوث اليت أجريت ُب نفس آّاؿ . يتم االسرة بوظائفها ا١تختلفة كىي جوانب ٓب
٬تب أف تتصدل ٢تا  كما كتربز األ٫تية العملية التطبيقية ٢تذه الدراسة ُب كوهنا تستهدؼ ا١تواضيع كالقضايا اليت

برامج التدخل االرشادية مع األبناء كالوالدين سواء ُب ا١تدارس أك ُب ا١تنزؿ ،كذلك للتقليل من الصعوبات 
 االجتماعية كاالضطرابات العاطفية لدل األبناء .

خدمة  كما تسهم ُب توفَت أدكات قياس كمادة علمية للمرشدين العاملُت ُب ا١تدارس ،ما يكوف لو أثر فاعل ُب
 كاالسرم . يمهنة االرشاد ا١تدرس

كال ٮتفى أف مثل ىذه الدراسة قد تزكد الباحثُت من ثقافات عربية كغربية من ا١تعنيُت بقضايا تأثَت الثقافة كاٟتضارة 
كا٢تجرة كالتهجَت كالنزكح كاألزمات على السلوؾ اإلنسا٘ب كالتفاعل االجتماعي ٔتعلومات كاقعية حوؿ الوظيفة 

 كتأثَتاهتا على األبناء ُب آّتمع السورم ُب ظل االزمة اليت يعيشها .االسرية 
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 كبناء على ما سبق نذكر ا١تبلحظات التالية : 
إف اختيار ىذا ا١توضوع كاف نتاجا ١تمارستنا ا١تيدانية كالعيادية ، كمبلحظة نوع من الربكد االنفعإب  لدل  -1

اسرىم  ك بالرغم من احملاكالت  م اٟتديث عنبعض األطفاؿ كمن أعمار ٥تتلفة  عندما نطلب منه
كاٞتلسات  العبلجية ا١تتخصصة اليت أبدت نتائج إ٬تابية لدل بعض األطفاؿ من جهة ك من جهة أخرل 
رغبة أفراد األسرة كٓتاصة األـ ُب مساعدة الطفل من خبلؿ تساؤالهتم حوؿ أسباب ٞتوء الطفل إٔب 

 بعض السلوكيات الغَت مقبولة . 
كذلك، خبلؿ العمل مع ىذا النوع من األسر أف ا٠تبلفات بُت أفراد االسرة  تؤدم إٔب عدـ   كالحظنا -2

االتفاؽ كا١تشاركة ُب االلتزاـ بنصائح كمطالب ا١تختصُت. كىذا ما دفع بنا إٔب ٤تاكلة توعية أفراد األسرة 
 خل االسرة . حوؿ أساليب التواصل الفعاؿ مع الطفل، ككيفية التعامل مع األطفاؿ بشكل عاـ دا

الحظنا أيضان أف االضطرابات العبلئقية بدأت  تظهر بوصفها نتيجة ٠تلل ُب ٪تط التواصل السائد داخل   -3
االسرة كاشًتاؾ أفرادىا ُب مساعدة الطفل، فارتأينا إجراء ىذه الدراسة . كمن ٍب كانت ىذه ا٠تطوة بداية 

 كي يكوف التدخل العبلجي ٣تديا كفعاال. لطرح إشكالية ىذا البحث كدراسة ا١توضوع بطريقة علمية  
ك انطبلقا من ىذه ا١تبلحظات تشكلت فكرتنا عن دراسة األسر ١تعرفة إٔب أم مدل األبناء راضوف عن  -4

أ٪تاط التواصل السائدة داخل اسرىم كنوعية العبلقات داخلها،  كىذا لغرض مساعدة األسر اليت شكلت 
بل من أجل تطبيق برامج عبلجية  لؤلسرة تكوف متناسبة مع ثقافة عينة الدراسة أكال ك لفتح آّاؿ مستقب

 األسرة السورية  ثانيا. 
كمن خبلؿ ىذه الدراسة نقـو بتعريف األسر با١تشكبلت األسرية اليت تتعرض ٢تا االسرة كعبلقة ىذه   -5

تأكيد على أف ا١تشكبلت بأ٪تاط التواصل السائدة داخل االسرة ككيفية الوقاية منها كمعاٞتتها ،كذلك ال
أم أسرة من األسر ال بد أف ٘تر ببعض ا١تشكبلت أك االزمات لكن ىذا ال يعٍت االستمرار ّٔا أك 
ٕتاىلها بل ال بد من تداركها منذ بداية حدكثها كاألسرة الصحية ىي اليت تستطيع الوقاية منها بتحسُت 

 اساليب التواصل مع أفراد االسرة .
لتساؤؿ التإب: ىل تعا٘ب االسرة السورية من اضطرابات ُب العبلقات انطلقنا من إشكالية مفادىا ا -6

التواصلية ،يؤدم إٔب تفسَت سليب للوضع االسرم من كجهة نظر األبناء ؟كبالتإب : إٔب أم مدل ٯتكن 
للجو األسرم الذم يعيش داخلو الطفل أف يؤثر على ادراكو للوضع االسرم السائد ىذا من جهة، كمن 

 ف يقٌيم األبناء الوضع االسرم ُب اسرىم ُب ظل اضطراباهتا العبلئقية. كعليو افًتضنا بأف:جهة ثانية كي
 ال يوجد فركؽ بُت الذكور كاالناث ُب درجة ادراؾ العبلقات االسرية السائدة ُب اسرىم . -1
 ؾ العبلقات االسرية السائدة كبُت العمر لدل األبناء  .ايوجد عبلقة ارتباطية بُت درجة ادر  -2

 أىداف الدراسة :
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من كجهة نظر التعرؼ على طبيعة التواصل السائدة داخل االسرة  السورية ُب ظل اللجوء  -1
 .األبناء

الكشف عن مدل االختبلؼ بُت االبناء الذكور كاالناث ُب ادراؾ العبلقات التواصلية داخل  -2
 االسرة.

 . االسرة داخل التواصل أ٪تاط ٖتسُت ىدفها عبلجية برامج كضع -3
 :جرائية ١تفاىيم كمتغَتات الدراسةالتعريفات اإل      

تعد االسرة عنصران من اىم عناصر التنشئة االجتماعية على االطبلؽ ،كىي اٞتماعة األكلية األساسية اليت ٬تد 
االنساف نفسو عضوان فيها . كقدٯتان كصف أرسطو االسرة بأهنا "تكوين طبيعي تدعو اليو الطبيعة "  فكل شخص 

ذا الكوف ال بد أف ينتمي إٔب أسرة تشعره باألمن ،كتغمره بالعطف كاٟتناف ،كغالبان ما تكوف االسرة ىي ا١تبلذ ُب ى
اآلمن كاألخَت لكل انساف .إال أف ىذه الوظيفة ٗتتل ُب بعض األحياف ،كتتحوؿ األسرة إٔب مصدر إزعاج كهتديد 

 ٔب اللجوء إٔب العنف بكل أشكالو. ألحد أفرادىا ،فيشعر بعدـ األمن ،كرٔتا يصل بو االمر إ
كتتميز  ،الجتماعية كالثقافية كاالقتصاديةىذا ك٘تر االسرة السورية حاليان ٔترحلة زمنية تشهد العديد من التغَتات ا

 ىذه التغَتات بالسرعة الشديدة ما قد يؤثر على أداء االسرة لبعض كظائفها .
تمع ،فهي البيئة اليت ينشأ فيها األبناء منذ اللحظات األكٔب لطفولتهم كاالسرة ىي ا٠تلية االجتماعية األكٔب ُب آّ

 ،كٯتارسوف فيها عبلقاهتم اإلنسانية .
فمن خبلؿ االسرة يشبع األبناء حاجاهتم البيولوجية كالنفسية ،كينعموف بدؼء العناية ،كاٟتب كاٟتناف كاألماف 

 مراحل ٪توىم ٢تا قيمة كاثر على توافقو النفسي كاالجتماعي . ،لذلك فاف األساليب الوالدية اليت يتلقاىا األبناء ُب
كاألسر لغة  ،عٌت العشَتة ،كىي مشتقة من األسرٔت–تعريف األسرة : "االسرة ُب اللغة كما كرد ُب لساف العرب  -

 يعٍت :القيد ."
ٖتت سقف كاحد  ) "ٔتعٌت ٣تموعة من االشخاص يعيشوف Familyأما ُب معاجم اللغة اإلنكليزية ،االسرة ( 

 ).2005،كيربطهم رابط الزكاج أك الدـ أك التبٍت "(العنف االسرم خبلؿ مراحل اٟتياة ،د.ا ٞتربين علي جربين،
الوظيفة األسرية : كيقصد ّٔا ُب الدراسة اٟتالية ا١تمارسات الوالدية اليت يتبعها الوالداف ُب عملية التواصل -

 صيت نظاـ االسرة :التكيف كالتماسك ،كفيما يلي تعريف ّٔذه ا١تكونات .كالتفاعل مع االبناء ،باإلضافة إٔب خا
ا١تمارسات الوالدية : كتشتمل على االساليب كالسلوكيات اليت يظهرىا الوالداف ُب عملية تفاعلهما مع االبناء -

) 14،ص 1998نادر،٧تول، ،اسي ُب مرحلة التعليم االبتدائية(معاملة الوالدين للطفل كعبلقتها بالتحصيل الدر 
كا١تشاركة ،كالتعاطف ،كالتعاكف ،كعدـ  ،ايب (التشجيع كاالىتماـ كالتقبلكاليت تصنف حسب الدراسة بنوعها اإل٬ت
 التمييز بُت االخوة )،كما يدركها االبناء .

كصحيحة لتأمُت  ) بأهنا "االساليب  اليت يتبعها اآلباء مع األبناء سواء كانت ا٬تابية1998،(كما يعرفها النفيعي
٪تو الطفل ُب االٕتاه السليم ككقايتو من اال٨تراؼ ،أك سالبة كغَت صحيحة حيث تٌعوؽ ٪توه عن االٕتاه الصحيح 
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كالسليم ْتيث تؤدم إٔب اال٨تراؼ ُب جوانب حياتو ا١تختلفة ،كبذلك ال تكوف لو القدرة على التوافق الشخصي 
 ).1998(النفيعي ،عابد عبداهلل، ،لة الوالدية كجهة الضبطامكاالجتماعي ." (العبلقة بُت أساليب ا١تع

كبذلك ٯتكن ادراؾ ىذه األساليب كمعرفتها عن طريق ما يصدره األبناء من تعبَتات سلوكية نإتة عن اآلباء أثناء 
 تفاعبلهتم ا١تختلفة ُب عملية التنشئة االسرية .

كما تكوف  ،ابية أك سلبية على شخصية األبناءة ا٬تكيتضح من ذلك بأف ىناؾ اساليب معاملة كالدية تسهم بصور 
 . وؿ ٢تذه ا١تعاملة أك إتاه الرفضلدل األبناء إتاىات ٨تو أساليب ا١تعاملة الوالدية ُب إتاه القب

 كتعٌرؼ إجرائيان تبعان للدرجة اليت يسجلها ا١تفحوص بأسلوب التقرير الذاٌب على األداة ا١تستخدمة ُب الدراسة . 
كالتماسك االسرم : يقصد بالتكيف قدرة نظاـ االسرة على تغيَت تركيبة سلطتو كعبلقات األدكار  التكيف-

كقوانُت العبلقات ،كذلك استجابة للمؤثرات ا١توقفية ،أك بلغة اخرل قدرة االسرة على ا١تركنة كالتٌغَت ،كما يعرؼ 
 Circumplex model of marital and"-التماسك بأنو مدل الًتابط العاطفي بُت أفراد العائلة ، 

family systems:I.cohesion and adaptability dimensions family types and 
clinical application process"Olson,Sprenkle,andRussell,1979 )  ( 

ة ا١تستخدمة كيعٌرؼ ىذاف ا١تفهوماف إجرائيان تبعان للدرجة اليت يسجلها ا١تفحوص بأسلوب التقرير الذاٌب على االدا
ُب الدراسة اٟتالية اليت تشَت إٔب الدرجة الكلية من التماسك كالتكيف ،كفق معايَت األسرة الصحية ،(ا١تشاركة ُب 
االنفعاالت سواء اال٬تابية أك السلبية ،فهم االنفعاالت كقبو٢تا لؤلسرة ككل ،قبوؿ الفركؽ الفردية كغياب التمييز 

ُب ا١تسؤكليات ،االىتماـ كاٟتب كإيصالو لآلخرين ،اإلحساس كا١تشاركة با١ترح بُت االبناء ،التعاكف كا١تشاركة 
 ). 26،ص 2008كالدعابة كإيصا٢تا لآلخرين .(اإلرشاد الزكاجي األسرم ،د.أبو أسعد ،أٛتد عبد اللطيف ،

 ا١تعاملة الوالدية : عٌرؼ العديد من الباحثُت ا١تعاملة الوالدية بتعريفات متعددة:-
)،على أهنا "الطرائق اليت ٘تيز معاملة األبوين ألكالد٫تا ،كىي أيضان ردكد 1989الباحث ،طاىر ميسرة(عرٌفها 

الفعل الواعية أك غَت الواعية اليت ٘تيز معاملة األبوين ألكالدىم خبلؿ عمليات التفاعل الدائمة بُت الطرفُت 
 ). 24،ص 1989"(أساليب ا١تعاملة الوالدية ،طاىر ميسرة،كايد،

) على أهنا "مدل إدراؾ الطفل للمعاملة من كالديو ُب إطار التنشئة  1992رٌفها عسكر عبداهلل السيد،(كع
االجتماعية فب إتاه القبوؿ الذم يتمثل ُب إدراؾ الطفل للدؼء كاحملبة كالعطف كاالىتماـ كاالستحساف 

إدراؾ الطفل لعدكاف الوالدين كغضبهم كاألماف، بصورة لفظية أك غَت لفظية ،أك ُب إتاه الرفض الذم يتمثل ُب 
عليو كاستيائهم منو، أك شعورىم با١ترارة كخيبة األمل كاالنتقاد كالتجريح كالتقليل من شأنو كتعمد إىانتو كتأنيبو من 
خبلؿ سلوؾ الضرب كالسباب كالسخرية كالتهكم كالبلمباالة كاإل٫تاؿ كرفضو رفضان غَت ٤تدكد بصورة غامضة 

مقارنة للفركؽ بُت عينة من األطفاؿ ا١تصريُت كاليمنيُت ُب إدراكهم للقبوؿ كالرفض الوالدم  "(دراسة ثقافية
 ) .1992(285،عسكر عبداهلل السيد ،ص 
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) على أهنا "الطرؽ الًتبوية الصحيحة أك ا٠تاطئة اليت ٯتارسها 2000كتعرٌفها الباحثة آسيا بنت راجح بركات ،(
التنشئة ،كاليت تظهر من خبلؿ مواقف التفاعل بينهم ،كهتدؼ إٔب تعديل سلوكهم الوالداف مع أبنائهم أثناء عملية 

كالتأثَت ُب شخصياهتم ٔتا يدفع ّٔم إٔب السواء أك الشذكذ ."(العبلقة بُت أساليب ا١تعاملة الوالدية لدل بعض 
 ) .2000بركات ،(ا١تراىقُت كا١تراىقات كا١تراجعات ١تستشفى الصحة النفسية بالطائف ،آسيا بنت علي راجح 

نبلحظ من تلك التعاريف تناك٢تا للمعاملة الوالدية من كجهتُت ٥تتلفتُت ،فمنهم من ينظر إليها من ناحية مدركات 
األبناء ١تا تكوف عليو معاملة اآلباء ،كمنهم من ينظر إليها كطرؽ عامة يستخدمها اآلباء ُب تعاملهم مع األبناء 

د ىو أف ا١تعاملة الوالدية تعرٌب عن أشكاؿ التعامل ا١تختلفة ا١تتبعة من ،كمع ذلك فهي تؤكد على مضموف كاح
الوالدين مع أبنائهم أثناء عملية التنشئة ،كإدراؾ األبناء ٢تذا التعامل كما يعنيو بالنسبة ٢تم ىو العامل ا١تهم الذم 

 ٭تدد التكيف كالتوافق النفسي كاالجتماعي لديهم .
عاملة اإل٬تابية ٢تا اثر كبَت ُب تنشئة األبناء ،كُب تكوين شخصياهتم ،كٖتديد نفهم من ىذا كلو أف أساليب ا١ت

 أساليب تكيفهم .
كيظل الكثَت من آثار ىذه األساليب كامنان ليظهر فيما بعد ُب مراحل ٪تو الحقة ،فإذا ساد ا١تعاملة الوالدية اٟتب 

ن طرؼ األبناء بالقبوؿ ،كالعكس إذا اتسمت ،التعاطف ، التسامح ،الفهم ،الثقة، انعكست باإل٬تاب كادركت م
العبلقة بأسلوب القسوة التسلط كاإل٫تاؿ ،انعكست سلبان كادركت من طرؼ األبناء بالرفض ،كتًتؾ آثارىا على 

 سلوؾ األبناء ُب شكل اضطرابات نفسية كسلوكية كاإلدماف كالسرقة كالكذب كالغش كغَتىا .... .
قص دؼء العبلقات بُت الطفل كالوالدين ٕتعل الفرد مياالن للشعور )،"أف ن1982كيرل ُب ذلك ىوجات (

بالوحدة النفسية ُب مرحلة ا١تراىقة، كما يرل أف ا٠تربة ا١تبكرة لعبلقات الطفل بالوالدين الغَت مرضية تًتؾ الفرد 
 نفسية ".عرضة للقلق ،كاالنفصاؿ ا١تتكرر ،ا١تتصلة با١تشاكل النفسية كا١تتضمنة لشعور عميق بالوحدة ال

كبناء عليو فإف عبلقة الطفل بوالديو تعترب األساس ا١تتُت لبناء شخصية قوية ،فإتاىات األبناء ٨تو آبائهم تتأثر 
 بعدة عوامل كمتغَتات كتكوف استجاباهتم ادراكها إ٬تابية ،أك سلبية .

 اإلجراءات المنهجية للدراسة:
 نهج ا١تستخدـ الوصفي .دراسة ميدانية مسحية كا١ت نوع الدراسة كمنهاجها : 

ُب ىذه الدراسة ًب استخداـ ا١تنهج الوصفي التحليلي "الذم يصف الظاىرة كما توجد ُب الواقع ،كيتم التعبَت 
عنها كميان بغرض الوصوؿ إٔب استنتاجات تسهم ُب فهم كاقع تلك التصورات من خبلؿ ٖتليل النتائج كتفسَتىا 

 ).  1998ليبو ،عبيدات ،كعدس ،".(البحث العلمي مفهومو كادكاتو كاسا
 أكالن: عينة الدراسة :

) اناث من 300) ذكور ك(300) طالب كطالبة ُب ا١ترحلة الثانوية منهم (600تألف أفراد عينة الدراسة من (ت
الطبلب ا١تسجلُت ُب ا١تدارس الغَت حكومية ا٠تاصة بالبلجئُت السوريُت ُب مدينيت الر٭تانية كانطاكيا الًتكية كٕتمع 
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اد مركز الصحة النفسية بطلب العبلج ،٦تن ًب اختيارىم ٥تيمات أطمة كقاح ُب الشماؿ السورم كاٟتاالت اليت ترت
 عشوائيان من ا١تدارس خبلؿ

) عامان ٔتتوسط 18-16)كتراكحت أعمارىم من ( 2016-2015الفصل الدراسي الثا٘ب للعاـ الدراسي ( 
 ) عامان .   17عمرم بلغ ( 

 ) طالب كطالبة  600حجم العينة :(
 ).1كل التإب : جدكؿ رقم (خصائص العينة :توزعت العينة على الش

 ) يوضح توزيع العينة .1اٞتدكؿ (
 اٞتنس سنة18عمر سنة17عمر سنة16عمر

 ذكور 100 100 100
 إناث 100 100 100

 ٖتددت ٣تاالت الدراسة ُب اآلٌب :  الدراسة ٣تاالت
كومية التابعة للمنظمات كا٢تيئات االغاثية اٟت غَتآّاؿ ا١تكا٘ب للدراسة ُب ا١تدارس  آّاؿ ا١تكا٘ب: ٖتدد -1

للسوريُت  ا١توجودة ُب مدينيت الر٭تانية كانطاكيا الًتكية كٕتمع ٥تيمات اطمة كقاح للنازحُت ُب الشماؿ 
 السورم  كاٟتاالت اليت تراجع مركز الصحة النفسية لتلقي العبلج . 

) ُب الفًتة  2016-2015الثا٘ب من العاـ الدراسي (للدراسة الفصل  آّاؿ الزمٍت: ٖتدد آّاؿ الزمٍت -2
 2016-3-30كلغاية2016-2-1ما بُت 

سنة كاألطفاؿ  18سنة حىت  16ُب طبلب كطالبات ا١ترحلة الثانوية من عمر  آّاؿ البشرم : يتمثل -3
 الذين يزكركف مركز الصحة النفسية طلبان للعبلج .

 : ثانيان : أدكات الدراسة
النسخة العربية من مقياس كصف االسرة ،من اعداد "الدكتور أٛتد عبد اللطيف أبو أسعد"  استخدـ ُب الدراسة

كمن األمثلة  ،اط ا١تعاملة الوالدية اإل٬تابيةالذم يتألف ُب صورتو النهائية من عشركف عبارة إ٬تابية تعرٌب عن أ٪ت
افق على أصدقاء بعضنا البعض ،" ، " "نو ضعليها على التوإب "يطلب أفراد االسرة ا١تساعدة من بعضهم البع

 "يتعاكف افراد االسرة عادة بكل ما يوكل اليهم من مهاـ ".
)درجة 1ير تًتاكح من كاحد(كيطلب من ا١تفحوصُت تقدير اجاباهتم على الفقرات ٢تذا ا١تقياس على سلم تقد

) درجة "كثَتان " ،ٜتس 4( ) درجة "أحيانان "، أربع درجات3)درجة "نادران " ،ثبلث درجات (2، درجتاف ("أبدان 
) الدرجة العليا 100) درجة "دائمان " ،كتعكس ىذه الدرجات ُب تصحيح الفقرات ك٘تثل الدرجة (5درجات (

) الدرجة 20للمقياس كتعرٌب عن أعلى درجات االدراؾ اإل٬تايب للعبلقات الوالدية داخل االسرة ، ك٘تثل الدرجة (
 ت االدراؾ اإل٬تايب للعبلقات الوالدية داخل االسرة . الدنيا للمقياس كتعرٌب عن أدٗب درجا
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يعترب ىذا ا١تقياس من ا١تقاييس اليت غالبان ما يستعمل لقياس البيئة االسرية لتحديد قابلية االسرة للتكيف 
 ،س قابلية األسرة للتكيف كالتماسككالتماسك ،كيسمى ا١تقياس "مقيا

Family  Adaptability and Cohesion Scales –III (FACES-III)  
) عشرين فقرة تقٌيم التكٌيف أك القابلية للمركنة 20لقياس الوظيفة األسرية (التكيف كالتماسك) ،كيتألف من (

 . ) فقرات ا١تتوفرة ُب االسرة10ك () فقرات كالقابلية للتماس10(
 ) ىذا ا١تقياس  Olson ,Portner ,and Lavee,1985كقد طٌور أكلسوف كزمبلؤه ( 

 )FACES-III) عامان كتستغرؽ تعبئتو مدة ال 12) ْتيث يكوف مقركءان كمفهومان للمراىقُت الصغار بعمر (
كيشتمل مقياس التماسك على عشر فقرات ذات األرقاـ الفردية للمقياس ، كمن األمثلة تزيد عن ٜتس دقائق . 

راد العائلة يطلبوف من بعضهم البعض ا١تساعدة "، "٭تب أفراد االسرة اف يقضوا على األسئلة "داخل اسرٌب ،اف
 كقت الفراغ مع بعضهم البعض " ، كما يشتمل مقياس التكٌيف على عشر فقرات ذات األرقاـ الزكجية للمقياس،

، " بولة كيتم اتباعهات األبناء مقتعترب اقًتاحا، اسرٌب ،عند القياـ ْتل ا١تشاكل كمن األمثلة على األسئلة "داخل
 . عاٞتة ا١تهاـ كاألمور ا١تختلفة "تغٌَت اسرٌب طريقتها ُب م

) 0,68) لبعد التماسك ك( 0,77) لبعد التكيف ك( 0,62كقد بلغت تقديرات معامبلت االتساؽ الداخلي (
 ) . Olson et al ,1985للمقياس الكلي ، ( 

) لكل من  0,79،  0,84) معامل االتساؽ الداخلي بلغ (  Kaslow,1996كسجلت دراسة أخرل ( 
 التماسك كالتكيف على التوإب ، كبلغت قيمة االتساؽ الداخلي للمقياس بإعادة االختبار 

) على التوإب. كما ٧تح ىذا ا١تقياس ُب التمييز بُت األنواع العديدة من االسر ا١تختلة كظيفيان  0,80،  0,83( 
 ) .Olson et al , 1985كاالسر الصحية ، ( 

كيطلب من ا١تفحوصُت تقدير إجاباهتم على فقرات ا١تقياس على سلم تقديرات ليكوف مؤلف من ٜتس درجات 
تًتاكح من ٜتس درجات (دائمان) ،اربع درجات (كثَتان) ، ثبلث درجات (أحيانان ) ، درجتاف (قليبلن) ، إٔب درجة 

-10) ،كلكل من مقياس التماسك كالتكيف من ( 100-20بُت (كاحدة (أبدان ) . كتًتاكح الدرجة الكلية 
) كتشَت الدرجات األعلى على ا١تقياس أب اف اسرة ا١تفحوص ٘تثل مستول امثل من التكيف كالتماسك ،( 50

Olson,1997, Sperry,2004  كللتحقق من صدؽ احملتول للمقياس ا١تعتمد ًب عرضو مزكدان بالنسخة . (
اإلجرائية ا٠تاصة بو ،على ٣تموعة من احملكمُت تألفت من ثبلث أخصائيُت نفسيُت عاملُت  ا١تعدلة كبالتعريفات

با١تيداف مع االسر كاألطفاؿ بالعبلج النفسي اٞتماعي كالفردم كاإلرشاد االسرم ،كا١تشهود ٢تم بالكفاءة كا١تهارة 
ملة داخل االسرة ،كقد بلغت نسبة ،كقد بلغت نسبة االتفاؽ على دقة العبارات كانسجامها مع السلوكيات احملت

% ) كىي نسبة اتفاؽ مرتفعة ، كبالتإب ًب اعداد الصيغة النهائية للمقياس على ضوء ا١توافقة 85ا١توافقة (
كالتعديبلت اليت أجريت من قبل احملٌكمُت على عبارات مقياس الدراسة .كّٔذا اعترب ا١تقياس أداة صاٟتة 

 لبلستخداـ ُب الدراسة اٟتالية .
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-20كاعتمد ُب حساب مستول( التماسك كالتكيف) لؤلسرة بتوزيع الدرجات للمفحوصُت الصيغة التالية من (
 ) ٦تتاز . 100 -81) جيد ، من ( 80 -61) متوسط ، من (60 -41) درجة ضعيف ، من ( 40

 :طبيق أداة الدراسة كٚتع البياناتإجراءات ت-
ألداة على عينة الدراسة كاليت كانت ٘تثل صفوفان ٥تتارة عشوائيان من بعد التحقق من صدؽ أداة الدراسة ًب تطبيق ا

طلبة كطالبات ا١ترحلة الثانوية ُب ا١تدارس السورية التابعة للهيئات كا١تنظمات الغَت حكومية ُب إقليم ىاتام الًتكي 
ار للفصل الدراسي كٕتمع ٥تيمات اطمة كقاح ُب الشماؿ السورم ،خبلؿ الفًتة الواقعة ما بُت شهرم شباط كاذ

 ) ،باإلضافة أب الطبلب ا١تراجعُت ١تركز الصحة النفسية .  2016-2015الثا٘ب للعاـ الدراسي (
قاـ بتوزيع ا١تقياس على ا١تفحوصُت ا١ترشدين النفسيُت كا١ترشدات العامبلت ُب ا١تدارس ،كحرص الباحث قدر 

ة ُب تعامل الطلبة مع على درجة من اٞتدية كالدقاإلمكاف على اٟتضور ُب معظم األحياف لضماف اٟتصوؿ على أ
ككذلك الطلبة بسرية  ،ا١تدارس اليت أجريت فيها الدراسة، كما ًب اببلغ الكادر التدريسي ُب أداة البحث

 ا١تعلومات ك٣تهولية األٝتاء ،كبأف الدراسة تستهدؼ استكشاؼ كجهة نظر األبناء ُب ادراؾ الوظيفة االسرية .
لة ) طالب كطالبة ،كبلغ العدد النهائي لرزمة األداة اليت اعتربت بياناهتا مقبو 600لدراسة على (كقد طبقت أداة ا

د كبَت من الفقرات من كاستبعدت (رزمة كاحدة) بسبب خلو عد ،) رزمة 599للتحليل االحصائي (
 . االستجابات

 حدود الدراسة :
تتحدد إمكانية تعميم نتائج الدراسة اٟتالية تبعان للخصائص الدٯتوغرافية كاالجتماعية كاالقتصادية كالثقافية لعينة 
الدراسة كلدرجة ٘تثيل العينة (اليت ًب اختيارىا بالطريقة العشوائية )ّٓتمع الدراسة . كطرؽ تطوير أداة الدراسة 

اسة كأسلوب التقرير الذاٌب الذم اتبع ُب ٚتع البيانات ،ىذا باإلضافة ،كا٠تصائص السيكو مًتية ا٠تاصة بأداة الدر 
أب اٟتدكد ا١تكانية (ا١تدارس الغَت حكومية التابعة للمنظمات كا٢تيئات االغاثية ُب تركيا كٕتمع ٥تيمات ُب الشماؿ 

ر كالثالث عشر السورم )، كا١توضوعية (ادراكات األبناء من اٞتنسُت من طلبة الصفوؼ العاشر كاٟتادم عش
، كالزمانية (الفًتة الواقعة ما بُت شهرم شباط كاذار للفصل الوظيفي االسرم "التماسك كالتكيف")لؤلداء 

 ) اليت أجريت ضمنها  2016-2015الدراسي الثا٘ب من العاـ الدراسي (
 ثالثان : ا١تعاٞتة اإلحصائية للبيانات :

اؤالهتا ًب استخراج ا١تتوسطات اٟتسابية كاال٨ترافات ا١تعيارية ، لتحقيق اىداؼ الدراسة كالتحقق من فرضيتها كتس
كالنسب ا١تئوية ،كذلك باستخداـ التحليل الوصفي ،١تعرفة مدل ادراؾ كتقييم األبناء للوظيفة االسرية ،كبالتإب 

كمن ٍب ٖتديد درجة الفرؽ بُت اٞتنسُت ،كذلك بواسطة ادخاؿ البيانات ا٠تاصة بالدراسة أب جهاز اٟتاسوب 
 ) . spssمعاٞتتها كٖتليلها احصائيان باستخداـ رزمة الربامج اإلحصائية للعلـو االجتماعية ( 

 نتائج الدراسة كمناقشتها : 
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للتحقق من الفرضية االكٔب كاليت تنص على "ال يوجد فركؽ بُت الذكور كاالناث ُب درجة ادراؾ العبلقات االسرية 
 ).2رجة الكلية للمقياس :جدكؿ رقم(السائدة ُب اسرىم " بناء على الد

 ) يوضح درجة الفركؽ بُت الذكور كاالناث بناء على الدرجة الكلية للمقياس .2جدكؿ رقم (
 اال٨تراؼ ا١تعيارم متوسط الدرجات الفئة
 15,10 %54,65 300ذكور  
 14,14 %53,49 300اناث 

 14,63 %54,07 600كامل العينة ف= 
ادراؾ  درجة  كبناء على نتائج الدرجة الكلية تبُت بانو ال يوجد فركؽ ذات داللة احصائية بُت الذكور كاالناث ُب 

كاف متوسط درجات كافة افراد العينة على درجة ا١تقياس الكلية  لدل أفراد العينة، العبلقات االسرية
 % .54,07ىي

الدراسة كالذم نٌصو، "ىل يوجد فركؽ بُت االبناء الذكور كبذلك نكوف قد اجبنا عن السؤاؿ الثالث من أسئلة 
 كاالناث ُب ادراؾ العبلقات االسرية ؟" .

كللتحقق من الفرضية الثانية كاليت تنص على "يوجد عبلقة ارتباطية بُت درجة ادراؾ العبلقات االسرية السائدة 
 كبُت العمر لدل االبناء " . 

داللة احصائية بُت درجة ادراؾ العبلقات االسرية كبُت العمر لدل افراد العينة تبُت بأنو يوجد عبلقة ارتباطية ذات 
 . 0,01عند مستول الداللة 

كىو داؿ احصائياٌ ٔتعٌت كلما ارتفع  0,01كىذا االرتباط بُت العمر كالدرجة الكلية للمقياس عند مستول الداللة 
اجبنا عن السؤاؿ الرابع من اسئلة الدراسة كالذم نصو.  العمر ارتفعت معو درجة ا١تقياس . كّٔذه النتيجة نكوف قد

 "ىل للعمر دكر ُب عملية ادراؾ العبلقات االسرية ؟
كلئلجابة عن السؤاؿ االكؿ للدراسة الذم ينص على "ىل االسرة السورية ٖتقق الوظيفة االسرية كفق معايَت االسرة 

صائية الستخراج النسب ا١تئوية الستجابات ا١تفحوصُت الصحية ،من كجهة نظر االبناء ؟" ًب اتباع الطريقة االح
 ) .3على ا١تقياس ا١تستخدـ بالدراسة حيث جاءت النتائج كما يلي . اٞتدكؿ رقم (

 ) يوضح النسب ا١تئوية لدرجات افراد العينة حسب ا١تقياس . 3جدكؿ رقم (
 ٦تتاز جيد متوسط ضعيف الفئة

 كامل افراد العينة
 ذكور + إناث

 600ف= 

17% 45,83 37% 0% 

% من أفراد العينة غَت راضُت ابدان عن العبلقات االسرية السائدة ُب اسرىم 17يتضح من اٞتدكؿ السابق بأف 
% منهم يعتربكف  45,83كبالتإب ىم يركف اف اسرىم ال ٖتقق الوظيفة االسرية كفق معايَت االسرة الصحية ،كأف 
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كال كاحد من افراد  ونأ% يركهنا جيدة ، كا١تلفت للنظر 37متوسطة ،كاف اسرىم ٖتقق الوظيفة االسرية بدرجة 
 سرتو ٖتقق الوظيفة االسرية كفق معايَت االسرة الصحية بدرجة ٦تتاز .أف أالعينة اعترب 

كا١تلفت ُب ىذه النتيجة أف نصف أفراد العينة تقريبان اعتربكا اف اداء اسرىم متوسط فما دكف كفق معايَت االسرة 
 ،ك٢تذا داللة ٬تب البحث عنها كتفسَتىا . الصحية

كلئلجابة عن السؤاؿ الثا٘ب للدراسة كالذم ينص على" إٔب أم مدل االبناء راضوف عن العبلقات االسرية ُب 
االسر اليت ينتموف إليها ؟ " ًب اتباع الطريقة االحصائية الستخراج النسب ا١تئوية الستجابات االبناء الذكور 

 ) .4لعينة حسب اٞتنس  . اٞتدكؿ (كاالناث ألفراد ا
 ) يوضح درجات ا١تفحوصُت "ذكور+ اناث " على ا١تقياس .4جدكؿ رقم(
 ٦تتاز جيد متوسط ضعيف الفئة
 ذكور

 300ف=
19% 45% 35,66% 0% 

 اناث
 300ف=

15% 46% 38% 0% 

 ،% ) على التوإب15%،19متقاربة ( يتضح من اٞتدكؿ السابق درجات الذكور كاالناث على ا١تقياس
%).كّٔذه النتيجة نستنتج ال فركؽ بُت الذكور كاالناث ُب ادراؾ الوظيفة %38،%35,66)،(%46،45(

 االسرية .
 ) .5بينما كانت درجات  ا١تفحوصُت على ا١تقياس حسب متغَت العمر كاٞتنس  على الشكل التإب جدكؿ (

 ا١تئوية الستجابات ا١تفحوصُت  على ا١تقياس حسب متغَت العمر كاٞتنس:) يوضح توزع النسب  5جدكؿ رقم (
 ممتاز جيد متوسط ضعيف الفئة

 سنة 16ذكور 
 100ف= 
 سنة16اناث 
 100ف=

30% 
 
20% 

42% 
 
43% 

28% 
 

36,53% 

0% 
 

0% 

 سنة 17ذكور 
 100ف= 
 سنة 17اناث 
 100ف=

0% 
 

18,75% 

72% 
 
53% 

28% 
 
28% 

0% 
 

0% 

 سنة 18ذكور 
 100ف= 

27% 
 

22% 
 

51% 
 

0% 
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 سنة 18اناث 
 100ف=

7% 43% 50% 0% 

سنة درجاهتم متقاربة ُب معظم درجات ا١تقياس ،بينما  16يتضح من اٞتدكؿ السابق الذكور كاالناث ُب العمر 
سنة عند درجة ضعيف كمتماثلة عند درجة جيد  ٧17تد انو يوجد فرؽ ُب الدرجات بُت الذكور كاالناث ُب عمر 

 سنة ايضان . 18ينطبق على العمر  ،كىذا
 ).6كعند حساب النسبة ا١تئوية ألفراد العينة كفق متغَت العمر ٧تد التإب :جدكؿ(

) يوضح توزع درجة النسب ا١تئوية الستجابات ا١تفحوصُت (ذكور +اناث ) على ا١تقياس حسب 6جدكؿ رقم ( 
 متغَت العمر :

 ممتاز جيد متوسط ضعيف الفئة
 ذكور +اناث

 سنة 16عمر 
 200ف= 

25% 42,64% 32% 0% 

 ذكور+ اناث
 سنة 17عمر 

 200ف= 
9% 62,75% 28%  

0% 

 ذكور +اناث
 سنة 18عمر 

 200ف= 
17% 32,5% 50,5% 0% 

من اٞتدكؿ السابق يتضح انو كلما ازداد العمر ارتفعت درجة ا١تقياس كىذا ما ًب تأكيده بالفرضية الثانية كىذا 
 كاالناث .ينطبق على الذكور 

 مناقشة النتائج :
سعت الدراسة اٟتالية الستكشاؼ االجابة عن اربع أسئلة تتعلق بواقع بعض االسرة السورية اليت تعيش ازمة 
اللجوء كالنزكح كا٢تجرة كالتهجَت اليت افرزهتا االزمة السورية حاليان ،فيما اذا كانت ٖتقق معايَت االسرة الصحية ، 

أب أم مدل األبناء راضوف عن العبلقات االسرية ُب اسرىم ، كفيما لو كاف يوجد فركؽ من كجهة نظر األبناء ،ك 
حسب متغَت العمر كاٞتنس لدل األبناء ُب عملية االدراؾ ىذه ،كذلك لدل عينة عشوائية من طلبة كطالبات 

ة ُب تركيا كالشماؿ السورم ا١ترحلة الثانوية ُب ا١تدارس غَت اٟتكومية التابعة للمنظمات كا٢تيئات االغاثية العامل
 ،باإلضافة لؤلطفاؿ الذين يرتادكف على مركز الصحة النفسية لتلقي العبلج . 

% من افراد العينة كانت درجة 50اشارت نتائج التحليبلت اإلحصائية األكلية بوجو عاـ إٔب اف ما يقارب من 
% 37،%متوسط45,83%ضعيف ،17(،  تقييمها للعبلقات االسرية اإل٬تابية  داخل اسرىم ما دكف ا١تتوسط
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% ٦تتاز) ، كتبُت أف متوسط درجات الذكور كاالناث على التوإب ، ُب الدراسة اٟتالية  متقاربة على 0جيد ،
% متوسط 46%،45% ضعيف ،15%،19مقياس التماسك كالتكيف االسرم ،(

 % ٦تتاز) 0%جيد،38،35,66%،
األبناء بشأف نوعية التفاعبلت السائدة ُب نظاـ اسر ىؤالء كعكست ىذه النتائج بالتإب تصورات سلبية لدل 

     األبناء .
) اليت  Brook,1985,Coleman,1980كقد أتت ىذه النتائج غَت مٌتسقة مع بعض الدراسات ( 

 .يدركوف أسرىم عموماى بشكل إ٬تايبتوصلت إٔب اف ا١تراىقُت 
) اليت اجريت على Alnajjar,1996كمتقاربة نسبيان مع النتائج اليت توصلت اليها القليل من الدراسات ( 

عينات من ا١تراىقُت ُب بيئات عربية ،كتوصلت لوجود معدالت مرتفعة نسبيان ُب تصورات ا١تراىقُت لكفاءة 
وف كعبلقتو بالكفاءة االجتماعية كالقلق ، ). (االداء الوظيفي االسرم كما يدركو ا١تراىق3,9الوظيفة االسرية (ـ=

 ). 2014جهاد عبلء الدين، كالعلي تغريد،
ظم الدراسات تؤكد على اف االطفاؿ ضمن االسر العربية ينظركف إٔب تلك ا١تمارسات الوالدية السلبية بوصفها عفم

 الواجب الطبيعي لآلباء .
كنوعية قياـ  ،التساؤؿ حوؿ صورة االسرة السوريةبلؿ من كتلقي ىذه النتيجة ا٠تاصة بالدراسة اٟتالية ٔتجملها بظ

 الوالدين بدكر٫تا ُب دعم النمو االجتماعي كالنفسي لؤلبناء ا١تراىقُت .
كأظهرت نتائج الدراسة ا١تتعلقة بالسؤاؿ االكؿ ،عن العبلقة ا٢تامة بُت تصورات االبناء ُب الدراسة اٟتالية لتعرضهم 

وراهتم لنوعية كمستول اداء االسرة كظيفتها ا١تتعلقة بتوفَت بيئة عائلية متماسكة ١تمارسات كالدية ا٬تابية كتص
 .توزيع االدكار ُب النظاـ العائليكداعمة كقابليتها إلحداث التغيَتات ُب تدرج السلطة ُب اٗتاذ القرارات ك 

 – Bogels and Brechman مع العديد من افكار الباحثُت ( ةكتنسجم ىذه النتيج
Toussaint,2006,Goldenberg andGoldenberg,2008,Lovejoy (et al,1999      

 ُب ٣تاؿ االسر الصحية كا١تختلة كظيفيان . 
كتعكس ىذه النتيجة صدؽ كدقة االداة ا١تستخدمة لقياس ىذا اٞتانب ُب تأدية االسرة لوظائفها ،كأف ا١تعاملة 

كة كتوفَت الدعم العاطفي كالوسيلي الفٌعاؿ ٖتدث فعبلن عندما الوالدية اال٬تابية اليت تتضمن ا١تودة كالنشاطات ا١تشًت 
يسود االتصاؿ ا١تتعاطف كاٟتوار حوؿ ا١تشاكل كتكوف اٟتدكد ضمن العائلة بالرغم من كوهنا مرنة ٯتكن تعديلها 

 ،لكنها ايضان قوية ككاضحة تتضمن االعًتاؼ ْتدكد االخرين كاالحًتاـ لوجهة نظرىم .
 )Slesnick and Prestopnik,2004( 

كبا١تقابل تؤكد أف ا١تمارسات الوالدية السلبية ا١تفرطة السيطرة ٖتدث فعبلن عندما تكوف اٟتدكد ما بُت الوالدين 
كاالطفاؿ مند٣تة كضعيفة جدان ، كعندما يصبح أفراد االسرة منشغلُت بصورة مفرطة بأمور بعضهم البعض ما 

 .  يصٌعد من فرص التفاعبلت اٟتادة غَت الصحية
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 parental inconsistency"كتتفق ىذه النتائج بوجو عاـ مع ما توصلت إليو كاحدة من الدراسات ،
versus parental authoritarianism:Associations with symptoms of 

psychological disorders" )Dwairy,2008باط الوالدية السلبية بدرجة دالة) من ارت 
 ١تراىقُت العرب . باالضطرابات النفسية لدل ا

) أشارت  Jahnson,and Greenberg,2013كتنسجم ىذه النتيجة جزئيان مع نتائج دراسة حديثة ( 
نتائجها إٔب أف ا١تستويات ا١ترتفعة من اضطرابات السلوؾ الداخلية (القلق، كاالكتئاب ) لدل ا١تراىقُت ارتبطت 

 بالنوعية الوالدية السلبية كالسيئة . 
) اليت اشارت إٔب قدرة تصورات ا١تراىقُت ١تعاملة االـ على التنبؤ بتقاريرىم Rapee,2009رايب (كنتائج دراسة 

 الذاتية عن مستويات القلق ا١ترتفعة لديهم ، كمع نتائج بعض الدراسات 
)Loukas,2009 اليت توصلت إٔب اف ا١تستويات ا١تنخفضة من تصورات ا١تراىقُت ١تمارسات السيطرة النفسية (

ارتبطت ٔتستويات القلق االجتماعي ا١ترتفعة . (االداء الوظيفي االسرم جهاد عبلء الدين ،تغريد العلي لبلـ 
 ) 68,70.مرجع سابق،ص 2014،

أشارت معظم الدراسات اليت تناكلت الوظيفة االسرية إٔب اف البيئة االسرية اليت تتصف بالًتابط العاطفي بُت افراد 
يم ترتبط بالتوافق االفضل كزيادة الشعور بالكفاءة الذاتية لدل االبناء ، كأف االسر اليت العائلة كباالستقبللية كالتنظ

، كا٪تاط الوالدية اال٬تابية ، تنزع الف اطفي كالتواصل بُت الطفل كالوالدتتصف با١تستويات االعلى من التعبَت الع
باألسر ذات ا١تستويات ا١تنخفضة على ىذه  يكوف لديها أبناء ٔتستويات اقول من الشعور بالكفاءة الذاتية مقارنة

ا١تتغَتات ، كأف التماسك العائلي كا١تعاملة الوالدية اال٬تابية تتنبأ بالتحسن ُب الكفاءة االجتماعية لدل ا١تراىقُت ( 
leidy ,et ,2010  . ( 

ي ا١تتبادؿ بُت افراد االسرة كيبلحظ ُب ىذه النتيجة الدكر البارز الذم يلعبو االب مقارنة باألـ كدكر الًتابط العاطف
ُب رفع كفاءة ا١تراىقُت االجتماعية ، كمن جانب آخر ُب تعريضهم ُب حالة اختبلؿ ىذه اٞتوانب من الوظيفة 

 االسرية ٠تطر قصور ا١تهارات االجتماعية اليت تعترب االساس ُب التطور االجتماعي لؤلبناء.
ثَتات ا١تعاملة الوالدية اال٬تابية على تقديرات االبناء للوظيفة كبوجو عاـ ٯتكن تفسَت ىذه النتائج ا١تتعلقة بتأ

االسرية ُب عينة الدراسة اٟتالية ،بأنو عندما يكوف االباء دافئُت مع أبنائهم كداعمُت ٢تم فإف ىؤالء االبناء يكونوف 
ثل ىؤالء االبناء كلذلك يصبح م ،هتموف ّٔم كٔتصاٟتهم كاىتماماهتمأكثر احتماالن ألف يعتقدكا بأف آباءىم م

مدفوعُت ٔتشاعر الثقة كالتبادلية اكثر احتماالن الف ٯتتثلوا كيتبنوا معايَت اآلباء الداعمة للسلوؾ ا١تبلئم ،كيتضمن 
على النقيض من ذلك ،االبناء الذين يظهر آباؤىم ك  ذلك مطالب التنظيم الذاٌب كالكفاءة االجتماعية االفضل .

لبية ٨توىم ،قد يستنتجوف أف آباءىم ال يهتموف بشؤهنم ، ككنتيجة لذلك مثل مستويات عالية من العاطفة الس
ىؤالء االبناء قد ال ٭تفزكف لبلمتثاؿ إٔب توجيهات اآلباء أك لقبوؿ كتبٍت معايَتىم ، باإلضافة إٔب ذلك فإف اآلباء 
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م كُب النجاح بالتعامل مع الذين يكونوف عمومان إ٬تابيُت كداعمُت ألبنائهم قد يساعدكهنم على التحكم ُب ضيقه
 ا١تواقف ا١توترة .

ىذا كتوجد بعض احملددات ا١تتعلقة بإمكانية تعميم نتائج ىذه الدراسة ،يتعلق جزء منها با١تنهجية ا١تتبعة كبطبيعة 
ا١تقياس ا١تستخدـ ،فالدراسة استندت إٔب عينة صغَتة نسبيان كتنتمي لبيئة ذات خصائص سكانية معينة ،كلظركؼ  

ة خاصة ،كإٔب منهج التقرير الذاٌب للمفحوصُت . كما اف الدراسة اعتمدت على قياس الوظيفة االسرية من معيشي
خبلؿ قياس العبلقات االسرية اال٬تابية ، كلعل استخداـ ا١تقاييس اليت ٖتدد أنواع ا١تعاملة الوالدية االربعة كاستبياف 

 ٪تط الوالدية
 )Parenting style Questionnaire "P S Q " ,Robinson,Mandleco ,Olsen 

and Hart,1995 ) 
 كاف سيوفر قوة تنبؤيو أقول ككصفان أدؽ للفركؽ .

كيتعلق اٞتزء اآلخر ٔتحدكدية ا١تتغَتات ا١تستخدمة كباحتمالية تداخلها مع ٤تددات شخصية اخرل ٓب تقم 
 الدراسة بقياسها . 

من خبلؿ ا١تعاملة الوالدية اال٬تابية فقط بدكف اعتبار باإلضافة إٔب اف ىذه الدراسة فحصت الوظيفة االسرية 
للعوامل االخرل اليت قد تؤثر على اآلباء كاألمهات مثاؿ اعراض القلق أك االكتئاب أك ا١تعتقدات ا٠تاصة با١تعاملة 

 هتا االزمة .الوالدية الظركؼ ا١تعيشية ا٢تجرة اللجوء النزكح التهجَت الفقداف ا٠تسارة كغَتىا من العوامل اليت افرز 
 كتعد ىذه عوامل حاٝتة للتحرم خاصة من ناحية تطوير اعراض القلق لدل االبناء .

كما أف االداة اليت استخدمت ُب الدراسة اٟتالية لتقييم التماسك كالتكيف االسرم ،استمدت من ٣تموعة من 
 االدب النفسي الغريب ا١تتعلق بأداء العائلة .

لية تشَت إٔب أف مقياس قابلية األسرة للتكيف كالتماسك يتمتع ٔتستول مقبوؿ من لكن ما يطمئن أف النتائج اٟتا
الثقة كالصدؽ ،كقد يكوف مفيدان ُب ٘تييز كٖتديد طبيعة االتصاؿ السائدة ُب البيئة االسرية كما يدرؾ كيتم تصوره 

 من قبل افراد العائلة .
رم كالربامج االرشادية ا١تدرسية كا٠تاصة بالطبلب من كىذا قد ٬تعل االداة مفيدة أيضان ُب برامج االرشاد االس

خبلؿ ٘تييز البعدين الرئيسيُت ا١تختلفُت ُب األداء االسرم ،كبالرغم من ذلك فإف ىناؾ حاجة ١تزيد من الدراسات 
االخرل لتقصي استخداـ مقياس قابلية االسرة للتكيف كالتماسك ُب أماكن خدمات رعاية الصحة النفسية 

 ك، أك عيادات الطب النفسي العامة كا٠تاصة . للمراىقُت 
باإلضافة لذلك فإف تقييمان مستقبلن للوظيفة االسرية كارتباطها ٔتتغَتات الصحة النفسية ألفراد االسرة ا١تختلفُت من 

 الضركرم أف يتم تنفيذه .
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 ،ية مع ٣تموعة من ا١تراىقُتسة طولكقد يزكد ىذا التقييم ا١تستقل ،كمع عينة جديدة من االبناء أك مثاليان ُب درا
كيوفر معلومات عن القيمة التنبؤية ١تقياس قابلية األسرة للتكيف كالتماسك ٔتؤشرات الصحة النفسية 

 كاالضطرابات النفسية لدل أفراد االسرة . 
كبالرغم من سهولة تطبيق كتصحيح ا١تقياس إال أنو يفتقر إٔب بعض التحديد ُب معلوماتو حوؿ الوظائف االسرية 

 ا١تعنية . 
كٯتكن الستعماؿ إجراءات التقييم اإلضافية ،مثل إجراء مقابلة منظمة للحصوؿ على التاريخ األسرم كالشخصي 

ائلة األخرين ،كما ىو مقًتح مبكران من قبل بعض الباحثُت ( للمراىق كالتقارير أك التقييمات من قبل أفراد الع
Smil kstein ,1984  . أف يوفر معلومات اكثر تفصيبلن حوؿ عائلة ا١تراىق ( 

إف مقارنة تصورات الوالد مقابل تصورات االبناء لوظيفة االسرة كاف ٯتكن أف ينتج معلومات قٌيمة أيضان حوؿ 
 دة كالوظيفة االسرية .االتفاؽ بُت أفراد األسرة الواح

باإلضافة إٔب ذلك ،كنظران ألف درجات تقدير ا١تراىقُت للوظيفة األسرية كانت عمومان متوسطة بشكل منخفض 
 / Individuation،فإف ذلك يأٌب متوقعان كمنسجمان مع ا١تنظور التطورم لعملية االنفصاؿ / الفردية ( 

Separationُب مرحلة ا١تراىقة، (. 
د يزٌكد استعماؿ التقييم الذاٌب أك تقييم األصدقاء لقدرة ككفاءة األبناء االجتماعية كيوفر معلومات من كبا١تقابل ق

 مصدر لدعم ا١تراىقُت يعد أقول تقليديان .
 )  Smilkstein,Ashworth and Montano,1982كىذا ما ٖتققت كاحدة من الدراسات ( 

لرضا األعلى عن عبلقاهتم مع أصدقائهم مقارنة ّٔا مع من صحتو ُب عينة من ا١تراىقُت اليت أبلغت عن ا
 )مرجع سابق ،2014تغريد، العلي، جهاد عبلء الدين، سرم ،داء الوظيفي األ(األ  .عائبلهتم

 كألف ٚتيع الطلبة ٓب يكونوا مشاركُت فإف التحٌيز ُب اختيار العينة من احملتمل أف يكوف قد حدث . 
ٓتصائص سكانية ٦تاثلة لطلبة ا١تدارس ُب الداخل السورم ،إضافة إٔب ذلك كعلى أية حاؿ اتصف ا١تشاركوف 

كلكوف العينة عشوائية فإف اختيار ا١تشاركُت ٓب يستند بالرغبة ُب اكماؿ ا١تقياس ،ككاف مقيدان بتعاكف مدراء ا١تدارس 
 كمدراء ا١تخيمات .

لكل من األبناء ذكور كإناث ُب ادراكهم لوظائف ، كاستنادان إٔب ىذه النتائج كالدكر ا١تميز الذم ابرزتو كأخَتان 
 سرىم .أت االسرية اال٬تابية السائدة ُب االسرة كالعبلقا

 المقترحات والتوصيات:
تقًتح الدراسة كتوصي بإمكانية توظيف ىذه النتائج ُب تصميم تدخبلت العبلج كاالرشاد االسرم كبرامج التعليم 

هدؼ ىذه الربامج بشكل خاص نظاـ االسرة ا١تختلة كظيفيان ،كتوجو لكل النفسي ا١تطبقة ُب ا١تدارس ،كْتيث تست
 من االبناء كاالباء كاالمهات . 
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مع االمهات ، كذلك ُب برامج االرشاد التدخلية  ةكما كتقًتح بشكل خاص إمكانية إضافة كتناكؿ مكوف العبلق
القلق ،مع التأكيد على  اعراض فعة منلخطر أك الذين يظهركف مستويات مرتلمع ا١تراىقُت كالشباب ا١تعرضُت 

توفَت اٟتوافز للوالدين كخاصة اآلباء ٟتثهم على ا١تشاركة ُب تلك الربامج لضماف تزكٌدىم با١تهارات الداعمة 
 ألدكارىم األسرية ك٦تارساهتم الوالدية . 

 ٗتفيف عوامل ا٠تطر ُبىذا كتؤكد احملاكالت التجريبية أف الربامج ا١توجهة لآلباء كللمراىقُت ٯتكن أف تكوف فٌعالة 
 .ا١ترتبطة بالنظاـ األسرم ا١تضطرب

 المراجع العربية :
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)رسالة 1998"معاملة الوالدين للطفل كعبلقتها بالتحصيل الدراسي ُب مرحلة التعليم االبتدائية "(نادر،٧تول، -10
 ماجستَت غَت منشورة ،جامعة دمشق ،سورية.
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 وضعية البلجئين السوريين في الجزائر
 الجزائر بجامعة اإلسبلمية العلوم كلية األستاذ الدكتور: عمار مساعدي، عميد
 الجزائر – باتنة جامعة -والدكتورة: فريدة بلفراق 

 

 مقدمة
دمارا ٓب يسبق لو مثيل ُب أم بلد من بلداف ا١تنطقة،  2011لقد أكقعت اٟترب األىلية السورية منذ عاـ         

من االقتصاد السورم بعدما  %90 كحسب احملللُت السياسيُت كا١تهتمُت االقتصاديُت، فإنو قد ًب تدمَت أكثر من
صيٌنفت ا١تدف السورية ُب أسفل قائمة ا١تدف من حيث ا١تستول ا١تعيشي، فضبل عن مئات اآلالؼ من القتلى، كما 

مبليُت سورم  6أك  5ُب حُت أف أعداد كبَتة تًتاكح من بُت  ،لنزكح أصاب  ما يقارب نصف سكاف الببلدأف ا
 ٖتولت إٔب الجئُت.

مليوف، لبناف كاألردف بأكثر من  2.1 ك كما ىو معلـو أف أغلبية ا١تهجريُت موزعُت بُت دكؿ اٞتوار الثبلث، تركيا، 
د منذ اعبلف ا١تستشارة األ١تانية  ا٧تيبل مَتكيل عن قرار اٟتكومة األ١تانية منح مليوف، أما النزكح إٔب أكركبا فتزاي 1.2

شددت على  2013األكركبية ا١تتعلقة باللجوء، فتنظيمات دبلن  لعاـ  "دبلن"اللجوء للسوريُت، موازاة مع تعليق 
 التعامل مع طاليب  اللجوء.

ُت الدكؿ األكركبية ا١تعنية ك منذ تطبيق معاىدة فمنذ نشأة ك تطبيق اتفاؽ شنغن ا١تتعلق بفتح اٟتدكد ب 
ماسًتخت، ًب حصر فرص اللجوء ببلد كاحد،  ك قد تعرض االٖتاد األكركيب النتقادات شديدة من قبل  مفوضية 
األمم ا١تتحدة لبلجئُت، ك أف األمر لو خلفيات سياسية ك عرقية ك أيديولوجية، إال أف ا١تفوضية تنظر إٔب الوضع 

الجئُت ال غَت، دكف اعتبارات أخرل، حيث ك حسبها قدـ أغلبهم من بلداف شهدت صراعات ك  بأنو أزمة
صي لوحدىا حركب ك أزمات، كالعراؽ، أفغنستاف كسوريا طبعان  مبليُت الجئ موزعُت على البلداف  4، اليت ٖتي

 اٟتدكدية ، بل تعدت أعداد ىائلة منهم  ٨تو  بلداف أخرل مثل اٞتزائر.
 ا١تعطيات ٯتكن  دراسة ىذا ا١توضع بطرح االشكالية التالية: كمن خبلؿ ىذه

فما ىي أكضاع  إذا كاف كضع البلجئُت السوريُت ُب البلداف األكركبية الزاؿ مثار جداؿ ك حَتة لدل تلك الدكؿ، 
ُب خانة  السوريُت النازحُت إٔب اٞتزائر؟ كما مدل اندماجهم ُب آّتمع اٞتزائرم؟ كىل صنفتهم الدكلة اٞتزائرية

  ك عليو ستتناكؿ ىذه ا١تداخلة النقاط التالية: . ألسباب سياسية ك قانونية ؟البلجئُت أـ النازحُت أـ الضيوؼ
 مفهـو البلجئ ُب القانوف الدكٕب.-1

 تعريف البلجئ. -       
 حقوؽ البلجئ. -      

 سياسات ادماج البلجئُت. -2
 أكضاع البلجئُت السوريُت ُب اٞتزائر.-3
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 خا٘تة -
 أوال: مفهوم البلجئ في القانون الدولي   
كوف ،مشكلة اللجوء ك النزكح القهرم من أكثر القضايا  اليت كاجهت آّتمع الدكٕب طواؿ تارٮتو كانتلقد     

سواء كاف ذلك نتيجة صراع أك اضطهاد أك غَت ذلك  ،عرضا للمعاناةتىذه الفئات من بُت أكثر ٣تموعات الناس 
ك ٧تد أف ا١تسؤكلية األكٔب عن ٛتاية البلجئُت ك مساعدهتم تقع على عاتق . هاكات حقوؽ اإلنسافمن أنواع انت

ُب حث الدكؿ ك  لبلجئُت اميةة السيدكر ا١تفوض ك يتأتى ،خاصة بلداف اللجوء اليت يفر إليها البلجئوف ،الدكؿ
 لبلجئُت ُب أراضيها   كافية ٘تكُت الدكؿ من تقدٙب ٛتاية ك   1951تشجيعها على االلتزاـ بأحكاـ اتفاقية عاـ 

موطنهم بسبب االنتهاكات  رغم ا١تدنيُت على ترؾاٞتدير بالذكر أنو إذا أي ك  . 1االتفاقية كفقا ١تا ىو كارد ُب تلك 
اٟتماية فإهنم يتمتعوف باٟتماية ٔتوجب ىذا القانوف ك ٬توز أف تتعلق ىذه  ،اٞتسيمة للقانوف الدكٕب اإلنسا٘ب

فإهنم  ،السكاف ا١تدنيوف من موطنهم بسبب نزاع داخلي ك إذا فرٌ  داخلية،بالقانوف ا١تطبق ُب النزاعات ا١تسلحة ال
ر الربكتوكوؿ ظكما ٭ت  2.للحماية ا١تنصوص عليها ُب حالة نشوب نزاع مسلح دكٕب شأّةيصبحوف موضع ٛتاية م

إال بصفة  إذ ال ٬توز األمر بًتحيلهم، الًتحيل القهرم للمدنيُت) 17ُب مادتو ( 1949 جنيفتفاقيات الالثا٘ب 
ك ُب ىذه اٟتالة ٬تب اٗتاذ االجراءات ا١تمكنة  ٌحة،تطلب ذلك دكاعي األمن أك أسباب عسكرية مل إذااستثنائية 

التغذية العبلجية ك السبلمة ك ك  من حيث ا١تأكل ك األكضاع الصحية رضية الستقباؿ السكاف ا١تدنيُت ُب ظركؼ مي 
اليت اعتربت الًتحيل القهرم  ،) من النظاـ األساسي للمحكمة اٞتنائية الدكلية07كىذا ما نصت عليو ا١تادة (

 للسكاف من قبيل اٞترائم ضد اإلنسانية .
 تعريف البلجئ -

، العنصر ا١تركزم ُب 1967ا١تتعلقة بوضع البلجئُت ك الربتوكوؿ التابع ٢تا ك الصادر عاـ  1951تشكل اتفاقية عاـ  
دكلة ( من ٣تموع الدكؿ األعضاء ُب األمم  144النظاـ الدكٕب اٟتإب ٟتماية البلجئُت، حيث قامت حوإب 

) إما بالتصديق على أحد الصكُت أك عليهما معا، ك قد ٕتاكز عدد التصديقات 192ا١تتحدة ك البالغ عددىا 
ليو أية معاىدة أخرل بشأف البلجئُت، كما ٖتتفظ االتفاقية ما حصلت ع 1954لبلتفاقية اليت بدأ نفاذىا عاـ 

 1بدكرىا ا١تركزم ُب أنشطة اٟتماية ا١تنوطة ٔتفوضية األمم ا١تتحدة لشئوف البلجئُت.
، أكال على أم شخص سبق اعتباره 1951) من اتفاقية 1تنطبق صفة الجئ ٔتوجب الفقرة األكٔب من ا١تادة (ك 

ك  1967) عند قراءهتا ُب سياؽ بركتكوؿ 1الفقرة الثانية من ا١تادة ( سابقة، ك تقدـتيبات دكلية ٔتوجب تر  الجئان 
بدكف اٟتد الزمٍت، تعريفا عاما لبلجئُت، ْتيث يشمل أم إنساف يكوف خارج بلد منشئو ك ليست لديو القدرة 

التمتع ْتمايتو، ك ذلك بسبب خوؼ مربر من االضطهاد على أساس العرؽ أك  على العودة إٔب ذلك البلد، أك
                                                           

1
 محمد تلطرتونة ، آلٌثت تلحمثٌة تلدولٌة لالجبٌن و مصدتقٌتهث ) د.ت(.-

 مرجع نفسه. -2
ا١تتعلقة بوضع البلجئُت ك الربكتوكوؿ التابع ٢تا، جام س،جودين جيل، 1951اتفاقية   -1

 Copyright c united nations 2010,www.un 

org/law/avl     
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الدين أك اٞتنسية أك االنتماء إٔب ٣تموعة معينة، أك الرأم السياسي، ك ٬توز أيضا أف يكوف األشخاص عدٯتو 
  1اٞتنسية الجئُت ّٔذا ا١تعٌت...

كد الدكلية ألسباب متعددة بدءا من التغَتات ففكرة اللجوء تتجسد  باألساس ُب من يفر من بلده األـ عرب اٟتد
 السياسية ك االجتماعية إٔب  ا٠توؼ من االضطهاد  ُب ظل عدـ االستقرار ك انعداـ األمن.

فهناؾ ا١تبليُت من البلجئُت العابرين للحدكد بسبب ظركؼ صعبة ،٦تا يؤكد أف  ا١تشكلة ال زالت قائمة، ك أف 
عن األماف،ك عليو  يتعُت على ا١تنظمات الدكلية  أف تضطلع  ارج الببلد ْتثان كاقع النزاعات ييرغم على النزكح خ

بدكرىا ُب ىذا آّاؿ لتأمُت  اٟتماية للنازحُت ُب ظل أزماهتم ك ما يواجهونو من تعقيدات، إذ قد ال ٬تدكف أرضا 
 2تقبلهم

  حقوق البلجئين -

٘ب الذم جاء ألسباب اقتصادية أك اجتماعية،  كالبلجئ ٘تيز القوانُت ُب ىذا االطار بُت ا١تهاجر غَت القانو  ال
الذم جاء ألسباب سياسية، ْتيث إف كليهما يوضع ُب خانة ا١تهاجر غَت القانو٘ب بالنسبة لدكؿ أكركبا  خاصة 
ككل دكؿ العآب عامة، ىذه القوانُت ك معها شرائح كاسعة من ٣تتمعات بلداف االستقباؿ تعترب أف البلجئ 

فقط ذلك ا١تعارض السياسي الذم يتمتع  بوعي سياسي كعلى آراء غَت مقبولة ُب بلده األصيل ك السياسي ىو 
ليس كذلك األشخاص البسطاء الذين فٌركا من كيبلت اٟترب  ك االرىاب ك عدـ االستقرار السياسي، ك ضمنهم 

يتم تصنيف كل ىؤالء  عائبلت بأكملها ك عجزة ك نساء ك أطفاؿ قاصرين غَت مصحوبُت من ًقبل ذكيهم، لذا 
  1كبلجئُت ألسباب إنسانية رغم أف السبب لنزكحهم ىو سبب سياسي باألساس.

لبلجئُت، ك اليت ال ٘تيز بُت الجئ سياسي ك الجئ ألسباب إنسانية،  1951ك ال يتوافق ىذا التصنيف مع اتفاقية 
ألف كليهما كاحد حسبها، ك باإلضافة إٔب ىذه االتفاقية ك الصكوؾ االقليمية، ٘تت معاىدات أخرل توفر اٟتماية 

قوؽ لطائفة من اٟتقوؽ اإلنسانية لبلجئُت ك طاليب اللجوء، فضبل عن ما كرد ُب العهد الدكٕب ا٠تاص باٟت
  2االقتصادية ك االجتماعية ك الثقافية .

قد كفر قانوف االٖتاد األكركيب اٟتماية لؤلشخاص الذين ال تشملهم اتفاقية األمم ا١تتحدة لبلجئُت من قبيل ك  
الذين يفركف من أتوف العنف العشوائي ُب حاالت النزاع ا١تسلح، أك من التعذيب ك غربه من ضركب اساءة 

قوبة اإلعداـ، ك مع مركر الزمن أصبح مبدأ عدـ االعادة القسرية مبدأ عرُب ُب القانوف الدكٕب، ا١تعاملة أك من ع
ٔتعٌت أنو التزاـ ينطبق على ٚتيع البلداف بغض النظر عما إذا كانت تلك البلداف دكال أطرافا ُب االتفاقيات احملددة 

 3اليت نصت على حظر االعادة القسرية.

                                                           
  l -1لمرجع نفسه.

، 2001حمثٌة تلمدنٌٌن و تألعٌثن تلمدنٌة فً تلنزتعثت تلمسلحة ؼٌر تلدولٌة،رقٌة عوتشرٌة، رسثلة دكتورته، جثمعة عٌن شمس، تلقثهرة -4

.221.222ص   
.28،ص433،2015تلربٌع تلعربً و تلهجرة ؼٌر تلقثنونٌة فً تلبحر تألبٌض تلمتوسط، عبد تلوتحد أكمٌر، تلمستقبل تلعربً، عدد -

1
  

.34رجع نفسه، ص م-
2
  

نظرة عثمة على حقوق تلالجبٌن، شرٌؾ تلسٌد علً، تلمكتج تالقلٌمً للشرق تألوسط و شمثل تفرٌقٌث، منظمة تلعفو تلدولٌة. -
3
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ضية اللجوء ك مدل مصداقيتها ك خاصة ما تشهده األلفية الثالثة من متغَتات قد ٕتلت ٖتديات كاجهت قك 
عديدة، حيث ٧تد أف االلتزاـ السياسي الذم أظهره آّتمع الدكٕب ُب التصدم للجوء ك النزكح القسرم ُب بعض 

لتقييدية على ٨تو البلداف كاف غائبا ُب بلداف أخرل، إذ  الكثَت من بلداف العآب، أصبحت تتخذ بعض التدابَت ا
متزايد لردع البلجئُت، ك ىناؾ من الدكؿ قامت بالتنسيق فيما بينها لغايات اٟتد من قدـك البلجئُت، دكف مراعاة 
األسباب الدافعة للجوء، حىت أدت تلك السياسات إٔب كصم البلجئُت بأهنم أناس ٭تاكلوف التحايل على 

ا١تدة األخَتة   عرب بلداف كثَتة إٔب االرتباؾ ُب التعامل مع الوضع قد أدل التدفق الكبَت لبلجئُت ُب ك  1القانوف.
القائم كفقا ١تا تتطلبو اٟتماية الدكلية لبلجئُت، فضبل عن الًتدد ُب االلتزاـ بالتعاكف مع مفوضية األمم ا١تتحدة  

أف طبيعة التزاـ الدكؿ  لشؤكف البلجئُت حسبما أقرتو اٞتمعية العامة ْتٌث الدكؿ على التعاكف مع ا١تفوضية، رغم 
 كما ىو الشأف بالنسبة اللتزاـ الدكؿ بقواعد القانوف الدكٕب ُب كافة آّاالت.  2ليست كاضحة دائما،

كعلى صعيد ا١تمارسة، تعودت الدكؿ أف تشرؾ ا١تفوضية ُب عملية اٗتاذ قراراهتا ا١تتعلقة بالبلجئُت،  كتقـو ىذه 
ة بشأف ا١تسائل ا١تتعلقة بتفسَت النصوص، إذ ٬ترم التعويل على كيتيبها األخَتة بتقدٙب التوجيو  بصورة منتظم

، بناء على طلب الدكؿ 1979ا١تتعلق باإلجراءات ك ا١تعايَت لتحديد كضع البلجئُت ك الذم صدر ُب عاـ 
تزايد  األعضاء ُب اللجنة التنفيذية للمفوضية، كذلك بوصفو مرجعا موثوقا ك إف ٓب يكن ميلزًما، ك نبلحظ حاليا

 1االشارة إٔب مبادئ توجيهية أكثر حداثة ُب اطار إجراءات ٖتديد كضع البلجئُت.
                                                             .دماج البلجئينسياسات إثانيا:  

ادماج ا١تستفيدين من ، بشأف 2016/يناير/29انعقد مؤ٘تر بباريس ١تنظمة التعاكف االقتصادم ك التنمية بتاريخ 
اٟتماية الدكلية، ك قد دعا األمُت العاـ للمنظمة ك ا١تفوض السامي لشؤكف البلجئُت، اٟتكومات إٔب مضاعفة 

 2اٞتهود ١تساعدة البلجئُت على االندماج ك االسهاـ ُب آّتمعات ك االقتصاديات األكركبية.
١تتوسط، ْتثا عن اٟتماية الدكلية ُب أكركبا ك ، عىرب أكثر من مليوف شخص البحر األبيض ا2015ففي عاـ 

شددت منظمة التعاكف ك ا١تفوضية ال على الواجب األخبلقي  فحسب، بل كذلك على اٟتافز االقتصادم 
الواضح ١تساعدة مبليُت البلجئُت، الذين يعيشوف ُب بلداف منظمة التعاكف االقتصادم، بتطوير ا١تهارات اليت 

 3ثمر ك آمن ُب كظائف الغد.٭تتاجوهنا للعمل بشكل مي 
قاؿ األمُت العاـ ١تنظمة التعاكف االقتصادم: " أ٧تيل غوريا" ُب ا١تؤ٘تر ا١تشًتىؾ بباريس:" ال ييعد البلجئوف ك 

مشكلة، بل ٯتيكنهم ك ٬تب أف يكونوا جزءا من اٟتل للعديد من التحديات اليت تواجهها ٣تتمعاتنا، فهم ٭تملوف 
بل أفضل ألطفا٢تم ك أطفالنا، ك لكن لتحقيق ىذه االمكانات، ىناؾ حاجة ماٌسة إٔب األمل ْتياة أفضل، ك مستق

، إهنا مهمة استثمارات كبَتة لتوفَت الدعم الفورم ك مساعدة البلجئُت على االستقرار ك التكٌيف ك تطوير مهاراهتم
                                                           

-آلٌثت تلحمثٌة تلدولٌة  لالجبٌن و مصدتقٌتهث، محمد تلطرتونة، مرجع سثبق.
1
  

تلمرجع تلسثبق، جثي س، جودووٌن جٌل.-
2
  

مرجع نفسه.-
1
  

،  29/1/2016مإتمر بثرٌس، قصص أخبثرٌة،  - unhcr/j. mates  -
2
  

مرجع نفسه.-
3
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الطويل". أما ا١تفوض  ميًكلفة على األمد القصَت، ك ذات مردكد كبَت على اٞتميع، على ا١تتوسط كصعبة ك 
السامي،" فيليب دك غراندم"، فقاؿ: "اإلدماج عملية ديناميكية ذات إتاىُت، تتطلب من األفراد ك آّتمع بذؿ 
جهود كبَتة، ك لكن يلعب البلجئوف دكرا كامبل ُب اٟتياة االجتماعية ك االقتصادية ك الثقافية للبلد الذم 

 اٟتقوؽ ك الفرص، ك تلعب الدكؿ دكرا مهما ُب ىذه العملية لضماف أف يستضيفهم، ك ٭تتاجوف إٔب ا١تساكاة ُب
قدمة ٢تم، ك من حيث 

ي
يؤدم البلجئوف دكرا ا٬تابيا ك فعاال ُب عملية االدماج، ال سيما من حيث ا٠تدمات ا١ت

 1ضماف تلقيهم الًتحيب ُب آّتمعات اليت تستضيفهم".
جئُت ك التكفل ّٔم من ًقبل  ا١تشاركُت ُب ذلك ا١تؤ٘تر، ك لكن  نبلحظ أف ىناؾ دعوة حثيثة لتحسُت أكضاع البل

كاقع األحداث يوضح أف عمليات اإلدماج ليست بالسهولة ٔتا كاف، نظرا لعوامل متعددة خاصة بالبلجئُت ك 
بالدكؿ ا١تضيفة ُب حد ذاهتا، ك بالتإب تصعب عمليات اندماج ك إدماج  األعداد الكثيفة من الفارين من ظركؼ 
بلداهنم ا١تتأزمة ك ا٠تطَتة، ك من ىنا تيطرح فكرة االعادة القسرية لبلجئُت إٔب بلداهنم خبلفا لبلتفاقيات ك 

 األعراؼ الدكلية. 
على   1951باإلضافة إٔب اٟتماية األساسية اليت يوفرىا مبدأ عدـ اإلعادة القسرية عند اٟتدكد، تنص اتفاقية 

) ك من الطرد، إال على أساس 31دخوؿ البلد بصورة غَت قانونية ( ا١تادة اٟتماية من العقوبات اليت يستتبعها 
)، ك تسعى ا١تادة الثامنة إٔب إعفاء البلجئُت من أحكاـ التدابَت االستثنائية اليت قد 32أسباب شديدة ا٠تطورة ( ـ 

ق الدكؿ ُب اٗتاذ تدابَت يكوف ٢تا تأثَت عليهم ّٓرد انتمائهم إٔب جنسية معينة، ُب حُت تصوف ا١تادة التاسعة ح
مؤقتة، على أساس األمن الوطٍت ضد شخص معُت، لذلك ال ٬توز إال ُب انتظار أف ٖتدد الدكلة الطرؼ، ما إذا  

 1كاف ذلك الشخص الجئا حقا، ك ما إذا كانت مواصلة تلك التدابَت ضركرية ١تصلحة األمن الوطٍت.
) ك أكراؽ ا٢توية ( 25، ٔتا ُب ذلك ا١تساعدة اإلدارية ( ـكما كافقت الدكؿ على توفَت تسهيبلت معينة لبلجئُت

)، ك 34) ك تيسَت اٟتصوؿ على اٞتنسية (ـ 30) ك منح ترخيص لنقل ا١تمتلكات (ـ 28)، ككثائق السفر( ـ 27ـ
ٕب بالنظر إٔب ا٢تدؼ ا١تتمثل ُب ا٬تاد حل االستيعاب ك االدماج، فإف مفهـو كضع البلجئ ُب االتفاقية ييتيح بالتا

نقطة انطبلؽ للنظر ُب معيار ا١تعاملة ا١تناسب لبلجئ ُب أقاليم الدكؿ األطراؼ، ك ىذه ىي النقطة اليت تركز فيها 
االتفاقية على مسائل، مثل الضماف االجتماعي ك الواجبات الغذائية ك الوصوؿ إٔب العمالة ك ا١تهن اٟترة، كىي 

ية، ُب ىذا آّاؿ، أم ٣تاؿ ا١تواد اليت تتناكؿ اٟتقوؽ االجتماعية اليت ينكشف فيها ا١تصدر األكركيب أساسا لبلتفاق
 2ك االقتصادية، الذم مازاؿ يوجد فيو أكرب عدد من التحفظات، كال سيما من طرؼ البلداف النامية.

 ك ُب اٟتقيقة ٘تر فئات كثَتة من البلجئُت ُب كقتنا اٟتاضر بأصعب أياـ حياهتا ١تا تتعرض لو من أزمات، أك٢تا
حالة االضطهاد ك اٟتركب ُب بلداهنا، ك ثانيها حالة النزكح  القسرم ك ما يتخللو من ارىاؽ نفسي ك جسدم ك 
مساسا بالكرامة اإلنسانية ا١تبلحقة ٢تم عرب حدكد البلداف اليت يفركف عربىا أك إليها، إذ ٯتثل السوريوف أىم ىذه 
                                                           

مإتمر بثرٌس، مرجع سثبق.-
1
  

، مرجع سثبق.1951تتفثقٌة -
1
  

مرجع نفسه.-
2
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لدكؿ، بل القارات اليت يتعرضوف فيها ُب بعض ا١تناطق إٔب الفئات  ا١تشتتة  ك أكربىا عددا من ا١تهاجرين بُت ا
الدكؿ اليت تعيش مشاكل التنمية أقسى ا١تعامبلت، بالزج ّٔم إٔب حياة التشرد ك ا١تعاناة، ك ٭تدث ذلك خاصة ُب 

 األزمات ك عدـ االستقرار، فضبل عن كجود بلداف أكركبية ٦تن  يرفضوف تواجد ىؤالء البلجئُت على أراضيهم.ك 
الجئ   8000كقد كاف مركر السوريوف من تركيا عرب ْتر ا٬تو ك اٞتزر اليونانية إٔب البلقاف ك شرؽ أكركبا ٯتثل قرابة 

كل يـو حسبما قيدـ من احصاءات،إذ يعربكف شرؽ أكركبا قاصدين غرّٔا ك مشا٢تا، سعيا إلقامة آمنة كاعدة، 
 1الصارخ.لكنها قوبلت باضطراب سلوؾ الدكؿ األكركبية ك تباينها 

الدليل على ذلك ما ٭تصل لدكؿ االٖتاد األكركيب من زعزعة ك اضطراب، بسبب عدـ التوافق ُب ا١تواقف إزاء ك  
زح إليها ٔتا لديها من إمكانات با١تقابل ىناؾ من الدكؿ مىن ٖتاكؿ استيعاب ذلك التدفق الناك ىذه ا١تشكلة، 

 األعراؼ الدكلية.، ك نسا٘بقدرة احتواء بكل رحابة صدر ك ما ٯتليو الضمَت اإلك 
 .في الجزائر السوريين أوضاع البلجئين : ثالثان 

إف ما ٯتكن مبلحظتو ُب قضية ٞتوء السوريُت ُب اٞتزائر ىو كجود اشكالية ُب التعامل مع ىذا ا١تلف من طرؼ 
السلطات ك فوضى ك غموض ُب من النازحُت أنفسهم،لعدة أسباب منها كجود ٞتوء ٥تتلط  كتدفق كبَت من 

 ُت ُب كقت كاحد. البلجئُت، إذ يصعب التكفل ّٔذه األعداد ا٢تائلة من األفارقة ك السوري
كينبغي االشارة إٔب عدـ كجود قانوف كطٍت للجوء  فضبل عن غياب ىيئة ١تعاٞتة طلبات اللجوء ُب اٞتزائر، ٦تا  

دفع  ا١تفوضية إٔب القياـ بتحديد صفة البلجئُت، حيث ال يتمتع البلجئوف ك طالبو اللجوء  ْتق اٟتصوؿ على 
كنهم من االعتماد على أنفسهم، فضبل عن كوهنم عرضة لبلعتقاؿ عمل رٝتي أم كظيفي، األمر الذم ٭تد من ٘ت

ك االحتجاز، كما أهنم ال ٭تصلوف على بعض اٟتقوؽ األساسية، ك قد أدت  التطورات اٟتاصلة ُب ا١تنطقة على 
نطاؽ كاسع، ك تدابَت االعًتاض األكثر تشددا ك سياسات اللجوء األشد صرامة ا١تعتمدة ُب بلداف عديدة ُب 

 ٖتاد األكركيب إٔب زيادة طاليب  اللجوء ُب اٞتزائر،  كخاصة من اٞتمهورية العربية السورية.اال
كقد كضعت كزارة الشؤكف ا٠تارجية حدا للجدؿ القائم حوؿ كضعية الرعايا السوريُت الفارين إٔب اٞتزائر من جحيم 

انوف ا١تتعلق بشركط الدخوؿ ك اٟترب ُب ببلدىم، بإعبلهنا عدـ منحهم حق اللجوء ك اخضاعهم ألحكاـ الق
،كما أكضحت كزارة ا٠تارجية على لساف ناطقها 2008/جواف/ 25اإلقامة ُب اٞتزائر ك التنقل ّٔا، الصادر ُب 

ألف مواطن سورم التحقوا باٞتزائر مؤخرا  13الرٝتي ُب تصريح لو، أنو ليس بإمكاف اٞتزائر منح حق اللجوء لقرابة 
 خضوعهم ُب ىذه اٟتالة  لبلتفاقيات الثنائية بُت اٞتزائر ك سوريا، اليت ال تعفي بسبب أزمة ببلدىم،مشَتا إٔب

رعايا البلدين من الفيزا، على أف ال تتعدل مدة اإلقامة ثبلثة أشهر دكف انقطاع، ك بالتإب فالرعايا السوريوف 
يئهم إليها، ك ىذا ال ييلغي  سيكونوف ٣تربين على مغادرة الًتاب اٞتزائرم بعد ثبلثة أشهر ابتداء من تاريخ ٣ت

حقهم ُب العودة شريطة االلتزاـ  بالقانوف ا١تذكور ك احًتاـ االتفاقيات الثنائية تلك، ك أضاؼ الناطق الرٝتي ، أنو 
بسبب اٟتالة االستثنائية اليت ٯتر ّٔا الشعب السورم، ٯتكن ٘تديد فًتة إقامة السوريُت ُب اٞتزائر، غَت أف ذات 
                                                           

.104، 2015تلتؽرٌبة،كمثل خلؾ تلطوٌل، ورقة عمل، تلمستقبل تلعربً،-
1
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عن رفض الدكلة اٞتزائرية بقاء ا١تواطنُت السوريُت ُب األماكن العمومية لتعارض ذلك مع القانوف ا١تسئوؿ أكضح 
 1اٞتزائرم الذم ٯتنع التجمهر ُب الساحات ك األماكن العامة.

قدكشفت ا١تفوضية السامية لؤلمم ا١تتحدة لشؤكف البلجئُت اليت يوجد مقرىا ّتنيف، أف اٞتزائر األخَتة عربيا ك  
 ، رغم تضررىا الكبَت من نزكح األفارقة ك السوريُت،2014 – 2013ا١تساعدات ا١تخصصة لبلجئُت لعاـ  من حيث

قد أكردت نشرة صادرة عن ا١تفوضية أهنا سجلت ارتفاعا كاضحا ُب عدد البلجئُت القاصدين للًتاب اٞتزائرم، ك 
البلجئُت ُب منطقة مشاؿ افريقيا، صاحبة خاصة من جانب ا١تواطنُت السوريُت ك األفارقة، مؤكدا ارتفاع أفواج 

ستقبلة.
ي
 ارتفاع ُب الدعم ا١تادم ا١تخصص للدكؿ ا١ت

لدكؿ ا١تنطقة السبعة (ا١تغرب،  2010مليوف دكالر كجو عاـ  47قد أكدت ا١تفوضية أف ذلك الدعم انتقل من ك 
عند رقم  2014ليتوقف عاـ  ،2012مليوف دكالر عاـ  171.3مصر، اٞتزائر، تونس، موريتانيا، ليبيا ك مإب) إٔب 

مليوف دكالر، ك أكضح ا١تصدر ذاتو أف مربر ىذا االرتفاع يأٌب استجابة لؤلزمات ا١تتعددة اليت تواجو  158.5
البلجئُت، ك اليت اشتدت مع اندالع األحداث ُب فًتة (الشتاء العريب ) مشددة على أف األزمة السورية جعلت 

 ف على الشماؿ االفريقي ٔتا فيها اٞتزائر.عددا كبَتا من البلجئُت يتدفقو 
مليوف دكالر  28دعما ماليا قيدر ْتوإب  2013، أف اٞتزائر تلقت عاـ HCRكما كشفت ا١تنظمة األ٦تية ا١تعركفة   

ك قد يكوف ىذا التقصَت الدكٕب من األسباب اليت كقفت  1مليوف دكالر. 167فقط من الدعم االٚتإب البالغ 
اة ك التكفل البلزمُت بالنازحُت ٨تو اٞتزائر،  من السلطات اٞتزائرية نظرا لتفاقم األكضاع ك حائبل دكف ا١تراع

 انفبلت األمر أماـ ا٢تجرة ا١تختلطة اليت تشهدىا اٞتزائر ك بأعداد كبَتة لؤلفارقة  كالسوريُت ُب ا١ترحلة نفسها.
مقربة  ت ا١تتوفرة من مصادرحدكد ا١تعلومالقد توافد العديد من السوريُت على اٞتزائر بطريقة عادية، ففي 

من السلطات اٞتزائرية كاف دخو٢تم بطريقة عادية كقانونية، حيث ًب دخوؿ أغلبيتهم عرب ا١تطارات اٞتزائرية، كالقلة 
ة مة ٢تم من السفارة اٞتزائريسلى ة الدخوؿ مي حاملُت تأشَت  ،اكز اٟتدكد الشرقيةالقليلة دخلت عرب ا١توانئ اٞتزائرية كمر 

كقد توزعوا على أغلب ا١تدف اٞتزائرية كٓب يعرؼ عددىم ُب بداية  ، كىم ّٔذه الصفة ُب حكم الزكار،ُب بلدىم
 األمر.

 ا٢تبلؿ طٍت كقضايا ا١ترأة  أحالتنا إٔب كزارة التضامن الو ُب  كعندما اقًتبنا من السلطات اٞتزائرية ٦تثلة  
 ُب ُتاألٛتر اٞتزائرم سألناىا  عن الرقم اٟتقيقي لبلجئُت السوري رئيسة ا٢تبلؿب األٛتر اٞتزائرم، كعند اتصالنا 

ألف،  12ضوء التضارب ُب عددىم، كطلبنا منها إزالة الغموض عن العدد اٟتقيقي، ذلك أف البعض يقوؿ ب
 ليس لدينا :رفتها العدد اٟتقيقي، كقالت لنا فاجأتنا بعدـ مع ا١تسئولةألف، غَت أف  25خر يقوؿ  بآلكالبعض ا

أم رقم، كأف مشكل البلجئُت السوريُت ليس مطركحا باٟتدة ا١تطركحة لدل الدكؿ األكربية كدكؿ اٞتوار السورم، 
وف بًتحيب ظأف السوريُت ُب اٞتزائر ٭ت:"قائلة  ، ُب اٞتزائرُتكأسهبت ُب تربير جهلها للعدد اٟتقيقي للسوري

                                                           
 

شًء عن تلجزتبر، ج.ك تلجزتبر ترفض منح حق تللجوء للسورٌٌن، موقع كل -17 
.2014سبتمبر  30ملٌون دوالر فقط، لإي.ي،جرٌدة تلحٌثة،  28مفوضٌة تلالجبٌن تدعم تلجزتبر ج-

1
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ا فتحنا ٥تيم ُب سيدم فرج للعائبلت اليت ٓب ٕتد مأكل، ٍب استطردت أنن  "العائبلت اٞتزائرية بالعائبلت السورية
 .بالدراسة ُب ا١تدارس اٞتزائرية  ك٭تظى أبناؤىم

الجؤكف، ىل ىم نازحوف؟ ىل ىم مقيموف؟ ىم  عن كضعهم القانو٘ب، ىل  ا١تسئولةكىكذا، ٓب تقل لنا  
 ىل ىم عابركف؟ أـ أهنم عائدكف؟

اٞتزائرم مثَتة حقا للدىشة، كخاصة عندما يتعلق األمر بعدد لقد كانت إجابة رئيسة ا٢تبلؿ األٛتر  
ىذا الواقع اضطررنا إٔب اللجوء إٔب بعض ا١تصادر اإلعبلمية ا١تقربة من  ـكأما ُت ُب اٞتزائر،يالبلجئُت السور 

صد بذلك الصحف ا١توالية ألشخاص نافذة ُب السلطة، فقيل لنا أف عدد البلجئُت قكن  ،السلطات اٞتزائرية
ألف الجئ، غَت أف كضعهم القانو٘ب غَت   25ألف الجئ، كالبعض اآلخر قدر عددىم ب  12 سوريُت بلغال

 كاضح ٘تاما.
أٌف   ،تلمساف مدينة ىامش زيارة العمل اليت قادهتا إٔبعلى  فقد كشفت  ،أما كزيرة التضامن كقضايا األسرة كا١ترأة

تعمل بكٌل ما  ا، مشَتة إٔب أٌف السلطات العليااع بسوريألف الجئ سورم منذ توتٌر األكض 24اٞتزائر استقبلت 
بوسعها من أجل تسهيل اندماج العائبلت السورية اليت فضلت الٌلجوء إٔب الًتاب اٞتزائرم كذلك من خبلؿ 
تسهيل ٘تدرس األطفاؿ السوريُت، باإلضافة إٔب أٌف سوؽ العمل مفتوح لكٌل مواطن سورم الجئ باٞتزائر، كأٌف 

  .عمل اٞتزائرية تتيح الفرصة للسوريُت ٔتمارسات العمل بشكل طبيعي سواء ُب األعماؿ اٟترٌة أك التجارةقوانُت ال
كزيرة التضامن كقضايا األسرة كا١ترأة، مع ىذه ا١تصادر ك كُب تطابق أقواؿ رئيسة ا٢تبلؿ األٛتر اٞتزائرم، 

 يىك  '' النهار ''  تصريح لػ   للكشافة اٞتزائرية ُبالقائد العاـ  يؤكد  ،الصحفية حوؿ التكفل بالبلجئُت السوريُت
  ،جر ف مديس ةقطنم ُب  ُتير و سلل تاهيلاشلا نم ددع صيصٗت ًب ونأ  ،ةطلسلل ادج ةبر قم ةيمو ي ةفيحص
أين ًب نقلهم إٔب كاحدة من    ساحة بور سعيد،   كانت ُب  اليتتكٌفلت السلطات اٞتزائرية بكل العائبلت السورية  ك

ًب   دقف ردص١تا تاذ  بسحك   سرير،  ٢200تم  أين خصص   العاصمة بالقرب من شاطئ البحر،   اٞتميلة ُبا١تناطق 
ًب إخضاع عدد منهم للمتابعة الطبية كالفحص لبلطمئناف على كضعيتهم    الوقت الذم   التكفل بكل أمورىم ُب

ا١تركز ا١تخصص ٢تم    يبق ُب   إذ ٓب   اليـو ا١توإب،   غَت أف السلطات فوجئت  ٔتغادرهتم لتلك الشاليهات ُب   الصحية،
أنو تفاجئ بطلب منسق البٌلجئُت   '' النهار ''  كقاؿ ذات ا١تتحدث لػ    فرح سول عائلة كاحدة،   بسيدم

                                                                                                                                                                                                                                                              . عمارات لكل العائبلت   توفَت شقق ُب   ألسوريُت
كُب نفس ا١توضوع فقد أكدت رئيسة ا٢تبلؿ األٛتر اٞتزائرم ُب تصريح ٢تا: أف األطفاؿ البلجئُت 

ىامش توزيع  ىقلتو ككالة األنباء اٞتزائرية عللسوريُت باٞتزائر متمدرسوف بصفة عادية، كأكضحت ُب تصريح ٢تا نا
 هتم ٔتركز سيدم فرج ٔتناسبة الدخوؿا١تستلزمات ا١تدرسية على أطفاؿ البلجئُت السوريُت القاطنُت مع عائبل

، كتدخل ىذه "كل أطفاؿ البلجئُت السوريُت متمدرسوف بصفة عادية ُب اٞتزائر"أف  2016 /  2015 ا١تدرسي 
، حسب "عملية التضامن العادية التلقائية من الشعب اٞتزائرم ٕتاه شقيقو الشعب السورم"ا١تبادرة ُب إطار 
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ال بد أف تشعر ىذه العائبلت اليت تركت عائبلهتا ُب سوريا بوجود "م اليت أكدت أنو رئيسة ا٢تبلؿ األٛتر اٞتزائر 
 ."عائبلت أخرل ٖتتضنها ُب بلدىا الثا٘ب

الجئ سورم كانوا قد  160ب  إال  من خبلؿ ىذه التصر٭تات يتبُت أف السلطات اٞتزائرية ٓب تتكفل
ألف  25كأف اؿ إليهم ُب انتظار التفاتة السلطات ،اٗتذكا من ساحة بور سعيد ُب قلب العاصمة  مأكل  ٢تم
ل عند ا٠تواص، كمنهم من امتهن عمفمنهم من ي  ،سورم الباقية ىائمة على كجهها ُب ا١تدف كالقرل اٞتزائرية

، كمنهم من ينتظر ما ٬تود بو الشعب اٞتزائرم عليو من إطعاـ كمأكل لوقت يتسٌوؿتاجر متجوؿ، كمنهم من 
 قصَت.

للسورين من شوارع العاصمة منذ بداية شهر  لحوظليو ُب ىذا الشأف ىو الغياب ا١تإلشارة إكما ٕتدر ا 
ك  ر تعج ّٔم الشوارع كا١تدف الكربل، حيث اختفوا عن األنظار بعد أف كانوا قبل التاريخ ا١تذكو اٟتإب أفريل

حوا غالبية الساحات العمومية ، بعد أف كانوا قد اكتسٔتختلف الواليات اٞتزائريةالساحات العمومية كا١تساجد 
األمر الذم يدفع إٔب التساؤؿ حوؿ مصَتىم، ككضعهم القانو٘ب ىل ىم الجئوف، أـ أهنم  ،كا١تساجد كاألسواؽ

 نازحوف؟ أـ ىم مقيموف؟ أك عابركف؟ أـ أهنم عائدكف؟
 ىل ىم الجئوف؟ 

ال ينطبق مع كضع  فهي ترل أف كضعهم، السلطات اٞتزائرية تنظر إٔب الطريقة اليت دخل ّٔا السوريوف اٞتزائر
بسورية، دخلوا ّٔا بشكل طبيعي  ةكطبيعة البلجئ، فالسوريوف دخلوا اٞتزائر بتأشَتة صادرة من السفارة اٞتزائري
من ًب إيوائو من طرؼ اٞتزائريُت  ككقانو٘ب، فمنهم من أجر شقق راقية، كمنهم من أجر ُب فنادؽ متواضعة،

  .غادر م منمؤقتة كمنه احملسنُت بصفة
فإهنم ُب اٟتقيقة ىربوا من جحيم  ، اٞتزائر بتأشَتةُتغَت أف اٟتقيقة غَت ذلك ٘تاما، فرغم دخوؿ السوري

اٟترب الذم دمر سوريا، كينطبق عليهم صفة البلجئ طبقا ألحكاـ القانوف الدكٕب كخاصة الفقرة األكٔب من ا١تادة 
إنساف يكوف خارج بلد منشئو ك ليست لديو القدرة على  ،  حيث يشمل صفة البلجئ أم1951) من اتفاقية 1(

العودة إٔب ذلك البلد، حيث ٬تد نفسو مرغما  على النزكح خارج الببلد خوفا من االضطهاد  ُب ظل عدـ 
 ُب اٞتزائر.اٟتقيقي  كىذا ىو كضع السورين  ،االستقرار ك انعداـ األمن ْتثا عن األماف

مر إٔب أهنم يتحملوف كل ا١تصاعب ُب الغذاء ك ا١تأكل، ىم فقط فالسوريوف ُب اٞتزائر كصل ّٔم األ
كأف ال تطلب منهم قوات   ،بالبقاء  بعد انقضاء اآلجاؿ القانونية لبقائهم ُب اٞتزائر اٞتزائر يتمنوف أف تسمح ٢تم

مغادرة الببلد لكوف صبلحية التأشَتة قد انتهت، كىذا ا٢تاجس ىو ما دفع العديد من السوريُت إٔب تدبر  األمن
شراء تذكرة سفر إٔب أم بلد حىت يتمكن فيما بعد من البقاء ثبلثة شهور أخرل، كىذا ُب نظرنا  النقود من أجل

كىي اٟتاالت اليت يعا٘ب منها  دكف قيود، اٞتزائر ينهم من ا١تكوث ُبإجحاؼ ُب حق السوريُت من عدـ ٘تك
 .غَت القانونية الكثَت من السوريُت ا١تهددين بالًتحيل جراء إقامتهم

 ىل ىم مقيموف أـ عابركف؟ 

http://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
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اؿ من األحواؿ اعتبار السوريُت ُب اٞتزائر بأهنم مقيمُت، فهم بأنفسهم يصرحوف ال ٯتكن بأم ح
برغبتهم ُب العودة إٔب بلدىم ٔتجرد انتهاء اٟترب، كتفيد ا١تصادر اإلعبلمية ا١تقربة من السلطة أف غالبية البلجئُت 

ي كصل اٟتكومة حسب صحيفة إذ أكد آخر تقرير رٝت ،اٞتزائر كاقد غادر منذ األزمة  السوريُت الذين دخلوىا 
ألف سورم الجئ ُب كقت سابق، فيما  12الجئ سورم من أصل  11623الشركؽ ا١تقربة من السلطة، مغادرة 

ك  مقيم بطريقة قانونية 377ٖتصي إدارات ا١تراكز اليت خصصها ا٢تبلؿ األٛتر، بالتنسيق مع كزارة التضامن الوطٍت  
 خلت، أم قبل  أحداث اٟترب ُب بلدىم.ىؤالء استقركا ُب اٞتزائر منذ أعواـ 

لذلك ٯتكن القوؿ أهنم عابركف، فالتقارير الرٝتية حسب صحيفة الشركؽ تفيد أف (البلجئوف السوريوف ُب        
ألف سورم ، قد رحلوا من اٞتزائر ُب إتاه عدد من الدكؿ األكركبية منها فرنسا  12اٞتزائر، الذين كصل عددىم 

بعد أف توفرت ٢تم الظركؼ، بسبب ما تعيشو دمشق كباقي ٤تافظات سوريا من  يا ك غَتىا،ك أ١تان كبريطانيا،
ر باحًتامها ٟتقوؽ اإلنساف كسورية ٕتعل طلب اللجوء السياسي ُب أم دكلة من الدكؿ اليت تفاخ ،ظركؼ أمنية

ُب  ضالتهم ٓب ٬تدكا كمرحبا بو، كيبدك من خبلؿ ا١تؤشرات اليت تضمنها التقرير أف السوريُت البلجئُت ٦تكنا
اٞتزائر، خاصة كأف السلطات ٖتركت ُب إتاه ٗتصيص ٥تيمات إليوائهم، كما رخصت باستقباؿ أبنائهم ُب 
ا١تدارس اٞتزائرية، كأسقطت عنهم بعض الشركط منها شرط تقدٙب الوثائق، ذلك ألف غالبية ىؤالء ال ٭تملوف 

  .كثائق رٝتية
قد أثار ٣تموعة من ا١تشاكل منها مشكل انتشارىم ُب الساحات العمومية  اإلنزاؿ السورم ُب اٞتزائر، كاف 

كا١تساجد للتسوؿ، األمر الذم جعل اٟتكومة تتحرؾ عرب ٣تموعة من اإلجراءات العملية الكفيلة بتقليص تدفق 
هتا من ثبلث السوريُت على اٞتزائر، من بُت اإلجراءات تقليص الشركة الوطنية للخطوط اٞتوية اٞتزائرية، عدد رحبل

رحبلت إٔب اثنتُت أك أقل ُب األسبوع الواحد، مع إلزاـ السوريُت الراغبُت ُب زيارة اٞتزائر باستظهار تذكرة سفر 
 .ذىاب كإياب، مع ضركرة اٟتصوؿ على كثيقة إيواء

أخرل  موازاة لذلك عملت اٞتزائر على البحث ُب سبل للتكفل بالسوريُت كإيوائهم، لقطع الطريق على أطراؼ  
قد تتدخل لبلستثمار ُب كضعيتهم، من خبلؿ عمليات تضامنية خارج األطر القانونية ٖتت غطاء ٚتع التربعات 

 .لدكاع إنسانية
مغادرة السوريُت يبدك أهنا خضعت كذلك لركح االتفاقية الثنائية اليت ٕتمع اٞتزائر كسوريا، كا١تتعلقة بتنقل كما أف 

ة على السوريُت القادمُت إٔب اٞتزائر، إال أهنا كاضحة ُب شطرىا ا١تتعٌلق ٔتدة األشخاص،رغم أهنا تسقط التأشَت 
 ثة أشهر إال ُب اٟتاالت ا١تتعلقةاإلقامة، كىو الشطر الذم يفرض على كل سورم دخل اٞتزائر مغادرهتا بعد ثبل

إيواء اإلضافة إٔب  صعوبة ، بباإلقامة من أجل الدراسة أك العمل أك أحد األسباب الذم أعطاه حق اإلقامة الظرفية
 ألسباب أمنية أك اقتصادية ك قد تكوف سياسية. لةجدا بالنسبة ألية دكلة مستقبً  تعترب عملية مكٌلفة اليت البلجئُت
 خاتمة
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د من االقرار بوجود مشاكل تواجو الدكؿ ا١تستقبلة لبلجئُت ك خاصة السوريُت منهم، ألف ا٠تمسة أك الستة الب
ربين كطنهم ك ديارىم من جراء آلة ا١توت ك الدمار اليت ٖتصد أركاحهم شتت أكاصرىم ك  مبليُت الذين تركوا ٣تي

دفعتهم ٨تو ا٢تجرة القسرية يبحثوف من خبل٢تا عن مواطن األمن ك األمل، فكل العآب يركف فيو مبلذىم، 
ىل ٨تو آّهوؿ، فيقع اقحاـ فينتشركف عرب البلداف ُب رحلة قاسية ك مؤ١تة تتخللها مرارة  االبعاد عن الوطن كاأل

لكثَت من الدكؿ ُب قضية التكفل بالبلجئُت، حينما ٕتد سلطاهتا أهنا أماـ أمر كاقع البد التصدم لو  بالتكفل 
ّٔؤالء البشر مراعاة ١تبادئ اإلنسانية ك خضوعا للقوانُت كاألعراؼ الدكلية. ك كضع النازحُت  السوريُت ُب اٞتزائر 

أكضاعهم ُب كثَت من البلداف كخاصة الفقَتة منها ك اليت تعا٘ب أزمات داخلية ك سوء ال ٮتتلف كثَتا عن 
 التنمية،٦تا يشكل صعوبات أماـ تلك الدكؿ ك ا١تنظمات ا١تتخصصة ُب آّاؿ اٟتقوقي ك اإلنسا٘ب.

أخطار  ك١تعاٞتة ىذه التحديات ينبغي على آّتمع الدكٕب أف يدرؾ أف ملتمسي اللجوء كالنازحُت، دفعتهم
كأسباب خارجة عن إرادهتم للبحث عن مكاف آمن، ك أف الدكؿ معنية بتطبيق االلتزامات ا١تفركضة على عاتقها 
ٔتوجب االتفاقيات الدكلية، األمر الذم يقتضي التعامل مع قضية البلجئُت بأبعدىا اإلنسانية بعيدا عن ا١تتغَتات 

ًتة األخَتة إٔب مستويات جد عالية كال ٯتكن التغاضي عنها أك السياسية، سيما ك أف أرقاـ البلجئُت كصلت ُب الف
 االستهانة ّٔا، كما ٬تب التعامل معها ّتدية كحـز كتضحية أيضان.
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 ملمح التنشئة االجتماعية للطفل البلجئ
-الطفل السوري أنموذجاً  –نظرة استشرافية   

 الجزائر. -جامعة بسكرة -يةمدير مخبر الدراسات النفسية واالجتماع -الدين األستاذ الدكتور: جابر نصر
 ملخص المداخلة:

التنشئة االجتماعية عملية حيوية كمستمرة ُب حياة الفرد تستهدؼ إدماجو كتوافقو مع الوسط الذم يعيش فيو لتقوية 
ختلفة، كمن شرطيات ذلك استتباب األمن انتمائو كارتباطو بوطنو كلضماف مردكده االجتماعي ُب مناحي اٟتياة ا١ت

 كاستقرار البناء كاألطر االجتماعية ا١تختلفة كاألسرة كا١تدرسة كمؤسسات التنشئة األخرل.
كُب ظل تعطل كظائف ىذه ا١تؤسسات لدكاعي ٥تتلفة يضعف أداؤىا كفاعليتها، ٦تا يصعب من مهمة الراشدين 

 ا ٔتا يتماشى كا١تشركع آّتمعي الشامل.عموما ُب توجيو كضبط سلوكات األطفاؿ كتطويعه
كتزداد  ىذه الصعوبة مع حالة األطفاؿ البلجئُت نظرا للمنغصات كاالكراىات ا١تتعددة اليت تطبع ظركؼ معيشة ىذه 

 الفئة اٟتساسة كا٢تشة.
الجتماعية للطفل كالورقة البحثية ا١تقدمة ُب ىذا ا١تؤ٘تر الدكٕب ىي ٤تاكلة علمية متواضعة تستشرؼ ملمح التنشئة ا

 السورم البلجئ ُب ظل التحديات ك التجاذبات كالصراعات السياسية كالعسكرية احمللية كاإلقليمية ك الدكلية .
Socialization profile of the refugee child An outlook - Syrian child a model . 

Professor : djaber nacer eddine. 
 Director of the Laboratory of psychological and social studies . 
Biskra unibersity / Algeria 

Abstract 
      Socialization is a dynamic process in the individual's life , it targets his integration and 

comptability in the medium in which he lives , to stengthen his membership and association in 
his homeland and to ensure his social returns in the various walks of   life , and in trms of that , 
the establishement of security and stability of institutions and the diffrent social contexts, such as 
: family , school and other upbringings institution . 
      And under the craches of the functions of these insitutions for various reasons there will be a 
weakness in its performance and its effectiveness , which going to complicate the guiding and 
the setting up of adults to children's behavior and adapting them in line with the overal 
community project.And this difficulty increases with the status of refugee children according to 
the disturbances and the multiple constraints that carecterize the fragile conditions of this 
category. 
        And this research paper which is presented in this international conference is a modest 
scientifique attempt that will forsee the profile of socialization of the Syrian refugee child under 
the callenges and the local political and military conflicts , regional and international . 

 تمهيد:
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باللغة الفرنسية عملية تعلم كتوجيو كتطويع لكل   socialisationأك   socializationالتنشئة االجتماعية       
إٔب إدماجو ُب كسطو االجتماعي كتوافقو مع ا١تعايَت كالقيم  أبعاد شخصية الفرد خبلؿ مراحل حياتو، هتدؼ أساسان 

ا١تتوقعة منو للمركز أك ك  يتفهم ما لو كما عليو، كإدراكو لؤلدكار ا١تناسبةك السائدة كمع اٞتماعات اليت ينظم إٔب عضويتها 
 دكار اآلخرين.ا١تراكز اليت يشغلها كأل

فهي تعلم كتعليم كتربية، تقـو على التفاعل االجتماعي الكتساب الفرد سلوكا كمعايَت كإتاىات ٘تكنو من       
من ٤تتول ( قيم  مسايرة اٞتماعة كالتوافق االجتماعي معها كتيسر لو االندماج ُب اٟتياة االجتماعية. كتتشكل أساسان 

نقل  -آليات -(األسرة، ا١تدرسة، كسائل اإلعبلـ ...) كعمليات  كمؤسسات تنشيئية) عادات أفكار إتاىات ... 
   "كبل باريد"على حد تعبَت  مستقببلن  ، االقتداء...) النشء (الطفل) كمشركع راشد،(التدعيم، العقاباحملتول 

E.Claparéd ملية، كقبل رسم كمناقشة ملمح ىذه العملية للطفل السورم الذم تستهدفو باألساس ىذه الع
. البلجئ ٬تدر بنا أكالن   تعريف ىذا ا١تفهـو

 :تعريف التنشئة االجتماعية – 1
التنشئة االجتماعية عملية قدٯتة قدـ آّتمعات اإلنسانية ذاهتا، مارستها األسرة ك القبيلة كالشعوب منذ نشأهتا     

كخصائصها االجتماعية  األكٔب لتنشئ أطفا٢تا على ما نشأت ىي عليو كلتحافظ بذلك على استمرار عاداهتا كتقاليدىا 
تها العلمية عملية حديثة، إذ يرجع االىتماـ ّٔا إٔب أكاخر الثبلثينات كأكائل كلكن التنشئة االجتماعية ُب دراس .ا١تختلفة

) ْتثو عن التنشئة االجتماعية باعتبار أهنا إطار Park  )1933األربعينات من القرف العشرين عندما نشر بارؾ 
 .1مرجعي لدراسة آّتمع

 كما ٯتكن تعريفها على أهنا :
 .االجتماعي للفردىي عملية تشكيل السلوؾ  -
حوؿ ذاتو ال يهدؼ ُب حياتو إال إلشباع حاجاتو  عملية ٪تو يتحوؿ خبل٢تا الفرد من طفل يعتمد على غَته متمركزان  -

كيتحكم ُب  الفسيولوجية إٔب فرد ناضج يدرؾ معٌت ا١تسؤكلية االجتماعية ككيف يتحملها كيستطيع ضبط انفعاالتو
االجتماعية كيدرؾ قيم آّتمع ك يلتـز ّٔا كيستطيع أف ينشئ العبلقات السليمة مع  إشباع حاجاتو ٔتا يتفق ك ا١تعايَت

 غَته.
كىو  بأهنا "العملية اليت يوجو بواسطتها الفرد تنمية سلوكو الفعلي ُب مدل أكثر ٖتديدا، "تشيلر"كيعرفها      

 . 2ا١تدل ا١تعتاد كالقبوؿ طبقا ١تعايَت اٞتماعة اليت ينشأ فيها
كاحملاكاة   فيعرفها بأهنا" عبارة عن عملية تعليم تعتمد على التلقُت Talcott parsons بارسونزتالكوت أما    

كالتوحد مع األ٪تاط العقلية كالعاطفية كاألخبلقية عند الطفل كالراشد كىي عملية هتدؼ إٔب إدماج عناصر الثقافة ُب 
 . 1كىي عملية مستمرة ال هناية ٢تا نسق الشخصية،

                                                           
1
 .96ص1994الزعيب ليمن ، صنعاء :دار اٟتكمة اليمنية،اٛتد ٤تمد  أسس علم النفس االجتماعي،  

 .57ص2000ك التوزيع  عماف : دار الفكر للطباعة ك النشر االردف،  خليل عبد الرٚتاف ا١تعايطة، علم النفس االجتماعي ،  2
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الجتماعية اك التنشئة االجتماعية عملية تعلم اجتماعي يتعلم فيها الفرد عن طريق التفاعل االجتماعي أدكاره      
 كيتمثل كيكتسب ا١تعايَت االجتماعية اليت ٖتدد ىذه األدكار.

أبنائهم أساليب ) من أجل اكتساب فالتنشئة االجتماعية ىي العمليات اليت يقـو ّٔا اآلباء ( الراشدكف عمومان    
 كقيم  كإتاىات كمعايَت يرضى عنها آّتمع. اتسلوك

ك٘تثل التنشئة االجتماعية أىم جانب من جوانب الشخصية كىي من العوامل الرئيسية ُب ٖتديد كتشكيل    
فالشخصية ُب أبسط معانيها ليست سول التنظيم الدينامي للسمات اليت ٘تيز  سلوؾ الفرد إٔب جانب الوراثة.

 عن شخص آخر ُب توافقو مع بيئتو. خصان ش
يقرراف أف التكوين النفسي للفرد ال يتحدد بفعل ما يرثو من عنصر أك   "فوٕب"ك  "انستازم"كما أف         

         أية بنية جسمانية، ك إ٪تا يتحدد بفعل آّموعة اٟتضارية اليت نشأ فيها، كما يكوف ٢تا من تقاليد أك جنس 
 ، كبفعل ما تلزمو بو كتفرضو عليو من كجهات نظر كبفعل ما تنميو فيو  كتشجعو من قدرات كإتاىات كقيم

 .1كإمكانيات
     ، كعلم  ،علم النفس، علم االجتماع، علم النفس االجتماعي ك أىم العلـو اليت أسهمت ُب نشأة ىذا ا١تفهـو

 البشر أك األنثركبولوجيا.
 أىداف التنشئة االجتماعية :-2

 األىداؼ اليت تسعى التنشئة االجتماعية لتحقيقها: من أبرز
 .اكتساب ا١تعايَت االجتماعية اليت ٖتكم السلوؾ كتوجهو -
 .تعلم األدكار االجتماعية -
 اكتساب ا١تعرفة ك القيم ك االٕتاىات ك كافة أ٪تاط السلوؾ . -
 اكتساب العناصر الثقافية للجماعة ْتيث تصبح جزءا من تكوين الفرد الشخصي. -
 ل الفرد الطفل من كائن بيولوجي إٔب كائن اجتماعيٖتوي -
 اكتساب العادات ك التقاليد السائدة ُب آّتمع ك التدريب على أساليب إشباع اٟتاجات -
 اكتساب القدرة على توقع استجابات الغَت ٨تو سلوؾ الفرد ك إتاىاتو. -
كل التنظيمات االجتماعية ا١تختلفة اليت يقيمها آّتمع تتمثل ُب الوكبلء ك  مؤسسات التنشئة االجتماعية: – 3

كٗتتلف أشكاؿ ا١تؤسسات  لتحقيق حياة أفضل ٢تم،بينهم تنظيم عبلقات لتطويع كتطبيع األفراد اجتماعيا ك 
 االجتماعية باختبلؼ ٣تموعة الوظائف اليت تقـو ّٔا ا١تؤسسة كاليت تتداخل فيما بينها.

 دكرىا التكاملي ُب بناء شخصية الفرد كمن أبز ىذه ا١تؤسسات: ك١تؤسسات التنشئة االجتماعية

                                                                                                                                                                                     
1
 68ص، نفس ا١ترجع  

1
 .95صمرجع سابق، أسس علم النفس االجتماعي،  
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اليت تعترب من أىم عوامل التنشئة االجتماعية للطفل كىي ا١تمثلة األكٔب للثقافة، كاألسرة ىي األسرة:  – 1.3
أك  ا١تدرسة االجتماعية األكٔب للطفل كىي العامل األكؿ ُب صبغ سلوؾ الطفل بصبغة اجتماعية، كتتشابو األسر

ٗتتلف فيما بينها من حيث األساليب السلوكية السائدة أك ا١تقبولة ُب ضوء ا١تعايَت االجتماعية حسب طبقتها 
 االجتماعية كحجها كبيئتها اٞتغرافية كالثقافية ...اْب.

 وظائف األسرة : -أ
 السكاف.كىو من الوظائف األساسية اليت تقـو ّٔا األسرة الستمرارية النوع البشرم كالزيادة ُب  التكاثر: -
 إشباع الدافع اٞتنسي بطريقة مشركعة . -
 .ألفرادىاالرعاية الصحية  -
 رعاية األبناء كتنشئتهم اجتماعيا كتعليمهم قيم كعادات كتقاليد آّتمع. -
 .أفرادىاضبط سلوؾ  -
 .لؤلبناءكالدينية  األخبلقيةالًتبية   -
 إشباع اٟتاجيات النفسية للفرد، كا١تسا٫تة ُب تكوين شخصيتو السوية كتوفَت الشعور باألمن كالطمأنينة. -
 أنماط التنشئة األسرية: –ب 
 : ك يظهر ُب الرفض الكلي أك اٞتزئي لرغبات األبناء كالقسوة ُب معاملتهم.نمط القسوة والتسلط -
:ك الذم يبدك ُب تدخل الوالدين ُب شؤكف الطفل باستمرار، كالقياـ بالواجبات نيابة عنو، الزائدةنمط الحماية -

 كعدـ إتاحة الفرصة للطفل الختيار أنشطتو.
: عدـ ا١تباالة باألبناء كعدـ إشباع حاجاهتم األكلية، كعدـ تعزيزىم ُب حالة النجاح، ٦تا يؤثر نمط اإلىمال -

 على شخصيتهم. سلبان 
أم التقلب ُب معاملة الطفل بُت اللُت كالشدة كالتعزيز كعدمو (الثواب كالعقاب) ٦تا ٬تعل  :نمط التذبذب -

 الطفل ُب حَتة من أمره كدائم القلق.
 بينهم. الغَتة يزيد من:التفرقة بُت األبناء ُب ا١تعاملة كعدـ ا١تساكاة ٦تا  نمط التفرقة-
  لًتبوية كتطبيق أسس الصحة النفسية من خبل إتباع أسلوب التقبلكفيو ٕتنب األساليب غَت ا :نمط السواء -

 كاٟتوار، ٦تا يؤدم إٔب التكيف السوم.
ك ٬تمع علماء النفس على أف أساليب الًتبية اليت يتبعها الوالداف ُب تنشئة أطفا٢تما ٢تا أكرب األثر ُب       

 تشكيل شخصياهتم ُب الكرب.
ائف ىشاشة كضعف الضبط األسرم كالذم يعد نقطة االنطبلؽ كبذرة كمن معوقات تفعيل ىذه الوظ      

من اإلساءة أك الوصم  كالشاذة خوفان  . كٕتاكز اآلباء على سلوكات األبناء ا١تنحرفةالضبط االجتماعي الحقان 
بقهما كسوا ،إضافة إٔب طبيعة شخصية الوالدين كتصرفاهتما ا١تريبة أك ا١تنحلة من العقاب. االجتماعي، أك ٘تلصان 

 القضائية كرٔتا الفقر الشديد مع تراجع الوازع الديٍت كاألخبلقي.
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ا١تدرسة مؤسسة اتفق آّتمع على إنشائها بقصد احملافظة على ثقافتو كنقل ىذه الثقافة من  المدرسة: – 2.3
إٔب ا١تستول ا١تناسب  كاجتماعيان  كانفعاليان  كعقبلنيان  جيل إٔب جيل كتوفَت الفرص ا١تناسبة للطفل كي ينمو جسمانيان 

 الذم يتفق مع ما يتوقعو آّتمع من مستويات كما يستطيعو الفرد.
 كمن إسهامات ا١تدرسة ُب عملية التنشئة االجتماعية ما يلي:

 التحصيل العلمي ١تختلف ا١تعارؼ كالعلـو حسب األطوار التعليمية. -
تو كاالنتقاؿ بو من الطفل يعتمد على غَته إٔب تقدٙب الرعاية النفسية إٔب كل طفل كمساعداتو ُب حل مشكبل -

 .ك اجتماعيان  نفسيان  على نفسو متوافقان  راشد مستقل معتمدان 
 تعليمو كيف ٭تقق أىدافو بطريقة مبلئمة تتفق مع ا١تعايَت االجتماعية. -
 االىتماـ بالتوجيو كاإلرشاد النفسي كالًتبوم كا١تهٍت لو. -
 ئة االجتماعية ُب التعاكف مع ا١تؤسسات االجتماعية األخرل خاصة األسرة.االىتماـ ا٠تاص بعملية التنش -
 .سليمان  كاجتماعيان  نفسيان  مراعاة كل ما من شأنو ضماف ٪تو الطفل ٪توان  -

ُب حُت يكتسب  كصفاتو ا٠تاصة، فالفرد يكتسب مكانتو االجتماعية ُب األسرة عن طريق اٞتنس، السن،   
 .رسة عن طريق ا١تنافسة كاالمتحانات اليت تؤىلو للمهنة اليت يعد نفسو ٢تا ُب ا١تستقبلمكانتو االجتماعية ُب ا١تد

 الجماعات االجتماعية – 3.3
 االجتماعية ا١تسا٫تة ُب التطبيع االجتماعي للطفل خاصة ك الفرد عموما ، ذكر:ات من اٞتماع    
 جماعة الرفاق :–ا

الصحبة عامل مهم ُب ٪تو الطفل النفسي االجتماعي فهي تؤثر ُب قيمو كعاداتو ك إتاىاتو كطريقة معاملتو     
كللصحبة كظائف معينة  لصحبتو ك٬تد الفرد ُب الصحبة ٣تموعة من األفراد يتصل ّٔم ك يقاربوه ُب العمر ك ا١تيوؿ.

 ىي:
 أف ٬تد الفرد ما يسايره ٦تن يشأّونو ُب العمر. -
 .تكوف االٕتاىات االجتماعية كاألدكار االجتماعية -
 .ف يصل إٔب مستول مناسب من االعتماد على النفسأ -

 كمن أشكاؿ ٚتاعة الرفاؽ ما يلي :
 :تتكوف تلقائيا ّٔدؼ اللعب ك اللهو غَت ا١تقيد بقواعد أك حدكد. جماعة اللعب 
 :)متشأُّت ُب ا١تكانة كالوضع االجتماعيٚتاعة قوية التماسك ٕتمع بُت أفراد  الثلة )الشلة. 
 :كىي ٚتاعة ٯتيزىا الصراع مع ٚتاعات أخرل ك٢تا رموزىا ا٠تاصة ا١تشًتكة. العصبة 

 ك يتلخص أثر ٚتاعة الرفاؽ ُب عملية التنشئة االجتماعية فيما يلي:
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عقلي عن طريق ٦تارسة ا١تساعدة ُب النمو اٞتسمي عن طريق إتاحة فرصة ٦تارسة النشاط الرياضي، ك النمو ال -
ا٢توايات، كالنمو اٞتماعي عن طريق تكوين الصداقات، كالنمو االنفعإب عن طريق ٪تو العبلقات العاطفية ُب 

 مواقف ال تتاح ُب غَتىا من اٞتماعات.
 القياـ بأدكار جديدة اجتماعية مثل القيادة. -
 بلؿ ك االعتماد على النفس.ا١تساعدة ُب ٖتقيق أىم مطالب النمو االجتماعية كىو االستق -
 إتاحة فرصة تقليد سلوؾ الكبار. -
 عن رقابة الكبار. بعيدان  اتالسلوكالقياـ بعض إتاحة فرصة  -
 إتاحة فرصة ٖتمل ا١تسؤكلية االجتماعية. -
 تصحيح التطرؼ أك اال٨تراؼ ُب السلوؾ بُت أعضائها. -
  إشباع أىم حاجات الفرد إٔب ا١تكانة كاالنتماء. -

لسلوكو  أف الطفل ٬تد ُب ٚتاعة النظائر منطقان    Bandura and Walters : "باندكر ك كلتز"يرل  كما   
 & Twiford "كارسوف"ك  "تويفورد"العدكا٘ب الذم ينشأ لديو نتيجة لصرامة األب كعقابو، كما أشار 

Carson   )1980 ى سلوؾ اإلدماف على ا٠تمور علك سريعا ن  كبَتان ) إٔب أف ٚتاعة الرفاؽ السيئة تؤثر تأثَتا ن
ا٢تركب من ا١تدرسة، كمن البيت، كالتسيب  كا١تخدرات، ٦تا ينجم عنو ا٨ترافات سلوكية كاجتماعية متباينة مثبلن 

كالسلوؾ ا١تضاد للمجتمع كما شأّها من مشكبلت تسئ للفرد كتضر  كالعبلقات اٞتنسية غَت ا١تشركعة،
 .1بآّتمع

كعلى اآلباء أف يساعدكا أبناءىم على االنتقاؿ التدر٬تي من االتكالية ا١تطلقة ُب نطاؽ األسرة إٔب االستقبللية     
ا١توجهة ُب رحاب ٚتاعة الرفاؽ، حىت يتمكنوا من التفاعل اإل٬تايب مع اآلخرين ُب أم مرحلة عمرية ٯتركف ّٔا، 

ٗتشى عليو من رفقتهم ألف ذلك أمر  ٚتاعة الرفاؽ كال إٔبا ك٢تذا ٬تب على األسرة أال ٘تانع ُب انضماـ طفله
حتمي كضركرم ُب مراحل العمر ا١تختلفة، كلكن على األسرة أف تعلمو الكيفية اليت ٮتتار أصدقاءه على أساسها، 

 كأف تعلمو كيفية مناقشة أموره ا٠تاصة ٔتوضوعية.
 جماعة االنتماء و جماعة المرجع : -ب 

 Hymanإٔب البحث الذم نشره ىاٯتاف   Référence Groupهـو اٞتماعة ا١ترجعية ترجع نشأة مف      
عن سيكولوجية ا١تكانة االجتماعية كنعٍت باٞتماعة ا١ترجعية "اٞتماعة اليت ينسب إليها الفرد سلوكو  1942

 .2كإتاىاهتا كأ٪تاط سلوكها ا١تختلفة االجتماعي كقيمو ُب إطار معايَتىا كقيمها

                                                           
 .114صمرجع سابق،،أسس علم النفس االجتماعي  1
2
 .112صنفس ا١ترجع ،  
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بُت  تكوف فيها العبلقة مباشرة كصر٭تة كقوية عاطفيان  appartenance groupة االنتماء كُب ٚتاع   
عنها  فيها الفرد منفصبلن  يكوف ا١ترجعبينما ُب ٚتاعة  معُت.ُب كقت  األعضاء، كيشًتؾ الفرد ُب تكوينها ماديان 

 ، كلكن يستمد منها آراءه كقيمو كمبادئو بطريقة شعورية أك ال شعورية.ماديان 
فتبدأ باألسرة اليت ٖتقق للطفل كل  كتتطور أنواع اٞتماعات ا١ترجعية تبعا لتتابع كتطور مراحل ٪تو الفرد،    

حاجاتو البيولوجية كالنفسية كاالجتماعية، ٍب تتطور إٔب اٞتماعات الثانوية األخرل اليت تؤثر ُب حياة اإلنساف كلما 
 انتمى لكل منها.

١تدل انتماء الفرد  كٗتتلف تلك األ٫تية تبعان  اٞتماعات،أل٫تية كل ٚتاعة من تلك  كٮتتلف تأثَت اٞتماعة تبعا   
 ٍب يقل  ُب الفرد كخاصة ُب طفولتو ىي األسرة، للجماعة، كال شك أف أشد تلك اٞتماعات تأثَتان 

 
١تدل انتمائو للجماعات األخرل مثل  التساع دائرة التفاعل االجتماعي للفرد، كتبعان  تأثَتىا إٔب حد ما تبعان 

ا١تدرسة كٚتاعة النظائر (الرفاؽ)، كغَت ذلك من اٞتماعات األخرل كٯتكن ٘تثيل انتماء الفرد للجماعات ا١تختلفة 
بل  كاألثر النسيب لكل منها ُب تكوين سلوكو االجتماعي بدكائر تضيق كتتسع كتقًتب كتتباعد تبعا ١تدل تأثَتىا،

 لزيادة أك نقصاف شدة ىذا التأثَت. رىا ك تبعان ١تدل تأث كتبعان 
فقد يكوف االجتماعي، ك١تكانة الفرد ُب كل ٚتاعة من تلك اٞتماعات اليت ينتمي إليها أثرىا ُب مسار سلوكو   

أم ٣ترد  ،ثانويان  كذلك عندما يتزعمها أك يضحي من أجلها، كقد يكوف دكره دكران  رئيسان  دكر الفرد ُب اٞتماعة دكران 
 تماء.ان

 الثقللافللة: -4.3
  ٯتكن تعريف الثقافة على أهنا ذلك الكل ا١تركب الذم يشمل ا١تعرفة  Tailor "تايلور"بالرجوع إٔب العآب    

ُب  أك أم قدرات أخرل أك عادات يكتسبها اإلنساف بصفتو عضوان  كا١تعتقدات كالفن كاألخبلؽ كالفنوف كالعادات،
كتظهر ُب سلوكو  اليت من شأهنا أف تؤثر على الفردك آّتمع. ك٢تا جوانب مادية كأخرل معنوية متفاعلة مع بعضها 

لذا ٧تد أف الثقافة السائدة ُب ٣تتمع من آّتمعات تلعب  ُب ا١تواقف االجتماعية اليت يواجهها ُب حياتو اليومية.
كُب ٖتديد ٪تط سلوكو الذم يرتضيو لنفسو بشكل  يعيش فيها،ُب تشكيل شخصية اإلنساف الذم  رئيسان  دكران 
 عاـ.
يتأثر با١تظاىر الثقافية احمليطة بو ٦تا  نشَت إٔب أف مراجل ٪تو الفرد كمسار نضج شخصيتوكُب ىذا السياؽ     

  أيضان. سلوكومعتقداتو كتصوراتو االجتماعية ك ٬تعلها تنعكس على 
فاؿ مع الثقافة السائدة ُب آّتمع الذم يعيشوف فيو ٭تدد أدكارىم باإلضافة إٔب ذلك فإف تفاعل األط  

االجتماعية ا١تتعلقة باٞتنس حيث يستنتج الطفل ٪تطو السلوكي الذم ٬تده معمما على أفراد جنسو من الذكور، 
قافة على أفراد جنسها من اإلناث كفقا ١تا ىو سائد ُب آّتمع الذم يعيشوف فيو حيث تتفاعل الث أك معممان 
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كاإلناث كاليت ٘تيز سلوؾ  السائدة مع مظاىر ٪توىم العقلي ا١تعرُب كبشكل األدكار اليت ٯتارسها كل من الذكور
 الرجل عن سلوؾ ا١ترأة.

كاٟتي)  ا١تدرسة كٯتكن أف يدعم ىذه األدكار ا٠تاصة بالذكور كباإلناث استجابة األفراد احمليطُت (ُب األسرة،    
 .يطُت بالطفل على ضركرة لبس األلبسة ا٠تاصة باٞتنس (ذكور كإناث)حيث يؤكد األفراد احمل

ككذلك اللعب باأللعاب ا١تناسبة، ككذلك السلوؾ ٔتا يناسب دكر الذكور أك اإلناث، كىذا ما يسمى       
 بالتنميط اٞتنسي لسلوؾ الدكر االجتماعي.

 وسائل اإلعبلم : -5.3
حققت آّتمعات ا١تعاصرة قفزة نوعية ُب ٣تاؿ تطوير كابتكار كانتشار كسائل اإلعبلـ ا١تختلفة، كأضحت       

للتواصل بُت األفراد كالشعوب كآّتمعات ١تا ٢تا من تأثَت على األفراد  على التقدـ اٟتضارم كجسران  داالن  مؤشران 
ترتبط بعامل نوعية الوسيلة اإلعبلمية كبطبيعة  كاليت ثَت.كالرأم العاـ. كإف اختلف العلماء حوؿ مستويات ىذا التأ

 مضموهنا كبسمات شخصية ا١تستقبل ٢تا كبالسياؽ الثقاُب كاالجتماعي ا١تنتشرة فيو.
أك  كتشمل كسائل اإلعبلـ كل ما لو عبلقة بإيصاؿ الثقافة العامة إٔب اٞتماىَت سواء أكاف ذلك مكتوبان     

 ي كا١ترئي، كىذه الوسائل تلعب دكرا ىاما ُب عملية التنشئة االجتماعية للفرد.بواسطة أجهزة التسجيل السمع
كتفيد نتائج الدراسات ُب ىذا الصدد بأف ٚتيع الناس يسعوف إٔب ٖتصيل ا١تعرفة حوؿ األحداث اليت تدكر    

كاالجتماعية  حو٢تم من خبلؿ الوسائل ا١تتاحة ٢تم، ك اليت تتناسب كمستواىم العمرم، كخلفيتهم الثقافية
ا١تعلومة من أكثر من كسيلة إعبلمية للمقارنة بُت طريقة كأسلوب  أكالقتصادية، كقد ٭تصل الفرد على ا١تعرفة اك 

الوسيلة اإلعبلمية يتوقف على  لو با١تعلومات اليت تقدمهاتأثر الفرد با١تعرفة ك عرضها كإيضاح مدل أ٫تيتها. 
باإلضافة إٔب طبيعة العبلقة بُت ا١ترسل كا١تستقبل كالنسق ا من جهة، فهمو  ٢ت ٔتدلالكيفية اليت استقبلها ّٔا ك 

 العاـ اليت ٘تت فيو.
كما يعرضو يؤثر على إتاىات كسلوؾ الناس بصورة مباشرة، كٖتذر نتائج الدراسات ُب ٣تاؿ  فالتلفزيوف مثبلن       

ور أسطورية ككرتونية متضمنة ١تشاىد التنشئة االجتماعية من خطورة ما يقدـ لؤلطفاؿ من عركض تلفزيونية ُب ص
العنف كاإلثارة كا٠تياؿ ١تا ٢تا من أثر ضار على تفكَت الصغار. كقد أكضحت نتائج الدراسة ا١تقارنة اليت قاـ ّٔا 

أف سلوؾ الشباب ُب آّتمع البلجيكي كآّتمع األمريكي يتميز    Parkey & Othersك آخركف  "باركي"
الدكلتُت، كما تزايدت مظاىر العدكانية لديهم بعد مشاىدهتم لعدد من األفبلـ ا١تثَتة  بعدكانية كاضحة ُب كل من

 .1كالعنيفة
       ثر أفبلـ العصابات على ا١تراىقُت أ -االيطإب اٞتنسية – "انريكو اتافيبل"ٓب اكما أكضحت دراسات الع     

كمدل خطرىا الدائم على نفوس الشباب كاألطفاؿ، ك٠تصت اليونسكو أْتاث العآب ُب ىذه العبارة " أف أفبلـ 
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ٖتبذ اٞترائم فحسب، كإ٪تا إٔب ما تورثو من  أهناالعصابات السبب ُب العقد النفسية ا٠تطَتة، كال يرجع ذلك إٔب 
 اضطرابات أخبلقية تكمن  كراء اٞترائم ا١تختلفة.  

نوع من اٞتنوف يطلق عليو جنوف ا٠ترافة عندما يصاب الطفل بصراع منظمتُت من  إٔبيشَت ىذا العآب ك      
 . 1القيم، قيم أبطاؿ األفبلـ ا٠تيالية كقيم األسرة"

كما يتعرض األطفاؿ نتيجة التلفزيوف إٔب السلبية، فاإلسراؼ ُب التعرض للمادة ا٢تركبية يلهي الناس عن      
كيورث الفرد ك اٞتماعة ٚتودان من اٟتس، ٦تا يًتتب عليو إعاقة التقدـ االجتماعي، كٮتشى  مشكلهم اليومية،

  .2بعض ا١تربُت من أف طوؿ اٞتلوس أماـ التلفزيوف يعطل فرص اٟتوار كا١تناقشة كاٞتدؿ كا١تراجعة
ماف عليها؛ األمر كتزيد األجهزة الذكية كاستغبلؿ شبكات التواصل االجتماعية من ىذه السلبية كإٔب حد اإلد

 الذم يعزز السلوؾ االنسحايب كاالنعزإب ١تستعمليها.
 تؤثر كسائل اإلعبلـ ُب عملية التنشئة االجتماعية ُب النواحي اآلتية: كعمومان      

 نشر معلومات متنوعة ُب كافة آّاالت كتناسب كافة األعمار. -
 ٔتا تقدمو من أفبلـ ككسائل إخبارية. تيسَت التأثر بالسلوؾ االجتماعي ُب الثقافات األخرل -
 إشباع اٟتاجة إٔب ا١تعلومات كاألخبار. -
 التعليم. -
 التسلية كالًتفيو. -

 كمن األساليب اليت تستخدمها كسائل اإلعبلـ ُب التنشئة االجتماعية:        
عن طريق تكرار أنواع معينو من العبلقات كالشخصيات كاألفكار كالصور، كما ٭تدث ُب القصص  التكرار: -

 كالكتب ا١تصورة كالتلفزيوف.
 كذلك بتنوع األساليب اليت تشد ا١تتلقي إٔب كسائل اإلعبلـ.الجاذبية:  -
عن طريق  أكن طريق ا٢تاتف كذلك بدعوة ا١تتلقي إٔب ا١تشاركة الفعلية، أك ا١تشاركة ع الدعوة إلى المشاركة: -

 إلبداء رأم عن موضوع معُت .شبكات التواصل االجتماعي 
تقدٙب أشخاص يشغلوف مكانة اجتماعية ُب موضوعات اجتماعية أك سياسية ..اْب. كّٔذا عرض النماذج : -

 لتخرج ٯتكن أف تستنتج أف كسائل اإلعبلـ ٯتكن أف تكوف خَتة ك مفيدة إذا أحسن توجيهها كتسمو بالعقل 
 أحسن ما بو من تفكَت كابتكار كخياؿ خصب منتج، كما أهنا تكوف كسيلة ضارة كخطَتة على قيم آّتمع

 كقواعده ا٠تلقية كالدينية إذا ٓب ٭تسن توجيهها.
 المؤسسات الدينية : – 6.3

                                                           
ص  2000، ،2ابراىيم ياسُت ا٠تطيب،٤تمد عبد الكرٙب عودة،األردف، عماف: األىلية للنشر ك التوزيع،ط الطفل،اٛتد ٤تمد زيادم، اثر كسائل اإلعبلـ على  1

42. 
 .43ص نفس ا١ترجع،   2
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 تلعب ا١تؤسسات الدينية دكرا ىاما ُب التنشئة االجتماعية للفرد من حيث :
 سعادة أفراد آّتمع. إٔبتعليم الفرد ك اٞتماعة التعاليم الدينية اليت ٖتكم السلوؾ ٦تا يؤدم  -
 إمداد الفرد بإطار سلوكي نابع من تعاليم دينو. -
 الدعوة إٔب ترٚتة التعاليم الدينية إٔب أفعاؿ -
 توحيد السلوؾ االجتماعي ك التقريب بُت ٥تتلف الطبقات االجتماعية -
 .الدينية ك ا٠تلقية من خبلؿ دكر العبادةغرس القيم  -

 أما األساليب اليت تتبعها ا١تؤسسات الدينية ُب عملية التنشئة االجتماعية:
 الًتغيب ك الًتىيب ك ذلك بالدعوة إٔب السلوؾ السوم ،ك االبتعاد عن السلوؾ ا١تنحرؼ -
 التكرار ك اإلقناع ك الدعوة إٔب ا١تشاركة اٞتماعية -
 رض النماذج السلوكية ا١تثاليةاإلرشاد العملي ك ع -

ك نشَت ُب األخَت إٔب أف ىذه ا١تؤسسات التنشيئية تربطها عبلقة تكاملية ألف كل منها أ٫تيتو كأثره ُب عملية ٖتويل 
 إٔب كائن اجتماعي. :الفرد إٔب شخص أم

 عمليات ) آليات( تنشئة األفراد: –4
على عدد من العمليات أك اآلليات يتم من -كما تتم من خبلؿ ا١تنشئُت ا١تختلفُت–تعتمد التنشئة االجتماعية  

 التدعيم، العقاب، كتتمثل ىذه العمليات ُب: خبل٢تا اكتساب األفراد أ٪تاط سلوكية معينة كتعديل أ٪تاط أخرل،
 اإلقتداء.
 : التدعيم.1.4 

ثُت ُب سيكولوجية التعلم إٔب ا١تثَتات كاألحداث البيئية اليت تعقب صدكر يشَت مفهـو التدعيم لدل الباح  
كينقسم  االستجابة ا١تراد تعليمها للفرد، كاليت تعمل على زيادة احتماؿ تكرار ىذه االستجابة ُب ا١تواقف التالية،

 :التدعيم إٔب
كيقصد بو تقدٙب مكافأة أك إثابة للفرد عقب إصداره للسلوؾ ا١ترغوب أك ا١تواد  التدعيم االيجابي: – 1.1.4

تعليمو إياه.كتتباين صور التدعيم اال٬تايب عند األفراد، فما ٯتثل أ٫تية ك قيمة بالنسبة لفرد ما، قد ال يكوف كذلك 
فإف فاعلية التنشئة كعملية تعلم  كمن ٙتة بالنسبة آلخر، كما ٯتكن أف ٗتتلف ا١تدعمات باختبلؼ ا١تراحل العمرية.

 تتوقف على اختيار ا١تدعمات ا١تبلئمة لؤلفراد كفقا ألعمارىم ك اىتماماهتم الشخصية.
كيقـو آّتمع ّٔذا الدكر ا١تدعم لسلوؾ األفراد، حيث يكافئ من يلتـز بقوانينو كنظمو كيقًتب من النموذج    

كذلك من خبلؿ أساليب مادية تتمثل ُب تقدٙب عدد من الذم ٭تدد ما ٬تب أف يكوف عليو سلوؾ أفراده، 
معة حسنة سكأف ٭تظى بتكرٙب اآلخرين لو كيتمتع ب أك من خبلؿ أساليب معنوية، االمتيازات العينية للفرد،

 بينهم.
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 بلن فمث بينهم، كٕتدر اإلشارة إٔب أف ىذه العملية ال تقـو ّٔا سلطات آّتمع فقط،بل يقـو ّٔا األفراد فيما      
ُب عمل  أك شريكان  يقـو األفراد ٔتكافأة كتدعيم من يلتـز ٔتعايَت كقيم آّتمع بصور متعددة، منها قبولو صديقان 

 ُب نشاط اجتماعي ..اْب. معُت أك زميبلن 
ا١ترغوبة،   يشَت إٔب استبعاد منبهات منفرة أك مؤ١تة، عقب إصدار الفرد لبلستجابةالتدعيم السلبي:  – 2.1.4
 :ُب تعلم ىذه االستجابة كتكرارىا ُب ا١تواقف التالية م أيضان ٔتا يسه

يتم من خبلؿ تقدٙب ا١تكافأة (التدعيم اإل٬تايب) أك من  ا١ترغوب،لذلك فإف تدعيم السلوؾ ا١تبلئم ك  ككفقان      
 ره فيما بعد.خبلؿ استبعاد ككقف ا١تنبهات ا١تثَتة لؤلٓب عقب إصدار الفرد ٢تذا السلوؾ حىت يتسٌت لو تعلمو كتكرا

كٕتدر اإلشارة إٔب أف األفراد يتعرضوف خبلؿ تنشئتهم ١تثل ىذا النوع من التدعيم ّٔدؼ حثهم على إصدار      
 سلوكات ٤تددة تكوف مقبولة كمرغوبة من كجهة نظر آّتمع الذم ينتموف إليو .

غَت مرغوب، كعقاب يستخدـ العقاب كحدث منفر، سواء ّٔدؼ حث الفرد على ٕتنب سلوؾ العقاب:  2.4
أك ّٔدؼ حثو عليها، كيعد العقاب باعتباره أحد العمليات اليت تستخدـ ُب تنشئة األبناء  الطفل على الكذب،

إٔب أف العقاب ال يعترب طريقة مضمونة النتائج   Skinner "سكينر"من األساليب الغَت ٣تدية، حيث يشَت 
ا١ترغوب فيها، إذ ال يؤدم بالضركرة إٔب كف ىذه  فيما يتصل بتأثَتىا ُب منع حدكث االستجابات غَت

إلمكانية تبلشي اآلثار االنفعالية ا١تًتتبة عليو، كاليت تؤدم إٔب كف  ، نظران االستجابات كعدـ صدكرىا مستقببلن 
ُب معاكدة إصدار الستجابة غَت ا١ترغوبة،  مؤقت لبلستجابة غَت مرغوب فيها، كمن ٍب يظل االحتماؿ قائمان 

أك عودة األفراد ا٠تارجُت عن القانوف إٔب ارتكاب  يفسر ذلك عودة الطفل إلصدار سلوؾ عوقب عليو، كن أفٯتك 
لذلك، فإنو إذا كاف التدعيم يؤدم إٔب زيادة احتماؿ تكرار  جرائم أخرل بعد انقضاء العقوبة ا١تقررة عليهم. كفقان 

فرد، فإف العقاب ال يؤدم بالضركرة إٔب كف أك منع االستجابات ا١ترغوب فيها ١تا يرتبط بو من آثار إ٬تابية لدل ال
ُب ضبط السلوؾ  ضعيفان  كلذلك يشَت سكينر إٔب أف العقاب يعد أسلوبان  إصدار االستجابات غَت ا١ترغوب فيها،

 كىناؾ نوعاف من العقاب: عقاب ا٬تايب ك عقاب سليب.
د نتيجة إلصداره سلوكا غَت مرغوب فيو، كيقصد بو إعطاء منبو منفر أك مؤٓب للفر العقاب االيجابي:  – 1.2.4

، كما ، كيتمثل ُب إٟتاؽ األذل أك األٓب البد٘ب بالفرد ا١تعاقب كالضرب مثبلن كقد يكوف ىذا العقاب اال٬تايب بدنيان 
ثل ت، أك ال ٯتغَت مقبوؿ اجتماعيان  ) كمثاؿ ذلك توجيو اللـو كالتأنيب ١تن يصدر سلوكان (معنويان  ٯتكن يكوف لفظيان 

 ١تعايَت اٞتماعة.
كيستخدـ ىذا األسلوب ُب تنشئة األفراد، سواء على مستول األسرة، أك على ا١تستول االجتماعي العاـ،       

 كيعد من األساليب الشائعة، رغم التساؤالت ا١تثارة حوؿ فاعليتو ُب ضبط سلوؾ األفراد كتوجيهو الوجهة ا١تبلئمة.
يشَت ىذا النوع من العقاب إٔب توقف تقدٙب اإلثابة أك ا١تكافأة ّٔدؼ خفض تكرار  العقاب السلبي: – 2.2.4

كيكف عن إصدار ا١تقبوؿ، . كعندما يعود الفرد إٔب إصدار السلوؾ حدكث السلوؾ غَت ا١ترغوب أك استبعاده ٘تامان 
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يتم تثبيت االستجابة كتقدـ اإلثابة مرة أخرل ،حىت  ،السلوؾ غَت ا١ترغوب، فإنو ٬تب أف يتوقف ىذا العقاب
 الصحيحة.

كيستخدـ ىذا األسلوب أيضا ُب عملية التنشئة االجتماعية لؤلفراد، سواء من خبلؿ األسرة أك من خبلؿ    
٧تد أف أحد الوالدين قد يلجأ إٔب حرماف الطفل من مصركفو ا٠تاص، أك  ا١تؤسسات االجتماعية األخرل، فمثبلن 

كذلك ّٔدؼ تعديل سلوكو ُب ىذا آّاؿ.كما  ـ قيامو بالواجبات ا١تدرسية،لو على عد حرمانو من اللعب عقابان 
ٯتكن  االعتماد على ىذا األسلوب أيضا ُب ٤تاكلة لتعديل سلوؾ األفراد الذين يسلكوف بأساليب ال تتسق مع 

ذات طبيعة ترفيهية،  القيم كا١تعايَت كالتقاليد االجتماعية السائدة، كأف ٭تـر الفرد من االشًتاؾ ُب أنشطة اجتماعية
أك ٭تـر من الًتقية إٔب كظائف قيادية أعلى كرٔتا يعد ىذا األسلوب أكثر فاعلية ُب تعديل السلوؾ مقارنا بأسلوب 
العقاب اإل٬تايب الذم ٯتكن أف يؤدم إٔب ردكد أفعاؿ سيئة كآثار نفسية سلبية لدل الفرد، ٓتاصة تلك اليت تنتج 

 من العقاب البد٘ب.
 تداء :اإلق – 3.4

ٔتفهـو االقتداء، حيث يفسركف   Bandura "باندكرا"يهتم الباحثوف ُب ٣تاؿ التعلم االجتماعي كمنهم العآب    
حدكث التعلم من خبلؿ ٤تاكاة ٪توذج معُت كمشاىدتو أثناء أدائو للسلوؾ ا١تراد تعلمو، كيؤدم التعلم باالقتداء 

ُب عملية التنشئة، حيث يعد أحد األساليب الرئيسية اليت يتم من خبل٢تا اكتساب أ٪تاط سلوكية معينة،  ىامان  دكران 
 إذ ٯتثل الوالداف، كاألشخاص ا١تهمُت بالنسبة للفرد ٪تاذج قدكة ىامة تسهم ُب تنشئتو بدرجة أك بأخرل.

ذج القدكة، كمن ذلك اكتساب الطفل من ا١تهارات ا٢تامة من خبلؿ مشاىدة ٪تو  فيكتسب األفراد عددان        
سواء ًب ذلك بشكل موجو كمقصود، أك بصورة تلقائية أثناء  للغة من خبلؿ ٤تاكاتو ٢تذا النموذج ُب األسرة،

 مواقف التفاعل االجتماعي ا١تختلفة.
ذلك  باإلضافة إٔب ذلك، فإف االقتداء يؤدم دكره أيضا ُب اكتساب األفراد أ٪تاطا سلوكية سلبية، كمن    

 اكتساب الطفل للسلوؾ العدكا٘ب من خبلؿ مشاىدتو آلخرين يقوموف ّٔذا السلوؾ، سواء ُب إطار األسرة
األجهزة ك القنوات السمعية كاألقراف، أك مشاىدتو ١تادة إعبلمية معينة كأفبلـ العنف اليت تعرض من خبلؿ 

 .البصرية
ة اليت تتم من خبل٢تا تنشئة األفراد، كمن ٙتة ٬تب على لذلك فإف االقتداء يعد أحد األساليب ا٢تام ككفقان      

األفراد الذين ٯتثلوف ٪تاذج قدكة لآلخرين أف يضعوا ذلك ُب اعتبارىم، ْتيث يتعمدكف إصدار السلوؾ اإل٬تايب 
، كيتحكموف ُب السلوؾ السليب، حىت ال يتعلمو األطفاؿ كعقليان  الذم يساعد على تنمية ارتقاء الطفل نفسيان 

 قتداء.باإل
كٕتد اإلشارة إٔب أف فاعلية ىذا ُب عملية التنشئة االجتماعية لؤلفراد تتوقف على مقدار اإلثابة ك العقاب       

الناشئ من تبٍت سلوؾ القدكة، حيث يتبٌت الفرد سلوؾ القدكة عندما يؤدم ذلك إٔب مردكد إ٬تايب بالنسبة لو، كما 
مردكد سليب،كالعقاب مثبل.كذلك تتوقف كفاءة ىذا األسلوب على أنو يتخلى عن ىذا السلوؾ إذ أفضى بو إٔب 
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كمن ٍب فإف كفاءة التنشئة  ،عملية االنتباه للسلوؾ ا١تشاىد، كحفظو كتذكره، ككيفية أدائو ُب ا١تواقف التالية أيضان 
ق من خبلؿ اإلقتداء مشركط بظركؼ معينة منها ما ٮتتص بالقدكة من حيث أ٫تيتو كخصالو كمنها ما يتعل

 با١توقف نفسو الذم ٭تدث فيو عملية اإلقتداء، كمنها ما ٮتتص ٓتصاؿ ا١تقتدل الشخصية.
 ملمح )بروفيل( التنشئة االجتماعية للطفل السوري البلجئ -5

ا١تقصود با١تلمح اك الربكفيل ىي ا١تميزات العامة للشيء أك ا١توضوع ا١تراد ضبطو كٖتديده فيما بعد. فبناء على      
ا٢تيئات األ٦تية كاإلقليمية ا١تهتمة ٔتلف البلجئُت السوريُت خاصة األطفاؿ منهم، كمعطيات الواقع إحصائيات 

ا١تيدا٘ب، كإطالة األزمة ُب سوريا فانو ٯتكن رسم ملمح التنشئة االجتماعية للطفل السورم البلجئ ُب نظرة 
 ا يلي :استشرافية، ٯتس األبعاد السيكولوجية كاالجتماعية كالعبلئقية يتميز ٔت

 .ضعف التكامل بين مختلف مؤسسات التنشئة االجتماعية للطفل البلجئ 
يسجل ضعف التكامل بُت ٥تتلف مؤسسات التنشئة ا١توجهة  في ظل ظركؼ الوسط االيكولوجي اٟتاضن،ف

ىذا الوسط من مساعدات كإعانات كخدمات صحية كغذائية كتعليمية  يوفرهللطفل السورم البلجئ بالرغم ما 
 ..اْب .
 أكغياب الوالدين بعد، بسبب تفككها ا١تادم كا١تعنوم (  ضعف الناتج التنشئي العام لآلسرة السورية 

 البطالة، ا١ترض، الوفاة، الفقداف، السجن،...اْب . حد٫تا،أ
بسبب اضطراب  يشكل النواة األكٔب للضبط االجتماعي، كمن مظاىر ذلك ىشاشة الضبط األسرم الذم    

كضبابية النموذج األبوم ا١تفصلي ُب بناء شخصية الطفل ضمن دائرة عبلقاتو األسرية. الف األسرة بالنسبة إٔب 
 األطفاؿ كا١تراىقُت ٯتكن أف تشكل النواة ا١تركزية لنمو السلوؾ ما قبل االجتماعي ككذا ٪تو مشاعر ا١تسوؤلية ٕتاه

 .1خر كاإليثار، كما ٯتكن أف تكوف األسرة كذلك ا١تنبع األساسي للعداء كالعنفرفاه كخَت اآل
  خاصة الصحية منها ك التعليمية للطفل البلجئ األساسيةتراجع واضح في التكفل بالحاجيات ،– 

     رغم ا١تساعدات اإلنسانية ا١تقدمة ُب بلد اللجوء ٖتت مسميات ٥تتلفة كمن طرؼ ىيئات اغاثية أ٦تية 
 كدكلية كقطرية ..اْب.

 السابقة كأىداؼ ا١تؤسسات التنشيئية القائمة ُب حياة  التناقض والتعارض بين المضامين التنشيئية
 سيما ُب البلداف الغربية.ال؛ الطفل البلجئ

 للفجوة القائمة بُت العناصر ا١تادية كالبلمادية  نظران  شعور الطفل السوري البلجئ باالغتراب الثقافي
كاالجتماعي  لثقافتو األصلية كثقافة ا١توطن أك مكاف اللجوء. كىذا ما يزيد من صعوبات االندماج الثقاُب

 كمن ا١تهٍت.

                                                           
1
 .163ص ،2014سيكولوجية العنف ، اٟتمد ازكم ، الغرب، الدار البيضاء: مطاعة النجاح اٞتديدة ،  
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فوسائل اإلعبلـ اليت يتعاطى معها الطفل السورم البلجئ تركج ُب عدة مواقف ١تضامُت تربوية تنشيئية           
 من قبل . موازية لتلك اليت تتو٢تا األسرة ك ا١تدرسة كدكر العبادة ..اْب.

البعض يعرؼ التنشئة  ، فافلتداخل عنصرم الثقافة كالتنشئة االجتماعية كصعوبة الفصل بينهما إجرائيان  كنظران   
كتوقعاتو كسلوؾ  االجتماعية على أهنا اكتساب الفرد لثقافة ٣تتمع كلغتو كا١تعا٘ب كالرموز كالقيم اليت ٖتكم سلوكو،

أك ىي تشكيل الفرد عن طريق ثقافتو حىت يتمكن من  ٬تابية التعامل معهم.إالغَت، كالتنبؤ باستجابات اآلخرين ك 
 .1اٟتياة ُب ىذه الثقافة

بل ىي العامل  الطبيعية،قد بينت الدراسات أف البيئة الثقافية ذات تأثَت اكرب بكثَت من تأثَت البيئة         
 األساسي ُب تكوين شخصية اإلنساف ك ٖتديد سلوكو، فاإلنساف الذم ٭تي ٔتعزؿ عن الثقافة لن يكوف كائنان 

 . 2بل ٣ترد كائن عضوم اجتماعيان 
الثقاُب التناقض الوجدا٘ب بُت ركاسب اٞتماعات ا١ترجعية للطفل السورم البلجئ كمن مظاىر ىذا االغًتاب     

كأىداؼ ٚتاعات االنتماء اٞتديدة. كاٞتدير بالذكر ُب ىذا السياؽ أف العبلقات بُت ٚتاعة االنتماء كٚتاعة 
 ا١ترجع ٯتكن تقسيمها إٔب ثبلثة أنواع على األقل ىي:

 تكوف ٚتاعة االنتماء ىي كذلك  ٚتاعة ا١ترجع .  : كٖتصل عندماالمطابقة التامة      
 يكفي إل٬تاد توازف نفسي بُت اٞتماعتُت. : فيها ٯتكن إ٬تاد نسق مستقر نسبيان المطاقة النسبية      
ُب ىاتو اٟتالة  "األنا"بُت اٞتماعتُت، فيكوف  : فيو ال ٯتكن للفرد أف يكوف تناسقان عدم التطابق المطلق     

 .1الذم ٯتكن أف يصل إٔب حد ا١ترض النفسا٘ب فيو اٟتَتة كالقلق كالشعور بالذنب كالصراع الداخلي، تؤثر متذبذبان 
ففي الظركؼ الطبيعية كالعادية فاف اٞتماعات ا١تتعددة اليت ينتمي إليها الفرد ٘تده بقوة كبَتة ك٘تنحو الشعور   

بالطمأنينة، كذلك من خبلؿ إشباع حاجياتو ا١تتنوعة ٔتا فيها اٟتاجة لبلنتماء كاألمن. كما كجود ا١تدنية أك الدكلة 
 .2نساف من خبلؿ ذلك التفاعل االجتماعيجل سعادة اإلأإال نتاج اٞتماعات كتنظيمها من 

أننا نكوف ُب بعض  Dockدؾ " "كيشَت مفهـو االنتماء إٔب حاجتنا األساسية لآلخرين، كيرل الباحث         
للبحث عن صحبة اآلخرين ٦تا نكوف عليو ُب ظركؼ أخرل. كمن  الظركؼ أكثر حاجة إٔب االنتماء كأكثر ميبلن 

. ك ىذا ما ينطبق على  3األمثلة على ىذه الظركؼ االنتقاؿ إٔب منطقة أك مدينة جديدة، أك انقطاع عبلقة قوية"
 حاؿ كظركؼ الطفل السورم البلجئ.

 

                                                           
1
 .37ص ،2002يح أبو مغلي،عبد اٟتافظ سبلمة،األردف، عماف: دار اليازكردم العلمية للنشر ك التوزيع،علم النفس االجتماعي،ٝت  

 .172ص  1994علم النفس االجتماعي، فؤاد حيدر، لبناف، بَتكت: دار الفكر العريب،  2
1
 .122ص 1993ك النشر ك التوزيع،  مقدمة ُب علم النفس االجتماعي ك السلوؾ التنظيمي، رياض الزغل ، بَتكت: دار قتيبة للطباعة   

 60.ص 2004مدخل إٔب علم النفس االجتماعي،باسم ٤تمد كٕب،٤تمد جاسم ٤تمد، األردف ،عماف: مكتبة دار الثقافة للنشر  ك التوزيع،  2
نفس االجتماعي،ركبرت مكلفُت،رتشارد غركس،ترٚتة : ياسُت حداد،ـ ك فق اٟتمدا٘ب،فارس حلمي، األردف، عماف: دار كائل للطباعة ك مدخل على علم ال  3

 .119،ص 2001النشر 
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 كىذا ما يؤثر  كترقب آّهوؿ من كاالستقرار،أكاإلحساس بالبل الشعور الدائم بالخوف من المستقبل
كمتابعة  على اتزاف شخصية ىذا الطفل. فاللجوء ترحاؿ أك تنقل قصرم مرىوف بتحسن األكضاع مستقببلن 
 كىذا ما يولد ا٠توؼ االجتماعي. كأحوا٢تا. أخبارىا

 collectiveكأثناء رحلة العذاب للجوء ينخرط الطفل البلجئ ُب أنواع ٥تتلفة من السلوؾ اٞتمعي  
behavior  توؾ"ك  "ملغراـ"الذم يعرفو كل من" Milgram & Tock  بأنو سلوؾ غَت منتظم ينشا"

كال تكوف لو خطة ٖتكم مساره فيصعب التنبؤ بتطوراتو، كىو يعتمد على التأثَت ا١تتبادؿ بُت األفراد  ،تلقائيان 
 .1ا١تشاركُت فيو

عد كاإلشاعات ت –حالة االعتقاد بوجود خطر داىم يهدد ٚتع من الناس فيهرعوف ُب كل االٕتاىات  -كالذعر  
٣تريات اٟتياة اليومية للطفل السورم ُب اكراىات مسَتة ترحالو كتسسم طبع تمن مظاىر السلوؾ اٞتمعي الذم 

ُب آّتمعات اٞتديدة أك البديلة. حىت  األمر الذم يزيد من صعوبة انغراسو للبحث عن مكاف اللجوء ا١تناسب.
 كاالمتداد اٞتغراُب ..اْب. الدين،ك كإف تقاٝتت معو بعض العناصر كاللغة، 

 فوجوده ُب بلد اللجوء يتطلب غموض محتمل لمفهوم الهوية وأبعادىا عند الطفل السوري البلجئ ،
 ويات أخرل. منو مركنة معينة للعيش كاالندماج، الذم يشكل مع عامل الزمن بركز ى

ُب علم النفس االجتماعي يتجلى ُب فكرة مركبة تبُت -G.Fisher "فيشر"كما يعرب عنو   –مفهـو ا٢توية ك       
أم تعبَت عن حصيلة التفاعبلت ا١تعقدة بُت الفرد  ٘تفصل السيكولوجي باالجتماعي على ا١تستول الفردم،

الذم يكونو الفرد أك الفاعل االجتماعي عن نفسو كعن كاآلخرين كآّتمع. إف ا٢توية ىي الوعي االجتماعي 
 . 1ا١تواضيع كاألشياء احمليطة بو، ُب إطار عبلئقي خبلؿ سَتكرة تنشئتو االجتماعية

ف كاف تقدير الذات ىو ٤تصلة تقييم الفرد لذاتو بأبعادىا إكم أف الذات ىي كاحدة من مقومات ا٢توية، فكْت    
ف تقدير الذات مفهـو أيرل  Rosemburg "ركزنربغ"ف العآب إة كاألخبلقية، فالعقلي االنفعالية، اٞتسمية،

 .2ىذه ا١توضوعات إحدليعكس إتاىا ٨تو كل ا١توضوعات اليت يتعامل معها، كالذات 
 فا٢توية ىي صماـ األماف لضماف االستمرارية بُت ا١تاضي كاٟتاضر. 
 العبلقات الطبيعية مع اآلخر ا١تختلف عن الطفل : كيتجلى ذلك ُب تكوين صعوبات في التواصل االجتماعي

السورم البلجئ ُب اإلطار ا١ترجعي الثقاُب كاالجتماعي، ٦تا يصعب عليو التوافق كاالنتماء ُب الوسط اٞتديد. 
فالتواصل ىو الطريق  اجتماعية،ف بالتواصل ( االتصاؿ) ٨تقق عدة حاجات منها ما يتعلق با٢توية كأخرل أل

 William Schutz "كيلياـ سوتز"الذم من خبللو نكوف عبلقات اجتماعية مع اآلخرين. كعآب النفس 
اٟتاجة للتضمُت، أم أف نكوف منضمُت مع -كصف ثبلثة أنواع من اٟتاجات االجتماعية للتواصل ىي: 

                                                           
 .89ص ،مدخل إٔب علم النفس االجتماعي ، ركبرت مكلفُت، مرجع سابق  1
 .113ص2013، نات–الرباط: مطبعة الرباط قضايا ُب علم النفس االجتماعي،ا١تصطفى حدية،ا١تغرب،  1
 .83ص  مرجع سابق،علم النفس االجتماعي، 2
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-الرغبة ُب ٦تارسة تأثَت ما على اآلخرين. اٟتاجة أك الرغبة ُب السيطرة ، إم -اآلخرين ُب ٚتاعات ٥تتلفة. 
 1مقبولُت عند اآلخرين إننااٟتاجة للعاطفة، أم الشعور با١تكانة ك 

كىو  اىتم ُب دراساتو بعملية التطبيع االجتماعي كأثرىا ُب تعلم القيم  كامتصاصها، "ماورر"كأف الباحث        
قد فشل ُب أف ٯتتص الكثَت من عوامل الضبط ا٠تارجي اليت نو أيرل أف اٞتانح يعا٘ب من نقص ُب عملية التعلم، ك 

        2ٯتكن أف تكف عدكانو ا١توجو إٔب ا٠تارج، لذلك يستمر ُب تصارعو مع العآب ا٠تارجي
 فالثقافة كالتواصل اٞتماىَتم كالوسائل السمعية البصرية ٯتكن اعتبارىا قطاع خاص ُب ميداف أكثر اتساعان      

كىو التواصل (االتصاؿ) االجتماعي، كيشمل ىذا ا١تفهـو كذلك التعليم كاالنتخابات السياسية، سرب اآلراء 
 .3كالطقوس االجتماعية ..اْب

 
أف ظواىر التواصل ٖتكم كل  كلقد أيقن ٚتيع ا١تتخصصُت ُب ٥تتلف العلـو ك قسم اكرب من اٞتمهور حاليان       

عل التطور الذم أحرزتو كسائل التواصل اٞتماىَتم (الكتلي) كل ا١تظاىر االجتماعية األخرل،
communication de masse  تشكل بوضوح ميزة تسيطر على اٟتضارة العا١تية حاضران . 

: " أف البحث ُب الظاىرة االجتماعية يتمركز أكثر Michel Faucault "ميشاؿ فوكو"كلقد صرح      
 . 1فأكثر على عملية التواصل"

  إما بسب االنقطاع التاـ أك التذبذب ُب التمدرس، أك المسار التعليمي للطفل السوريتذبذب :
على  الوسائل ...اْب كىذا يؤثر سلبان  مواصلة الدراسة ُب كضعيات غَت مبلئمة كمساعدة ( ا١تكاف، ا١تؤطر، ا١تقرر،

فا١تدرسة أىم  اال٨تراؼ. مواقفحاالت التسرب ك التحصيل العلمي للطفل البلجئ كيزيد من احتماؿ كقوعو ُب 
كالذم يعٍت اٟتركة االجتماعية العليا التصاعدية اليت  Social Mobilityعامل من عوامل اٟتراؾ االجتماعي 

 ترقى بالفرد إٔب ا١تستويات االجتماعية ك ا١تهنية ُب آّتمع ا١تعاصر.
 :المعالجة اإلعبلمية لبلزمة السورية و حتمية اللجوء 
االستبلب الثقاُب الغزك ك كسائل اإلعبلـ ُب عصرنا اٟتإب كسيلة فعالة كقادرة على ٖتقيق غدت              

 ا١تباشر على العقوؿ ١تا ٖتدثو من تغيَت ُب طبيعة كالقيم كا١تعايَت كحىت العادات.   
السورية ٔتا فيها فاألثر الًتاكمي للمحتويات اليت تنشرىا كتبثها كسائل اإلعبلـ ا١تتخلفة حوؿ معضلة األزمة      

ُب سلوكات األفراد ُب ٥تتلف  النزكح، التهجَت كاللجوء يظهر مستقببلن  الفقداف، ظاىرة التفجَت، القتل، الدمار،

                                                           
1  communiquer autrement,Mohssen Benzakour,maroc,al jadida:EDISOFT,2011,pp118-119 

 .95ص 2007ك التوزيع،  عنب مليلة: دار ا٢تدل للطباعة  ك النشر ،السلوؾ اال٨تراُب ك اإلجرامي، جابر نصر الدين ، اٞتزائر   2
3
 -les formes de la communication. (Jacque Durand paris :dunod 1981p20). 

1
 .13ص   2013 برنت-،نور الدين رايص، ا١تغرب فاس: مطبعة انفو-التعبَت الشفوم ك التعبَت الكتايب –سر التواصل   
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بذلك فئة  كٗتتلف مستويات ىذا التأثَت ْتسب خصوصيات كل مرحلة عمرية كأكثرىا تأثران  ٣تاالت اٟتياة.
 األطفاؿ.

ة اإلعبلمية ُب دٯتومتها كشدهتا تغيَت كحىت التعديل ُب االٕتاىات األساسية كمن آثار تلك ا١تعاٞت             
الراشدين كاألطفاؿ ٨تو موضوعات جوىرية ُب الشخصية القاعدية، ألف ُب ىذا التغيَت أك التعديل ٚتلة من 

ٔب كظيفة تنظيم الوظائف تقدمها االٕتاىات كوظيفة التكيف، كظيفة الدفاع عن الذات، كظيفة ا١تنفعة باإلضافة إ
 .1ا١تعرفة

كاليت  ٣تتمع ا١تعرفة ىو ما يوصف بو آّتمع الكوف اٞتديد الذم يستمد قوة كجوه من الثورة التقانية             
كشبكات  ترتكز باألساس على تطور تقنيات: اٟتواسيب كاالتصاالت كالوسائط ا١تستغلة لفضاءات االنًتنت

من بعض مواضعها العدكانية كمظاىر العنف خاصة العنف الرمزم. كُب ىذا كاليت قد تتض التواصل االجتماعي.
ُب ٖتليلو السوسيولوجي  Pierre Bourdieu "بيار بوديو"السياؽ يوٕب العآب السوسيولوجي الفرنسي 

سلطة  ٖتفظكالقوانُت اليت  ٌت ا١توضوعية اليت ٘تثلها التشريعاتبىذا النوع من العنف يتجسد ُب ال أفللعنف، كيرل 
 كاالعًتاؼ كالقبوؿ للقوانُت ا١تسيطرة. العقلية الذاتية اليت تبدك ُب مقوالت اإلدراؾ البٍتكما تظهر ُب  ا١تهمنُت،
 .2كاٞتماعاتاألفراد ىذا الشكل من العنف ٘تارسو الدكلة على  كما يرل

ليت ٘تارس العدكاف،  كلكن كال ٯتكن اٞتـز بأف األطفاؿ يقلدكف كل ما يشاىدكنو من شخصيات ُب التلفزيوف كا  
١تا تًتكو ىذه ا١تشاىد التلفزيونية العدكانية من آثار تراكمية ُب إتاىات األطفاؿ كسلوكياهتم فإهنا تثَت لديهم  نظران 

الدكافع العدكانية كتعزز كجودىا نظرا لكثرة تكرارىا، باإلضافة إٔب ذلك فإف األطفاؿ يقلدكف ما يشاىدكنو من 
فمواقف القلق اليت تعتمد  ها الشخصيات األسطورية اليت تظهر من خبلؿ مشاىد التلفزيوف،عنف كعدكاف ٘تارس

بعض تلك ا١تشاىد من أجل جذب انتباه ا١تشاىدين يثَت ُب نفوس األطفاؿ أنواعا غريبة من القلق  نان اعليها أحي
 قد يتطور بعضها إٔب قلق عصايب مرضي.

 خاتمة
إٔب اعتبار التنشئة االجتماعية نتيجة تفاعل بُت التكوين البيولوجي العاـ كالبلوغ طرؽ إليو ٩تلص تبناء إٔب ما ًب ال

 كالنضج التفاعل االجتماعي التعليم كالتوجيو.
للمؤثرات االجتماعية كما  ، كمستجيبان كإهنا تدؿ ُب معناىا العاـ على العمليات اليت يصبح ّٔا الفرد كاعيان    

، كما تفرضو من كاجبات على الفرد حىت يتعلم كيف يعيش مع اآلخرين تشتمل عليو ىذه ا١تؤثرات من ضغوط
 كيسلك معهم مسلكهم ُب اٟتياة.

                                                           
اٞتهوية ا١تطبعة  –، اٞتزائر ، قسنطينة: ديواف ا١تطبوعات اٞتامعية ٢2تامشي لوكيا،طمفاىيم أساسية ُب علم النفس االجتماعي، جابر نصر الدين ،ا 1

 .95-94،ص .ص 2006قسنطينة،
 .13 نف، مرجع سابق، صسيكولوجية الع 2
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كلكن ُب ظل  ُب ٣تتمع الكبار يشاركهم نشاطهم كٯتارس حقوقو. فهي بذلك العملية اليت يصبح ّٔا الفرد عضوان 
ابتداء من  يها اللجوء إٔب أماكن أكثر أمنان إطالة األزمة السورية سيعرؼ الشعب ا١تزيد من حركية تنقل السكاف ٔتا ف

ا١تزيد من التشتت كالعجز  دكؿ اٞتوار، كْتكم ا١تعطيات السياسية كاالقتصادية للعآب العريب، الذم يعا٘ب حاليان 
ا كارتباط الكيانات العربية با٠تارج أكثر ٦ت التقليدية ا١تتناقضة تالوالءاكالًتاجع كفقداف السيطرة على مصَته كتفاقم 

 ترتبط بنفسها.
يئات كا١تنظمات الدكلية الداعمة يبقى على الدكؿ كا٢ت ثر ملمح التنشئة االستشراُب ا١تشار إليو أنفان أكللتقليل من 

للحراؾ االجتماعي كالسياسي اال٬تايب ُب آّتمع السورم خاصة دكؿ اٞتوار أف تتجاكز الظرفية كا١تناسبتية كالتنازؿ 
كمنسق  أفضلتكفل البحث عن قاسم إنسا٘ب مشًتؾ بغية جل أٟتها كمواقعها اٞتواسًتتيجية من صاعن بعض م

ُب  خدماهتا لبلجئُت السوريُت خاصة فئة األطفاؿ منهم ألهنا أكثر الفئات العمرية تأثران ك يزيد من فاعلية مساعدهتا 
 ا١تواطنة. األمر الذم ٯتهد لتجسيد مفهـو .قببلن تكمس تنشئتها االجتماعية حاليان 
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 البلجئوف السوريوف والحياة االجتماعية الخاصة بيـ
 ) واقع بيئة وواقع حياة إنساف ببل وطف(

 السعودية -جامعة القصيـ -الدكتورة: صابريف عوض حسف سبلمة حسيف
 مقدمة :

، حيث فة كالمكاريث االجتماعية بالعالـتعتبر الدكؿ العربية مف أكثر الدكؿ ذخرا بالثقا     
، فعمي الرغـ مف كجكد ياة كؿ إنساف عربيأف الحياة االجتماعية ليا حضكر كبير في ح

عديد مف التحديات إال أف الحياة اإلجتماعية كالثقافة العربية ليا طابع خاص كمميز لدم 
 . كأىـ تمؾ التغيرات التي تحدث ىي ؾ  تغيرات عديدة مرتبطة بالتغير االجتماعيالدكؿ فينا

 التغير الثقافي  -أ
 التغير البنائي كالتغير التنظيمي  -ب
 الطبقة االجتماعية  -ج
 التدرج االجتماعي  -د

فتعتبر التغيرات التي تحدث في الظكاىر الثقافية مثؿ المعرفة كاالفكار كالمذاىب الدينية 
كاالخبلقية عمييا جدؿ طكيؿ حكؿ أييما أكسع نطاؽ كأعـ التغير الثقافي أـ التغير 
االجتماعي، كلكف حقا كبدكف جداؿ أف التغير الثقافي يؤثر كبقكة كعمؽ في معظـ جكانب 
المجتمع ، فمثبل إذا حدث تغير أيدكلكجي فإنو يؤثر كبعمؽ في معظـ جكانب المجتمع 

السياسية كاالقتصادية كالتربكية كالقكمية كما الييا كلكف البد أف الفكرية كالمذىبية كالنظـ 
يؤخذ في االعتبار أف المجتمع ىك البكتقة التي تتفاعؿ فييا عناصر كمككنات ثقافة الجيؿ 
كأفكاره كقيمو ، كأف إنتشار أك جمكد االنماط الثقافية المتكارثة أك المستحدثة إنما يرجع الي 

الجمعي كمبمغ أكضاع رضاء المشاعر الجمعية كتطكيعيا مبمغ تقبؿ كتكيؼ العقؿ 
 .1كتركيضيا لتمثؿ ما تأتي بو مف تغيرات خارج البناء االجتماعي

فتسكد معظـ المجتمعات االنسانية حالة مف التنكع في تركيبتيا العرقية فيناؾ إختبلفات ليس 
عمي أسس قكمية  بيف المجتمعات المتخمفة فحسب بؿ ىناؾ تنكعات داخؿ المجتمع الكاحد

                                                           
 11، ص 2004إلياـ ببلؿ ، مبادئ عمـ اإلجتماع ، دار الجامعة لمطباعة كالنشر ، القاىرة ،  1
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، مما كاف كال يزاؿ يضع تمؾ المجتمعات عمي محؾ االختبار مذىبيةأك سبللية –أك دينية 
 .مع ظاىرة التنكع كاالختبلؼلبياف مدم قدرتيا عمي التعاطي االيجابي 

كنات العرقية كتشير التجارب البشرية بشكؿ عاـ الي كجكد نمطيف مف التفاعؿ بيف المك
، النمط االكؿ ىك ذلؾ الشكؿ مف التفاعؿ السمبي المتمثؿ بسيادة المختمفة لممجتمعات

الحركب التي دارت بيف التعصب كالذم تجسدت مظاىره في عمميات الصراع كالصداـ ك 
 .ؼ االجتماعي كالسياسي كاالقتصادم، كبقيت تمؾ الشعكب في حالة التخمالشعكب

ت بيف الفرؽ كالطكائؼ المبنانية في كما أف ىناؾ النمكزج المبناني كالحرب االىمية التي حدث
الربع االخير مف القرف المنصـر باالضافة الي التعصب القكمي مما دفع العديد مف الطكائؼ 

 .1كالفرؽ الي المجكء الي دكؿ عديدة كمنيا االتحاد السكفييتي
، عمما أنيا لـ تحظي بحظ كافر مف الدراسات التاريخية  عتبر دمشؽ مف أقدـ الدكؿ العربيةفت

 فكانت الكتابة عنيا قميمة. 
متزج  فكاف العرب قبؿ االسبلـ يعرفكىا معرفة جيدة كما أف لبث أف تـ فتحيا باإلسبلـ كا 

 العرب بدمشؽ كىنا كانت العديد مف المكاريث االجتماعية الخاصة بدمشؽ " سكريا ".
دة بسكريا كلجكء العديد مف االفراد الي العديد مف الدكؿ منيا العربية كلكف بعد الحرب المجك 

كاالجنبية نجد أف ىناؾ العديد مف  العبلقات االجتماعية التي قد تقطعت كعادات كممارسات 
مختمفة اليمكف أف تككف مف السيؿ ممارستيا في دكؿ غريبة كليا ثقافة كأعراؼ مميزة 

 .لآلجئيف السكريف
أف البلجئ السكرم بكؿ تاريخو كعبلقاتو كمكاريثو االجتماعية مف أعياد كمف ىنا نرم 

كمناسبات زكاج كطبلؽ يجد مشكمة في تأقممو بالحياة األجتماعية  الجديدة فميس مف السيؿ 
عمي البلجئيف السكرييف الربط بيف حياتيـ االجتماعية الخاصة كبيف بمد المجكء التي بيا حياة 

 . مشكمة الدراسة فة فمف ىنا تككف الفجكة كتجيئ اجتماعية كثقافية مختم
 الفصؿ األوؿ

 إلطار المنيجي لمبحثا
 :أوال : مشكمة البحث 

                                                           
ىيكا حاجي ديمكيي ، االتجاىات التعصبية بيف الجماعات العرقية ، دراسات ميدانية في إقميـ ككردستاف العراؽ ، أربيؿ ،  1

 .7، ص 2008
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 ىؿ يمكف أف يشكؿ الخاصة مف البلجئييف السكرييف حياة إجتماعية خاصة بيـ ؟  -
   -كمنو يندرج اسئمة فرعية :

السكريييف أف يمارسكف مناسباتيـ االجتماعية في بمد المجكء بشكؿ  ىؿ يمكف لبلجئييف -
 طبيعي ؟ 

ىؿ تتأثر نظرة البلجئييف السكرييف لممستقبؿ لخضكعيـ لحياة إجتماعية جديدة  ككتتأثر  -
 شخصيتيـ بالبيئة اإلجتماعية  أيضا؟ 

ث الزكاج كالطبلؽ ىؿ لمثقافة المغايرة أثر عمي عادات كتقاليد البلجئييف السكرييف مف حي -
 كممارسة المناسبات الخاصو بيـ؟ 

 ىؿ المجئ السكرم يككف ذك بعد إجتماعي كاحد أـ يدمج بيف ثقافتو كثقافة بمد آخر ؟ -
 ىؿ سيككف البلجئييف السكرييف مف الميمشيف في التنمية االجتماعية لدم بمد المجكء ؟ -
ذات ككمارسة عاداتو أـ التعايش ىؿ سكؼ يككف ىدؼ البلجئييف السكرييف البحث عف ال -

 مع الخكؼ في بمد المجكء ؟ 
 ىؿ يككف معرفة الغير مف عادات كحياة إجتماعية ىدؼ أـ نسياف كطف ككاقع اليـ ؟  -
ىؿ تطغي المتغيرات االجتماعية مف عكلمة كتحديث كغيرىا مف كسائؿ حديثة في بمد  -

 ؟ ييف السكرييفاعية الخاصة باالاجئالمجكء عمي نمط الحياة االجتم
ىؿ عندما يمارس البلجئييف السكرييف حياتيـ االجتماعية بحرية تامة سيحققكف  -
 ؟ خصياتيـ المتكاممة في بمد المجكءش

 : ثانيا : ىدؼ البحث
الجديدة  اإلجتماعية معرفة مدم تأقمـ البلجئ السكرم مع إحتبلؼ العادات كالمكركثات - 

 عميو. 
 : ىمية البحثثالثا : أ

تتمثؿ بتكفير بيانات كمعمكمات تساعد صانعي القرار في الدكؿ في تصميـ كتنفيذ برامج  -
تساىـ في تقديـ السكرييف حتي يمكنيـ التعايش في بمد المجكء كحتي  ييفخاصة بالبلجئ

 .الخدمات ليـ ايضا
 كما أف ىناؾ أىمية كبيرة لمبحث لتعريؼ البلجئييف السكرييف مدم ثقافة كتغيرات بمداف -

 .المجكء
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 : رابعا : المنيج وأالدوات
 منيج دراسة الحالة -أ ( -:أكال : المناىج 

كىك المنيج الذم يتجو الي البيانات العممية المتعمقة بو كحده سكاء كاف فردا أك           
جماعة أك مؤسسة ، كىك مفيكـ عمي أساس التعمؽ في مرحمة معينة مف تاريخ الكحدة أك 
دراسة جميع المراحؿ التي مر بيا المجتمع ، كذلؾ بقصد الكصكؿ الي تعميمات عممية تتعمؽ 

راد دراستيا كيعتبرىا مف الكحدات المتشابية كسكؼ تستخدـ الباحثة ىذا المنيج بالكحدة الم
لمتعمؽ في دراسة حالة البلجئ السكرم في حالة تعايشة في بمد المجكء كما بيا مف متغيرات 

 .1عديدة في الحياة االجتماعية كالعادات كالتقاليد كغيرىا
  المنيج السوسيوأنثروبولوجي –ب( 

سياؽ دراسة الحياة االحتماعية الخاصة باالجئييف السكرييف كعبلقتيا في  في           
تككيف مبلمح خاصة بيـ كحرية ممارستيا كجدت الباحثة مف الضركرم إستخداـ عذا المنيج 
بببلغة ككياسة لمتعبير عف كجية نظر الباحثة اتجاه مشكمة بحثيا لمتعبير عف كاقع تغير 

غير إجبارم لعاداتو كحياتو اإلجتماعية الخاصة بو كمف ثـ إجتماعي عمي البلجئ السكرم كت
الي دراستيا عف قرب  إكتشاؼ أشياء لـ يكف يتسني ألحد الكصكؿ الي فيميا بدكف التقرب

، فكاف مف الضركرم إختيار ىذا المنيج كذلؾ ألنو يجمع بيف الكـ كالكيؼ مما أك معايشتيا
 .  1يساىـ في التكصؿ الي معمكمات كنتائج دقيقة

 ثانيا : االدكات  البحثية : 
ال يمكف أف يحقؽ البحث العممي أىدافو المرجكة إال إذا كانت عممية جمع بيانات           

مصممة عمي أساس عممي كدقيؽ ألف ىذه البيانات تمثؿ مكضكع البحث الذم يسعي 
مراحؿ البحث  الباحث تحقيقو كلذلؾ فإف عممية جمع البيانات تعتبر مف العمميات اليامة في

 .  2العممي
 المقابمة : –( 1 

                                                           
 .351، ص 2000محمد محمكد الجكىرم كآخركف ، طرؽ البحث االجتماعي ، العمرانية ، جيزة ،  1
، 1997كضكع كالمنيج " ، دار المعرفة الجامعية ، االسكندرية ، محمد محمكد الجكىرم ، عمـ االجتماع النظرية " الم 1

 . 280ص 
محمد عاطؼ غيث كآخركف ، مجاالت عمـ االجتماع المعاصر ، دار غريب لمنشر كالطباعة ، االسكندرية ، الطبعة  2

 . 204، ص 1995االكلي ، 



 تركيب-م، جبهعة أديبهبى14/5/2016-13 األحببث العلوية احملكوة املشبركة يف املؤمتر العلوي الدويل األول: الالجئوى السوريوى بني الواقع واملأهول

514 
 

، كىذا التفاعؿ يككف مكجيا مف أحدىما ادثة تأخذ تفاعؿ كتجرم بيف فرديففالمقابمة ىي مح
 . 1الي اآلخر لمحصكؿ عمي معمكمات دقيقة كبيانات تفيد في دراسة مكضكع معيف

كتييئة جك المقابمة حيث كإلجراء المقابمة البد مف إستثارة الدافع لدم المبحكث لئلستجابة 
 .  2يخصص لممقابمة الكقت كالمكاف كالظركؼ المناسبة

حيث يمكف عف طريؽ المقابمة كجيا لكجو التعرؼ عمي مشاعر كدكافع كاتجاىات النفس  
 . ف طريؽ كسائؿ أخرم لجمع البياناتالبشرية كىذا ما يصعب الحصكؿ عميو ع

 ( المبلحظ:  2
جمع البياتات كمف أىـ األشياء األساسية في بحث ظاىرة ، تعد المبلحظة مف أىـ كسائؿ 

حيث أف ىناؾ بعض أنماط الفعؿ اإلجتماعي الذم اليمكف فيميا حقيقيا إال مف خبلؿ 
 مشاىدة حقيقية بمعني رؤيتيا رؤم العيف .

كتتميز المبلحظة عف غيرىا مف طرؽ جمع البيانات بأنيا تسجؿ السمكؾ بما يتضمف مف 
 البيئية التي تحيط بالفرد كتتصؿ ببعض جكانب سمككو . مختمؼ العكامؿ

كسكؼ تعتمد الباحثة عمي أداة المبلحظة كىذا يمكنيا مف مبلحظة سمكؾ بعض االفراد 
السكرييف البلجئييف مع المعرفة بمدم تغير حياتيـ االجتماعية الخاصة كذلؾ بما كاف عمييا 

 (1. ) 1في الماضي
 االستبياف : -3

 ت الميمة جدا في أم بحث عممي .كىي مف االدكا
 كىناؾ شركط عامة إلعداد إستمارة اإلستبياف أك عند تصميميا : 

 أف تككف قصيرة بقدر اإلمكاف . -1
 أال تحتاج أسئمتيا الي إجابات طكيمة . -2
 صياغة األسئمة بأسمكب سيؿ كألفاظ معرفة ال تحمؿ أكثر مف إجابة . -3
 أال تشتمؿ عمي كقائع . -4

                                                           
ة دار المعارؼ االسكندرية ، دف ، ص،ص غريب عبدالسميع غريب ، مناىج البحث العممي " مكقؼ ةإتجاىات " منشأ 1

265 ،266 . 
2 Festing Leon and retz ،research in the beharal ،ny ،orgdan press ،1944 ،p 342. 

تجاىات معاصرة "  ، منشأة دار المعارؼ  ، االسكندرية ،  1 قبارم عبدالسميع غريب ، مناىج البحث العممي" مكقؼ كا 
 .266، 265،ص 200، ص 2000
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 رج االسئمة .تد -5
 .1أال يشتمؿ السؤاؿ عمي أكثر مف فكرة كاحدة  -6

 كالبد مف التمييز بيف نكعيف مف اإلستبياف كىما 
: كىك عبارة عف نكع مف االسئمة اإلجابات القصيرة غالبا مكافؽ اك  اإلستبياف المغمؽ -1

 غير مكافؽ . 
 : كىكعبارة عف أسئمة مقالية اإلستبياف المفتوح  -2

 النظرية الموجية لمبحث :  خامسا :
لف يثير فيـ أبعاد الحياة االجتماعية الخاصة بأالجئييف السكرييف إال مف خبلؿ         

عبلقتيا القكية بالبيئة االجتماعية التي يعيش بيا كما يكجد بيا مف متغيرات أجتماعية مف 
ىاما في تفسير العبلقة عادات كتقاليد كثقافات ، لذلؾ فإف النظرية السكسيكلكجية تمعب دكرا 

بيف الحياة االحتماعية الخاصة بيـ كبيف بيئة ألمجكء كمف أىـ المؤشرات التي تكضحيا 
 .2النظرية أىـ الممارسات كالعادات ، الزكاج ، الطبلؽ ، كالنظرة المستقبمية

لذلؾ تسعي النظرية اإلجتماعية في تحقيؽ معرفة مثالية إلكتشاؼ أبعاد الحياة االجتماعية 
المغايرة لآلجئ السكرم في ظؿ كركثو حياة إجتماعية خاصة بو كذلؾ مف خبلؿ معرفة 

 معمكمات كتفسير كتحميؿ كاقع إجتماعي مممكس . 
ا البحث تعرؼ إسـ نظرية ذلذلؾ كجدت الباحثة أنو مف اىـ النظريات التي سكؼ تخدـ ى

كالمؤثرة في  " حيث تؤكد ىذه النظرية عمي أىمية العبلقات اإلنسانية المباشرةالتفاعؿ
تدرس نتائج  ، كترجع أىمية النظرية في البحث مف عدة نكاحي ، فنظرية التفاعؿ المجتمع

ص ىذ التفاعؿ التفاعؿ بيف األفراد ألآلجئييف كبيف غيرىـ مف أفراد بمد ألمجكء كذلؾ يمكف فح
 ألكثر مف منظكر 

 :    المنظور السياسي -1
لسكرييف مف كىك مف حيث كسائؿ الضبط اإلجتماعي في بمد ألمجكء كمدم حماية الؤلجئييف ا

 .قبؿ اإلجيزة الحككمية

                                                           
 .11، ص 1995محمد عاطؼ غيث كآخركف ، مجاالت عمـ اإلجتماع المعاصر " أسس نظرية كدراسات كاقعية "  1
النظرية المعاصرة لعمـ اإلجتماع، دار المعارؼ الجامعية، االسكندرية،  ، فيعادؿ مختار اليكارم، عبدالباسط عبدالمعطي 2

 .320 – 315، ص 1996
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 : المنظور البنائي -2
تأقمـ  ام التقسيمات الرأسية كاألفقية لكافة األماكف كالمدف كالمحافظات في بمد المجكء كمدم

  ألآلجئييف السكرييف في ىذا المجتمع.
 : الثقافي رو المنظ -3

أم المعايير التي ييدؼ الييا البحث مف تغيرات في الحياة االجتماعية الخاصة  بالبلجئييف 
السكرييف  كربطيا بقيـ كمعايير كحياة إجتماعية خاصة ببمد ألمجكء مف خبلؿ ممارستيـ 

 .1لمنماسبات االجتماعية كعادات الزكاج كالطبلؽ في ىذا المجتمع 
سة الحياة االجتماعية الخاصة بالآلجئ السكرم بمعزؿ عف لذلؾ ترم الباحثة أنو اليمكف درا 

كؿ ىذه المناحي كالمنطكرات كخاصة المنظكر الثقافي كالذم ىك حجر األساس لفيـ أم 
 حياة إجتماعية كثقافية ألم فرد . 

 سادسا  : مفاىيـ البحث 
 مفيـو ألمجوء :  -1

حياتو ، أك خكفا مف  ىك الشخص الذم ييرب مف بمده إلى بمد آخر خكؼن عمى لبلجئ
 .السجف أك التعذيب ، كبتعدد أسباب المجكء تتشكؿ أنكاع المجكء

 -حؽ المجوء:
ىك مفيـك قضائي قديـ يقضي بإعطاء الشخص الذم يتعٌرض لبلضطياد بسبب آرائو  

السياسية أك المعتقدات الدينية في بمده كالتي قد تككف محمية مف قبؿ سمطة أخرل ذات 
 .1جنبي الفرصة لو لمتعبير عف آراءه.سيادة ،أك بمد أ
 أنواع المجوء

 لمجوء السياسي
المنشقيف عف جيكشيـ أك  المجكء السياسى يتـ منحو لمشخصيات المشيكرة، كالقادة

 .، كلمناشطيف السياسيفحككماتيـ
 المجوء الديني

                                                           
، كبلسيكية " دار المعاؼ ، القاىرةعمي ليمة ، النظرية اإلجتماعية المعاصرة " دراسة عبلقة اإلنساف بالمجتمع " النظرية ال 1

 . 68-67، ص،ص  2000الطبعة الثالثة ، 
 .76أسماعيؿ زقزكؽ ، الميمشكف بيف النمك كالتنمية ، مركز البحكث العربية كاالفريقية ، دف ، ص  1
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المجكء الديني ىك أف يقـك الشخص بالمجكء إلى دكلة أخرل بسبب تعرضو لئلضياد بسبب 
 .الديف أك المعتقدات البلدينية

 المجوء اإلنساني
المجكء إلى دكلة أخرل داخؿ أك خارج الكطف بسبب الحركب أك النزاعات االثنية أك العرقية، 
كىناؾ دكؿ تعيد البلجئيف إلى بمدىـ األـ بعد إنتياء ىذه الصراعات، كدكؿ أخرل تبقييـ 

ألخرل بسبب الككارث  مجكء مف دكلة عمى أرضيا. المجكء الغذائي أك االقتصادم كىك ال
 .1البيئية التى تسبب المجاعات، كىك غالبا غير معمكؿ بو حاليا

  -التعريؼ االجرائي لمجوء :
ىك ىجرة  قسرية التككف ليا أم ىدؼ كال إتجاه نحك بمد معيف نتيجة لصراعات داخمية 

 .كالقاليد كالمكركثاتفي العادات  عرقية أك حركب داخمية تؤدم الي إبادة بشرية  كتمزؽ
 مفيـو الحياة اإلجتماعية :  -2

 أوال : التعريؼ بالمجتمع :
المجتمع لغة: مشتؽ مف الفعؿ " اجتمع ضد تفرؽ"، ك المجتمع " مكضع االجتماع أك 

 الجماعة مف الناس ".
: " كؿ مجمكعة أفراد تربطيـ رابطة ما معركفة لدييـ ك ليا أثر دائـ أك المجتمع اصطبلحا

 ."في حياتيـ ك في عبلقاتيـ مع بعض مؤقت
  -ثانيا : تعريؼ الحياة االجتماعية :

إف االجتماع اإلنساني ضركرم، كيعٌبر الحكماء عف ىذا بقكليـ اإلنساف مدني بالطبع أم ال 
نو أف ا سبحانو ، ك بياالذم ىك المدنيػة في اصطبلحيـ كىك العمراف بد لو مف االجتماع

لغذاء ك ىداه إلى التماسو بقاؤىا إال باعمى صكرة ال يصح حياتيا ك  وركبخمؽ اإلنساف ك 
، إال أف قدرة الكاحد مف البشر قاصرة عف ما ركب فيو مف القدرة عمى تحصيموبك بفطرتو، 

ك فرضنا منو أقبؿ ما لغير مكفية لو بمادة حياتو منو. ك تحصيؿ حاجتو مف ذلؾ الغذاء 
ثير مف الطحف ك العجف ك فبل يحصؿ إال بعبلج كىك قكت يـك مف الحنطة، يمكف فرضو ك 

 بصناعات كؿ كاحد مف ىذه األعماؿ الثبلثة يحتاج إلى مكاعيف ك آالت ال تتـ إالك  الطبخ،
                                                           

م ، مجد الديف محمد بف يعقكب ، القامكس المحيط ، دار الفكر لمطباعة ك النشر ك التكزيع ، لبناف ، فيركز آباد 1
 .139ـ ، مادة )ج.ـ.ع(، ص1999ىػ/ 1420
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مف غير عبلج فيك أيضا يحتاج في تحصيمو  ىب أنو يأكمو حبان ك  ...متعددة مف حداد كنجار
س الذم يخرج الحب مف ك الدر حبػا إلى أعماؿ أخرل أكثر مف ىذه مف الزراعة كالحصاد 

نائع كثيرة أكثر مف األكلى صتعددة ك يحتاج كؿ كاحد مف ىذه آالت مغبلؼ السنبؿ، ك 
، فبل بد مف اجتماع القدر الكثيرة بذلؾ كمو أك ببعضو قدرة الكاحديستحيؿ أف يفي بكثير، ك 

ألكثر  مف أبناء جنسو ليحصؿ القكت لو كليـ، فيحصؿ بالتعاكف قدر الكفاية مف الحاجة
 .1منيـ بأضعاؼ 

فالحياة االجتماعية الكؿ فييا يعرؼ قدرة ، الكبير يرحـ الصغير ، كالصغير يكقر الكبير ثـ 
بيف الطريقة السميمة التي يجب أف يسمكيا فرد مف أفراد ىذا المجتمع مف إتقاف كعكف 

 .  2جتماعيةكمساعدة لغيره كذلؾ بغاية مف الحب كالتضحية كاالخبلص ىكذا تككف الحياة اال
  -التعريؼ االجرائي لمحياة االجتماعية :

ىي نكع مف أنكاع العبلقات ك االستقرار كالشعكر بالدفئ كالطمأنينة حيث تعدد الحاجات 
 كتمبية المطالب بصكرة مباشرة دكف المجكء الي أساليب أخرم مف العبلقات  

 الفصؿ الثاني 
 االطار النظري لمبحث

 أوال : وفيات / مفقودوف في البحر: 
ال تزاؿ تحركات الآلجئيف كالمياجريف في البحر االبيض المتكسط إتجاه أكربا            

تسجؿ حصيمة مرتفعة مف الخسائر في االركاح ، كالنساء كاالطفاؿ ككبار السف ، كخاصة 
تعقد الكضع الذم مف كاجو العنؼ كالصراع كاالضطياد في سكريا كتدؿ ىذه المأساة عمي 

 يتحاج الي تحرؾ عاجؿ تشترؾ فيو مجمكعة متنكعة ككبيرة مف الجيات المعنية .
فبلبد أف يككف ىناؾ دعـ برامج االغاثة كالتنمية في بمداف االصؿ كذلؾ عمي سبيؿ حقكؽ 
االنساف ، كما تبرز الحاجة الي تعزيز االستثمار في برامج اإلغاثة االنسانية كالتعاكنية 

                                                           
، 1عبد الرحمف بف خمدكف، ، مقدمة في عمـ االجتماع، دار الفكر لمطباعة ك النشر ك التكزيع، بيركت، لبناف ، ط 1

 .55-54ـ ، ص1981ىػ/ 1401
ق/ 1402أبي زاىد الندكم ، عبدالكىاب زاىد الخمبي ، الحياة االجتماعية في اإلسبلـ ، مطبعة القادر برتيؾ بريس ،  2

 .11ـ ، ص 1982
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ية في البمداف التي يسافر الييا الناس كذلؾ لتحسيف ظركفيـ االنسانية كاالجتماعية التنم
 .ارسة حياتيـ الخاصة بشكؿ مستقركاالقتصادية كذلؾ لمم

كبجانب ىذه المعاناة التي يتعرض ليا المجئكف السكريكف فعند النزكؿ الي أرض الكاقع يككف 
لمعناة حكؿ الحياة القاسية ؾ المزيد مف اىناؾ معاناة أكبر بكثير مف الكصكؿ أحياء فينا

، كبعد االستقرار ىناؾ المعاناة مف تطبيؽ المكركثات االجتماعية عمي أرض الكاقع ماديان 
 .ذلؾ الفجكة النفسية كاالجتماعية فتظير بناء عمي

أكال ؟ كبعد ذلؾ ىؿ يمارس حياتو  فبأم أشكاؿ التنمية يبدأ الآلجئ ىؿ ينمي نفسو ماديان 
؟ ىؿ يطبؽ ىذا فعبل في بمد المجكء أـ ما لككانت ببمده أك مكطنو االصميبيعي كبشكؿ ط

 .ىناؾ ما يمنعو مف ظركؼ دينية كتغير ثقافي آخر
 ف بيف االغتراب والمجوء:وف السوريوجئبلثانيا : ال

ىناؾ فرؽ كبير بيف الجكء كاالغتراب حتي يفيـ االمر فيناؾ االغتراب الذم لو             
بمد دكافعو كأىدافو كعبلقة المغترب بأىالي بمده كالمغتربيف االخريف كاالفراد مكاطني 

، كما أف الآلجئ يتصرؼ ىجرة قسرية ليس ليا ىدؼ أك عنكاف، اال أف المجكء ىك االغتراب
 .مي الحياة كالصراع مف أجؿ البقاءمحدد مف الخكؼ الشديد ع في ضمف إطار

فاإلغتراب النفسي ىك ما يشعر بو الآلجئ الذم يعيش في بمد غريبة كذلؾ حيمنا تنفصـ 
شخصية اإلنساف االجتماعية عف نفسو كذلؾ في مجتماعت بعيده عنو مف الناحية الصبلة 

يرب الي الخكؼ عمي المستقبؿ كالنظر السكدكية كالقرابة ككذلؾ العادات كالتقاليد المتكارثو في
 . 1ألنو اليجد معكض حيث الشعكر باإلكتئاب كالغربة كايضا العزلة االجتماعية 

فكانت كحدة المعاناة الشخصية االجتماعية حيث ال يمكف الدمج بيف ىكية الفرد كىكية 
كاآلالـ كاحدة التتجزأ مف المجتمع فتصبح االماني كاالأزمات كاإلنتصارات كاليزائـ كاألىداؼ 

شخصيات الآلجئيف السكرييف حيث تصبح ىناؾ فجكة بيف الآلجئييف السكرييف كبيف المجتمع 
الذم يعيش فيو فيصبح ىناؾ ىزيمة كعدـ مقاكمة بيف ىكية الآلجئ كبيف مجتمع المجكء 

 .2كنجد أف المعاناة كاحدة 

                                                           
 .6، ص 1992، دف ، فكنفسي ألحكاؿ المغتربيف كأكضاعيـ، عما، االغتراب " تحميؿ إجتماعي طالب ياسيف 1
 .21، ص 2005، ىالثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، الطبعة االكلمصطفي حجازم، اإلنساف الميدكر، المركز  2
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بداعات بقدر  فنجد أف الآلجي يضيع منو منظكر التنمية اإلنسانية  فبل يككف مجرد طاقات كا 
، افتو كظركفو االجتماعية المكركثةما تضيع منو خيارات إمتبلؾ زماـ أمكرة كذلؾ لضياع ثق

ع ألكانيا حيث يرم تخمؼ إجتماعي كقير ثقافي كيرم العديد مف ىدر إنسانيتو بجمي
 .االجتماعية كالثقافية

لآلجئييف السكرييف حيث أف العبلقة تككف عمي كذلؾ لضياع حقو إلختبل ط الثقافات المغايرة 
حذر مع اآلخر كخاصة ىذه الفترات بالذات تككف بيا أزمات كخاصة أنيا تحمؿ أغتراب 
ثقافي كىجرة كلجكء أم تحمؿ جميع معاني التشتت االنساني الذم اليجد لو حؿ أال عف 

 طريؽ أتفاقيات بيف دكؿ كليس أفراد.
 ثالثا : الآلجئوف السوريوف واقع حياة :  

يعٌرض البلجئكف كالمياجركف في مختمؼ أنحاء العالـ حياتيـ لمخطر كٌؿ يـك في         
محاكلة يائسة لمكصكؿ إلى بر األماف أك البحث عف حياة أفضؿ. يتسمقكف األسبلؾ الشائكة 

 .نقؿ ينعدـ فييا اليكاءكيركبكف قكارب تخترقيا المياه أك يسافركف خمسة في حاكيات 
إف خمؼ العناكيف الصحفية كالصكر المؤثرة ليؤالء األشخاص المتنقميف قصص شخصية 
مفعمة بالشجاعة كالمآسي كالشفقة. كعمى الرغـ مف أف البلجئيف كالمياجريف غالبان ما 
يستخدمكف الطرؽ ككسائؿ النقؿ نفسيا، غير أف احتياجات الحماية تختمؼ بيف ىاتيف 

 .الفئتيف
كلدراسة التحديات التي تعترض حماية البلجئيف في تدفقات اليجرة المختمطة، نظمت 
المفكضية مؤتمران إقميميان عمى مدل يكميف في داكار بالسنغاؿ حكؿ حماية البلجئيف كاليجرة 

، كالتي تستند إلى الحكار بشأف 2008الدكلية، كذلؾ في شير نكفمبر/ تشريف الثاني 
 .2007اية الذم أطمقتو المفكضية في جنيؼ، في ديسمبر/ كانكف األكؿ تحديات الحم

مف العكامؿ التي ساىمت في زيادة حجـ اليجرة الدكلية ىناؾ العكلمة كالتفاكت المتزايد في 
إف العديد مف األشخاص المتنقميف  .األكضاع المعيشية، سكاء داخؿ البمداف أك في ما بينيا

عميـ، كالبعض يسعى إلى لـ الشمؿ مع أسرىـ في حيف يبحثكف عف فرص لمعمؿ أك الت
 .يحاكؿ الكثيركف الفرار مف االضطياد أك الصراعات أك العنؼ العشكائي في بمدانيـ

كفي حيف ال يشٌكؿ البلجئكف كممتمسك المجكء سكل نسبة ضئيمة مف التحركات السكانية 
مياجريف العادييف. إف جزءن كبيران العالمية، إال أنيـ غالبان ما يسافركف جنبان إلى جنب مع ال
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مف ىذه التحركات غير نظامية، بمعنى أنيا غالبان ما تتـ دكف الكثائؽ المطمكبة كمف خبلؿ 
 .معابر حدكدية غير رسمية أك عف طريؽ ميربيف

كيعٌرض األشخاص الذيف يتنقمكف بيذه الطريقة حياتيـ لمخطر، حيث يضطركف في أغمب 
كؼ غير إنسانية، كما أنيـ قد يتعرضكف لبلستغبلؿ كسكء األحياف إلى السفر في ظر 

المعاممة. كتعتبر الدكؿ ىذه التحركات تيديدان لسيادتيا كأمنيا، عممان أف ذلؾ قد يككف، في 
بعض الحاالت، سبيؿ الخبلص الكحيد المتاح أماـ األشخاص الفاريف مف الحركب أك 

 .االضطياد
بة الحدكد لمكافحة الجريمة الدكلية، بما في ذلؾ كفي الكقت الذم تعترؼ فيو بضركرة مراق

التيريب كاإلتجار غير المشركع، إال أف المفكضية تشدد أيضان عمى ضركرة تقديـ ضمانات 
عممية لمحماية تكفؿ أاٌل يتـٌ تطبيؽ ىذه التدابير بطريقة عشكائية أك غير متناسبة كأاٌل تؤدم 

 .أك حريتيـ فييا معرضة لمخطرإلى إعادة البلجئيف إلى بمداف تككف حياتيـ 
كتعمؿ المفكضية مع الحككمات في كافة أنحاء العالـ لمساعدتيا عمى التصدم لبعض ىذه 
التحديات بطريقة متسقة كعممية. ككمثاؿ عمى ذلؾ خطة النقاط العشر التي تعمؿ المفكضية 

اتخاذ إجراءات  حاليان عمى تنفيذىا. كتحدد خطة العمؿ ىذه المجاالت الرئيسية التي تستمـز
 .معينة لمعالجة مسألة اليجرة المختمطة في كؿ مف بمداف المنشأ كالعبكر كالمقصد

  -رابعا : عادات الحياة االجتماعية لآلجئييف السورييف :
نتيى االجتماع الدكلي المنعقد في جنيؼ بشأف محنة البلجئيف السكرييف، حيث ا         

تكطيف كأشكاؿ أخرل مف القبكؿ اإلنساني، مع تسميط عرضت الدكؿ فرصان جديدة إلعادة ال
الضكء أيضان عمى التحديات التي سيتـ مكاجيتيا عمى مدل األعكاـ الثبلثة القادمة في ما 
يتعمؽ بتضييؽ الفجكة بيف عدد األماكف التي تريد البمداف تقديميا لبلجئيف السكرييف كالعدد 

 .الذم تعتقد المفكضية بأنو مطمكب بشكؿ عاجؿ.
كفي كممتو الختامية، تحدث فيميبك غراندم، المفكض السامي لؤلمـ المتحدة لشؤكف البلجئيف، 
عف أف المؤتمر قد حقؽ "اعترافان كاضحان بالحاجة لمتضامف كتقاسـ مسؤكلية البلجئيف". لكنو 

لؾ ذٌكر الممثميف أيضان بالسياؽ األكسع لمنزكح العالمي كالتحديات اليائمة المقبمة، بما في ذ
التكصؿ إلى تسكية سياسية لسكريا كالتعامؿ مع النزكح المستمر كالتدفقات الثانكية جراء 

 .الصراعات في أماكف أخرل
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كصٌرح قائبلن: "أنا أعي بأننا نطالب بيذا األمر في كقت صعب جدان كسياؽ مثير لمقمؽ كلكف 
ر مف الدكؿ التضامف مطمكب عمى الصعيد العالمي، كيعتبر الجيد الجماعي لعدد كبي

 ."كالجيات الفاعمة في الدكؿ، أمران أساسيان 
 :عديدة كبشكؿ عاـ، قاؿ بأنو تـ إحراز تقٌدـو يـك األربعاء في مجاالت

تعيدت  الدكؿ معان بزيادة عدد أماكف إعادة التكطيف كالقبكؿ اإلنساني بشكؿ بسيط ليصؿ 
زيادة ممحكظة إضافية في . كعرضت دكؿ كثيرة 185,000المجمكع حتى اليـك إلى حكالي 

برامجيا العالمية إلعادة التكطيف ليذا العاـ كفي األعكاـ القادمة. كباإلضافة إلى ذلؾ، إلتـز 
 .اإلتحاد األكركبي بإعادة تكطيف المزيد مف البلجئيف مف تركيا

أكد عدد كبير مف الدكؿ إلتزامو بمـ شمؿ العائبلت، بما في ذلؾ االستعداد لتسييؿ 
 .اإلجراءات

أعمف عدد كبير مف الدكؿ في أميركا البلتينية كأكركبا عف برامج جديدة لمنح تأشيرات 
 .إنسانية أك تكسيع البرامج القائمة

 .دكلةن تقديـ المنح الدارسية كالتأشيرات لمطبلب البلجئيف السكرييف  13أكدت  
سييؿ العكائؽ عدد كبير مف الدكؿ تسريع عمميات قبكؿ البلجئيف مف خبلؿ إزالة أك ت ذكر

 .اإلدارية
قدمت  دكلتاف  إلتزامات مالية كبيرة لدعـ برامج المفكضية إلعادة التكطيف. كعرض عدد 

 .كبير مف دكؿ إعادة التكطيف الحالية تبادؿ خبراتيا مع البمداف الجديدة في إعادة التكطيف
اكرة لسكريا في المئة عمى األقؿ مف البلجئيف في البمداف المج 10كتقدر المفكضية بأف 

مميكف الجئ سيحتاجكف إلى المساعدة اإلنسانية أك إعادة التكطيف  4.8كالبالغ عددىـ 
كيشمؿ ذلؾ األشخاص الضعفاء جدان   2018لينتقمكا بأماف إلى مكاف آخر قبؿ نياية عاـ

كالناجيف مف التعذيب أك البلجئيف الذيف يعانكف مف حاالت صحية خطيرة أك النساء المكاتي 
 .بمفردىف عددان كبيران مف األطفاؿ مف دكف دعـ العائمة يرعيف

كنظر المؤتمر الذم عقد يـك األربعاء أيضان في التدابير التي تيدؼ إلى استكماؿ برامج 
إعادة التكطيف المتكفرة أك القبكؿ اإلنساني كالتأشيرات اإلنسانية كالكفالة الخاصة كلـ شمؿ 

ممارسة  بما في ذلؾلطبي كبرامج تنقؿ اليد العاممة العائبلت كالمنح الدراسية كاإلجبلء ا
حياتيـ اإلجتماعية مف خبلؿ مشاركة القطاع الخاص. كتكٌمؿ ىذه اآلليات برامج إعادة 
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التكطيف المتكفرة، كتساعد في ضماف أف الحصص المحددة ما زالت متكفرة لبلجئيف 
 .المحتاجيف مف أم مكاف آخر في العالـ

 2016رأسو المفكضية ىك أحد األحداث الرئيسية العديدة في عاـ إف ىذا المؤتمر الذم ت
المعنية بالبلجئيف السكرييف. كيأتي ىذا المؤتمر بعد مؤتمر لندف حكؿ سكريا الذم ركز عمى 

مميكف شخص محتاج  13.5الجانب المالي مف التحدم اإلنساني الذم يفرضو أكثر مف 
جاكرة إلى جانب احتياجات المجتمعات في مميكف الجئ في المنطقة الم 4.8داخؿ سكريا ك

الدكؿ المضيفة كيأتي ىذا المؤتمر قبؿ قمة سبتمبر/أيمكؿ حكؿ البلجئيف التي ستنعقد في 
 .1اجتماع الجمعية العامة

 :ال تنتييخامسا :الآلجئييف السورييف أزمة  حياة 
نعمـ أف التصارع بيف العادات كالتقاليد مع كعي االخر كي يعترؼ بيا يؤدم الي            

تشكيؿ عبلقة تسمي عبلقة العبد كالسيد كعمي ىذا االساس يككف ىناؾ صراع بيف الآلجئ 
السكرم كبيف أفراد البيئة التي يعيش فييا ، كعميو أف يتصارع مع ىذا الكعي كأف يضع 

ي يؤكد حريتو عمي أف يقـك بيذا الصراع دكف أف يؤدم ىذا الي القضاء حياتو في خطر لك
عمي حريتو أك المساس بآدميتو كمف ىنا يككف ىناؾ رىاب كخكؼ لدم المجئ السكرم اتجاه 

 .1الدكلة التي لجأ الييا دكف شؾ
ثرة يعتبر الرىاب االجتماعي " الخكؼ االجتماعي " أتجاه الحياة االجتماعية مف العكامؿ المؤ 

بشدة عمي حياة االفراد داخؿ ام مجتمع كخاصة االنساف الآلجئ في دكلة غريبة عميو في 
لغتيا كعاداتيا كتقميدىا ، كغالبا ما يقمقكف مف المستقبؿ كايضا الخكؼ االجتماعي ال يككف 
محددا كلكنو يمكف أف يشمؿ الخكؼ مف تناكؿ الطعاـ أماـ أحد أك الشراب أك ممارسة 

 .2ات إجتماعية أماـ أحد حتي ال يتعرض لمنقد الثقافيعادات كمناسب
ففي الحقيقة األمف االجتماعي في حد ذاتو شئ أساسي لئلنساف كلممجتمع ، كىناؾ مشركع 
حكؿ الحؽ في االمف كحؽ جماعي لئلنسانية ، ىذا الحؽ نص عميو في أغمب النصكص 

                                                           
 .2016/ مارس آذار  30مؤتمر جنيؼ حكؿ سكريا ،   1
لبناف ،  –أالنا كاالفراد كالجماعة ، دراسة فمسفة سارتر كمسرحو ، دار النتخب العربي لمنشر كالتكزيع كالترجمة ، بيركت   1

 .7ص  1994 -1415
لح ، فيصؿ الزراد كآخركف ، الرىاب اإلجتماعي عند العرب ، المممكة العربية السعكدية ، اإلمارات العربية حسف الما  2

 .59، ص  2004المتحدة ، مجمة شبكة العمـك النفسية العربية ، 



 تركيب-م، جبهعة أديبهبى14/5/2016-13 األحببث العلوية احملكوة املشبركة يف املؤمتر العلوي الدويل األول: الالجئوى السوريوى بني الواقع واملأهول

524 
 

لي أنو مسالة شخصية ، المتعمقة بحقكؽ االنساف ، كلكف االمف أيضا يجب أف ننتبو ا
كمسالة الي حد ما ىناؾ جانب ال يمكف تحميمو كال يمكف ضبطو كىك االحساس باألمف كىذا 
ما يكاجيو الآلجئييف السكرييف في الدكؿ التي لجئكا إلييا أزمة ال تنيتي مف عدـ االحساس 

 بالرضا كاالمف كاالستقرار .
السكرييف داخؿ ام مجتمع ىـ يعيشكف  حيث أف األمف الكطني ىك ما يسعي اليو الآلجئيف

فيو حيث أشكاليات االمف متفاكتو مف بمد الي آخر ىناؾ بمد تتقبؿ التغيرات القادمة عمييا 
 . 1كىناؾ دكؿ تأبي ذلؾ تماما كترفضو

كما بيف الراىاب االجتماعي كعدـ االحساس باألمف يشعر الآلجئييف السكرييف بأزمة التنتيي 
ثر بالطبع عمي نظرتيـ المستقبمية كايضا ضياع حياتعـ اإلجتماعي ما بحياتيـ القادمة كتؤ 

 بيف تقاليد كعادات البد أف تنسي داخؿ دكؿ المجكء .
فكيؼ تدخؿ الي مجتمع ككيؼ تخترقو ككيؼ تندمج معو ككيؼ تستجيب لقكانيو كتتخمي عف 

الحقيقية التي ما بداخمؾ مف مكركثات كتككف مجرد خيكط مف ثكب قديـ ىذه ىي المشكمة 
ياة ىك اليدؼ الرئسي ، حيث يككف االكؿ مف أجؿ الحاجو الآلجئ السكرم في بمد المجكءتك 

 .جئلمفرد البل
  -سادسا :حماية الآلجئيف في ظؿ التدفقات وتنميتيـ إجتماعيا :

ألشمؿ لميجرة حظي الربط بيف حركة الآلجئيف كممتمسي المجكء كالظاىرة ا            
شرم ، كمف المعترؼ بو عمي نطاؽ كاسع إزدياد تعقيد أنماط التنقؿ الببإىتماـ جـالدكلية 

جئيف في عدد مف الطرؽ ، كاالف تمتقي تحركاات اليجرة كالآلالتي شيدتيا األعكاـ األخيرة
، كنتيجة ليذا االلتقاء كجد أنو مف الضركرم بؿ كمف المرغكب فيو أيضا التعامؿ المتباينة

أنيا التأثير عمي مياـ حماية المختمطة التي مف ش ة عف تدفقات اليجرةمع القضايا الناجم
يجاد حمكؿ دائمةالبل  .جئيف كا 

، يكمف إىتماـ الدكؿ في المحدد االساسي في ضماف كفي سياؽ تحركات اليجرة المختمطة
 .يستحقكنيا بمكجب القانكف الدكليتكفير ىذه الحماية الي األشخاص الذيف 

                                                           
لثقافي ، جامعة فائزة الباشا ، األمف االجتماعي كالعكلمة ، المركز العالمي لدراسات كأبحاث الكتاب األخضر ، المكسـ ا  1

 26،ص  2006الفاتح ، 
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، كيعني ىذا أنيـ مجمكعة بإىتماـ بالغ عمي المستكم الدكليأك المجكء  فتحظي مسالة اليجرة
، كيجب مراعات المناقشات المعنية لقانكف الدكلي كيقدـ ليـ الحمايةمميزة يعترؼ بيا ا

اص آخريف محتاجيف الي حماية ضمف بتحركات اليجرة المختمطة حقيقة كجكد الجئيف كأشخ
حيث  يا سكاء بطرؽ شرعية أك غير شرعيةمف إفريقكلئؾ الذيف يسعكف الي دخكؿ أكربا أ

 .يتزايد عددىـ مف عاـ الي آخر
فيشكؿ الآلجئكف السكريكف أحد العناصر الكبيرة في التدفقات التي لفتت االنظار الييا نتيجة 

، حيث يتـ نقميـ بطريقة غير نظامية مستعينيف بنفس التي تمر بيا ببلدىـ لمظركؼ القيرية
، حيث راعت العديد مف الدكؿ تحركات ىذه مكاصبلت البحرية كالبريةكسائؿ الالطرؽ ك 

 .فعاؿ كىادؼ يراعي جكانب الحماية اليجرة عمي نحك
  - : مساعدة الآلجئيف وحريتيـ في ممارسة حياتيـ الخاصة  :سابعاً 

كما تحث مفكضية الدكؿ االكركبية بكجكب اإلعتراؼ بمفيـك التنمية بمعناه           
، حيث ترم المفكضية أف ايضا الجكانب االجتماعية لآلجئيفالشامؿ الكاسع الذم يشمؿ 

التنمية االجتماعية حؽ مف حقكؽ اإلنساف غير قابمة لمتصرؼ كبمكجبو يحؽ لكؿ إنساف 
ي التنمية اإلقتصادية كأإلجتماعية كالثقافية كالسياسية كالمساىمة كلكافة الشعكب المشاركة ف

فييا كالتمتع بمزاياىا بحيث تتحقؽ كافة حقكؽ اإلنساف كالحريات األساسية بصكرة كاممة أم 
 .لمتكارثة كايضا حؽ الزكاج كالعمؿالحؽ في الممارسة لمعادات كالتقاليد كاالعراؼ ا

اد االكركبي كالبمداف الصناعية األخرم مف إحتماؿ مساىمة ما تقمؿ بمداف اإلتح كلكف غالبان 
تنمية بمدانيـ األصمية  كممتمسي المجكء في بناء إقتصاد البمداف المضيفة ليـ ككذلؾ

سكؽ العمؿ كالحياة ، كيككف ىذا ىك الحاؿ عندما يسمح لآلجئيف بالمشاركة في كتتجاىمو
 .كجو الخصكصى االجتماعية عم

 ى:وربية عماأل لذلؾ تحث المفوضية 
تكجو كركبي بإستكماؿ المساعدات الطارئة كاالنسانية لآلجئيف حيث األ * أف يقـك االتحاد

 .األمكاؿ لمتنمية االجتماعية
، بما في ذلؾ تكفير المساعدات األنمائية قة بيف اليجرة كالمجكء كالتنمية* مف الكاضح العبل

 .داخميان  يضان أالآلجئكف كالنازحكف  في المناطؽ التي يسكنيا
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* أف يضمف االتحاد االكربي تكافؽ الجيكد المبذكلة اتجاه التخطيط االنمائي التي تعكس 
 .جات الآلجئيف كفؽ برامج التنميةإحتيا

 كتكفير المخيمات في االيكاء سياسات حدة بتخفيؼ لآلجئيف المضيفة البداف تقـك أف *
 االجتماعية عاداتيـ لممارسة تالتسييبل كتقديـ العمؿ سكؽ كيتضمف الفرص، مف المزيد

 طبيعية بصكرة كطقكسيـ
جئيف مف أخذ الحقكؽ المكتسبة مثؿ اإلشتركات في البلتمكف دكؿ االتحاد االكركبي  أف *

 .1صناديؽ المعاشات بالدكؿ العضاء
 : لحياتيـ االجتماعية ةف والبحث عف أفؽ جديدوف السوريوجئلبلا :ثامناً 

 : حؽ المجوء في اإلسبلـ 
كـر اإلسبلـ الآلجئيف كلك كانك مف غير المسمميف كمنع إكراىيـ عمي تغيير        

معتقداتيـ كعدؿ معيـ كلـ يقبؿ إنتقاص حقكقيـ ، كأمف ليـ الحماية عمي حياتيـ كأمكاليـ 
العربي القديـ قبؿ كبعد كلـ تشمؿ أسرىـ كجمع العديد مف نصكص القرآف الكريـ كالشعر 

 .اإلسبلـ
م العالـ ىـ المسمميف الحالي نجد أف الغالبية العظمي مف الآلجئيف عمي مستك  كفي كقتنا
، كالو العرقية كالدينية في العالـراسخة في كقت تتزايد فيو حدة التعصب بشتي أش كىذه حقيقة

كحتي في أكثر المجتمعات تقدما حيث نرم ظيكر العنصرية ككراىية األجانب لتشكيش 
ستغبللو ككذ لؾ بالخمط بيف الآلجئيف كالمياجريف كحتي اإلرىابييف كىذه المكاقؼ الرأم العاـ كا 

الآلجئكف المسممكف ثمنا ذاتيا ىي التي ساىمت في بث الفيـ الخاطئ لئلسبلـ كالذم دفع 
 . إرىابيف ، إنيـ ضحايا اإلرىاب : أف الآلجئكف ليسكالنكف كاضحيف تماما،  باىظا لو

ناؾ العديد مف أف ى لجئيف مف قبؿ البمداف األخرم فنر كمف ىذه النظرة السكداء الي الآل
بيعية دكف الشعكر تجاه ممارستيـ حياتيـ بصكرة طف يف السكرييجئالمصاعب تكاجو البل
 .1بضجر ممف حكليـ

 دراسات سابقة تبيف أزمة المجوء السورية 

                                                           
1   1- 23، ص 2006المكفضية السامية لؤلمـ المتحدة لشؤكف الآلجئيف ، تكصيات حكؿ اليجرة كالتنمية ، ليبيا ،    
1 ق /  1430محمد أبك الكفا ، حؽ المجكء بيف الشريعة اإلسبلمية كالقنكف الدكلي لآلجئيف " دراسة مقارنة " الرياض ،   

. 7صـ ،  2009  
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يرىا / محمد عمي سميراف، مفمح عمي سميراف عف أزمة المجكء السكرم كتأثدراسة كؿ مف
 عمي االردف 

فكاف ىدؼ الدراسة حكؿ ما تأثرت بو االردف مف المجكء السكرم كاالىمية ما تسببت فيو 
  االزمة السكرية مف تكدس في التعميـ كأزمة المياة كغيرىا مف أزمات البطالة كغيرىا .

بطرؽ لقد بدأت األسر السكرية بالقدـك إلى أراضي المممكة األردنية عبر مركز حدكد جابر ك  
مشركعة، كذلؾ لكجكد امتداد عشائرم كعبلقات اجتماعية كاقتصاديو كتاريخيو بيف سكاف 
محافظة حمص السكرية، كسكاف محافظة المفرؽ األردنية كما ىك الحاؿ بيف سكاف اربد 
األردنية، كدرعا السكرية، كفي تمؾ الفترة المبكرة المتمثمة في األشير الست األكلى مف عمر 

لسكرية فقد كانت العائبلت األردنية تقكـ باستضافة أقاربيا كأنسباؤىا مف أبناء االنتفاضة ا
العائبلت السكرية النازحة  بسبب األحداث، بينما تسارعت الجيكد األىمية المتمثمة ببعض 
الجمعيات الخيرية المحمية إلى تقديـ المساعدة لمعائبلت السكرية المقيمة في المدف األردنية 

كاضعة، أك بتعاكف مع جيات اغاثيو دكليو تقـك بتكزيع المساعدات عمى األسر بجيكدىا المت
 السكرية المستضافة في المحافظات أألردنية 

تدفؽ مئات اآلالؼ مف البلجئيف السكريف الى  2012كنتيجة لؤلزمة السكرية فقد شيد عاـ 
النزكح الكثيؼ  األردف عبر الحدكد الشمالية بطريقة مشركعة، أك غير مشركعة، كجاء ىذا

ؿ األحداث التي اندلعت في بحثا عف األمف كاألماف كبغرض العبلج لمجرحى كالمصابيف خبل
          .1سكريا

البعد االجتماعي االقتصادم  -: ىبة إنسانيةتحت اسـكىناؾ دراسة سابقة لعمي الخطيب 
 ألزمة البلجئيف السكرييف 

البعد االجتماعي االقتصادم ألزمة البلجئيف  -ىبة إنسانية»في الكتاب تحت عنكاف  
، الى ادماج السكرييف في الببلد االمر الذم يرل اف لو الكثير مف االيجابيات «السكرييف

كالتي اىميا المشاركة في االنتاج، مكضحا اف السكرييف اليكـ شكمكا ثمث االستثمارات في 
 .تركيا

                                                           
محمد عمي سميراف ، مفمح عمي سميراف ، بحث مقدـ إلى المؤتمر الدكلي لكمية الشريعة ككمية القانكف في جامعة آؿ   1

ىػ المكافؽ 1435/ شعباف 20-19البيت حكؿ " اإلغاثة اإلنسانية بيف اإلسبلـ كالقانكف الدكلي كاقع كتطمعات " 
 ـ.2014/ 6/ 17-18
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قصيرة »التخكفات مف اف يأخذ السكرم مكاف االردني في سكؽ العمؿ، تخكؼ  كعد منصكر
ال إصبل أمتدنية كالتي ال يعمؿ فييا ، إذ ينافس السكريكف اساسا اليـك في الميف ال«النظر

% مف القكل العاممة االردنية، مضيفا اف عمؿ الفرد يعني انفاقو ما يجنيو في السكؽ 5
 .فضؿأعجمة االنتاج بصكرة  ىـ في دكرافاالردنية ما يسا

« ةقمب النظر »كبيف منصكر اف الحديث عف ارتفاع سعر العقار عمى االردنييف يكفيو 
كاستفاد مف الكجكد السكرم  يضان أردني أف صاحب العقار ألى إف ينظر االردنيكف أالسائدة، ك 
 .ليوإ ار كاف راكدا قبؿ قدـك السكرييفكسكؽ العق، خصكصان 

ىـ فيما يتعمؽ ؤ راآالمتحدثيف كالجميكر الذيف تختمؼ بيف  متفاعبلن  نقاشان كشيدت الجمسة 
 .1ف تكضيح كجيات نظرىـك مر الذم حاكؿ فيو المتحدثردف، األبالكجكد السكرم في األ

 ؟  فْ الزمة السورية مسؤولية مَ اتاسعا : 
 مأساة البلجئيف السكرييف تتفاقـ كالمجتمع الدكلي يخمؼ بكعكده        

دو إذىا  ٍدريؾى ًمٍف ًببلى اؽى صى ا ًسكىاىىا     مىا ضى ٍؿ طىاًلبنا أىٍرضن  .تىرىح 
لى ترؾ ىذا ىك حاؿ السكرييف في ظؿ االكضاع المأسكية التي يعانييا بمدىـ ما يضطرىـ ا

ىكاؿ أمر ال يخمك مف مخاطر ك ف ىذا األأبيد  خرل،أماف في ببلد اراضييـ كارزاقيـ طمبا لؤل
بنتائج كارثية تكدم بحياتيـ كما صكرة الطفؿ  حيانان أثناء المجكء تنتيي أيتعرض ليا ىؤالء 

عمى احد الشكاطىء التركية كالتي ىزت مشاعر العالـ اال خير دليؿ  السكرم "ايبلف" غريقان 
 .عمى ما يتعرض لو معظـ السكرييف

سياسي عف المسؤكؿ عف تدمير سكريا كتاليا ىجرة ابنائيا تحدثنا الى الكاتب كالمحمؿ ال
فيصؿ جمكؿ الذم رال اف ىناؾ طرفاف مسؤكالف عف ىذه الكارثة االكؿ ىك داعش التي 
تسببت بتيجير الناس مف بيكتيـ، ثانيا اكركبا التي صنعت الحرب كشنت حممة دكلية عمى 

كاسعة الى شعب سكريا كحكلت شعب كمجتمع كاف مستقرا يعد بنمك كبير كطبقة كسطى 
 ز.الجئ كيستعطي الفي

ل جمكؿ اف المطمكب ايجاد حؿ سياسي سريع لبلزمة في سكرية كتأميف مساعدات عاجمة كير 
لمنازحيف، مكضحا اف "المطمكب مف المجتمع الدكلي اف يتحمؿ مسؤكلية كارثة 
صنعيا"،مؤكدا اف "ىذا المجتمع الذم اخفؽ في اسقاط النظاـ في سكريا يجب اف يسعى الى 

                                                           
 .11، ص  2014البعد االجتماعي االقتصادم ألزمة البلجئيف السكرييف ، االردف ،  -عمي الخطيب ، ىبة إنسانية  1



 تركيب-م، جبهعة أديبهبى14/5/2016-13 األحببث العلوية احملكوة املشبركة يف املؤمتر العلوي الدويل األول: الالجئوى السوريوى بني الواقع واملأهول

529 
 

كدة عمى االرض ، ثانيا عميو اف يعالج مشكمة حؿ سياسي متناسب مع الكقائع المكج
البلجئيف في البمداف التي تحكؿ فييا المجكء الى عبء فييا مثؿ لبناف، االردف كحتى تركيا ، 

 .1ثالثا اف يستقبؿ بكرامة كاحتراـ ىؤالء الضحايا الذيف تسبب في خمقيـ
 : واقعية مف مخيمات أردنية جتماعيةا حياة :عاشراً 

عمى طريؽ صحراكم خاؿ، تطؿ رقعة مف الكحدات البيضاء المتراصة. مف بعيد          
تبدك تمؾ المساحة ككأنيا منطقة اقتصادية كالكحدات حاكيات بضاعة. ثـ يظير السياج 
الحديدم ليكحي بأف المكاف ربما يككف منطقة أمنية لثكنات عسكرية. لكنو ال ىذا كال ذاؾ. 

 .ييف في منطقة األزرؽ شمالي األردفإنو مخيـ لبلجئيف سكر 
يتطمب الدخكؿ الى المكقع اذنيف اثنيف. كاحد مف السمطات االمنية االردنية كآخر مف القيميف 
عمى المكقع مف االمارات العربية المتحدة. فاالمارات ىي التي أنشأت المخيـ كىي التي تديره 

 .يوكتؤمف معظـ الخدمات لقرابة الخمسة آالؼ الجىء سكرم ف
التنظيـ العالي لممكاف كتجييزاتو التي تضـ الكاحا شمسية لتكليد الطاقة كمحطة لتكرير المياه 

 ."مخيـ الخمس نجكـ"كممعبا لبلطفاؿ كمركزا صحيا جعؿ كثيريف يطمقكف عمى المكاف اسـ 
تكتسب التسمية كقعا أكبر إذا ما قكرنت ظركؼ البلجئيف في المخيـ بظركؼ العيش في 

ترم، أكبر مخيـ لبلجئيف السكرييف في االردف كالمنطقة ، كثاني أكبر مخيـ مخيـ الزع
 .الجئيف في العالـ

 خدمات عالية كانضباط
 زرؽ ىك اليدكء الذم يسيطر عميو كالذم لشدتو يصبح مقمقان كثر ما يدىش زائر مخيـ األأ

معبكف في طفاؿ يتسامركف كال نساء يتجمعف كحتى األبعض الشيء. ففي المخيـ ال رجاؿ ي
 .بصرمـ. ما عدا ذلؾ، صمت كفراغ سمعي ك ك بجانب صفكفيأساحة المعب 

في قتؿ الحياة في المخيـ، فيفضؿ  أساسيان  ف شمس الصحراء الحارقة تمعب دكران أال شؾ 
 .البلجئكف أف يمزمكا مساكنيـ لمعظـ النيار بدؿ الخركج في العراء

كنا ىنا، الصحراء كالجحيـ. لماذا كضع ف أنكر أف الخدمات ىنا جيدة. كلكفأستطيع أال "
 .ف مف محافظة درعا السكريةك حد البلجئأأألننا الجئكف؟"، يقكؿ 
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كلكف ىناؾ أسباب أخرل النضباط المكاف. فالمخيـ يقـك عمى نظاـ معيف أساسو امتصاص 
 .ام سبب لبلحتقاف أك التكتر فيو

ألكلكية في االنتقاؿ إليو ىي لمعائبلت الرجاؿ غير المتزكجيف كما أف ا ال يستقبؿ المخٌيـ أبدان 
 .الكبيرة كلذكم االحتياجات الخاصة

فبل  ء.زيكف". كاحدة لمرجاؿ كأخرل لمنسايضـ المكاف غرفتي جمكس تسٌمياف "غرؼ التمف
: غرفة التمفزيكف  .اختبلط في المخيـ كحتى التفاعؿ االجتماعي محدكد بنطاقو المرسـك

مككمة الييـ. يعمؿ معظميـ في المطبخ العداد كتكصيؿ  أما الرجاؿ ينشغؿ معظميـ بأعماؿ
ثبلث كجبات ساخنة في اليكـ لكؿ الجىء. كما في المخيـ حبلؽ كمحؿ أغذية يديره آيضا 

 .1الجئكف
محمد كاف يعمؿ في سكريا في البناء. اآلف بات مساعد طباخ في المخٌيـ. كغيره في 

نظافة الطعاـ. يتحٌسر عمى االياـ  المطبخ، يمبس المباس األبيض كيغطي شعره مف أجؿ
 .السابقة كلكنو ال ينزعج مف عممو الحالي. "يكفيني لشراء الدخاف"، يقكؿ بنكع مف التسميـ

 . كىك خبلؿ إحدل نكبات االستراحة خارج المطبخ
مر أكثر مف مجرد تأميف نفقات جانبية. فالفكرة الرئيسة تقـك عمى مؿء كقت  أف في األالإ

منتج يسحب ام أجكاء تكتر كمشكبلت قد تنشأ بينيـ اك بينيـ كبيف  البلجئيف بشكؿ
 .األردنييف بسبب الضجر اك البحث عف نشاطات غير منتجة لمؿء الكقت

 دروس الزعتري: 
تـٌ تعمميا مف تجربة الزعترم"، يقكؿ ديفيد ترزم، رئيس بعثة  كؿ ذلؾ مبني عمي دركس"

 .المنظمة الدكلية لميجرة في اآلردف
Image caption  ف.المتزكجي الرجاؿ غير أبدان   يستقبؿمخيـ األزرؽ  ال  

نحك مائة كعشريف ألؼ الجئ يعيشكف في الزعترم، في منطقة المفرؽ شمالي الببلد. فالفارؽ 
 .في المساحة الجعرافية كحجـ عدد البلجئيف بيف المخٌيميف كبير لمغاية

ع االزدياد المضطرد في عدد يمتد الزعترم عمى مساحة كبيرة شيدت تكسعات عدة م
البلجئيف. سبؽ الضغط السكاني كاألزمة الطارئة التنظيـ، فظيرت مشاكؿ متعددة في 

 .المخيـ، عمى رأسيا المشكبلت اآلمنية
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مف السيؿ مبلحظة اف المشكبلت المكجكدة في الزعترم أثرت عمى العبلقة بيف بعض سكاف 
 .ت مؤخرا تدابير جديدة عمى مداخؿ المخيـالمخيـ كالقكات األمنية األردنية التي اتخذ

في فترة معينة، تحكؿ الزعترم الى منطقة خارجة عف ام سيطرة، كباتت فيو مشكبلت "
 خيرثر حيكية مف مخيـ االزرؽ كلكف األمتعددة"، يقر ترزم. كيضيؼ: "قد يككف الزعترم أك

 ".التي في الزعترمكبالتالي ظركؼ العيش فيو أفضؿ لعدـ كجكد مشكبلت ك كثر انضباطان أ
ك أيعيش في مخيمات بؿ يستأجر منازؿ العدد االكبر مف البلجئيف السكرييف في االردف ال 

يسكف مع أقارب كأصدقاء في مختمؼ المناطؽ في الببلد. ىؤالء يتمقكف ايضا مساعدات مف 
الجيات الدكلية كلكف كثيريف منيـ يشتككف مف أف تمؾ المساعدات ال تؤمف ليـ حتى 

 .سيات الحياةاسا
ما الذيف في المخيمات، فيقارنكف سيئات كحسنات كؿ مخيـ، يتحدثكف إلى أقارب ليـ في أ

المخٌيـ اآلخر كيسألكنيـ عف ظركؼ عيشيـ. كلكنيـ في النياية ال يممككف حرية اختيار 
 .1ال يممكو الجىء ىارب مف القصؼ المخيـ الذم يحالكف اليو. حتى ىذا الخيار يعتبر ترفان 

 ىلإبادة والنظرة جتماعية تنحدر نحو اإلاحياة ف السوريف و وجئلبلا :حادي عشرال
 المستقبؿ:

، الفيس ىذا الخطر نفسو ت يكما باإلبادة بالقنبمة الذريةقد تيدد إذا كانت البشرية            
أف يناضؿ االنساف الآلجئ الي بمد غريب لمحفاظ عمي ىكيتو المفقكده فالمجكء يبقي العدك 

 .انية كالحياة االجتماعية السكريةالذم يسمط سيفو عمي اإلنس
بادة تاريخ إجتماعي ذك كفاح شفا حفرة مف االنييار كالتيديد بإ ىف عمك ف السكريك فالآلجئ
بؿ إنيـ  كثقافيان  يتحدكف الخطر في المجكء الي بمد غريب عنو إجتماعيان  ، فيـ فعبلن طكيؿ
 .دكف الحياة لكي يبقيكف عمي قيدىايتح
غير االجتماعي ضركرة حتمية كممحة ألم مجتمع دكف التخطيط ليا كلكف في حالة المجكء ف

نرم أف الغالبية العظمي يتغيركف بصكرة ضركرية قسرية كليست باإلختيار كلكف باإلجبار  
 :تاليةكذلؾ لئلسباب ال

ة أك تو بدكف ىكي، كمف الصعب تخيؿ الفرد حياف الحياة البشرية جديرة بأف تعاشأ -1
 .ندثاره المعنكما
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، أم إنساف منشؽ الي اثنيف جكء بحياة ما تسمي بالبعد الكاحدصعكبة العيش في بمد الم -2
بلؽ يعيش مجبر بحياة ال يقبميا كصعكبة ممارسة عاداتو مف ممارسات زكاج ككالدة كط

 .كغيرىا مف العادات كالتقاليد
، كلكف الآلجئ أك ىدؼ تسعي اليوعف معني حقيقي  العيديد مف االفراد دائما تبحث -3

 كأبدا يسعي لؤلكؿ فقط مف أجؿ الحياة. دائمان 
 .البحث عف الذات الحقيقية كىناؾ أيضان  -4
 .حتي يبقي الجنس البشرم كال يندثرالتعايش مع الخكؼ  -5

بادة شمالة لشعب باكممو كفيمة بأف يككف االنساف السكرم عبد لمقيكد  فاليركب مف دمار كا 
عميو حيث إنو ييرب مف دمار بشرم الي دمار إجتماعي كمحك كياف ك إنسانية  المفركضة

بأكمميا يؤدم الي خمؽ إنييار نفسي ، فالشخصية باتت ينقصيا أشياء عديدة كمنيا الكماؿ 
يتخمي االنساني كىذا الكماؿ ال يظير إال بإكتماؿ العادات كالتقاليد كمكركثات ال يمكف أف 

 .كاف عنيا أم أنساف ميما إف
كمف ذلؾ كمو باتت النظرة الي المستقبؿ تككف ميمشة كىشة كغير قادرة عمي تحقيؽ أم 

 دة لممعاني كعدـ اإلحساس باألمافأىداؼ كال أماني فينظر الآلجئ الي المستقبؿ نظرة فاق
 كالنظرة تككف حتميا سكداء ليس بيا غير الذلة كاإلنكسار كالئلىانة. 

مع نتائج اليجرة كليس مع الخاصة بالمجكء كاليجرة كاالنتقاؿ السياسات فغالبا ما تتعامؿ 
، فبلبد مف الضركرم يعالج د نيج متناسؽ بشأف قضية التحركات، لذا يجب أف يكجسبابياأ

خفاقات الاليجرة القسرية بمعالجة الص كؽ اإلنساف نتياكات حقاكمة ك حكراعات المسمحة كا 
 .) الباحثة (لالحماية في دكؿ أخر  ببلدىـ كطمب مغادرة ىلإالتي تدفع األشخاص 

أف ىناؾ العديد مف المقترحات كالتكصيات التي يجب مراعاتيا لخمؽ حياة  الباحثة للذلؾ تر 
 :كستذكر الحقان جديدة  

 :سباب الجذرية لميجرة القسريةالثاني عشر :معالجة اال
في قبكؿ   "الشجاعةقاؿ رئيس الكزراء التركي، أحمد داكد أكغمك إنيـ يتخذكف قرارا "يتطمب 

 عكدة كؿ مياجر غير نظامي انطمؽ مف األراضي التركية، دكف النظر إلى جنسيتو، مضيفان 
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مف تركيا، مقابؿ  سكرٌيان  أنيـ يقكمكف بذلؾ كىـ عمى ثقة بأف االتحاد األكركبي سيستقبؿ الجئان 
 .1كؿ مياجر سكرم تقبؿ ببلده عكدتو إلييا مف الجزر اليكنانية

المقترحات التي قدميا إلى الزعماء األكركبييف بخصكص حؿ أزمة البلجئيف، قاؿ داكد كحكؿ 
تركيا إنيـ قدمكا "مقترحات جديدة  –أكغمك في مؤتمر صحفي عقب قمة االتحاد األكركبي 

إلى أف القرارات المتخذة في القمة السابقة بيف ببلده كاالتحاد األكركبي سكؼ  ، الفتان "كبناءة
  .تطبيؽتكضع حيز ال

كقاؿ إف ببلده طمبت في حزمة المقترحات التي قدمتيا لبلتحاد األكركبي مف أجؿ حؿ أزمة 
البلجئيف رفع التأشيرة المفركضة عمى مكاطنييا مف أجؿ دخكؿ دكؿ االتحاد، حتى نياية 

  .ريزيراف يكنيك المقبؿ عمى أبعد تقدح
منعقدة في العاصمة البمجيكية برككسؿ، ككاف الجانباف التركي كاألكركبي، اتفقا خبلؿ القمة ال

تشريف الثاني نكفمبر الماضي، عمى خطة عمؿ تتضمف جممة مف القرارات، أبرزىا  29في 
 .1 2006 يف تركيا كدكؿ االتحاد في حزيرافتطبيؽ إعادة قبكؿ المياجريف ب

  -أىـ التوصيات المقترحة لمبحث :
 :مرة فاليكـ االقتراحات التاليةما زالت مست بما أف أزمة المجكء قد حدثت بالفعؿ كالمعاناة

 .فيكقؼ الحرب ىك حؿ أزمة السكري -1
 .كافة ألف المجكء حؽ مشركع لمجميعتقسيـ عدد الآلجئيف عمي الدكؿ  -2
عمؿ صندكؽ تكفير خاص بالآلجئيف يكفرعمي أساسو التعميـ كالرعاية الطبية كالثقافية  -3

 كالتركيحية. 
 .لداخميا أكال مف قبؿ الدكؿ الكبر عمؿ إتفاقيات لحؿ األزمة  -4
عمؿ جمعية خاصة بالآلجئيف فقط كعمي أساسيا ينظر الي الشكاكم الخاصة بيـ  -5

القادرة  كالعمؿ عمي حميا في الحاؿ مف قبؿ الدكؿ المستضيفة كبمساعدة الدكؿ االخرم
 .عمي حؿ االزمات الفكرية

بية لحؿ االزمة بشف الحرب عمي االعتداء الدامي لمشعب تضامف كؿ الدكؿ العر  -6
 السكرم. 
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  .الدعـ المادم يككف فكرم كال يككف كعكد مؤتمرات -7
 .تكفير لقمة العيش لكافة الآلجئيفخمؽ فرص جديدة لمعمؿ ك  -8
عبلمية إجئيف بتخصيص قنكات صمي أماـ أعيف البلالمكطف األ إلىكضع أمؿ العكدة  -9

 .لذلؾ
عادات كتقاليد  ىيتعرفكف عم ىحت جتماعيان اك  جئيف نفسيان البل برامج تدريبية لتنمية عمؿ -10

 لييا. إ المتأقمـ في البمد التي لجئك ك  غيرىـ كثقافات
 :المراجع البحثية  
 .ف.أسماعيؿ زقزكؽ، الميمشكف بيف النمك كالتنمية، مركز البحكث العربية كاالفريقية، د  -1
 . 2004عمـ اإلجتماع، دار الجامعة لمطباعة كالنشر، القاىرة، إلياـ ببلؿ، مبادئ  -2
أبي زاىد الندكم، عبدالكىاب زاىد الخمبي، الحياة االجتماعية في اإلسبلـ، مطبعة القادر برتيؾ  -3

 ـ.1982ق/ 1402بريس، 
 . 2016/  2001جئييف، المفكضية السامية لؤلمـ المتحدة لشئكف البل -4
 1992، .فاب " تحميؿ إجتماعي كنفسي ألحكاؿ المغتربيف كأكضاعيـ، عماف، دطالب ياسيف، االغتر  -5

. 
عبدالباسط عبدالمعطي، عادؿ مختار اليكارم، في النظرية المعاصرة لعمـ اإلجتماع، دار المعارؼ  -6

 . 1993الجامعية، االسكندرية ،
لنشر كالتكزيع، بيركت، لبناف عبد الرحمف بف خمدكف، مقدمة في عمـ االجتماع، دار الفكر لمطباعة كا-7

 ـ .1981ىػ/ 1401، 1، ط
عمي ليمة، النظرية اإلجتماعية المعاصرة" دراسة عبلقة اإلنساف بالمجتمع" النظرية الكبلسيكية " دار  -8

 .  2000المعاؼ، القاىرة، الطبعة الثالثة، 
ار المعارؼ االسكندرية، غريب عبدالسميع غريب، مناىج البحث العممي " مكقؼ ةإتجاىات " منشأة د -9
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 التغيرات العقدية واالجتماعية لبلجئين السوريين
 في دول اللجوء ماليزياً أنموذجاً 

 ماليزيا -جامعة السلطان أزلن شاه  -إسماعيلد. عبلء الدين 
 :ملخص البحث

اللجوء ظاىرة تعًتم كثَت من آّتمعات قدٯتان كحديثان جراء اٟتركب أك آّاعات، كقد زادت حركة اللجوء ُب 
مالو أك السنوات العشر األخَتة مع كثرة اٟتركب كالنكبات، كيًتافق مع النزكح الكثَت من ا٠تسائر ١تن نزح سواء ُب 

نفسو أك ذكيو، كلكن ُب ىذا البحث سنسلط الضوء على جانب آخر من جوانب النزكح  كٯتكن أف نقوؿ إنو 
كسنستعرض بعض التغَتات اليت أصابت آّتمع السورم  -إذا كاف للمآسي بعض اإل٬تابيات-اٞتانب اإل٬تايب 

عية كسنستعرض فيو حالة الفرد السورم الدينية جراء النزكح إٔب بلد بعيد عن سوريا مكانان كمن النواحي االجتما
كاالجتماعية كالتعليمية قبل كبعد الثورة السورية مقررين ما أضافتو حركة النزكح لفرد النازح كسيكوف تسليط الضوء 
على اٞتوانب اإل٬تابية أكثر من السلبية كما سيستعرض الباحث التغَتات اليت طرأت على آّتمع ا١تاليزم من 

 الوعي الديٍت خاصة بعد االطبلع على مأساة السوريُت كمعرفة ا١تسبب ٢تا.ناحية 
 الدينية.  -االجتماعية -سوريا -ماليزيا -الكلمات المفتاحية: اللجوء

 تعريف اللجوء:
لغة: من مصدر الفعل ٞتأ من ٞتأ إٔب الشيء قاؿ ابن فارس البلـ كاٞتيم كا٢تمزة كلمة كاحدة كىي ٞتأ كا١تلجئ 

 1يلتجأ إليو يقاؿ: ٞتأت كالتجأت.ا١تكاف 
 2كيقاؿ أٞتأت أمرم إٔب اهلل أم أسندت ةأٞتأه إٔب الشيء اضطره كأٞتأه: عصمو كا١تلجأ ا١تعقل كا١تبلذ

)قاؿ تعأب: ( ديكفى مىٍلجىأن أىٍك مىغىارىاتو أىٍك ميدَّخىبلن لَّوىلٍَّوا ًإلىٍيًو كىىيٍم ٬تىٍمىحيوفى  3لىٍو ٬تًى
ىو كل إنساف تتعرض حياتو أك سبلمتو البدنية أك حريتو للخطر خرقان ١تبادلء اإلعبلف العا١تي ٟتقوؽ  إصطبلحاً:

 4اإلنساف كعندئذ يكوف لو اٟتق ُب طلب ا١تلجأ
 أنواع اللجوء:

كىو ا٢تركب  إٔب دكلة أخرل بسبب اٟتركب كالنزاعات أك التفرقة العنصرية باختبلؼ أنواعها.  اللجوء اإلنساني:
 .تهي ىذا اللجوء بانتهاء السبب الذم بدأ بوكين

                                                           
 . 235ص 5ابن فارس، معجم مقاييس اللغة ج  1
 .65، القاموس احمليط ص152ص 1لساف العرب ج  2
 .57التوبة :  3
إلسبلمية كالقانوف الدكٕب، صبلح فرج، ٣تلة اٞتامعة اإلسبلمية ، حقوؽ البلجئُت ُب الشريعة ا249القانوف الدكٕب العاـ، علي صادؽ أبو ىيف ص   4

 .162ص 2009،  17العدد 
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:  ىو اٟتماية اليت ٘تنحها الدكلة فوؽ أراضيها أك فوؽ مكاف تابع لسلطتها لفرد طلب منها ىذه اللجوء السياسي
 .1اٟتماية ، كا٢تدؼ منو ىو إنقاذ حياة أشخاص أك حريتهم يعتربكف أنفسهم مهددين ُب ببلدىم

أبعد عنو بوسائل التخويف كاإلرىاب أك االضطهاد ألسباب سياسية أك  فكل شخص ىجر موطنو األصلي أك
عنصرية أك مذىبية كٞتأ إٔب إقليم دكلة أخرل طالبان للحماية أك العيش ٟترمانو من العودة إٔب كطنو األصلي يسمى 

 .2الجئان سياسيان ُب مفهـو القانوف الدكٕب
اؿ من بلد إٔب بلد ال يعرؼ جنسيتها، كذلك ألىداؼ سياسية كقد عرفو الدكتور ٤تمد الزحيلي بأنو: ( حق االنتق

 3ينادم ّٔا، كيضطهد من أجلها، أك يبلقي العنت كا١تشقة كا١تضايقة بسببها)
 حكم اللجوء في الشريعة اإلسبلمية

إف مفهـو األرض ُب القرآف الكرٙب كمن ٭تق لو أف يعيش فيها تنطلق من حقيقة أف األرض ىي ملك هلل عز كجل 
كيورثها من يشاء من عباده كأف األرض ىي لنا اليـو كلغَتنا غدان بناء على سنة االستخبلؼ اليت جعلها اهلل ُب 

نىا ُب الزَّبيوًر مً الدنيا  تىبػٍ ا ًعبىاًدمى الصَّاًٟتيوفى{قاؿ تعأب:} كىلىقىٍد كى ن بػىٍعًد الذٍّْكًر أىفَّ اأٍلىٍرضى يىرًثػيهى
1 

ًعبىاًدًه كىاٍلعىاًقبىةي لًٍلميتًَّقُتى{قولو تعأب: }قىاؿى ميوسىى ًلقىٍوًمًو اٍستىًعينيوا بًاللًَّو كىاٍصربيكا ًإفَّ اأٍلىٍرضى لًلًَّو ييورًثػيهىا مىٍن يىشىاءي ًمٍن 
2 

سيلمة الكذاب كتب إٔب النيب صلى اهلل عليو كسلم كتابنا من مسيلمة رسوؿ اهلل إٔب ٤تمد كركم ُب ا٠ترب أف م
 .رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم أما بعد

فإف األرض بيٍت كبينكم نصفاف إال أف العرب قـو يظلموف الناس فكتب إليو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو 
ةى الكىذَّاًب. أمَّا بػىٍعدي فىإفَّ األٍرضى هلل ييورًثيها مىٍن يىشىاءي ًمٍن ًعبىاًدًه كىالعىاًقبىةي كسلم:((ًمٍن ٤تيىمَّد رىسيوًؿ اهلل إٔب ميسىيٍ  ًلمى

 3لًٍلميتًَّقُتى))
منحت الشريعة اإلسبلمية حق اللجوء لكل طالب لو كٓب يقف األمر عند ىذا اٟتد بل كفرت لو اٟتماية كاألمن 

فيقوؿ   4ارة) كتعٍت اإلجارة: ىو ا١تنع يقاؿ استجار من فبلف أم منعوكأطلق على ىذا العمل ُب اٞتاىلية (اإلج
طالب اللجوء يا فبلف أنا ُب جوارؾ فيجيبو آَّت: قد أجرتك فيصبح آّار ُب ٛتاية آَّت كآّتمع فبل ٯتس بأذل 

 كيكـر كما لو أنو من أبناء آَّت.

                                                           
 .82أبو ا٠تَت أٛتد عطية، اٟتماية القانونية لبلجئ ُب القانوف الدكٕب ص 1043القاموس السياسي، ص   1
 .189،ص 1963الطبعة األكٔب ، مطبعة السعادة ، انظر :٤تمد الغزإب ، حقوؽ اإلنساف بُت تعاليم اإلسبلـ كإعبلف األمم ا١تتحدة ،  2
 حقوؽ اإلنساف ُب اإلسبلـ.٤تمد الزحيلي،   3
 .105األنبياء:   1
 .128األعراؼ:   2
 كاٟتديث حسن.  155ص 2) كاٟتاكم ج16032)، أٛتد : (2761أبو داكد: ( 3
 .723ص1انظر: لساف العرب ج  4
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تخدـ ىذا اٟتق ا١تسلموف عندما دخلوا إٔب مكة ا١تكرمة كبعدىا طبق ىذا اٟتق كٝتي بعدىا بعقد األماف فقد اس
كٯتكن اعتبار  1فقد نادل مناد ( من دخل ا١تسجد اٟتراـ فهو آمن كمن دخل بيت أبا سفياف فهو آمن. ..)

أيضان نوعان من أنواع اللجوء كقد أقرت الشريعة اإلسبلمية ْتق اللجوء كلو لببلد الكفر  2ا٢تجرة كحالة ابن السبيل
 مد القائلوف ّٔذا القوؿ على عدد من األدلة منهاكاعت

  .ُب جوار ا١تطعم ابن عدم، ككاف كافران  -صلى اهلل عليو كسلم-دخوؿ النيب  -1
  .ُب جوار ابن الدغنة ككاف كافران  -رضي اهلل عنو-دخوؿ أيب بكر  -2
  3كافران إٔب اٟتبشة كدخو٢تم ُب جوار النجاشي ككاف يومها   -رضي اهلل عنهم–ىجرة الصحابة  -3

  1قولو تعأب : }يا عبادم الذين آمنوا إف أرضي كاسعة ، فإيام فاعبدكف{
أنتم عبادم كىذه أرضي كىي كاسعة ، فسيحة تسعكم فما الذم ٯتسسكم  قاؿ سيد قطب ُب تفسَت ىذه اآلية:"

ىذا الضيق يا عبادم ُب مقامكم الضيق الذم تفتنوف فيو عن دينكم ، كال ٘تلكوف أف تعبدكا اهلل موالكم ؟ غادركا 
إٔب أرضي الواسعة، ناجُت بدينكم أحراران ُب عبادتكم فإيام "فاعبدكف" كما دامت كلها أرض اهلل فأحب بقعة 

 2منها إذان ىي اليت ٕتدكف فيها السعة لعبادة اهلل كحده دكف سواه" 
، كال أعاهنم عليهم ، كٓب ٬تد ُب يقوؿ ابن حـز : "كأما من فرَّ إٔب أرض اٟترب لظلم خافو ، كٓب ٭تارب ا١تسلمُت 

 3ا١تسلمُت من ٬تَته ، فهذا ال شيء عليو ألنو مضطر مكره"
 أوضاع البلجئين السوريين في ماليزيا

ُب حُت أف عدد اٞتالية السورية ُب ماليزيا قبل  4ال يعرؼ على كجو التحديد عدد البلجئُت السوريُت ُب ماليزيا
اٟترب ٓب يكن يتجاكز العشرات نصفهم أك أقل طبلب ُب جامعات ماليزيا، فماليزيا ٓب تكن معركفة للسوريُت قبل 
الثورة السورية، لكن دفعت اٟترب ُب سوريا كالقصف ا١تمنهج الذم تقـو بو القوات ا١توالية لؤلسد إٔب نزكح 

لكن إغبلؽ اٟتدكد أماـ السوريُت ُب لبناف كاألردف  -كما ذكرنا سابقان -وريُت إٔب البلداف آّاكرة مبليُت الس
كالعراؽ كفرض تأشَتات على السوريُت ُب البلداف األخرل فرض على البلجئُت إ٬تاد مأكل آمن آخر فاختار 

 ارات أ٫تها: بعضهم اللجوء إٔب دكؿ أكركبا كالبعض فضل اللجوء إٔب ماليزيا لعدة اعتب

                                                           
 ).1780صحيح مسلم: (  1
 .67ص 1قو الزكاة، جانظر: القرضاكم، ف  2
قاؿ أٛتد شاكر: كإسناده صحيح،  1740النجاشي ُب مسند اإلماـ أٛتد حديث رقم  مناقشة جعفر رضي اهلل عنو للعمرك رضي اهلل عنو كانظر:   3

 .101كصحيح السَتة النبوية ص 
 56سورة العنكبوت:  1
 5/2749ُب ظبلؿ القرآف   2
 )12/125ُب احمللى (   3
 عددىم بُت ثبلثُت ألفان إٔب ٜتسُت ألفان. كيقدر البعض  4
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فكثَت من األسر كٗتاؼ على أبنائها من الضياع ُب دكؿ الغرب ككجدت ُب ماليزيا البديل  العامل الديني:
ا١تناسب فهي دكلة إسبلمية تتمتع بسمعة جيدة ُب ٣تاؿ اٟترية الدينية كّٔا الكثَت من اٞتامعات اإلسبلمية كالذم 

أف ٦تلكة ماليزيا دكلة متقدمة ُب ٣تاؿ اٟتريات الدينية كُب إيبلء الدين يأٌب إٔب ماليزيا يتشكل لديو انطباع أكٕب من 
اإلسبلمي عناية خاصة ففي كل حي ٕتد مسجدان أك أكثر كُب كل مدينة توجد مدرسة دينية أك أكثر بل إف 

لك األماكن  اٟتكومة ا١تاليزية تشًتط على أصحاب ا١تتاجر الكربل كاألبنية الربجية أف ٮتصصوا مكانان للصبلة ُب ت
كل ذلك كاف ُب اٟتقيقة عامل جذب ليس فقط لبلجئُت السوريُت بل لكثَت من ٛتلة اٞتنسيات األكركبية فكثَت 

 منهم يفضل االستقرار ُب ماليزيا بعد أف كرب أبناؤه كصعب معها ٛتايتهم من إغراءات الغرب ا١تتعددة.
عدما دمرت القوات اٟتكومية بيتو كمصدر رزقو يأمل بعض السوريُت ببدء حياة جديدة ب العامل االقتصادي:

كماليزيا كبلد منفتح اقتصاديان جالب لبلستثمارات فيو العديد من التسهيبلت ألصحاب رؤكس األمواؿ جعل من 
ىذا البلد مكانان مفضبلن للعديد من الباحثُت عن االستقرار كٓتاصة ُب كجود نظاـ ( ماليزيا بييت الثا٘ب) الذم يتيح 

 رين اٟتصوؿ على إقامة ٘تتد لعشر سنوات.للمستفم
حيث يعرؼ عن شعوب ا١تبليو بأهنا شعوب مسا١تة ك٤تبة لغَتىا من األعراؽ اإلسبلمية فبل  العامل االجتماعي:

تظهر أمراض العنصرية كالتعصب العرقي الذم قد تشتهر بو بعض الدكؿ ٦تا يشكل عبئان نفسيان على البلجيء 
 تو، كمن ىنا فضل كثَت من السوريُت اإلقامة ُب ماليزيا.زائدان عن معاناتو كمأسا
فماليزيا ما زالت ضمن الدكؿ القليلة اليت ال تطلب من السوريُت تأشَتة دخوؿ بل تتيح  التسهيبلت الحدودية:

للسورم اٟتصوؿ على إقامة ١تدة تسعُت يوماي كىي قابلة للتمديد ١تدة تتجازك الشهرين ُب بعض اٟتاالت كىذه 
 زة بالذات جعلت الكثَتين ٦تن تقطعت ّٔم السبل يغامركا بالقدـك إٔب ماليزيا بعد إغبلؽ ا١تنافذ أمامهم. ا١تي
 لكن با١تقابل عندما يصل البلجئ السورم إٔب ماليزيا يصطدـ بواقع مرير ال يساعده على ا١تدل البعيد 

فهي غَت ملزمة بأم شكل من األشكاؿ  1لبلجئُت جنيف فمملكة ماليزيا ٓب توقع كغَتىا من الدكؿ على اتفاقية
 ْتماية البلجئُت أك توفَت السكن كالتعليم كالعمل ا١تناسب ٢تم.

فعند انتهاء األشهر الثبلثة اليت ٘تنحها اٟتكومة لبلجئ تبدأ فصوؿ ا١تعاناة بالنسبة لو كألسرتو كٓتاصة إذا كاف 
مكتب األمم ا١تتحدة كأقصى ما ٯتكن أف يعملو  صاحب أسرة كأبناء ُب ا١تدارس فيلجىء السورم ُب الغالب غلى

ا١تكتب لو ىو ٖتديد موعد إلجراء مقابلة كقد يكوف ا١توعد بعد سنة أك أكثر كالبطاقة اليت ٘تنحها األمم ا١تتحدة 
مديرة ا١تعهد ا١تاليزم للدراسات –ال ٖتمي البلجئ ُب أكثر األحياف كا١تكتب يعًتؼ بذلك تقوؿ ليا سعيد 

"إف أقصى ما ٯتكن أف نقدمو لبلجئ من الناحية القانونية ىو أف يتم إخراجو من اٟتجز لدل   2االجتماعية
أف ما يقدـ لبلجئُت السوريُت ُب ماليزيا ىو ."السلطات إذا تعرض لبلعتقاؿ لعدـ حصولو على الوثائق ا١تطلوبة

كا٠تدمات الصحية األكلية، كبعض أقل ٦تا ٭تتاجوف بكثَت، حيث يقتصر األمر على تقدٙب بعض ا١تعونات الغذائية 
                                                           

 دكلة ُب العآب  130ـ) ككقعت عليها 1951كىذه االتفاقية جرت سنة (  1
 كىو مركز حكومي ينظم العبلقة مع مكتب شؤكف البلجئُت التابع لؤلمم ا١تتحدة.   2
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برامج الًتفيو كالتعارؼ، "لكننا ال نستطيع توفَت أم نوع من اٟتماية ٢تم سواء أماـ السلطات أك لدل أرباب 
 1"العمل

كتتحمل العبئ األكرب اٞتمعيات ا٠تَتية ا١تاليزية اليت ٖتاكؿ تأمُت ما تستطيع للسركيُت كغَتىم من ا١تهجرين لكنها 
 ال تستطيع سد أغلب احتياجات البلجئُت. 

 التغيرات االجتماعية التي طرأت على البلجئ السوري
من اضطرتو الظركؼ ١تغادرة الوطن، كقد ٝتي السفر سفران ألنو يسفر عن أخبلؽ الرجاؿ كىي حقيقة يلسمها كل 
 أفرزت حركة اللجوء من قبل السوريُت إٔب ماليزيا ثبلثة أنواع من السوريُت:

كىذا النوع من األشخاص اضطرتو ا٢تجرة للتعايش مع كاقع ٥تتلف عما كاف النوع األول: االنتهازي والنفعي: 
ٟتاؿ مثل غالب السوريُت فاستغل ىؤالء حجم يعيش فيو كبعضهم كاف ميسور اٟتاؿ كاألكثر كاف متوسط ا

ا١تأساة كتعاطف ا١تسلمُت مع السوريُت ُب كل مكاف فأصبح عمل ىؤالء التكسب كالتسوؿ باسم البلجئُت 
كلؤلسف أكثر ىؤالء يستطيع العمل كاالستغناء عن سؤاؿ الناس كقد راينا بعضان من ىذه النماذج اليت ترفض 

كال ٬تد حرجان من التسجيل بعدد من اٞتمعيات ليعيش حياةن مرفهةن أفضل ٦تا كاف  العمل ْتجة أف الركاتب قليلة
 يعيشها قبل الثورة.

ككصل األمر ببعضهم إٔب اعتبار مساعدة اٞتمعيات ٢تم ىو فرض عُت بل كتأمُت أفضل سكن كأىنأ عيش ٢تم ٦تا 
 ف رأت ٪تاذج كثَتةن من ىؤالء النفعيُت.حدل بكثَت من اٞتمعيات ا٠تَتية إٔب تقليل تعاطفها مع القادمُت بعد أ

كىذا النوع من األشخاص لؤلسف كثر مع حركة اللجوء كزيادة احتياجات البلجئُت النوع الثاني: السارق: 
فحاكؿ ىؤالء ٖتسُت مستول معيشتهم بشىت الطرؽ ا١تشركعة كغَت ا١تشركعة فأنشأ بعضهم مشاريع ك٫تية كأسس 

لوافدين كامتدت ىذه األمور لتصل غلى شىت مناحي اٟتياة كٓب يسلم من ىؤالء البعض اآلخر شركات لئليقاع با
حىت اٞتمعيات ا٠تَتية فأسس بعضهم ٚتعيات خَتية أك انتسب إٔب ٚتعية معركفة كأخذ ٬تمع التربعات ْتجة أهنا 

٦تا  -لؤلسف –ستكوف بأيدم أمية لكن لؤلسف كثَتان من تلك التربعات ٓب تصل إٔب أصحأّا كازاد ىذا األمر 
جعل اٟتكومة ا١تاليزية تصدر بعض القوانُت ا١تنظمة للعمل ا٠تَتم ك٘تنع غَت ا١تاليزم من إنشاء ٚتعيات خَتية 
كٗتضع تلك اٞتمعيات لرقابة من قبل الدكلة ٦تا خفف من حاالت النصب الكثَتة كلكن كثَتان من ا١تاليزيُت كغَت 

 ربعات كتوجس الناس خيفة من القائمُت على ىذا العمل. ا١تاليزيُت تأقركا ّٔذا األمر فقد قلت الت
كقد كجد من بُت البلجئُت عدد غَت قليل من العصاميُت كا١تتعاكنُت كا١تبادرين النوع الثالث: العصامي والمبادر: 

بل ككثَت ٦تن دخلوا إٔب ماليزيا ال ٯتلكوف شيئان اسسوا عمبلن خاصان ّتهود فردية كبعد كد كتعب أصبح من 
ناجحُت ُب ماليزيا كىناؾ أمثلة كثَتة على ىذا الصنف من الناس لكن كثَتان من ىؤالء ٓب يقف نفعهم على ال

أنفسهم فقط فقد حاكؿ جزء منهم اف يؤسس ٚتعيات تساعد السوريُت على ألكاء الغربة ككرباهتا كأكثر ا١تبادرين  

                                                           
 .6/7/2013موقع اٞتزيرة نت بتاريخ   1
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كمركز شاـ الطيب الذم  1ة السورية ُب ماليزياكانوا من فئة الشباب فقد كتأسست على سبيل ا١تثاؿ رابطة اٞتالي
 يعٌت باٟتالة الصحية لبلجئ السورم.

كما أسس عدد من الشباف السوريُت كا١تاليزيُت ٚتعية سَتيا كَت ا٠تَتية اليت تعٌت ّتمع التربعات للداخل السورم  
القوافل اإلغاثية إٔب ا١تخيمات  كما تعٌت بتعريف ا١تاليزيُت بالشأف السورم عمومان كقد أرسلت اٞتمعية عددان من

 .2ُب تركيا كحلب كإدلب كإٔب غَتىا من مناطق اللجوء السورم
كما أسس بعض رجاؿ األعماؿ ٚتعية ( ا١تشاريع الصغَتة كا١تتناىية الصغر) حيث تقـو فكرة اٞتمعية على دعم 

ة من قبل متخصصُت أم مشركع صغَت لبلجئ السورم كيكوف ذلك بعد دراسة ا١تشركع كجدكاه االقتصادي
سوريُت ٍب تقدير مبلغ الدعم البلـز للمشركع كاإلشراؼ ا١تإب عليو حىت يصبح جاىزان كقد تبنت اٞتمعية عددان من 

 ا١تشركعات الصغَتة ٧تح بعضها كتعثر البعض اآلخر. 
لتطبيق لكن كقد الحظ كاتب البحث أف األفكار اليت تطرح جزء منها أفكار طموحة كقسم آخر منها غَت صاّب ل

ما يصلح منها أكثره يصطدـ با١تعوقات ا١تادية للمشركع فتوأد أغلب تلك ا١تشاريع ُب مهدىا كيقدر لبعضها 
 االستمرار.

 التغيرات التعليمية التي طرأت على البلجئين السوريين في ماليزيا
حلم  العلمية ىي ٣ترد عملت اٟتكومة السورية منذ أربعُت عامان على ٕتهيل الشعب السورم كجعلت التخصصات

 .1%31بالنسبة للطالب السورم ٦تا خلق جيبلن تصل األمية ُب بعض اإلحصائيات فيو إٔب 
كا١تطلع على حاؿ السوريُت تعليميان ُب ظل حكم البعث ٬تد أف أكثر القطاعات تأثران بشكل سليب ىو قطاع 

على أبناء ا١تسؤكلُت ُب اٟتكومة كالدراسات التعليم فالبعثات ا٠تارجية تقلصت إٔب حدىا األدٗب كىي مقتصرة 
العليا بقسميها ا١تاجستَت كالدكتوراه ىي ا١تتضرر األكرب من التضييق على التعليم ففي اٞتامعات السورية ا١تاجستَت 
كالدكتوراه كانت مقتصرة على عدد معُت من األقساـ فعلى سبيل ا١تثاؿ ٓب يكن ُب جامعة دمشق ماجستَت 

عبلـ كاٞتعرافيا كا٢تندسة كغَتىا من األقساـ العلمية كاألدبية فكاف ٛتلة الدكتوراه من السوريُت أقل كدكتوراه ُب اإل
بكثَت من أشقائهم العرب فنفقة ا١تاجسيًت كالدكتوراه تفوؽ قدرة أكثر األسر السورية كٓب يكن ُب ماليزيا أكثر من 

سات عليا كىذا ما أثر سلبان على عدد % منهم فقط طبلب درا20) طالب سورم ُب شىت آّاالت 176(
 .2أساتذة اٞتامعات السوريُت العاملُت ُب اٞتامعات ا١تاليزية فلم يكن ُب ماليزيا سول ثبلثة ٤تاضرين

                                                           
 The Syrian Society in Malaysia ٢تم صفحة على فيسبوؾ باسم رابطة اٞتالية السورية ٔتاليزيا   1
 www.syriacare.org.myانظر: أنشطة اٞتمعية من خبلؿ موقعهم باللغة ا١تااليوية   2
 15كقد نقل التقرير عن ا١تكتب ا١تركزم لئلحصاء كىو يعطي إحصائيات عن السكاف بعد سن  2012٘توز  3موقع عكس السَت اإلخبارم بتاريخ   1

 .2010% انظر: الصفحة الرٝتية لوزارة التخطيط، كىي التشرة اليت أصدرهتا لعاـ 16سنة. فيما أكصلتها بعض اإلحصائيات ا١تتفائلة إٔب 
 %.60ظن أف األمية أكثر من ذلك بكثَت كٓتاصة اآلف ُب احملافظات البعيدة اليت تصل نسبة األمية فيها إٔب أكثر من كأ       

 ـ.1982كىؤالء الثبلثة كانوا من ا١تبعدين ُب أحداث   2
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كبعد أف بدأت رحلة اللجوء بدأ الكثَت من اٟتاصلُت على الثانوية العامة بالدراسة ُب جامعات ماليزيا كال سيما 
٦تا أتاح الفرصة لكثَت من السوريُت أف يكملوا دراستهم   1تسهيبلت كثَتة للسوريُتكقد أجرت بعض اٞتامعات 

ُب اٞتامعات ا١تاليزية فازداد عدد الطبلب السوريُت بشكل الفت فبعد أف كاف عدد الطبلب ُب ماليزيا قرابة 
عدد الطبلب السوريُت فيها  أصبح بتجاكز ا١تئات فعلى سبيل ا١تثاؿ اٞتامعة اإلسبلمية العا١تية كاف 2) طالبان 176(

أصبحت أعدادىم با١تئات ككذا ُب جامعة ا١تبليا كما أصبح عدد طبلب ا١تاجستَت  ال يتجاكز عشرة طبلب
كالدكتوراه ُب ماليزيا با١تئات كيعمل باٞتامعات ا١تاليزية قرابة ٜتسة عشر ٤تاضران ُب شىت التخصصات كما يعمل ُب 

 ١7تدرسُت السوريُت ففي مدرسة البصَتة الدكلية على سبيل ا١تثاؿ يعمل قطاع التعليم عدد ال بأس بو من ا
 مدرسُت سوريُت بعد أف كاف عدد ا١تدرسُت صفر قبل الثورة.  7مدرسُت سوريُت كُب ا١تدرسة السعودية يعمل 

سورية ٢تيئة ال) كمع التزايد ا١تلحوظ بعدد البلجئُت السوريُت أسس عدد من األكادميُت السوريُت مؤسسة علم
، تقـو ا٢تيئة بوضع  للًتبية كالتعليم)  يقوؿ ا١تؤسسوف للفرع : " كنظران لتزايد عدد السوريُت ُب ماليزيا يومان بعد يـو
خطة عاجلة ١تساعدة كدعم الطالب السورم ُب ماليزيا ُب كافة مراحلو الدراسية بدءان من الصفوؼ التمهيدية 

راسات العليا، ك تشمل ا٠تطة مشاريعان هتدؼ ٟتل ا١تشكلة ا١تتعلقة بتوقف األكٔب كصوالن إٔب ا١تراحل اٞتامعية كالد
الدراسة عند الكثَت من الطبلب السوريُت، األطفاؿ منهم كالدراسات ا١تتوسطة كاٞتامعيُت، كتسعى ىذه ا١تشاريع 

لكافة  فة كا١تعرفة لتحقق الرؤل ا١ترجوة لبناء جيل متعلم مثقف يبٍت كيعمر ما اهندـ ُب كطنو، ككذلك كنشر الثقا
 أبناء اٞتالية السورية

 كقد قدمت ا٢تيئة عددان من ا٠تدمات للسوريُت ُب ماليزيا منها 
  .توفَت منح دراسية للطبلب ُب عدد من اٞتامعات ا١تاليزية -1
عقد اتفاقيات تعاكف مع ا١تؤسسات التعليمية ُب ماليزيا لوضع حلوؿ عاجلة للطبلب السوريُت كتقدٙب  -2

  .ا١تادم كاللوجسيت ٢تم ١تتابعة ا١تسَتة التعليمية كفقاي لئلمكانيات كا٠تطة ا١تقررةالدعم 
إنشاء مدرسة خاصة للسوريُت تقـو إضافة إٔب ىدفها التعليمي بتوفَت فرص عمل لبعض السوريُت من  -3

  .خبل٢تا
  .عقد اتفاقيات تعاكف مع ا٢تيئات ا٠تَتية لفتح صناديق تربعات لدعم مشاريع ا٢تيئة -4
 .1كرؤل مستقبلية قريبة للتعاكف مع ا١تؤسسات التعليمية ُب باقي ا١تناطق ُب شرؽ آسيا -5

لكن  1كما تأسست ُب فًتة سابقة مدرسة (العائلة السورية) ُب ماليزيا ُب مدينة شاه علم على يد بعض السوريُت
دعم ا١تادم كعدـ االستعانة ٓب تستمر ا١تدرسة أكثر من عاـ كاحد كبعدىا أغلقت لعدد من األسباب أ٫تها قلة ال

 با١تتخصصُت السوريُت ُب سلك التعليم. 
                                                           

 أيضان.  كما فعلت اٞتامعة اإلسبلمية العا١تية حيث أعلنت عن ٗتفيض لكافة الطبلب السوريُت كتسهيبلت ُب الدفع   1
 ىذا العدد أفاد٘ب بو رئيس اٖتاد طلبة سوريا األستاذ ٤تمد أبو زيد مرفقان بقائمة باألٝتاء كالتفاصيل الكاملة حوؿ الطبلب.  2
 www.syreducom.orgانظر: ا١توقع الرٝتي للهيئة السورية للتعليم (علم)   1
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 التغيرات الدينية التي طرأت على البلجئين السوريين
إف الشعب السورم ىو مثل كثَت من الشعوب اإلسبلمية مسلم بالفطرة ال ٭تب التطرؼ كالتعصب كبعد أف 
بدأت الثورة السورية اليت جرل فيها فرز قسرم للمواطنُت جراء اإلجراءات التعسفية من قبل القوات ا١توالية لؤلسد 

لة حقيقية رغم أهنا كانت موجودة قبل كاصطفاؼ فئات بعينها ضد الشعب السورم كخياراتو ظهرت لدينا مشك
الثورة لكنها ٓب تكن ّٔذا الوضوح فبعد استعانة مليشيات األسد بشيعة لبناف كغَتاف كالعراؽ كبعد ا٨تياز طائفة 
الرئيس لو بات الشعب يتوجس خيفة من طوائف كاف يعتربىا ُب يـو من األياـ من النسيج االجتماعي لسوريا 

 سمعها بُت السوريُت من قبل. كظهرت عبارات ٓب نكن ن
كعندما ٞتئ السوريوف إٔب ماليزيا كاحتك الشعب السورم بالشعب ا١تاليزم كرأل التنوع العرقي كالديٍت ا١توجود ُب 

 تغَتت نظرة الشعب السورم إٔب غَته من الشعوب كاألعراؽ األخرل. 2ماليزيا
داد اعتزازه بنفسو كبعاداتو كتقاليده فمن ا١تبلحظ من خبلؿ احتكاكو الشعب ا١تاليزم از كما أف البلجئ السورم 

ُب ماليزيا أف ٕتد ا١تسلم ا١تاليزم يهتم بالشعائر الدينية اىتمامان كبَتان فيلبس ُب يـو اٞتمعة لباسان خاصان كُب العيدين 
دل الكثَتين لو لباسو التقليدم كىو لؤلسف ما افتقده ا١تسلم ُب سوريا ففي العقود األخَتة كانت صبلة اٞتمعة ل

٣ترد طقس اعتاد عليو ليس لو ميزة على سائر األياـ فيأٌب ا١تصلي إٔب ا١تسجد بلباس النـو ُب كثَت من اٟتاالت 
كلكن اٟتاؿ تغَت ُب ماليزيا فبتنا نرل البلجئ ىنا يلبس لباسان خاصان ليـو اٞتمعة كيلبس اللباس التقليدم للشعب 

عد صبلة العيد ُب اٞتامعة اإلسبلمية العا١تية كغَتىا من األماكن اليت ٬تتمع السورم ُب العيدين كٕتد ىذا كاضحان ب
 فيها السوريوف.

 السوريين. التغيرات الدينية واالجتماعية التي طرأت على المواطن الماليزي جراء احتكاكو بالبلجئين
إلسبلمي سول ما يتعلق من ا١تعركؼ أف الشعب ا١تااليو شعب مسآب ليس لديو معرفة كبَتة بأكضاع العآب ا

بالقضية الفلسطينية، أما األكضاع السياسية كالدينية كاالقتصادية فإنو غائب عنها لبعد الشرؽ األكسط عن ماليزيا 
من ناحية، كلصعوبة التواصل بُت الشعب ا١تاليزم كباقي الشعوب اإلسبلمية من ناحية أخرل، فعائق اللغة كاف 

 حة عن تلك الدكؿ.ٯتنع كثَتان من ا١تعلومات الصحي
إف سياسة النام بالنفس كاٟتياد اليت اتبعتها اٟتكومات ا١تاليزية ا١تتعاقبة أفرزت شح ُب ا١تعلومات عن دكؿ الشرؽ ك 

 األكسط كأكضاعها.
كعندما دخل االحتبلؿ األمريكي إٔب بغداد، كأعقبو ٞتوء مبليُت العراقيُت جراء االحتبلؿ، كعمليات التطهَت 

نت تقـو بو ا١تليشيات الطائفية ا١تدعومة من إيراف، ٞتأ قسم ال بأس بو من العراقيُت إٔب ماليزيا، الديٍت الذم كا
لكن عدـ دخوؿ إيراف ُب اٟترب بشكل مباشر كتوجيو اللـو الدائم إٔب االحتبلؿ األمريكي خلق ضبابية بفهم 

، ك٦تا زاد االلتباس لعب اإلدارة ا١توقف اإليرا٘ب حوؿ األكضاع ُب العراؽ كحوؿ ا١تتسبب بعمليات التهجَت
                                                                                                                                                                                     

1  https://www.facebook.com/syrian.f.m  
 ماليزيا تتكوف من شعب ا١تااليو كالصينيُت كا٢تنود كبعض األعراؽ األخرل.   2

https://www.facebook.com/syrian.f.m
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األمريكية مع اٟتكومة اإليرانية على كتر ما يسمى ( الدكلة اإلسبلمية ُب العراؽ كالشاـ) كتصوير اٟترب الدموية 
 اليت كانت تقـو ّٔا ا١تيليشيات على أهنا حرب على اإلرىاب. 

السوريُت إٔب ماليزيا، قدرت بعشرات ٍب أتت أخبار الثورة السورية كأعقب ذلك حركة ٞتوء غَت مسبوقة من 
اآلالؼ ككاف بطبيعة اٟتاؿ الغالبية العظمى منهم من ا١تعارضُت ١تليشيات األسد، فأخذ ا١تاليزيوف يسمعوف للمرة 
األكٔب عن ميليشيات عراقية تقتل السنة، كعن ا٠تطاب الطائفي اٟتاقد الذم اعًتل كل ظهور إعبلمي ٟتسن نصر 

ُب لبناف، كبدأ ا١تاليزيوف يسمعوف عن ٤تاكالت إيراف الدائمة لزعزعة ا١تنطقة، ٍب أتت األخبار  اهلل زعيم حزب إيراف
 من اليمن كالعراؽ اليت تؤكد صدؽ األخبار حوؿ ٤تاكالت إيراف للتغوؿ ُب ا١تنطقة.

كثَت من كبدأ الشعب ا١تاليزم يستفسر عن االختبلفات العقدية بُت أىل السنة كاٞتماعة كبُت الشيعة، كٛتل  
الدعاة ا١تتنورين لواء الدفاع عن أىل السنة كتبيُت ا٠تبلؼ بُت أىل السنة كبُت غَتىم كقد دفع بعض الدعاة 

، كبعد أف أحست اٟتكومة ا١تاليزية ٓتطر الشيعة على استقرار الدكلة كنسيجها 1حياهتم ٙتنان ٢تذا ا١توقف
ككاف ُب اٟتقيقة  2013ُب ماليزيا ُب شهر آب  االجتماعي أصدرت قانوف حظر نشر التعاليم االثٍت عشرية

قاؿ كزير الدكلة ا١تاليزم تأكيدان لقرار سابق من اٟتكومة ا١تاليزية ْتظر التشيو لكن القرار ٓب يكن معموالن بو "
للشؤكف اإلسبلمية ٚتيل خَت ْترـك : إف قرار ماليزيا يـو اٞتمعة ا١تاضية بتشديد قرارىا األسبق الذم اٗتذتو عاـ 

ْتظر نشر تعاليم الشيعة أالثٍت عشرية ُب آّتمع ا١تاليزم، نابع من أساس دستورم كال عبلقة لو ْتقوؽ  1996
كقاؿ ُب تعليقو على قياـ بعض منظمات  .اإلنساف كحرية التعبَت عن الرأم مثلما تدعي بعض األكساط ُب الببلد

ٝتية ا١تاليزية األحدث ُب ىذا الصدد، كاصفة إياىا بأهنا تعد آّتمع ا١تد٘ب ا١تاليزية، بإطبلؽ ٛتلة منددة با٠تطوة الر 
على حقوؽ اإلنساف، قائبل:"أف استخداـ مصطلح حقوؽ اإلنساف ُب توصيف معارضة بعض ىذه األكساط، 

أف دستور ماليزيا يصف الببلد بأهنا دكلة إسبلمية  ":ليس مناسبا كال يعد ذم صلة باألساس". كشدد الوزير قائبل
كبالتإب كالكبلـ للسيد الوزير، يعد أمر تشديد االلتزاـ ٔتواد الدستور من حق  "قيدهتا من السنة كاٞتماعةتستمد ع

الدكلة إضافة إٔب حق آّتمع على الدكلة، بغية إيقاؼ ا١تد الشيعي من التسلل للمجتمع ا١تاليزم، كالتسبب 
اف قانوف الشريعة ا١تطبق ُب ":للوزير الذم أضاؼبتضليل كتشويش منهج اإلسبلـ كالدعوة لو ُب ىذه الببلد طبقا 

ماليزيا كالذم يستمد تعاليمو من مذىب أىل السنة كاٞتماعة، يأٌب مكمبل بصيغتو التنفيذية لقرارنا ْتظر التشيع 
"كاختتم الوزير ا١تاليزم تعليقو بالقوؿ:" ببساطة ٨تن ننطلق من رؤية مبسطة لؤلمر، ٨تن ٨تظر ك٧تتث أية تعاليم اك 
موجهات عقدية تعيق طريق ا١تنهج الذم اختارتو الببلد لنفسها، آخذين بنظر االعتبار النهايات غَت الطيبة الذم 
حلت بأمن كاستقرار دكؿ ُب الشرؽ األكسط بسبب النزاع كاالحتقاف الذم أثاره نشر التشيع لديها كاليت ال نريدىا 

 .2اف تكوف مصَتا لبلدنا اآلمن ا١تستقر"

                                                           
 .11/11/2013ىو الشيخ أٛتد راُب أحد أبرز الدعاة ١تنع ا١تذىب االثٍت عشرم ُب ماليزيا الذم استشهد برصاص إرىايب بتاريخ   1
2  www.aljazeera.net 
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على األمر قاؿ األمَت عبد اهلل بن سلطاف شاه كٕب عهد كالية باىانج ا١تاليزية كرئيس ٣تلس الشورل  "كُب تعليقو
اإلسبلمي فيها، باف الوالية تسعى حاليا إلصدار فتول شرعية ٖتـر فيها التحوؿ من مذىب أىل السنة كاٞتماعة 

األنشطة السرية ا١تدفوعة الثمن اليت تغذيها إٔب التشيع باعتباره ا٨تراؼ كارتداد على الطريق القوٙب، بغية كقف 
كأضاؼ مستشهدا ٓتطوة ٦تاثلة أقدمت   .أكساط كامنة تنشر التشيع ُب ثنايا آّتمع ا١تاليزم ا١تسلم بشكل سرم

عليها كالية كداح اليت أصدرت فتول من ىذا القبيل األسبوع ا١تاضي، كأذنت لسلطات إنفاذ القانوف الشرعي 
ـز ألنشطة التشيع ُب أركاف الوالية. كناشد ٝتو األمَت عبد اهلل، باقي كاليات الببلد الف ٖتذك لديها بالتصدم ْت

 .1ا١تذكورتُت"  حذك خطوات الواليتُت
كقد جاء تنبو اٟتكومة ا١تاليزية ٠تطر ا١تاؿ السياسي الذم تنفقو اٟتكومة اإليرانية بعد أف رأل كثَت من السياسيُت 

بعد تدخل القوات اإليرانية لصاّب قوات األسد كجرائمهم اليت ارتكبوىا باسم ا١تذىب ما حل بسوريا من خراب 
الشيعي كما أف بعض السشياسيُت ا١تعارضُت للحكومة ا١تاليزية ٖتولوا فجأة إٔب ا١تذىب الشيعي كأخذ ىؤالء 

 يهددكف النسيج االجتماعي للشعب ا١تااليو بنشر مذىب ٥تالف ١تا ىو سائد ُب ماليزيا.
ا١تطلع على حاؿ ماليزيا يعلم خطر أم دعوة لشرذمة ا١تسلمُت كتفتيت كحدهتم كٓتاصة عرب استخداـ ا٠تبلؼ ك 

 ا١تذىيب ُب بلد فيو أعراؽ كثَتة كمذاىب ٥تتلفة.  
 النتائج والتوصيات

اللجوء ىو مأساة إنسانية فيها الكثَت من ا١تساكئ قد يتعرض ٢تذه احملنة أم شعب من الشعوب كلكن  -1
 اإلنساف العاقل ىو من ٬تد من قلب احملنة منحة ينفض عنو غبار تلك احملنة.

الشعب كمأساة كجدت الدراسة أف كثَتاي من الشعوب تتكاتف ُب ببلد الغربة كٓتاصة ُب ظل كجود مأساة   -2
 السورم.

دكف  قد يكتشف اإلنساف خبلؿ رحلة اللجوء الشاقة ذاتو كمهارات ٓب تكن باٟتسباف فضغط ترؾ األكطاف -3
معُت ٭تتم على اإلنساف استخداـ كل الطرؽ للعيش كقد ٬ترب فيها اإلنساف البلجئ ما ال ٬ترؤ على ٕتربتو 

 حاؿ األمن كالرخاء. 
ُب رحلة اللجوء يتعلم الفرد من عادات الببلد اليت ٞتأ إليها كيتقمص ُب بعض األحياف طريقة عيشها كٓتاصة  -4

 إذا كاف ذلك الشعب يتمتع ْتضارة. 
يستفيد آّتمع الذم ٞتأت إليو الشعوب ا١تنكوبة فيحتك بأفراد تلك الشعوب كتتفتح عيومو على حقائق  قد  -5

كثَتان ما غابت عنو كقد تتغَت عنده قناعات كاف يعتربىا من ا١تسلمات كحالة آّتمع ا١تاليزم الذم اٗتذت 
ي اليت حاقت بالشعب السورم حكومتو إجراءات بعد ا١تأساة السورية تضمن ّٓتمعو التحصُت ضد ا١تآس

 كالسعيد من اتعظ بغَته.

                                                           
  شبكة الدفاع عن السنة  1
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إف من أكرب ا١تشاكل اليت تعوؽ اٞتمعيات ا٠تَتية ىي قلة الدعم ا١تادم ٢تذه اٞتمعيات كاقتصار الدعم على  -6
األفراد كىذا ٭تـر ُب كثَت من األحياف البلجئ من االستفادة من اٞتمعية كما ٯتنع القائمُت على اٞتمعيات 

 جبهم نظران لقلة ذات اليد. من أداء كا
 المصادر والمراجع 

 القرآف الكرٙب. -1
 أٛتد بن حنبل الشيبا٘ب، مسند اإلماـ أٛتد، ٖتقيق أٛتد شاكر.  -2
 ق)، احمللى باآلثار، دار الفكر،د.ت.456ابن حـز  علي بن أٛتد بن جـز األندلسي الظاىرم ( -3
 .82وف الدكٕب صأبو ا٠تَت أٛتد عطية، اٟتماية القانونية لبلجئ ُب القان -4
 .1963،  1ابن األثَت ٤تمد بن األثَت، النهاية ُب غريب اٟتديث كاألثر، مكتبة أنصار السنة احملمدية، ط -5
 ابن فارس، أٛتد بن فارس بن زكريا، معجم مقاييس اللغة، دار إحياء الًتاث العريب.  -6
 ابن كثَت عماد الدين إٝتاعيل بن كثَت الدمشقي، تفسَت القرآف العظيم،  -7
 ابن منظور، ٤تمد بن مكـر بن منظور األفريقي،  لساف العرب -8
أبو ىيف علي صادؽ، القانوف الدكٕب العاـ النظريات كا١تبادئ العامة أشخاص القانوف الدكٕب كالنطاؽ الدكٕب، القبلقات  -9

 .1990الدكلية كاٟترب كاٟتياد، منشأة ا١تعارؼ، مصر، 
مية كالقانوف الدكٕب ٣تلة اٞتامعة اإلسبلمية، آّلد السابع عشر، العدد فرج صبلح، حقوؽ البلجئُت ُب الشريعة اإلسبل -10

 2009األكؿ  ، 
بَتكت،  -القرضاكم يوسف، فقو الزكاة دراسة مقارنة ألحكامها كفلسفتها ُب ضوء القرآف الكرٙب، مؤسسة الرسالة -11

1981. 
 .1997، 2الزحيلي ٤تمد، حقوؽ اإلنساف ُب اإلسبلـ، دار الكلم الطيب، ط -12
 1963الغزإب، ٤تمد، حقوؽ اإلنساف بُت تعاليم اإلسبلـ كإعبلف األمم ا١تتحدة ، الطبعة األكٔب ، مطبعة السعادة ،  -13
 قطب، السيد، ُب ظبلؿ القرآف، دار الشركؽ. -14
 .1994مسلم أبو اٟتسُت مسلم بن اٟتجاح القشَتم، صحيح مسلم، دار الكتب العلمية، بَتكت،  -15

 ية المواقع على الشبكة العالم
 موسوعة كيكيبيديا العا١تية. 
 موقع اٞتزيرة نت األخبارم

 موقع كزارة التخطيط.  
 www.syriacare.org.myموقع سَتيا كَت 

 www.syreducom.orgة للتعليم (علم) ا١توقع الرٝتي للهيئة السوري
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 (واالمتيازاتالضوابط ، دراسة لنظام الحمايلة المؤقتة )السوريين في تركياإدماج البلجئلين 
 الجزائلر مليانة، بخميس بونعامة الجيبللي جامعة -المال  عبد أي  ناديلة:  الدكتورة

 المقدمة 
إٔب  تدفقهمك  خاص أدل إٔب تزايد عدد البلجئُت سوريا بوجورفتو منطقة الشرؽ األكسط عموما ك إف التوتر الذم ع

ُب إطار سياسة األبواب  كبَتا من البلجئُت السوريُت، فهذه األخَتة استقبلت عددا  دكؿ اٞتوار كاألردف كتركيا
بذلك ٖتولت انتظار استقرار األكضاع ُب سوريا، ك ، حيث عملت على تقدٙب ا١تساعدات اإلنسانية ٢تم ُب ا١تفتوحة

مسألة البلجئُت السوريُت من ٞتوء مؤقت إٔب ٞتوء مفتوح األجل مرتبط بتسوية الوضع ُب سوريا ك حل األزمة اليت 
 الت إٔب يومنا الز 
ُب إطار تعامل تركيا مع أزمة البلجئُت اليت أصبحت كاقعا ملموسا ُب تركيا ك من أجل اٟتفاظ على دكرىا ك 

ونية للتعامل مع ىذه اإلسًتاتيجي ُب منطقة الشرؽ األكسط ، فقد عملت السلطات الًتكية على إ٬تاد األطر القان
اية القانونية اليت أطر اٟتمالسوريُت من ا١تنظور القانو٘ب ك  ع البلجئُتما يهم ىو توضيح التعامل الًتكي مالظاىرة، ك 

أخذىا ٔتبدأ اٟتماية ا١تؤقتة ك ىو ما ك ذلك من خبلؿ التعديبلت اليت أقرهتا تركيا على قانوف البلجئُت كفرهتا ٢تم ك 
و الفرق بينها لتي قررتها تركيا مفهوم الحماية المؤقتة ا٬تعلنا نتساءؿ عن اره ٔتثابة اٟتالة االستثنائية ك ٯتكن اعتب

في إطار البلئحة التنظيمية للحماية لجوء إلى ىذا النوع من الحماية )بين الحماية الدولية و مقتضيات الو 
 استفادة البلجئين السوريين منها. ضوابطىذه البلئحة و  نجاعفي تركيا(، ومدى أىمية و المؤقتة للسوريين 

ما ىي أىم االمتيازات التي يستفيد منها البلجئين على جميع ىا لهم و عالية الحماية التي توفر ثم مدى ف
 المستويات خاصة االجتماعية منها و االقتصادية ؟

 ا٠تطة التالية: ك لئلجابة عن ىذه التساؤالت ارتأينا إتباع
 .التمييز بُت نظاـ اٟتماية الدكلية ك ا١تؤقتة  أوال :
 .ية ا١تؤقتة بًتكيا مناقشة البلئحة التنظيمية للحما ثانيا :
 .ضوابط استفادة البلجئُت السوريُت من اٟتماية ا١تؤقتة  ثالثا :
 .االقتصادم ك ، ية ا١تؤقتة على الصعيد االجتماعيامتيازات تطبيق نظاـ اٟتما رابعا :

 أوال : التمييز بين نظام الحماية الدولية و المؤقتلة 
ٍب بركتوكوؿ عاـ  1951جنيف ا١تتعلقة ْتقوؽ اإلنساف عاـ تعترب تركيا من الدكؿ اليت صادقت على اتفاقية 

الذم ٯتنح لؤلكركبيُت فقط حق اللجوء إٔب تركيا ك بذلك تلتـز تركيا باستقباؿ ىؤالء البلجئُت دكف غَتىم  1967
املوف ، فالبلجئُت األكركبيُت يعقاعدة من قواعد القانوف الدكٕب )باعتبارىا قد صادقت على االتفاقية ا١تذكورة (ك

اٟتماية ا١تضمونة ُب ىذه من قبل السلطات الًتكية كفقا ١تا تقتضيو قواعد القانوف الدكٕب ك يستفيدكف من أطر 
تًتتب عليها أم  الك ، أما فيما يتعلق بغَت األكربيُت فبل يوجد أم التزاـ دكٕب على عاتق تركيا إتاىهم القواعد
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ركيا سواء بطريقة ٢تم أم كضع قانو٘ب أك أكراؽ ثبوت للبقاء ُب تبالتإب فبل ٯتكن أف يكوف ك  ،مسؤكلية إتاىهم
ىذه اٟتالة يكوف مؤقت فقط من أجل البحث عن اللجوء ُب دكلة أخرل  مؤقتة أك دائمة، فحق اللجوء ُب

 1ٔتساعدة ا١تنظمات الدكلية ا١تتخصصة 
ليو من قوانُت ُب ىذا اإلطار قد أكدت تركيا على ذلك من خبلؿ تعاملها مع البلجئُت السوريُت ٔتا نصت عك 

 ك الذم أخذت فيو ٔتبدأ اٟتماية ا١تؤقتة  2006ٍب قانوف  19942بداية بإجراءات 
 تطبيقها على البلجئُت نقوؿ بأهنا استثنائية ُب 1994لئلجراءات القانونية ا١تنصوص عنها ُب قانوف  فبالنسبة
سوريُت منذ بداية األزمة السورية ك قامت بتسجيلهم ك ، فكما نعلم استقبلت تركيا عددا من البلجئُت الالسوريُت

توفَت متطلبات اٟتياة ٢تم داخل ا١تخيمات ك لكنها منعتهم من التسجيل بطريقة قانونية كما تقتضيو ا١تفوضية 
اعتربهتم ضيوؼ دكف أف ٖتدد ٢تم مدة إقامتهم  أك أف ٘تنحهم أم كثائق ىوية أك رخص اإلقامة ك  1العليا لبلجئُت 

يقة مشركعة ، باإلضافة لذلك فقد فرضت ٣تموعة من القيود على السوريُت ّٔدؼ منع كصو٢تم إٔب ا١تكاتب بطر 
الفرعية للمفوضية العليا لبلجئُت من أجل تسجيل أنفسهم يغرض تقدٙب طلبات اللجوء  ك ىو ما يؤكد كما ذكرنا 

 ية التعامل مع البلجئُت السوريُت.على استثنائ
ا١تفوضية العليا لبلجئُت ، ٍب بعد ذلك ك بإسراؼ من 2006قانوف نظاـ اٟتماية ا١تؤقتة ُب  قد أكدت تركيا علىك 
-2012ُب إطار السياسة الًتكية إتاه البلجئُت السوريُت ُب ا١تخيمات قامت السلطات الًتكية بتعديبلت ك 

لبلجئُت غَت األكركبيُت ، فمن الذم يقـو على مبدأ اٟتماية ا١تؤقتة  1994ك ىذا األخَت يرتبط بقانوف   2013
خبللو قامت تركيا بإشراؼ من ا١تفوضية العليا لبلجئُت ك كزارة الداخلية بإنشاء مؤسسة ٥تتصة ُب تسيَت شؤكف ك 

  .ٛتاية البلجئُت
على الرغم من ذلك كلو بقيت حرية السوريُت ُب التنقل ُب بعض ا١تخيمات مقيدة ك منعت ا١تنظمات اإلنسانية ك 

ا١تخيمات ماعدا تلك التابعة للمفوضية العليا أك ا١تنظمات احمللية غَت اٟتكومية ، كما فرضت رقابة من دخوؿ 
صارمة على دخوؿ كسائل اإلعبلـ احمللية منها أك الدكلية كذلك من خبلؿ اٗتاذ السلطات ّٓموعة من اإلجراءات 

 :أ٫تها
  تقييد ساعات ٕتواؿ البلجئُت داخل ا١تخيمات 
 نية الدائمة لبلجئُت عندما يكونوف خارج ا١تخيمات ا١ترافقة األم 
  عزؿ ا١تخيمات عن ا١تكاتب الفرعية العليا لبلجئُت بإبعادىا عنها لعرقلة انتقاؿ البلجئُت إليها 

                                                           
1 . Réseau  Euro-méditerranéen des  Droits de l’homme , Réfugies syriens en turque ,  le statuts  

d’incertitude      ( publication du   REMDH , Octobre 2011 ) P08 ( www.euromednigts.org )  
ك ىو قانوف يرتبط باآلليات ك ا١تبادئ ا١تتعلقة باٟتركات السكانية ك نظاـ األجانب الذين يدخلوف األراضي الًتكية   1994/  6169. أصدرت تركيا قانوف رقم   2

قتة لبلجئُت مع إمكانية قبوؿ سواء بطريقة فردية أك ٚتاعية للحصوؿ على رخصة اإلقامة من أجل طلب اللجوء ، ك ىذا القانوف يسمح بنظاـ اٟتماية ا١تؤ 
 الجئُت غَت أكركبيُت أك طاليب ٞتوء لدكلة أخرل عرب الدكلة الًتكية 

دمة الستكماؿ متطلبات . كنزة فٍت ك ٝتَت ىواـ : التداعيات األمنية لظاىرة اللجوء ُب الشرؽ األكسط ، مسألة البلجئُت السوريُت ُب تركيا ٪توذجا ، مذكرة مق 1
  51، ص  2015 العلـو السياسية ، ٗتصص عبلقات دكلية ك دراسات أمنية ، كلية اٟتقوؽ ّتامعة قا١تة ، اٞتزائر ، شهادة ا١تاسًت ُب

http://www.euromednigts.org/
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ىو مبدأ منصوص عنو ك  1994اٟتماية ا١تؤقتة ُب قرار  ىو ما ٬تعلنا نقوؿ بأف تركيا ك إف كانت قد أخذت ٔتبدأك 
ضيفة إٔب غاية انتهاء مدة ال يتناَب أبدا مع ٖتديد الوضع القانو٘ب لبلجئ ُب الدكلة ا١تستك دكلية ُب االتفاقيات ال

، إال أهنا قد تعاملت مع ىذا ا١تبدأ جزئيا ُب إطار رفضها لتحديد ىذا الوضع القانو٘ب ُب إطار ما يعرؼ ب إقامتو
 1" الضيف ا١تلتبس " 

تلجأ الدكؿ إٔب استثنائي  ىي كضع اٟتماية ا١تؤقتةقتة ك الدكلية نقوؿ أف عليو ففي إطار ٘تييزنا بُت اٟتماية ا١تؤ ك 
تطبيق اٟتماية ا١تؤقتة كربنامج أك كمركز قانو٘ب قائم بذاتو كبشكل لجأ لدكلة ما أك عدة دكؿ، كىي تعلى  يقهاتطب

 .دكؿ اللجوءمنفصل عن اٟتماية الدكلية أك القواعد الناظمة لدخوؿ كإقامة كخركج األجانب ُب قوانُت 

منح اٟتماية  من أجلاستثنائي كمؤقت  رل أنومؤسسة قانونية تلجأ إليها الدكؿ لتنظيم كضع ت فاٟتماية ا١تؤقتة ىي
لفئة ٤تددة من األجانب دكف التقيد باألحكاـ ا١تتعلقة باألجانب كاٟتماية الدكلية ُب قوانينها احمللية أك ا١تنصوص 

 ، لصلة، كاليت صادقت عليها الدكلة ا١تعنيةعنها ُب االتفاقيات الدكلية ذات ا
 ٯتكن تلخيص أسباب ٞتوء الدكؿ ١تثل ىذا النوع من اإلجراءات فيما يلي :ك 

  ا١تتعلقة ٔتنح حق  اإلقليميةلبلجئُت أك االتفاقيات  1951عدـ انطباؽ أحكاـ اتفاقية جنيف لعاـ
  .للحمايةىي ْتاجة اللجوء أك أحكاـ اللجوء ُب قوانُت الدكؿ ا١تعنية على فئات 

  ك ىي حالة النزاع ا١تسلح الدكٕب كغَت الدكٕب حدكث تدفق ألعداد كبَتة من البلجئُت ُب الدكؿ ُب
برنامج  اٟتالة اليت ٞتأت إليها تركيا عند نزكح البلجئُت السوريُت عرب اٟتدكد فرارا من ا١توت من خبلؿ

 .2011اٟتماية ا١تؤقتة للسوريُت ُب تركيا للعاـ 

  عودة فئة معينة من األجانب ا١تقيمُت إٔب دكؿ جنسيتهم أك دكؿ اإلقامة السابقة  إمكانيةقدرة أك  عدـ
برنامج اٟتماية ا١تؤقتة للسوريُت ُب الواليات ا١تتحدة لعاـ  ك مثاؿ ذلك  لظرؼ طارئ يتعلق بنزاع مسلح

2012. 

 األساسيكمن ُب أف ىو ك ١تؤقتة الفارؽ اٞتوىرم بُت اٟتماية الدكلية كاٟتماية ا٦تا سبق يتضح لنا ك 
األساس بعكس  حقوؽ اإلنساف األساسية ك ىو من أحد أىم القانو٘ب للحماية الدكلية ىو حق اللجوء

يتعدل كونو قرار أك قانوف مؤقت سينَّ ليحكم حالة طارئة أك استثنائية  القانو٘ب للحماية ا١تؤقتة الذم ال
 تتعلق بفئات ٤تددة من األجانب.

كنلخصها كما  ا١تؤقتةك اٟتماية  االختبلؼ اٞتوىرم ٯتكن ٖتديد أىم نقاط التباين بُت اٟتماية الدكلية كتبعا ٢تذه
 :يلي

قواعد القانوف الدكٕب ا١تنصوص عنها ُب االتفاقيات ا١تتعلقة باللجوء  أساسها ُب اٟتماية الدكلية  ػ ٕتد        
وف الداخلي ا١تنصوص عنها ُب قوانُت تشريعية صادرة عن كعلى قواعد القان اإلقليميسواء على صعيد الدكٕب أك 

السلطة التشريعية ال تعدؿ إال بقوانُت تشريعية ٦تاثلة، كتستند أساسان على االعًتاؼ ْتق اللجوء ٔتوجب القواعد 
                                                           
1 . Réseau  Euro-méditerranéen des  Droits de l’homme , Op , P 09  
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ية كتلغى بينما تستند برامج اٟتماية ا١تؤقتة على قرار من السلطة التنفيذ، .الدستورية أك العرفية ُب الدكؿ ا١تعنية
  .بذات الطريقة أم ٔتوجب قرار من السلطة التنفيذية

غَت قابلة للمساس أ٫تها ك ىي اٟتقوؽ الثابتة  ة من ٣تموعة كبَتة منالدكلييستفيد األفراد ا١تشمولُت باٟتماية 
لصحة بالسبلمة اٞتسدية كبالتعليم كا رتبطة حقوؽ اإلنساف األساسية ا١تكافة   مبدأ عدـ اإلعادة القسرية، ك

كالعمل كالتنقل كغَتىا أم ٔتركز قريب من مركز ا١تواطن مع االستثناءات ا١تتعلقة باألمور السيادية كحق االنتخاب 
 ؟كالًتشح أك تقلد ا١تناصب كالوظائف العامة على سبيل ا١تثاؿ

ؽ ا١تكتسبة الثابتة ٘تنح اٟتماية الدكلية تسهيبلت للمتمتع ّٔا فيما يتعلق بتعديل اإلقامة أك التجنس تبعان للحقو 
 .ٔتوجب اٟتماية الدكلية ا١تمنوحة

بينما ٘تنح برامج اٟتماية ا١تؤقتة للمشمولُت ّٔا مزايا أك تسهيبلت للحصوؿ على ا٠تدمات بصورة مؤقتة ضمن 
تعطي ا١تشموؿ باٟتماية  مدة تطبيق الربنامج أم ال حقوؽ ثابتة كال حقوؽ مكتسبة من حيث ا١تبدأ، كبالتإب ال

يتعلق بتعديل اإلقامة أك التجنس أك حىت ٔتجرد التقدـ على اٟتماية  تة من حيث ا١تبدأ أم تسهيبلت فيماا١تؤق
 .الدكلية خبلؿ فًتة تطبيق برنامج اٟتماية ا١تؤقتة

ينتهي تطبيقها،  بعد دراسة ملفو كالبت فيو، كالشخصي اٟتماية الدكلية بشكل يستفيد الفرد طالب اللجوء من 
 .ٟتماية الدكلية عن الشخص ا١تعٍت بشكل فردم حاؿ انتهاء األسباب ا١توجبة ١تنحها أساسان كإ٪تا تنتهي ا

فردم أك ٚتاعي طا١تا أنو قد ًبَّ التثبت من أف  فيمكن االستفادة منها سواء بشكلاٟتماية ا١تؤقتة أما فيما يتعلق ب
ُب حاؿ ٥تالفة أحد األفراد ا١تشمولُت  تنتهي بشكل فردم كاألجنيب ا١تعٍت مشموؿ ُب برنامج اٟتماية ا١تؤقتة، 

شكل ٚتاعي لكل ا١تشمولُت ّٔا حاؿ تكوف هناية ىذه اٟتماية بعليو خبلؿ فًتة تطبيقها، ك  ا١تستوجبةلبللتزامات 
 .تطبيق برنامج اٟتماية ا١تؤقتة بشكل مؤقت أك هنائي بإهناءصدكر قرار من السلطة ا١تختصة 
 للحماية المؤقتة بتركيلاثانيا : مناقشة البلئحة التنظيمية 

بتاريخ  6883ٔتوجب قرار ٣تلس الوزراء الًتكي رقم لبلجئُت السوريُت البلئحة التنظيمية للحماية ا١تؤقتة صدرت 
  . 22/10/2014، كدخلت حيز النفاذ بنشرىا ُب اٞتريدة الرٝتية بتاريخ  13/10/2014

 2013جانب كاٟتماية الدكلية الًتكي اٞتديد لعاـ من قانوف األ 91البلئحة استنادان للمادة  قد صدرت ىذهك 
 . 11/4/2014كالذم دخل حيز النفاذ بتاريخ 

مادة ُب إحدل عشرة باب. باإلضافة إٔب مادة مؤقتة تتعلق بشموؿ كل القادمُت من سوريا  63تألفت  من قد ك 
ان ألحكاـ ىذه البلئحة،  ، بسبب األحداث اٞتارية ىنالك بتطبيق اٟتماية ا١تؤقتة كفق28/4/2011من تاريخ 

كما ٖتل كثيقة ا٢توية ا١تمنوحة قبل دخوؿ البلئحة التنفيذية حيز النفاذ " أم البطاقة اليت حصل عليها السوريوف 
٤تل كثيقة اٟتماية ا١تؤقتة، كٯتكن أف ٯتنح أصحاب ىذه  "98من مديريات األمن العاـ (أمنيات) اليت تبدأ بالرقم 

 22. إٔب أف يتم تنظيم كثيقة ىوية ٛتاية مؤقتة ْتسب ا١تادة 5490ٔتوجب القانوف رقم  الوثيقة رقم بطاقة أجنبية
 .من البلئحة
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ا١تتعلقة با١تصطلحات الواردة ُب  اتالتعريف٥تتلف  الغاية كالنطاؽ كاألساس ك من البلئحة  الباب األول ضمن ت
 :فيو كرد  نص البلئحة. كمن أبرز ما

نظيم التعاكف بُت ا١تؤسسات الرٝتية الًتكية كا١تنظمات الدكلية فيما يتعلق باٟتماية إف غاية كنطاؽ البلئحة ىو ت( 
ا١تؤقتة لؤلجانب الذين غادركا دك٢تم كال يستطيعوف العودة إليها كقد قدموا أك عربكا حدكد تركيا بشكل فردم أك 

. أما ) ىؤالء األجانب من تركياا١تتعلقة بدخوؿ كتواجد كخركج  اإلجراءاتٚتاعي طلبان للحماية ا١تؤقتة كٚتيع 
 ) من البلئحة 3-2-1من قانوف األجانب كاٟتماية الدكلية.(ا١تواد  91أساس البلئحة فيكمن با١تادة 

 و :جاء في أبرز ما كا١تبادئ العامة للحماية ا١تؤقتة، فقد تناكؿ  الباب الثاني أما
من قانوف 7-6-5عدـ تطبيق األحكاـ ا١تتعلقة بالدخوؿ كاإلقامة ُب تركيا ا١تنصوص عنها ُب ا١تواد   -

 كاٟتماية الدكلية بشكل ٯتنع األجانب من التقدـ بطلب اٟتماية ا١تؤقتة.  األجانب

قتة عدـ فرض غرامات أك عقوبات إدارية ّٓرد الدخوؿ أك التواجد غَت الشرعي للمشمولُت باٟتماية ا١تؤ  -
بشرط أف يراجعوا السلطات ا١تختصة من تلقاء أنفسهم خبلؿ مدة معقولة ك يتقدموا بأعذار تكوف "

  ة )من البلئح 5-4ا١تادة ) ."منطقية لدخو٢تم أك إقامتهم بشكل غَت شرعي

شخاص إعادة أحد من األز عدـ جوا" :االلتزاـ ٔتبدأ "عدـ اإلعادة القسرية" بنصو علىتضمن الباب الثا٘ب أيضا ك 
 أكالذين تشملهم البلئحة إٔب مكاف قد يتعرضوف فيو للتعذيب أك ا١تعاملة أك العقوبة ا١تهينة أك غَت اإلنسانية، 

ا١تكاف الذم تكوف فيو حياهتم أك حريتهم مهددة بسبب العرؽ أك الدين أك اٞتنسية أك االنتماء إٔب فئة اجتماعية 
 البلئحةمن  6ا١تادة) ."بسبب الرأم السياسي أكمعينة 

ا١تشمولة باٟتماية ا١تؤقتة من خبلؿ إبراز الفئات  نطاؽ تطبيق اٟتماية ا١تؤقتةحددت البلئحة   الباب الثالثُب ك 
 : كىم 

يستطيعوف العودة إليها كقد قدموا أك عربكا تركيا بشكل ٚتاعي أك  األجانب الذين غادركا ببلدىم كال -
 .الفردية للحماية الدكلية بعد للتقييم طلباهتمفردم كٓب ٗتضع 

 .28/4/2011أم قبل تاريخ اٟتماية ا١تؤقتة  عن اإلعبلفلقادمُت قبل األفراد  ا -

 7لمادة ة ك ذلك كفقا لوز اعتبار احملميُت مؤقتان حاصلُت على أم مركز من مراكز اٟتماية الدكليكما ال ٬ت
 .من البلئحة

 :جاء فيو كمن أبرز ما كإهناؤىاة بتطبيق الئحة اٟتماية ا١تؤقتة األحكاـ ا١تتعلق الباب الرابعكتضمن 

تطبيق اٗتاذ قرار لس الوزراء الًتكي بناء على اقًتاح من كزارة الداخلية كفقا للنصوص الواردة ُب ىذا الباب ٮتوؿ ّٓ
قبل  فهي تتخذ منة ا١تؤقتة كا١تبادئ ا١تتعلقة بتطبيق اٟتماي اإلجراءات ك فيما يتعلق ّتميع  كإهناؤهاٟتماية ا١تؤقتة 

من قانوف األجانب كاٟتماية الدكلية، كتنفذ من ا١تؤسسات  ٣105تلس سياسات ا٢تجرة ا١تنصوص عنو ُب ا١تادة 
 .)من البلئحة 10 -9كا١تديريات العامة ا١تختصة. (ا١تادة 

 فهي تتمثل ُب :ا١تؤقتة بالنسبة للفرد ا١تشموؿ باٟتماية تطبيق اٟتماية ا١تؤقتة  عن أسباب هناية ك 
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 بلده أك بلد ثالث بشكل طوعي أك ُب حالة الوفاة سواء كانت الوجهة تركيا  الفرد  مغادرة -

من  باالستبعادمن البلئحة ا١تتعلقة  8اكتشاؼ اٞتهات الرٝتية بأف األجنيب ا١تعٍت ٮتضع ألحكاـ ا١تادة    -
 . اٟتماية ا١تؤقتة

تركيا ٣تددان ضمن فًتة تطبيق اٟتماية ا١تؤقتة،  إٔبفيما ٮتتص بعودة من أيهني تطبيق اٟتماية ا١تؤقتة لو بشكل فردم ك 
 .فللمديرية العامة إلدارة ا٢تجرة ُب كزارة الداخلية القرار ٔتنحو اٟتماية ا١تؤقتة ٣تددان من عدمو

األكلية ا١تتبعة ُب تطبيق اٟتماية ا١تؤقتة، كىي   ءاتتفصيبل ٞتميع اإلجرامن البلئحة  الباب الخامستناكؿ كما 
  : كالتإب
 إذا كاف مسلحا من السبلح  ه ٕتريدمع ُب تركيا  األجنيب قبوؿ .1

كأجراء الفحوصات الطبية ١تن ىم ْتاجة   نقل األجانب القادمُت عرب اٟتدكد إٔب مراكز اإلحالة .2
 للصحة العامة. معاٞتة عاجلة أك من يشك ُب احتماؿ هتديدىم  إلجراءات

 القيد أك التسجيل  القياـ بإجراءات .3

 يواء أك السماح ببقائهم ُب احملافظات. إلمراكز ا األجانب إٔب نقل  .4

ٖتتوم رقم ىوية أجنيب استنادان ألحكاـ قانوف السجل ا١تد٘ب رقم  1كثيقة ىوية ٛتاية مؤقتة  منح األجانب .5
 .من البلئحة 24كحىت  17ا١تادة ) .2006لعاـ  5490

 اليت سنتطرؽ ٢تا الحقان.للخدمات اليت توفرىا اٟتماية ا١تؤقتة ك ٧تد تفصيبل  الباب السادس ك ُب
 عنها الباب السابعتطرؽ ، فقد  بااللتزامات المفروضة عليهم، أما فيما يتعلق اٟتماية ىذا عن حقوؽ طاليب 

ا١تؤقت، كا٠تدمات ا١توفرة ُب  كاإليواءكإدارة كتشغيل مراكز اإلحالة  بأحداثاألحكاـ ا١تتعلقة  الباب الثامنتناكؿ ك 
 .)من البلئحة 41كحىت  36ىذه ا١تراكز. ( ا١تواد 

أىم ما كرد ُب ىذا اإلطار األحكاـ ا١تتعلقة بالعودة الطوعية أك ا٠تركج إٔب دكلة ثالثة كمن  الباب التاسعكرد ُب ك 
التسهيبلت كالدعم لؤلجانب ا١تشمولُت ّٔذه البلئحة الراغبُت  تصة بتوفَتاٞتهات الرٝتية الًتكية ا١تخ ىو قياـ 

بالعودة الطوعية إٔب دك٢تم. ك٭تق لؤلجانب ا١تشمولُت ّٔذه البلئحة الذين ال ٯتلكوف كثائق سفر أك أف كثائق 
تاريخ  5682قانوف جوازات السفر رقم  إطارسفرىم ٓب تعد سارية ا١تفعوؿ بتقدـ للحصوؿ على كثائق سفر ُب 

. كّتميع األحواؿ ٮتضع خركج األجانب ا١تشمولُت ّٔذه البلئحة إٔب دكلة ثالثة سواء بشكل 15/7/1950
 .ا٢تجرة إلدارةدائم أك مؤقت، إٔب موافقة ا١تديرية العامة 

األجانب تطبق األحكاـ العامة الواردة ُب قانوف األجانب كاٟتماية الدكلية فيما يتعلق ْتظر دخوؿ تركيا على 
 ).من البلئحة 45كحىت  42ا١تشمولُت ّٔذه البلئحة. (ا١تواد 

                                                           
دكف أف تعد "إذف إقامة" ا١تنظم كفقان لقانوف األجانب كاٟتماية الدكلية كال ٖتل ليؤكد بأف كثيقة ىوية اٟتماية ا١تؤقتة تعطي اٟتق بالتواجد ُب تركيا،  25نص ا١تادة .   1

 .قامة٤تلها، كال ٘تنح ىذه الوثيقة للشخص ا١تعٍت حق التقدـ بطلب اكتساب اٞتنسية الًتكية كال ٖتسب مدة ىذه الوثيقة عند حساب ٣تموع مدد اإل
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لؤلحكاـ ا١تتعلقة بالتعاكف بُت كزارة الداخلية كبقية الدكؿ كا١تنظمات الدكلية كا١تؤسسات  الباب العاشرتطرؽ ك 
ا٠تارجية الًتكية  العامة كمؤسسات آّتمع ا١تد٘ب خبلؿ تطبيق اٟتماية ا١تؤقتة. كاألحكاـ ا١تتعلقة بإطبلؽ كزارة

لنداءات الدعم كا١تساعدة من ٥تتلف اٞتهات الدكلية، من أجل التمكن من تأمُت ا٠تدمات للمشمولُت باٟتماية 
 .) من البلئحة 47-46ا١تؤقتة.( ا١تواد 

ذكم االحتياجات منها ما تعلق ب ٣تموعة من األحكاـ ا١تتنوعة كالنهائية٧تد من البلئحة  الباب الحادي عشر كُب
من خبلؿ  ْتسب اإلمكانات ا١تتاحة ك ضركرة معاملتهم معاملة خاصة  1ا٠تاصة من ا١تشمولُت باٟتماية ا١تؤقتة

إعادة التأىيل كالدعم النفسي ك  كافة أنواع الدعم كا١تساعدة إٔب جانب ا٠تدمات األخرل كا٠تدمات الصحيةتوفَت  
 .كاالجتماعي

األطفاؿ من ا١تشمولُت باٟتماية بفئة كا١تعامبلت ا١تتعلقة  جراءاتاإلتطبق ٚتيع أحكاـ التشريع ا٠تاص ُب كل  كما
،  2012لعاـ  6284أحكاـ القانوف ا٠تاص ْتماية األسرة كمكافحة العنف ضد ا١ترأة رقم أيضا تطبق ك ا١تؤقتة، 

كالقوانُت   من كافة ا٠تدمات كا١تزايا ا١تنصوص عليها ُب القوانُت الًتكية للمواطنُت األتراؾ،تستفيد ىذه الفئة ك 
كٛتاية األسرة كمناىضة العنف ضد  ا١تتعلقة بتمكُت ا١تعوقُت كقوانُت ٛتاية الطفل كقوانُت مكافحة االٕتار بالبشر

 .ا١ترأة كغَتىا من القوانُت ذات الصلة ّٔذه الفئات
الشخصية بالنسبة لبقية األحكاـ ا١تنصوص عنها ُب ىذا الباب، فتناكلت مسائل متعددة تتعلق بالبيانات أما 

 اإلجراءاتك  كٔتبدأ السرية، كبأمور إدارية كتنظيمية كعمليات اإلحصاء كالتبليغات كالشكاكل ا١تتعلقة با١تعامبلت
 باإلجراءاتا١تنفذة ُب نطاؽ ىذه البلئحة كإحالتها للجهات القضائية ا١تختصة، كبصبلحية احملافظ ُب القياـ 

ة، كبعمليات التفتيش على ا١تؤسسات كا١تديريات ا١تختصة ا١تعنية كالتدابَت البلزمة خبلؿ تطبيق اٟتماية ا١تؤقت
ا١تتعلقة بتطبيق ىذه البلئحة، باإلضافة لؤلحكاـ ا١تالية ا١تتعلقة بتغطية ا١تدفوعات اليت  اإلجراءات بتطبيق ا١تهاـ ك

يمية الصادرة بقرار ٣تلس كالتدابَت ا١تنفذة ُب نطاؽ ىذه البلئحة، كإلغاء البلئحة التنظ اإلجراءاتعلى  إنفاقهايتم 
 . 1994لعاـ  94/6169الوزراء رقم 

البد من التنويو بأف " االستفادة من ا٠تدمات كا١تزايا ا١تنصوص عنها ُب ىذه البلئحة كا٠تدمات الصحية 
بتفعيل ىذه ا٠تدمات للمشمولُت  يرتبطكالتعليمية كالوصوؿ إٔب سوؽ العمل كٚتيع ا٠تدمات االجتماعية كغَتىا 

ا١تؤسسات ا١تعنية كوزارة الصحة  أكتصدر عن الوزارات  إداريةلوائح  أكماية ا١تؤقتة من السوريُت، عرب قرارات باٟت
كمؤسسة التامُت الصحي كالضماف االجتماعي، ككزارة العمل، ككزارة التعليم الوطٍت، كغَتىا من ا١تؤسسات 

 ".كا١تديريات العامة الًتكية

                                                           
من البلئحة، ىم : "الطفل غَت ا١تصحوب بذكيو، ا١تعوقُت، الطاعنُت ُب السن، اٟتوامل،  3ا١تقصود بذكم االحتياجات ا٠تاصة كفقا لنص ا١تادة  . نشَت ىنا أف   1

دم، أك ساألـ الوحيدة مع الطفل، األب الوحيد مع الطفل، األشخاص الذين تعرضوا للتعذيب، االعتداء اٞتنسي أك غَته من أشكاؿ العنف النفسي، اٞت
  ."اٞتنسي ا٠تطَت، ا١تشمولُت ّٔذه البلئحة
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السوريُت ا١تشمولُت باٟتماية ا١تؤقتة تصحيح أكضاعهم السابقة لدخوؿ على بذلك ٩تلص للقوؿ أنو ٬تب ك 
،  ك حىت يتمكنوا من االستفادة من ا١تزايا ك ا٠تدمات ا١تنصوص عنها ُب ىذه البلئحة  البلئحة التنفيذية حيز النفاذ

ك تلك ا١تتعلقة بوجو عاـ ك ا١تتعلقة بالتنظيم الداخلي أااللتزاـ بأحكاـ القوانُت الًتكية كما ٬تب عليهم 
 .بااللتزامات ا١تنصوص عنها ُب الئحة اٟتماية ا١تؤقتة

 ثالثا : ضوابط استفادة البلجئين السوريين من الحماية المؤقتة

 ٫تها:على ا١تشمولُت باٟتماية ا١تؤقتة كأ واجبةألىم االلتزامات المن البلئحة سالفة الذكر   الباب السابعتطرؽ 
تطبق ْتقهم  التزاـ األجانب القادمُت لًتكيا طلبان للحماية ا١تؤقتة بالقوانُت كالواجبات اإلدارية كي ال  .1

شركط ا١تتعلقة بأماكن الالعقوبات القضائية كاإلدارية استنادان لؤلحكاـ العامة للقانوف الًتكي. كٔتا ُب ذلك 
 .ضمن احملافظات الًتكيةأك ُب األماكن احملددة  اإليواءاإلقامة سواء ضمن مراكز 

يتعلق با١تستجدات على  احملددة ُب البلئحة بكل ما آلجاؿااللتزاـ بتبليغ السلطات ا١تختصة ضمن ا  .2
 اإلقامةتغَتات تطرأ على عنواف  أمالوضع ا١تهٍت، أك على التغَتات ُب األمواؿ ا١تنقولة كغَت ا١تنقولة، أك 

دات أك زكاج أك طبلؽ أك كفاة، أك بتقدٙب أم كثائق أك أك كثيقة ا٢توية أك األحواؿ ا١تدنية من كال
معلومات أخرل تطلبها السلطات ا١تختصة، كبالوفاء اٞتزئي أك الكامل عن ا١تساعدات أك ا٠تدمات أك 

 ا١تزايا اليت ًب تلقيها من دكف كجو حق. 

كا١تعامبلت اليت  باإلجراءاتضركرة االمتثاؿ لدعوات مراجعة ا١تؤسسات الرٝتية ا١تختصة فيما يتعلق  .3
 .1تدخل ُب نطاؽ تطبيق ىذه البلئحة

٬توز اٟتد من االستفادة بشكل كلي أك جزئي من ا٠تدمات الواردة ٔتوجب ىذه البلئحة ، ُب حاؿ عدـ االلتزاـ ك 
من  35كحىت  33ا١تواد ك ىو ما كرد النص عليو ُب  ا٠تدمات التعليمية كالصحية األساسية كالعاجلة باستثناء
 .البلئحة

صحيح أكضاعهم السابقة لدخوؿ البلئحة عليهم تبأف على السوريُت ا١تشمولُت باٟتماية ا١تؤقتة، عليو نقوؿ  ك   
التنفيذية حيز النفاذ، كاالستفادة قدر اإلمكاف من ا٠تدمات كا١تزايا ا١توفرة ٢تم ٔتوجب ىذه البلئحة، كااللتزاـ 

بااللتزامات ا١تنصوص عنها ُب الئحة اٟتماية ا١تؤقتة، أك ٔتوجب بقية تعلق منها  بأحكاـ القوانُت الًتكية سواء ما
 .القوانُت الًتكية

 رابعا : امتيازات تطبيق نظام الحماية المؤقتة على الصعيد االجتماعي ، االقتصادي 
 ديث عن حقوؽ البلجئ يقتضي النظر إٔب ىذا األخَت من جانبُت إف اٟت

 ىنا يستفيد من ٣تموعة مهمة من اٟتقوؽ أجنبيا موجود ُب إقليم الدكلة ك  أكال باعتباره 
                      ثانيا بوصفو طالب ٞتوء ٦تا يقتضي البحث عن حقوقو ُب ىذا اإلطار ك ىو ما سنتطرؽ لو 

                                                           
  t.tv/4SR-http://o.  1 

  سا  22على الساعة  2015-01- 18مقاؿ لؤلستاذ فراس الشمندل ، تاريخ النشر : 

http://o-t.tv/4SR
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       :ىما ك ىنا البد أف ٪تيز بُت أمرين 
البلجئين ذات الصلة و ىو ما يدرج في إطار الحماية أ /  حقوق البلجئ المنصوص عنها في اتفاقيات 

 بلجئ.الدولية ل
 .ب /  حقوق البلجئ المنصوص عنها في إطار القانون االستثنائي في تركيا ) قانون الحماية المؤقتة ( 

الدائم ك ذلك حىت نبُت أ٫تية اٟتماية الدكلية لبلجئ ك طبيعة القواعد الدكلية ُب ىذا اإلطار اليت تتميز بطابعها ك 
نة ١تركزه القانو٘ب ا١تعًتؼ بو اإللزامي على عاتق الدكؿ األطراؼ فيها ، فقواعد اٟتماية الدكلية لبلجئ تشكل ضما

 ا١تشموؿ باٟتماية القانونية الدكلية ك 
ٍب من خبلؿ دراستنا ٟتقوؽ البلجئ ُب تركيا ٨تاكؿ أف نبُت ضمانات البلجئ ُب إطار قانوف اٟتماية االستثنائي ك 

. لنصل ُب األخَت لتبياف نقائص أسلوب اٟتماية ا١تؤقتة ُب تركيا قيمة اٟتماية اليت ٭تققها لبلجئمدل أ٫تيتو ك 
    با١تقارنة مع مع ما تضمنو القواعد الدكلية لبلجئ ُب ىذا اإلطار 

أ /  حقوق البلجئ المنصوص عنها في اتفاقيات البلجئين ذات الصلة و ىو ما يدرج في إطار الحماية 
 الدولية لبلجئ 

 تستمد اٟتماية الدكلية لبلجئ أساسها من النصوص الدكلية ا١تعنية باللجوء ك من اتفاقيات حقوؽ اإلنساف 
 حقوق البلجئين في ظل اتفاقيات البلجئين 

على ٣تموعة من اٟتقوؽ األساسية اليت البد أف  تلتـز ّٔا الدكؿ ،كقد   1951اللجوء لعاـ نصت اتفاقية حق  
قسمت اٟتقوؽ إٔب ثبلث ٣تموعات ، تشمل آّموعة األكٔب حقوقا يستفيد منها البلجئ كال تقل عن تلك 

 ا١تمنوحة لؤلجنيب ك أ٫تها :
 ٟتقوؽ ا١تتعلقة ّٔا ك كذلك اإل٬تار ك سائر العقود  اٟتق باكتساب ملكية األمواؿ ا١تنقولة ك غَت ا١تنقولة ك ا

 1ا١تتعلقة ّٔذه األمواؿ 
  2حق االنتماء للجمعيات غَت السياسية ك ذات ا١تنافع غَت ا١تادية 

 1951، فقد تضمنت  اتفاقية تكفلها الدكؿ ١تواطنيهاال تقل عن تلك اليت  اٟتقوؽ اليتتشمل آّموعة الثانية ك 
كمن أمثلة  تلك اليت تقدمها الدكؿ لرعاياىاؿ ا١تتعاقدة معاملة البلجئ معاملة توازم نصوصا تفرض على الدك 

 :ذلك
  3حق ٦تارسة الشعائر الدينية ك الًتبية الدينية لؤلكالد 

  4ضماف حقوؽ ا١تلكية األدبية ك الفنية ك الصناعية 

                                                           
  1951من اتفاقية  13. ا١تادة   1
  1951من اتفاقية  15. ا١تادة   2
  1951من اتفاقية  4. ا١تادة   3
 من نفس االتفاقية  14. ا١تادة   4
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  1ضماف حق التقاضي ك اإلعفاء من الرسـو 
اطن ك تفوؽ تلك ا١تمنوحة لؤلجنيب اٟتقوؽ اليت تقل عن تلك ا١تمنوحة للمو أما آّموعة الثالثة فهي تتضمن 

  لكنها تفوؽ تلك ا١تمنوحة لؤلجنيبنذكر منها على سبيل ا١تثاؿ  فبل تصل لدرجة اٟتقوؽ ا١تمنوحة للمواطن ك 
 :ومن أمثلة ذل 

  اإلعفاء من شرط ا١تعاملة با١تثل 
  اإلعفاء من التدابَت االستثنائية 
  إلزاـ الدكؿ األطراؼ بإصدار كثائق ٖتقيق الشخصية ك كثائق السفر لبلجئُت 

ٝتحت للدكؿ األطراؼ بالتحفظ على الكثَت من اٟتقوؽ السابقة،  1951ما ٬تب اإلشارة إليو ىو أف اتفاقية ك 
 إال أهنا حظرت إبداء التحفظات على اٟتقوؽ التالية 

  عدـ التمييز ُب تطبيق أحكاـ االتفاقية 
 ق ُب ٦تارسة الشعائر الدينية اٟت 
 ك يعترب ىذا األخَت من أىم اٟتقوؽ اليت نرل أهنا ُب عدـ الطرد ك اإلعادة القسرية حق التقاضي ك اٟتق ،

 تضمن استقرار البلجئ ُب بلد ا١تلجأ حىت ال يكوف عرضة للطرد ك ىو ما ٭تقق حالة عدـ االستقرار
 لبلجئ.

 1ال تلـز إال الدكؿ ا١تصادقة عليها إال أهنا  1951رغم أ٫تية اتفاقية ك 
  قواعد القانون الدولي اإلنسانيو حقوق البلجئين في اتفاقيات حقوق اإلنسان              

بل  إف اٟتديث عن اٟتماية الدكلية  لبلجئُت ال ينبغي أف يقتصر فحسب على اتفاقيات اللجوء ذات الصلة ،
خرل  ُب زمن السلم ك اٟترب باعتبار أف حقوؽ البلجئُت ٕتد البد أف يشمل ٚتيع اتفاقيات حقوؽ اإلنساف األ

 .قبل أف يكوف الجئ منشأىا ك مصدرىا ُب اتفاقيات حقوؽ اإلنساف ألف البلجئ يبقى إنساف
، يوفر 1977كبركتوكوليها اإلضافيُت لسنة  1949القانوف الدكٕب اإلنسا٘ب كخاصة اتفاقيات جنيف لسنةف

كىذا الفرع من القانوف الدكٕب ال ٭تمي ىاتُت   .كاألشخاص ا١تهجرين داخل بلداهنماٟتماية القانونية لبلجئُت 
الفئتُت من األشخاص فحسب ُب حالة كقوعهم ضحية للنزاعات ا١تسلحة، بل أنو لو طبقت قواعده تطبيقان دقيقان 

 .لسمحت أيضان ٔتنع أغلب حاالت التهجَت
الدكٕب ٟتقوؽ اإلنساف ٯتثبلف فرعُت متمايزين من فركع القانوف كعلى الرغم من أف القانوف اإلنسا٘ب كالقانوف 

ك٭تمي القانوف اإلنسا٘ب حقوؽ ، .الدكٕب العاـ، فإهنا يصبواف إٔب ٖتقيق ىدؼ مشًتؾ، أال كىو ٛتاية اإلنساف

                                                           
 من نفس االتفاقية  16. ا١تادة   1
ة العلـو اإلسًتاتيجية  . د / إبراىيم دراجي : مشكبلت البلجئُت ك سبل معاٞتتها ، كرقة مقدمة إٔب ا١تلتقى العلمي  ا١تنظم ّتامعة نايف للعلـو األمنية ، كلي  1

 . 20، ص  2011أكتوبر  4 – 3بعنواف : البلجئوف ُب ا١تنطقة العربية : قضاياىم ك معاٞتتها ، الرياض 
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ة ُب كلذلك، ٬تب النظر بركح تكاملي .اإلنساف األساسية ُب حاالت الشدة القصول اليت ٘تثلها النزاعات ا١تسلحة
 .ىذين آّالُت اللذين ينبغي أف يضاؼ إليهما قانوف البلجئُت

تقضي اتفاقية جنيف الرابعة من جهة أخرل بأنو " ال ٬توز نقل أم شخص ٤تمي ُب أم حاؿ إٔب بلد كما 
ن م 4، الفقرة 45ٮتشى فيو االضطهاد بسبب آرائو السياسية أك عقائده الدينية " ( مبدأ عدـ جواز الطرد، ا١تادة 

 .) االتفاقية الرابعة
حوؿ  1967كالربكتوكوؿ ا٠تاص ّٔا   1951تؤكد االتفاقية ا٠تاصة بوضع البلجئُت ا١توقعة ُب جنيف ُب ك 

حقوؽ كافة البلجئُت بشكل يتساكل ُب الوضع مع ٚتيع البلجئُت الذين ينطبق عليهم التعريف الوارد ُب 
ٟتقوؽ األساسية الذم ٬تب أف يتمتع ّٔا البلجئ با١تقابل فهي كتتضمن االتفاقية كافة ا .(45االتفاقية(مرجع رقم 

تطلب من كل الجئ إزاء البلد الذم يوجد فيو كاجبات تفرض عليو، خصوصا، أف ينصاع لقوانينو كأنظمتو، كأف 
 .يتقيد بالتدابَت ا١تتخذة فيو للمحافظة علي النظاـ العاـ
ت الدكلية أف تعتمد قوانُت كأنظمة كمراسيم نافذة أك اليت قد كتتعهد كل دكلة تصدؽ على االتفاقيات كالربكتوكوال

 .تصبح بعد اآلف نافذة بشأف البلجئُت توفر ٢تم كافة اٟتقوؽ ا١تنصوص عليها ُب االتفاقيات ا١تصدقة عليها
، باإلضافة لعآب مصادقة علي ىذه االتفاقياتفالبلجئ يكوف ُب مركز ٛتاية خاصة عندما تكوف  أغلب دكؿ ا

إف كاف ذلك ٦تكنا ُب حاالت فإهنا تكوف ٤تددة ك  ،التحفظ على بنودىا ىذه األخَتة  تتميز بعدـ إمكانية لكوف
 ُب نصوص االتفاقية على أف ال ٘تس ّتوىر ك فحول االتفاقية ، ك ىو األمر الذم يوفر أكثر ٛتاية . 

 :كمن أىم ىذه االتفاقيات 
  السياسية ك اٟتقوؽ االقتصادية ك االجتماعية ك الثقافية لعاـ العهداف الدكلياف ا٠تاصاف باٟتقوؽ ا١تدنية ك

1969 . 
  1969اتفاقية  القضاء على ٚتيع أشكاؿ التمييز العنصرم لعاـ . 
  2003اتفاقية القضاء على ٚتيع أشكاؿ التمييز ضد ا١ترأة لعاـ . 
 إنسانية أك ا١تهينة لعاـ اتفاقية مناىضة التعديب ك غَته من ضركب ا١تعاملة أك العقوبة القاسية أك اال

2004 . 
  1993اتفاقية حقوؽ الطفل لعاـ . 
  2005اتفاقية ٛتاية العماؿ ا١تهاجرين ك أفراد أسرىم لعاـ . 
  2009اتفاقية حقوؽ األشخاص دكم اإلعاقة لعاـ  . 

اعتمدت اللجنة ُب نيويورؾ بركتوكوؿ مع  ك، 1951كقعت على اتفاقية البلجئُت لعاـ فيما يتعلق بًتكيا فقد ك 
ال تعطى صفة  فإف تركيا  لذا .سول  لؤلشخاص القادمُت من أكركبااللجوء ال تقدـ  ْتيثكجود قيود جغرافية 

بإطبلؽ اسم "طاليب اللجوء"،  تكتفا قد ف ك بذلك جنسيات أخرلفرد من ألم ( كفقا للقواعد الدكلية ) الجئ 
النازحُت السورين ُب تركيا لفًتة ٤تدكدة فقط حىت حصو٢تم على حق اللجوء من دكلة  ٦تا يعٍت أف يتم استيعاب
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قدمت إٔب السوريُت  بأهنامرارا إعبلف تركيا ثالثة من خبلؿ مفوضية األمم ا١تتحدة العليا البلجئُت . على الرغم من 
ا١تسلحة ُب كطنهم بشكل ٚتاعي  "اٟتماية ا١تؤقتة"، كىو الوضع الذم ينطبق على الناس ا٢تاربُت من ا١تواجهات

 .يبقوا ضيوؼ إال أف السوريُت ُب تركياكطلب اٟتماية ُب بلد ٣تاكر مؤقتا، 
 ب /  حقوق البلجئ المنصوص عنها في إطار القانون االستثنائي في تركيا ) قانون الحماية المؤقتة ( 

جراءات عند دخو٢تم األراضي الًتكية ترتبط استفادة السوريوف ُب تركيا من حقوقهم بقيامهم ٔتجموعة من اإل
ُب ا١تدينة اليت يقيم فيها لتسجيل معلوماتو الشخصية  اآلمنمراكز  أ٫تها ضركرة مراجعة البلجئ السورم ك 

 يتمتع ٔتيزات أ٫تها:فهذه األخَتة ٕتعل البلجئ  ،كاٟتصوؿ على بطاقة تعريف مؤقتة
  حق التعليم كالرعاية الصحية كا١تساعدات 
  حسب تعليمات كزارة العملإذف العمل 
 كتسجيل ا١تواليد كتثبيت الزكاج كالطبلؽ كالوفاة كحق البقاء ُب تركيا 
 ار كعقود الكهرباء كا١تاء كالغاز كالتلفونات، كما تعفي البطاقة من ٬تفتح حساب بنكي كتنظيم عقود اإل

 .األمنياتالغرامات ا١تًتتبة على من يريد مغادرة تركيا بعد اٟتصوؿ على أذف السفر من 
كفق شركط كأسس  االجتماعية٭تق للسورم الفقَت ا١تشموؿ بقانوف اٟتماية ا١تؤقتة االستفادة من ا١تساعدات كما 

٤تددة من مؤسسة صندكؽ تشجيع التكافل كالتضامن االجتماعي كاألصوؿ ا١تبينة من قبل كزارة األسرة 
 .كالسياسات االجتماعية

الًتكية با١تستول ا١تطلوب االستفادة من خدمات  يتقن  ية ا١تؤقتة كالذم ال٭تق للسورم ا١تشموؿ بقانوف اٟتماك  
من  30المادة   نص، فقد .الًتٚتة آّانية فيما يتعلق باإلجراءات كا١تعامبلت ا١تتعلقة بقانوف اٟتماية ا١تؤقتة

 :ى ما يلي علالمؤقتة   البلئحة التنفيذية لقانون الحماية
ّٔذه البلئحة االستفادة من ا١تساعدات  ا١تشمولُت ((الفقراءيستطيع األجانب ذكك اٟتاجة  -1

االجتماعية كذلك ُب إطار األسس كاألصوؿ اليت ٖتددىا مؤسسة صندكؽ التكافل كالتضامن 
 3294ا١تبينة ُب ا١تادة الثالثة من قانوف تشجيع التكافل كالتضامن االجتماعي رقم  االجتماعي

 1986-5- 29تاريخ 
جانب من ذكم اٟتاجة ا١تشمولُت ّٔذه البلئحة إٔب ا٠تدمات االجتماعية ْتسب يؤمن كصوؿ األ  -2

 . األسس كاألصوؿ ا١تبنية من قبل الوزارة ك كزارة األسرة كالسياسات االجتماعية
 : من نفس القانوف  31أضافت ا١تادة ك  

البلئحة كبدكف مقابل إذا ٓب يتحقق تؤمن خدمات الًتٚتة فيما يتعلق باإلجراءات كا١تعامبلت ا١تتعلقة ّٔذه   -1
 .التواصل مع األجنيب بدكف ترٚتاف كُب ا١تستول ا١تطلوب

للخدمات اليت توفرىا اٟتماية ا١تؤقتة تفصيبل  لبلئحة التنظيمية المؤقتة الباب السادسكما ٧تد من حبلؿ 
 :أ٫تهاك 
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ٛتاية مؤقتة إٔب خدمات  تأمُت كصوؿ األجانب ا١تشمولُت ّٔذه البلئحة كاٟتائزين على كثيقة ىوية .1
 الصحة، التعليم، كسوؽ العمل

ا١تساعدات االجتماعية كخدمات أخرل مثل خدمة الًتٚتة كحق االشًتاؾ با٠تدمات العامة مثل ضماف   .2
 خدمة التخابر االلكًتك٘ب.

 طاليب اٟتماية طاليب اٟتماية حقائب كحاجياتاٗتاذ ٚتيع اإلجراءات لضماف أمتعة ك   .3

قانوننا يقضي ٔتنح األجانب  2016يناير  15  أصدرت اٟتكومة الًتكية 2016أضف إٔب ذلك فبحلوؿ سنة 
 (الكيمليك) حق اٟتصوؿ على تصاريح عمل. الذين ٯتلكوف بطاقة اٟتماية ا١تؤقتة

بالعمل بشكل ١تدة ستة أشهر كما فوؽ تركيا القانوف سيسمح لؤلجانب كُب مقدمتهم السوريُت ا١تسجلُت ُب فهذا 
 من القانوف ُب حاؿ ٓب تتجاكز فًتة إقامتو ستة شهور ُب تركيا. قانو٘ب، ٔتعٌت ال يستفيد حامل بطاقة اٟتماية ا١تؤقتة

ُب خانة العماؿ األتراؾ خاصة ك أنو أدرج السوريُت ا١تستفيدين منو خطوة جيدة يعد قانوف تصاريح العمل ٔتثابة ك 
 :أ٫تها اليت تؤثر ُب االستفادة من إ٬تابياتو  القانوف ٭تتوم على بعض ا١تبلحظاتُب اٟتد األدٗب لؤلجور، إال أف 

  من التواجد أشهر على األقل 6كجوب ٘تتع العامل السورم بقواعد اٟتماية ا١تؤقتة ١تدة اشًتط. 

  عمل العماؿ األجانب من العمل ضمن ٣تاؿ األعماؿ ا١تخصصة للمواطنُت األتراؾ فقط استثناء 

 فقط من العماؿ السوريُت من ٣تمل العماؿ األتراؾ العاملُت ُب ا١تؤسسة10 ةٖتديد نسب % . 
القانوف إعفاء األجانب العاملُت ُب الزراعة كتربية اٟتيوانات من اٟتصوؿ على إذف عمل، شرط ىذا جاء ُب كما 

 كالضماف االجتماعي. مراجعتهم لسلطات الوالية ا١تعنية للحصوؿ على اإلعفاء، ليتم الحقنا إخطار كزارة العمل
 د  ا١تهن اليت يزاك٢تا ا١تواطنوف األتراؾ فقط كا٢تندسة كالطب كالصيدلة مثبلن ااستبع. 

 ط للحصوؿ على رخصة أكلية من كزارة الصحة للعاملُت ُب ٣تاؿ الصحة كرخصة أكلية من ك شر  كضع
 كزارة الًتبية أك التعليم العإب للعاملُت ُب ٣تاؿ التعليم.

 خاتمللة 
خبلؿ دراستنا تبُت لنا أف ظاىرة اللجوء بوجو عاـ ك ُب الشرؽ األكسط خاصة ىي من الظواىر ا٠تطَتة اليت من 

كتشردىم  نتجت عن النزاعات ا١تتواصلة ُب ىذه األقاليم ،ك ما األزمة السورية ك ما نتج عنها من نزكح السوريُت
اليت كانت بدايتها من الصراع الفلسطيٍت ك االضطهاد إال استمرار لؤلزمات اليت عرفت ك  ىركبا من ا١توت

فقد سا٫تت  ،واليات ا١تتحدة األمريكية للعراؽاإلسرائيلي، ٍب ما نتج عن حريب ا٠تليج األكٔب ك الثانية ك غزك ال
األزمة السورية أيضا على زيادة عدد البلجئُت خاصة ُب دكؿ اٞتوار ك منها تركيا اليت حاكلت معاٞتة األزمة  

ك رغم ما تسعى اٟتكومة الًتكية إٔب توفَته من كضع معاشي مناسب للسوريُت إال  ،ا من البلجئُتكاستقبلت عدد
أهنم يبقوف مهددين ٔتجموعة من األخطار  خاصة ىؤالء الذين ٓب يتم تسجيلهم لدل ا١تفوضية العليا لشؤكف 

 البلجئُت 
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لكن تشؤّا بعض ىو أمر مستحسن ك  1 كما أف ما اٗتذتو تركيا من إجراءات ُب ٤تاكلة منها إدماج السوريُت
وريُت أكراؽ ثبوت ا٢توية كبلجئُت كمنعهم اليت فصلنا فيها ُب ْتثنا أ٫تها : عدـ منح البلجئُت السنقائص ك ال
تركيا  يبقى اٗتاذك  عرقلتهم ُب حاالت من التسجيل لدل ا١تفوضية العليا خاصة البلجئُت غرب الشرعيُت ....ك 

ل األمثلة إلزالة كل ٗتوفاهتم ٖتقق ٢تم اٟتماية الكافية على ٚتيع ا١تستويات ىو اٟتك  إلجراءات ٗتدـ السوريُت
  .أما٢تم ُب ا٠تركج من تريا إتاه أكركباك 

 قائمة المراجع 
 أوال : المراجع باللغة العربية 

  / االتفاقيات الدولية و القوانينأ 
 .  1951االتفاقية ا٠تاصة بوضع البلجئُت ا١توقعة ُب جنيف ُب  .1

 .1969العهد الدكٕب للحقوؽ ا١تدنية ك السياسية ك العهد الدكٕب للحقوؽ االجتماعية ك االقتصادية  .2

،  13/10/2014بتاريخ  6883قرار ٣تلس الوزراء الًتكي رقم لبلجئُت السوريُت ، البلئحة التنظيمية للحماية ا١تؤقتة  .3
 .22/10/2014كدخلت حيز النفاذ بنشرىا ُب اٞتريدة الرٝتية بتاريخ 

 ب  / الرسائل الجامعية و المذكرات 
كنزة فٍت كٝتَت ىواـ : التداعيات األمنية لظاىرة اللجوء ُب الشرؽ األكسط ، مسألة البلجئُت السوريُت ُب تركيا ٪توذجان،  .1

كلية   مذكرة مقدمة الستكماؿ متطلبات شهادة ا١تاسًت ُب العلـو السياسية، ٗتصص عبلقات دكلية كدراسات أمنية ،
 .2015اٟتقوؽ ّتامعة قا١تة، اٞتزائر، 

 ج / المقاالت القانونية 
  t.tv/4SR-http://o سا  22على الساعة  2015-01- 18مقاؿ لؤلستاذ فراس الشمندل، تاريخ النشر :  .1
د / إبراىيم دراجي: مشكبلت البلجئُت ك سبل معاٞتتها ، كرقة مقدمة إٔب ا١تلتقى العلمي  ا١تنظم ّتامعة نايف للعلـو  .2

 أكتوبر. 4 – 3األمنية، كلية العلـو اإلسًتاتيجية بعنواف: البلجئوف ُب ا١تنطقة العربية: قضاياىم ك معاٞتتها، الرياض 
 ثانيا : المراجع باللغة األجنبيلة 

1. . Réseau  Euro-méditerranéen des  Droits de l’homme , Réfugies syriens 

en turque ,  le statuts  d’incertitude   ( publication du   REMDH , Octobre 

2011 ) P08 ( www.euromednigts.org )  

 

 
 

                                                           
1
 : مبدأ تلحدود تلجؽرتفٌة ، تلحمثٌة تلمإقتة  . نقصد هنث  

http://o-t.tv/4SR
http://www.euromednigts.org/
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 (المشاكل والحلول)حماية البلجئين السوريين في تركيا 

 العراق. -نبارجامعة األ -، والدكتور: أركان حميد جديع العبيدي مدالل نبيل :الدكتور           

  :المستخلص

مشكلة البلجئُت ُب العآب من أكثر القضايا ا١تعركضة على األسرة الدكليػة تعقيػدان إذ ٭تتػاجوف إٔب الرعايػة كا١تػبلذ  عده تي  
ػراآلمن كاالستقرار فضبلن عن حاجتهم إٔب ا٠تػدمات اإلنسػانية  اٟتػراؾ  . ك٧تمػت ظػاىرة اللجػوء إٔب تركيػا بسػبب األهخى

كاليػػزاؿ مسػػتمران ضػػمن مسلسػػل الربيػػع  2011راؾ، كذلػػك منػػذ عػػاـ الشػػعيب ُب سػػوريا كعػػدـ تفهػػم النظػػاـ لػػذلك اٟتػػ
بتلػك الثػورات، كمازالػت تعػا٘ب منهػا حػىت اآلف. حيػث  رتمػن أكثػر الػدكؿ العربيػة الػيت تػأث تيعده سوريا :إال أف العريب، 

، كٓب تتوقػف الػيت بػدأت القتاؿ بػُت الطػراؼ ا١تختلفػةٓب يقف ذلك عند كونو حراكان شعبيان بل كصل األمر إٔب نشوب 
كقد تسارعت االحداث فيها، كتطورت حالة النزاع بُت اٟتكومة كفصائل ا١تعارضػة حػىت تطػور األمػر إٔب فػرار األعػداد 

 الكثَتة خارج سوريا بسبب اٟترب اليت بدأت كٓب تنتو حىت االف. 

 الدولية، انتهاك. الكلمات االفتتاحية: حماية، البلجئين، الهجرة، الحقوق، الحماية الدولية، االتفاقيات
The protection of Syrian refugees in Turkey, problems and solutions 

Dr. Nabeel MADALLAH ALOBAIDI           Dr. Arkan Hameed Jdayea 

College of Law and Political Sciences/Anbar university 

ABSTRACT: The refugee problem in the world of the most complicated cases before the 
international community, as in need of care and sanctuary of security and stability as well 
as their need for other humanitarian services. The resulting phenomenon of resorting to 
Turkey because of the war that the emergence in Syria. However, the "Syria," one of the 
most Arab countries affected by these revolutions, and still suffers from today. Where not 
stand it when being a mobility popularly but it came to the outbreak of "internal civil war" 
that began and did not stop, have accelerated the events which have evolved the case of 
conflict between the government and opposition factions, even the evolution of matter, 
and that this led to the escape of more than half of Syrians outside Syria because war 
that began and did not end until now. 

Keywords: protection of refugees, immigration rights, international protection, 
international conventions, violation 

 المقدمة

   تقديم البحث: -1

مػػن الثابػػت أف ظػػاىرة اللجػػوء تعتػػرب قدٯتػػة قػػدـ آّتمػػع البشػػرم، فقػػد حفػػل التػػاريخ اإلنسػػا٘ب عػػرب عصػػوره بصػػور       
فرضػت قضػية البلجئػُت نفسػها كواحػدة مػن أبػرز قضػايا القػانوف الػدكٕب ا١تعاصػر كُب ىػذا الصػدد ٧تػد ك ٥تتلفة للجػوء، 
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ك جرٯتػة غػَت سياسػية مهمػا بلغػت جسػامتها فإنػو ال يعتػرب لػة بػاألمن أأف ىناؾ إٚتاعػان دكليػان بػأف مػن ارتكػب جرٯتػة ٥تي 
الجئان، كذلك فإف صفة اللجػوء ال تنطبػق علػى مػن ارتكػب جرٯتػة حػرب أك أيػة جرٯتػة تتنػاَب كمبػادئ كأىػداؼ األمػم 

 ا١تتحدة.

بوضػع  توكػوؿ ا٠تػاصك كا١تعدلػة ٔتوجػب الرب  1951ؼ البلجئ ْتسب االتفاقية ا٠تاصة بوضع البلجئُت لعػاـ يػيعىر      
حػػداث كقعػػت أكػػل شػػخص يوجػػد نتيجػػة   و. بأنػػ1971ُب عػػاـ  التنفيػػذكالػػذم دخػػل حيػػز  1966البلجئػػُت لعػػاـ 
 رائػو السياسػية،آمن التعرض لبلضطهاد بسػبب عرقػو أك جنسػيتو أك انتمائػو لفئػة اجتماعيػة معينػة أك  ان كسببت لو خوف

يسػػتظل ْتمايػػة ذلػػك البلػػد"، أك كػػل شػػخص ال خػػارج بلػػد جنسػػيتو، كال يسػػتطيع تػػدارؾ ذلػػك ا٠تػػوؼ اك تبلفيػػو، أف 
ٯتلػػك جنسػػيو كيوجػػد خػػارج بلػػد إقامتػػو ا١تعتػػادة السػػابق نتيجػػة تلػػك اإلحػػداث كال يسػػتطيع أك ال يريػػد بسػػبب ذلػػك 

 )1(ا٠توؼ أف يعود إٔب ذلك البلد.

البلد الػذم يوجػد فيػو إزاء  1951كتوجب على كل الجئ كفقا للقواعد الدكلية الواردة ُب اتفاقية البلجئُت لعاـ      
كاف يتقيػػد ُب التػػدابَت ا١تتخػػذة  ة البلػػد الػػذم يلجػػأ إليػػوكأنظمػػ خضػػوعو لقػػوانُتكمنهػػا   كاجبػػات تفػػرض عليػػو خصوصػػان 

 كػػػل اذ نصػػت على(علػػى ) مػػن االتفاقيػػة ا١تتقدمػػة2ا١تػػادة (  ىػػػذافيػػو للمحافظػػة علػػى النظػػاـ العػػاـ. اذ نصػػت علػػى 
 بالتػػدابَت يتقيػػد كأف كأنظمتػػو لقوانينػػو ينصػػاع أف خصوصػػان، عليػػو، تفػػرض تكاجبػػا فيػػو يوجػػد الػػذم البلػػد إزاء الجػػئ
 الػدكؿ ٘تػنح. 1) كىػي(19ككذلك لبلجئ حقػوؽ نصػت عليهػا ا١تػادة ( )2(.العاـ) النظاـ على للمحافظة فيو ا١تتخذة

 السػػػلطات قبػػػل مػػػن ّٔػػػا معًتفػػػا شػػػهادات ٭تملػػػوف كػػػانوا إذا إقليمهػػػا، ُب نظاميػػػة بصػػػورة ا١تقيمػػػُت البلجئػػػُت ا١تتعاقػػػدة
 مػػن رعايػػة أقػػل حػػاؿ أم ُب تكػػوف أال علػػى ٦تكنػػة، معاملػػة أفضػػل حػػرة، مهنػػة ٦تارسػػة ُب كيرغبػػوف الدكلػػة ُب ا١تختصػػة

 لقوانينهػػػػػا كفقػػػػػا جهػػػػػدىا، قصػػػػػارل ا١تتعاقػػػػػدة الػػػػػدكؿ تبػػػػػذؿ. 2.الظػػػػػركؼ نفػػػػػس ُب عامػػػػػة لؤلجانػػػػػب ا١تمنوحػػػػػة تلػػػػػك
 ا١تسػؤكلية الػدكؿ ىذه تتؤب اليت األقاليم من ا١تًتكبوٕب إقليمها غَت ُب البلجئُت ىؤالء مثل استيطاف لتأمُت كدساتَتىا،

اف ال تكوف أقل من الرعاية ا١تمنوحة للرعايا األجانب بشكل عاـ، فيما يتعلق ٔتمارسػة عمػبلن ك  .الدكلية) عبلقاهتا عن
ٕتاريػػة كصػػناعية ك٦تارسػػة ٟتسػػأّم ا٠تػػاص ُب الزراعػػة كالصػػناعة كاٟتػػرؼ اليدكيػػة كالتجػػارة، كػػذلك ُب إنشػػاء شػػركات 

دين بصػػػورة غػػػَت مشػػػركعو ُب بلػػػد ا١تلجػػػأ فتمتنػػػع الػػػدكؿ عػػػن فػػػرض و مػػػا بالنسػػػبة إٔب البلجئػػػُت ا١توجػػػأ.)3( ا١تهػػػن اٟتػػػرة
. كيتوجب علػى البلجئػُت الػذين يػدخلوف إقلػيم دكلػة مػا أك العقوبات اٞتزائية بسبب دخو٢تم أك كجودىم غَت القانو٘ب

ف يقػػػػدموا أنفسػػػػهم إٔب أمهػػػػددة،  فيػػػػو مباشػػػػرة مػػػػن إقلػػػػيم كانػػػػت حيػػػػاهتم كحػػػػريتهميوجػػػػدكف فيػػػػو دكف إذف، قػػػػادمُت 
كاف يربىنػوا علػى كجاىػة أسػباب دخػو٢تم أك كجػودىم غػَت القػانو٘ب. كمػا ٘تتنػع الػدكؿ  ،السلطات ا١تختصة دكف إبطاء

يسػول كضػعهم ُب كال تطبػق ىػذه القيػود إال ريثمػا  ،عن فرض غَت الضركرم من القيود على تػنقبلت ىػؤالء البلجئػُت

                                                           
 .1951 لعثم تلالجبٌن بوضع تلخثصة تالتفثقٌة من تألولى تلمثدة -1
 .1951 لعثم تلالجبٌن بوضع تلخثصة تالتفثقٌة من تلثثنٌة تلمثدة -2
 .1951 لعثم تلالجبٌن بوضع تلخثصة تالتفثقٌة من 19 تلمثدة -3
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كػػل التسػػهيبلت   مػػعمعقولػػة ك  ةبلػػد ا١تػػبلذ أك ريثمػػا يقبلػػوف ُب بلػػد آخػػر كعلػػى الػػدكؿ أف ٘تػػنح البلجئػػُت ا١تػػذكورين مهلػػ
 )1(بدخو٢تم إليو. ،الضركرية ليحصلوا على قبوؿ بلد آخر

 :  أىمية البحث -2

 مأسػاكية بصػمات كتػرؾ تفاقم قد تركيا ُب السوريُت البلجئُت عدد أف كالسيما، حادثة إنسانية قضية يعاِب كونو     
 كالسياسػية كاألمنيػة االقتصػادية اٞتوانػب حيػث مػن تركيػا ُب اٟتيػاة معػآب كعلػى جهػة مػن البلجئػُت حياة على كاضحة

 .للغاية الصعبة االنسانية كاألكضاع الظركؼ ىذه معاٞتة ُب ىذا ْتثنا أ٫تية تتجلى ىنا كمن كاالجتماعية

    :البحث اشكالية -3

أىػػػم األىػػػداؼ الػػػيت يتوخاىػػػا الباحػػػث مػػػن ىػػػذا البحػػػث ىػػػي إ٬تػػػاد حلػػػوؿ مبلئمػػػة ٖتفػػػظ لبلجػػػئ السػػػورم كرامتػػػو    
كال تتعػػػارض مػػػع مصػػػلحة تركيػػػا ألجػػػل احملافظػػػة علػػػى جوانػػػب اٟتيػػػاة فيهػػػا كعػػػدـ تػػػأثر حيػػػاة االفػػػراد  ّٔػػػذه  كإنسػػػانيتو 

 األعداد الكبَتة من البلجئُت. 

 :  ىيكلية البحث -4

 ثنا ىذا من مبحثُت رئيسىُت، كيقع ٖتت كل مبحث منها عدة مطالب:يتألف ْت  
 اٟتقوؽ اليت ينبغي أف يتمتع ّٔا البلجئوف ا١تبحث األكؿ:
 ٟتقوؽ ا١تستقاة من كوهنم أجانبا ا١تطلب األكؿ:

 ا١تطلب الثا٘ب: اٟتقوؽ ا١تستقاة من اتفاقيات البلجئُت ذات الصلة
 ا١تطلب الثالث: حقوؽ البلجئُت ا١تستقاة من اتفاقيات حقوؽ اإلنساف  

 ٛتاية البلجئُت السوريُت ُب اٞتمهورية الًتكية ا١تشاكل كاٟتلوؿا١تبحث الثا٘ب: 
 ا١تطلب األكؿ: ٛتاية البلجئُت السوريُت ُب تركيا 
  ُب تركياُتا١تطلب الثا٘ب: ا١تشاكل كاٟتلوؿ لبلجئُت السوري

 ولالمبحث األ
 الحقوق التي ينبغي أن يتمتع بها البلجئون

كرس ا١تفهـو اٟتديث ٟتمايػة البلجئػُت ُب أعقػاب اٟتػرب العا١تيػة الثانيػة اسػتجابةن الحتياجػات مبليػُت البلجئػُت        
(اتفاقيػػة  1951اتفاقيػػة األمػػم ا١تتحػػدة ا٠تاصػػة بوضػػع البلجئػػُت لعػػاـ  أسسػػتالػػذين فػػركا مػػن بلػػداهنم األصػػلية. كقػػد 

 النظاـ الدكٕب ٟتماية البلجئُت. 1967جئُت) كالربكتوكوؿ ا١تلحق ّٔا لعاـ البل

                                                           
 .1951 لعثم تلالجبٌن بوضع تلخثصة تالتفثقٌة من 31 تلمثدة -1
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فحسػب علػى اتفاقيػات البلجئػُت باعتبػار أف كثػَتان مػن اٟتقػوؽ ا١تمنوحػة  تقتصػرأف مصدر حقوؽ البلجئػُت ال        
و اإلنسػػانية كحقوقػػو فكػػوف اإلنسػػاف الجئػػان ال يعػػٍت أنػػو قػػد فقػػد صػػفت ،لبلجػػئ إ٪تػػا يكتسػػبها بصػػفتو البشػػرية كإنسػػاف

٦تػػػا يقتضػػػي ٘تتعػػػو بػػػاٟتقوؽ  ان،ا١تتفرعػػػة عنهػػػا. ك٢تػػػذا ينبغػػػي البحػػػث عػػػن التزامػػػات الػػػدكؿ ٕتػػػاه البلجػػػئ بوصػػػفو إنسػػػان
أف البلجئ عنػدما يػدخل إقلػيم أم دكلػة  كٕتدر اإلشارة إٔبا١تنصوص عليها ُب اتفاقيات حقوؽ اإلنسانية األساسية. 

خاصػػةن ُب  ،أم كػػأجنيب ،٦تػػا يقتضػػي أيضػػان البحػػث عػػن حقوقػػو بصػػفتو ىػػذه ؛انوففإنػػو سػػيكوف فيهػػا أجنبيػػان بػػنص القػػ
 ظل التوافق الدكٕب على منح حد أدٗب من اٟتقوؽ لؤلجانب ال ٬توز النزكؿ عنها.

 ثبلثة مطالب: كأل٫تية ىذا ا١تبحث قانونيان ينبغي تضمينو        
 .ا١تطلب األكؿ: اٟتقوؽ ا١تستقاة من كوهنم أجانب

 .الثا٘ب: حقوؽ البلجئُت ا١تستقاة من اتفاقيات البلجئُت ذات الصلةا١تطلب 
 .حقوؽ اإلنساف اعبلفا١تطلب الثالث: حقوؽ البلجئُت ا١تستمدة من 

 المطلب األول
 الحقوق المستقاة من كونهم أجانب

اجر إليػػو أك ٞتػػأ إليػػو زاؿ يعتػػرب غريبػػان عػػن آّتمػػع الػػذم ىػػمػػارغػػم كػػل التقػػارب كاالنفتػػاح بػػُت الػػدكؿ فػػاألجنيب         
ٟتركػػػػة مهمػػػان  يان رئيسػػػ امبلن شػػػػكل عػػػاٟتقػػػوؽ ا١تسػػػػتقاة الػػػيت نعنيهػػػا ىنػػػا ت ذهللعمػػػل ْتثػػػان عػػػن أسػػػباب حيػػػػاة أفضػػػل كىػػػ

باإلضػػافة إٔب التقػػػدـ ا٢تائػػل ُب كسػػائل ا١تواصػػػبلت كالتعػػاكف كالتقػػارب بػػػُت  البلجئػػوفاألشػػخاص عػػرب اٟتػػدكد كمػػػنهم 
 ات الثنائيػػػة ك اٞتماعيػػػة بينهػػػا، ١تػػػنح تسػػػهيبلت لؤلجانػػػب ُب الػػػدخوؿ ك اإلقامػػػة،٘تثػػػل ُب إبػػػراـ االتفاقيػػػ ذمالػػػدكؿ الػػػ

إال إف  ،قػػـو علػػى منػػع كحجػػب الكثػػَت مػػن القيػػود الػػيت تفصػػل بػػُت الشػػعوبت لػػيتكرغػػم ضػػركب التعػػاكف بػػُت الػػدكؿ ا
 البلجئػوف كىػم ٢تػم كضػعهم ا٠تػاص أالالػذين الف اٟتمايػة الفعليػة كالكفايػة لفئػات مػن األجانػب اذلك ٓب ٭تقق حػىت 

 الذين ٘تتزج القواعد الداخلية كالقواعد الدكلية ُب حكمهم.

، سػواء أكػاف ٭تمػػل جنسػية دكلػة أخػػرل أـ )1(كػل شػخص ال يتمتػػع ّتنسػيتها  بأنػوكيعػرؼ األجنػيب ُب دكلػة معينػػة     
 كاف ال ٭تمل جنسية دكلة ما، أم عدٙب اٞتنسية، كسواء أكاف مقيمان على إقليمها أـ ال. 

إقليمهػػا  ُبكعػػادةن مػػاي ٖتػػدد الػػدكؿ ضػػمن نصػػوص تشػػريعاهتا الوطنيػػة اٟتقػػوؽ الػػيت ٯتكػػن أف يتمتػػع ّٔػػا األجانػػب     
فيمػػا ٭تػػرص  ،اسػػتنادان إٔب مبػػادئ القػػانوف الػػدكٕب ّٔػػذا الشػػأف مػػن دكف اإلخػػبلؿ بالتزاماهتػػا الدكليػػة التعاقديػػة أك غَتىػػا

نػػو لػػيس ىنػػاؾ اتفػػاؽ أك هنػػج فإ كللعلػػم، )2(.بنصػػوص دسػػتوريةالػػبعض منهػػا علػػى ضػػماف اٟتقػػوؽ األساسػػية لؤلجانػػب 
كمػػػا أف الػػػدكؿ عنػػػدما   ُب ىػػػذا اٞتانػػػب. موحػػد حػػػوؿ ٖتديػػػد مضػػػموف اٟتػػػد األدٗب الػػػذم ٬تػػػب أف تلتزمػػو دكؿ العػػػآب

كتتػػأثر ُب ذلػػك  ،تنػػتهج سياسػػة كطنيػػة خاصػػة ٗتتلػػف عػػن سياسػػة غَتىػػافأهنػػا تتػػؤب تنظػػيم ا١تركػػز القػػانو٘ب لؤلجانػػب 
                                                           

 .٧ ، ص٨٩ٙٔ  ،دمشق جثمعة منشورتت  ،سورٌة فً لألجثنج تلقثنونً تلمركز شبثط، فإتد. د -1
 .ٖ ص ،ٕٙٓٓ  تلحقوق، كلٌة  حلج جثمعة منشورتت تألجثنج، ومركز تلجنسٌة  تلخثص تلدولً تلقثنون ، خربوط تلدٌن مجد. د - 2
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ُب الػػدكؿ الػػيت تعػػا٘ب مػػن  كىػػذه ا١تعػػايَتل متعػػددة سياسػػية كدٯتوغرافيػػة كاقتصػػادية كاجتماعيػػة كعقائديػػة كدينيػػة. بعوامػػ
ىػي ُب الػدكؿ الػيت كػذلك ُب الػدكؿ الفقػَتة إٔب السػكاف، ك تلػك ا١تعػايَت الػيت زيادة السػكاف أك مػن البطالػة مػثبلن تغػاير 

   )1(ُب الدكؿ ذات االستقرار االجتماعي كالسياسي. نوتلف ع٥تتعا٘ب من االضطرابات االجتماعية أك السياسية 

ك٢تذا فاٟتد األدٗب للحقػوؽ القانونيػة لؤلجانػب ىػو قػدر معػُت مػن اٟتقػوؽ ا١تقػررة ٔتقتضػى العػرؼ الػدكٕب كالػيت ال     
سػلطات ا١تشػرع ٬تنػب ىػذا اٟتػد األدٗب  ا ا١تعيػارللمسؤكلية الدكلية، كّٔذ الدكلة يصح للدكلة ا١تساس ّٔا كإال تعرضت

 كيستمد قوتو كإلزامو من ا١تبادئ الوضعية ُب القانوف الدكٕب العاـ.  من الزيغ كاال٨تراؼ الوطٍت

فقهػػػي علػػى ٖتديػػدىا بدقػػػة أك أمػػا فيمػػا يتعلػػػق ٔتضػػموف اٟتػػد األدٗب مػػػن ىػػذه اٟتقػػوؽ فلػػػيس ىنػػاؾ إٚتػػاع دكٕب      
ألحكػػاـ التشػػريعات  ان الػػيت يتصػػور أف يتمتػػع األجانػػب كفقػػ ز غالبيػػة الفقػػو كالتعامػػل الػػدكٕب بالنسػػبة للحقػػوؽيػػكلكػػن ٯت

 )1(الدكلية ما بُت اٟتقوؽ العامة كاٟتقوؽ ا٠تاصة البلزمة ٟتياة األجنيب ُب إقليم الدكلة.

 كنتطرؽ اآلف ألىم اٟتقوؽ ا١تستقاة:     

كالػذم يهمنػا ُب ، بشػكل عػاـكىي القواعد اٟتاكمة علػى عبلقػات الدكلػة كرجا٢تػا مػع النػاس، أواًل: الحقوق العامة: 
 كجػود، فبمقتضػى )2(ىذا ا١تقاـ اٟتقوؽ العامػة الػيت مػن الواجػب أف يتمتػع ّٔػا األجنػيب باٟتريػات العامػة كا١ترافػق العامػة

مثػػل حريػػة العقيػػدة كالديانػػة كاالنتقػػاؿ  ،يعػػًتؼ لػػو باٟتريػػات البلزمػػة كا١ترتبطػػة بكونػػو إنسػػانا ؛إقلػػيم الدكلػػة ُباألجنػػيب 
 )3(التعبَت عن الرأم. كذلك يتمتع األجنيب ْترية،داخل إقليم الدكلة ا١تضيفة دكف قيود أك شركط 

ألهنػػا تعتػػرب مػػن اٟتريػػات اللصػػيقة  ؛كبالتػػإب فػػإف القاعػػدة العامػػة ىػػي ٘تتػػع األجانػػب باٟتريػػات العامػػة مسػػاكاة بػػا١تواطنُت
كاٟتقػػوؽ كأف لكػػل  ،ط بػػو انطبلقػػا مػػن أف ٚتيػػع النػػاس يولػػدكف أحػػرارا متسػػاكين ُب الكرامػػةكتػػرتب ،بشػػخص اإلنسػػاف

النػػػاس حػػػق التمتػػػع بكافػػػة اٟتقػػػوؽ كاٟتريػػػات دكف أم ٘تييػػػز كػػػالتمييز بسػػػبب العنصػػػر أك اللػػػوف أك اٞتػػػنس أك اللغػػػة أك 
أك ا١تػػػيبلد أك غػػػَت ذلػػػك مػػػن  األصػػػل القػػػومي أك االجتمػػػاعي أك الثػػػركةكآخػػػر   م معلػػػمالػػػدين أك الػػػرأم السياسػػػي أك أ

مػن ا٠تػدمات كا١ترافػق العامػة الػيت تعتػرب كبناء علػى ىػذا يكػوف كػل أجنػيب قػد اسػتفاد حسػب أصػل انتمائػو األكضاع . 
 )4(ضركرية إلشباع حاجات اإلنساف.

التجاريػة  طلػق علػى األنظمػة اٟتاكمػة علػى العبلقػات العائليػة كالواجبػات الفرديػة كاألنشػطةتثانياً: الحقوق الخاصلة: 
بُت األفراد كأبناء البلد ُب ٣تتمع ما. كمعٌت اٟتقوؽ ا٠تاصة فيما ٮتص األجنيب ىنا ىو كجود األجنػيب أكالن علػى إقلػيم 

                                                           
 . 373 ص ، دمشق،سورٌة  تلعربٌة تلموسوعة هٌبة  لألجثنج تلقثنونً تلمركز، دٌج فإتد. د  -1
،   بثإلسكندرٌة تلمعثرؾ تألجثنج، منشؤة مركز فً تلثثنً لدلمجتألجثنج، ت ومركز وتلموطن تلجنسٌة صثدق، علً هشثم. د -1

 . 22، ص1977
 .102 ص ،سثبق مرجع سورٌة، فً لألجثنج تلقثنونً تلمركز شبثط، فإتد. د -2
 .73تألجثنج، مرجع سثبق، ص ومركز وتلموطن تلجنسٌة ،صثدق علً هشثم. د -3
 . ٖٓٙ ص سثبق، مرجع تألجثنج، ومركز تلجنسٌة تلخثص تلدولً تلقثنون خربوط، تلدٌن مجد. د -4
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يتمتػػػع بالشخصػػػية كمػػػن ىنػػػا فػػػإف البلجػػػئ  يسػػػتحقها، الدكلػػػة لغػػػرض ٘تتعػػػو بػػػاٟتقوؽ ا٠تاصػػػة البلزمػػػة لكونػػػو إنسػػػانان 
 )1(القانونية.

يًتتػب عليػو االعػًتاؼ  ؛القانونيػة توبشخصػي ان أك أجنبيػ ان لئلنسػاف بصػفة عامػة سػواء أكػاف كطنيػكاالعًتاؼ الػدكٕب      
 :  )2(أبرزىا ظائفها اليت منىذه الشخصية لو  ٔتمارسةلو باٟتقوؽ البلزمة 

ا كالسػيم ذه الشخصػيةاالعًتاؼ بالشخصية القانونية لؤلجنيب يًتتب عليو كافة اآلثار ا١ترتبطة ّٔػ :حقوق األسرة -1
كلعل حقوؽ األسرة تعػد مػن أىػم اٟتقػوؽ  .فيما يتعلق باٟتقوؽ اليت ٯتكن لؤلجنيب التمتع ّٔا ُب إقليم الدكؿ األجنبية

ا١ترتبطػة بوجػود اإلنسػاف. فاألجانػب ٢تػم اٟتػق ُب إبػراـ الػزكاج ُب إقلػيم الػدكؿ ا١تضػيفة ك٢تػم اٟتريػة ُب تكػوين عبلقػات 
 كنواة ألم ٣تتمع إنسا٘ب.  األسرةمقومات القرابة ككل ما تقتضيو 

تعػػد اٟتقػػوؽ ا١تاليػػة إحػػدل اٟتقػػوؽ ا٠تاصػػة الػػيت ٘تػػنح لؤلجنػػيب ١تػػا ٢تػػا مػػن حتميػػة السػػماح لػػو  الحقللوق الماليللة: -2
 )1(ٔتباشرة التصرفات ا١تالية البلزمة ٟتياتو كحياة أسرتو ُب إقليم الدكلة األجنبية.

تحػدة كانػت قػد اعتمػدت" اإلعػبلف ا١تتعلػق ْتقػوؽ اإلنسػاف لؤلفػراد اٞتمعية العامة لؤلمػم ا١ت كٕتدر اإلشارة إٔب أف    
كػانوف األكؿ/   13 ُبا١تػؤرخ  40/144الذين ليسوا من مػواطٍت البلػد الػذم يعيشػوف فيػو "كذلػك ٔتوجػب قرارىػا رقػم 

 .1985ديسمرب 

ُب مواجهػػة الػػدكؿ  فػػإف األثػػر القػػانو٘ب يرتػػب االعػػًتاؼ للشػػخص األجنػػيب بصػػفة البلجػػئ، ،خبلصػػة ٢تػػذا ا١تطلػػب     
ُب كجػوب تسػليم كػذلك يتمثػل  ك األخرل كافة، ٔتا ُب ذلك الدكلة اليت ينتمي إليهػا باٞتنسػية أك دكلػة إقامتػو ا١تعتػادة، 

ىذه الدكؿ ٚتيعها بتمتع ىذا البلجئ باٟتق ا١تمنوح لو من جانب دكلة ا١تلجأ، كاعتبار أف منح البلجػئ ىػذا اٟتػق ال 
أعماؿ السيادة بالنسبة إٔب ىذه الدكلة األخَتة. كيتصػل بػذلك أيضػان، التػزاـ ىػذه الػدكؿ  يعدك إال أف يكوف عمبلن من

ػػػػ كافػػة ػػػػ بعػػدـ القيػػاـ بػػأم عمػػل عػػدائي ضػػد البلجػػئ يسػػتهدؼ تعػػريض حياتػػو للخطػػر كاالختطػػاؼ أك القتػػل أك غػػَت 
اجهػػة الدكلػػة الػػيت قامػػت بػػو،  ذلػػك، كىػػو مػػا يعػػٍت أف القيػػاـ بػػأم تصػػرؼ مػػن ىػػذا النػػوع، يرتػػب مسػػئولية قانونيػػة ُب مو 

كػذلك فإنػو ال ينبغػي للػدكؿ األخػػرل أف تنظػر إٔب موقػف دكلػة ا١تلجػأ ا١تتمثػػل ُب منحهػا اللجػوء لشػخص معػُت علػػى 
 )2(أنو عمل غَت كدم أك عدائي موجو ضدىا.

 المطلب الثاني
 حقوق البلجئ المستقاة من اتفاقيات البلجئين ذات الصلة

                                                           
 .180ص، سثبق مرجع سورٌة، فً لألجثنج تلقثنونً تلمركز ، شبثط فإتد. د -1
 .85ص، سثبق مرجع، تألجثنج ومركز وتلموطن تلجنسٌة، صثدق علً هشثم. د -2
 .365 ص سثبق، مرجع تألجثنج، ومركز تلجنسٌة تلخثص تلدولً تلقثنون خربوط، تلدٌن مجد. د -1
 .379ص ،2003، تلقثهرة تلدولٌة، تلشروق مكتبة وتلتطبٌق، تلنظرٌة فً مقثرنة درتسة تالنسثن تلرشٌدي، حقوق حمدأد.  -2
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٣تموعػػػة مػػػن االتفاقيػػػات كا١تواثيػػػق كاألعػػػراؼ الدكليػػػة الػػػيت ٖتمػػػي كٖتػػػافظ علػػػى اإلنسػػػاف قػػػدمت األمػػػم ا١تتحػػػدة        
، كىػي ابػرز االتفاقيػات بعػد 1951"البلجئ" كحقوقو، كمن ىذه االتفاقيات، االتفاقية الدكليػة لوضػع البلجئػُت عػاـ 

بلجػػئ الػػيت يتعػػُت علػػى الػػدكؿ اٟتػػرب العا١تيػػة الثانيػػة، إذ نصػػت ىػػذه االتفاقيػػة علػػى ٣تموعػػة مػػن اٟتقػػوؽ األساسػػية ل
ة ظػػػركؼ البلجػػػئ الػػػذم تػػػرؾ كطنػػػو بسػػػبب الظػػػركؼ القػػػاىرة الػػػيت جعلتػػػو يطلػػػب امراعاهتػػػا، كااللتػػػزاـ ّٔػػػا لغػػػرض مراعػػػ

 اللجوء كىذه اٟتقوؽ ىي:

 :  عدم اإلعادة القسرية لبلجئأواًل: 

نصػت عليػػو فقػد ىػذا اٟتػػق مػن أ٫تيػة كبػػَتة يعتػرب ىػذا اٟتػق ىػػو الركيػزة األساسػية ُب قػػانوف اللجػوء، كنظػران ١تػػا ٯتثلػو     
م ا١تتحػدة مػا نصػو" ال ٬تػوز أف مػاالتفاقيات كا١تواثيق الدكليػة، إذ جػاء ُب الفقػرة األكٔب مػن ا١تػادة الثالثػة مػن إعػبلف األ

يتعػػرض أم شػػخص مػػن ا١تشػػار الػػيهم ( أم البلجئػػُت) إلجػػراءات كػػا١تنع مػػن الػػدخوؿ عنػػد اٟتػػدكد، أك إذا كػػاف قػػد 
يم الػػػػذم ينشػػػػد اللجػػػػوء إليػػػػو إلجػػػػراءات مثػػػػل: اإلبعػػػػاد، أك اإلعػػػػادة جػػػػربان  إٔب أيػػػػة دكلػػػػة يتعػػػػرض فيهػػػػا دخػػػػل اإلقلػػػػ
 )1(لبلضطهاد".

بشػػأف مركػػز البلجئػػُت، يػػنص علػػى أنػػو  1951إذ اف ىػػذا ا١تبػػدأ علػػى النحػػو ا١تبػػُت ُب اتفاقيػػة األمػػم ا١تتحػػدة لعػػاـ     
ينبغي أال يعاد أم الجئ، بأيػة صػورة مػن الصػور إٔب أم بلػد يكػوف معرضػان فيػو، ٠تطػر االضػطهاد، كقػد اسػتمد تعبػَت 

لذم يعٍت الدفع إٔب الوراء أك النبذ، كقػد أشػَت ألكؿ مػرة إٔب " اrefoulerعدـ اإلعادة القسرية من الفعل الفرنسي "
  1933مػػػػن اتفاقيػػػػة  3تعيػػػػد أم دكلػػػػة أشخاصػػػػان إٔب دكؿ أخػػػػرل ُب ظػػػػركؼ معينػػػػة ُب ا١تػػػػادة ال فكػػػػرة أنػػػػو ٬تػػػػب أف 

قليمهػػا ا١تتعلقػػة بػػا١تركز الػػدكٕب لبلجئػػُت الػػيت تعهػػدت ٔتوجبهػػا الػػدكؿ األطػػراؼ بػػأال تقػػـو بطػػرد البلجئػػُت ا١تقيمػػُت مػػن إ
"، مػا Refoulementال ٘تنعهم من دخولو بواسطة إجراءات للشرطة مثل الطرد أك عدـ القبوؿ عند اٟتػدكد "أكب

ٓب يتطلٌػػػب ذلػػػك األمػػػن الػػػوطٍت أك النظػػػاـ العػػػاـ كالتزمػػػت كػػػل دكلػػػة "بػػػأال تػػػرفض ُب أم حػػػاؿ مػػػن األحػػػواؿ دخػػػوؿ 
 البلجئُت إقليمها عند حدكد بلداف منشأىم".

 لطة الدولة بالنسبة إلبعاد البلجئين: ثانياً: تقييد س

 يعد ىذا ا١تبدأ تطبيقان من تطبيقات اٟتق السابق، كالذم يقضي بعدـ جواز اإلعادة القسرية لدكلة االضطهاد.   

مػا يتعلػق بإبعػاده  على ثبلثة ضمانات أساسية لبلجػئ ُب1951من اتفاقية األمم ا١تتحدة لعاـ  32نصت ا١تادة     
 النحو التإب: ىالدكلة اليت يوجد فيها كىي علمن إقليم 

تقييػػػد سػػػلطة الدكلػػػة ُب إبعػػػاد البلجئػػػُت، ْتيػػػث ال يكػػػوف ىػػػذا اإلبعػػػاد إال علػػػى سػػػبيل االسػػػتثناء كعنػػػدما تقتضػػػيو  -أ
 أسباب خاصة تتعلق باألمن القومي أك النظاـ العاـ.

                                                           
 .40ص  بدون سنة نشر  لموتثٌق تألمم تلمتحدة ، دتر تلنهضة تلعربٌة، تلقثهرة، تلعثل، حقوق تلالجا طبقثوقً عبد د. محمد ش -1
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يػػو، حيػػث يتعػػُت علػػى دكلػػة ا١تلجػػأ عػػدـ إبعػػاد ضػػركرة اتبػػاع إجػػراءات معينػػة فيمػػا يتعلػػق بقػػرار اإلبعػػاد كالطعػػن ف -ب
البلجػػئ الػػذم يقػػـو ُب مواجهتػػو سػػبب مػػن ىػػذه األسػػباب إال ٔتقتضػػى قػػرار يصػػدر مػػن جهػػة قضػػائية أك إداريػػة طبقػػان 
لئلجػػراءات الػػيت رٝتهػػا القػػانوف، علػػى أف يسػػمح لبلجػػئ بتقػػدٙب دفاعػػو ضػػد ىػػذا القػػرار كإثبػػات أف اسػػتمرار كجػػوده 

ارض مػػع مقتضػػيات األمػػن القػػومي للدكلػػة أك نظامهػػا العػػاـ، ك٘تكينػػو مػػن الطعػػن ُب ذلػػك القػػرار داخػػل اإلقلػػيم ال يتعػػ
ىػػذه ا١تػػادة ذاهتػػا ُب فقرهتػػا الثانيػػة أعطػػت للدكلػػة اٟتػػق ُب حالػػة كجػػود ظػػركؼ اضػػطرارية تتعلػػق ك أمػػاـ اٞتهػػة ا١تختصػػة، 

ىذه اٟتالة يصػبح مػن ا١تتعػذر علػى البلجػئ  بأمنها القومي أف تتخذ قرار االبعاد ُب أقصر كقت ٦تكن كبالتإب ُب مثل
 الدفاع عن نفسو كتقدٙب األدلة ا١تطلوبة إلثبات براءتو.

يتعػػُت علػػى دكلػػة ا١تلجػػأ ُب حالػػة مػػا إذا أصػػبح قػػرار اإلبعػػاد هنائيػػان ككاجػػب التنفيػػذ بصػػدكره بالشػػكل كاإلجػػراءات  -ج
القرار فػوران، كإ٪تػا ٬تػب أف ٘تػنح البلجػئ مهلػة معقولػة  ، عدـ تنفيذ ىذا32ا١تنصوص عليها ُب الفقرة الثانية من ا١تادة 

 )1(يبحث خبل٢تا عن دكلة أخرل يذىب إليها خبلؼ دكلة جنسيتو أك الدكلة اليت يتهدده فيها االضطهاد.

 البلجئػوف إال منهػا يسػتفيد ال االتفاقيػة من 32 ا١تادة نص ُب الواردة الضمانات ىذه أف إٔب اإلشارة ٕتدر كىنا      
 فػإف مشػركعة، كغػَت قانونيػة غػَت بصػورة البلجئػُت من غَتىم أما كمشركعة، قانونية بصفة الدكلة إقليم على ا١توجودكف

 ا١توجػػودين البلجئػػُت بػػُت ا١تعاملػػة ُب ٘تييػػز علػػى ينطػػوم مػػا كىػػو الضػػمانات، ّٔػػذه بػػالتمتع جػػديرين غػػَت يػػراىم الػػنص
 .نفسها االتفاقية من 31 ا١تادة ركح مع كيتعارض قانونية غَت بطريقة ا١توجودين كأكلئك قانونية بصورة

ا١تأكل ا١تؤقت: كيقصد بو أنو إذا كاف من حق الدكلة عدـ منح ا١تلجأ داخػل إقليمهػا لؤلجانػب، فإنػو لػيس مػن  ثالثاً:
لػػة أف ٖتػـر البلجػئ مػن فرصػة اٟتصػوؿ علػى ىػذا ا١تلجػأ ُب إقلػيم دك  -مػا ٓب تتعػرض مصػاٟتها اٟتيويػة للخطػر -حقهػا

أخػػرل، كبالتػػإب يتعػػُت عليهػػا أف ٘تػػد لبلجػػئ يػػد العػػوف سػػواء بالسػػماح لػػو بػػدخوؿ إقليمهػػا كالبقػػاء فيػػو ١تػػدة معينػػة أك 
١تػػػدة معينػػػة كبالشػػػركط الػػػيت تراىػػػا مناسػػػبة حػػػىت  -إف كػػػاف موجػػػودان بالفعػػػل داخػػػل اإلقلػػػيم -بتأجيػػػل طػػػرده أك إبعػػػاده 

 أك يتمكن من اٟتصوؿ على ا١تلجأ فيها.يستطيع اٟتصوؿ على تصريح بالدخوؿ إٔب دكلة أخرل 

كيتضح من ذلك أف فكرة ا١تأكل ا١تؤقت ىي ٤تاكلة للتوفيق بػُت مصػلحة الدكلػة ُب السػيادة اإلقليميػة كعػدـ قبػوؿ     
البلجئػُت داخػػل إقليمهػػا ضػػد إرادهتػػا مػن ناحيػػة، كمصػػلحة البلجػػئ ا١تلحػػة ُب ٕتنػب الوقػػوع ُب أيػػدم سػػلطات الدكلػػة 

 التعرض ألم خطر آخر يتهدد حياتو من ناحية أخرل.اليت تبلحقو أك 

إٕب فكػرة ا١تػأكل ا١تؤقػت، ُب  1951كُب ىذا اإلطار أشارت اتفاقيػة األمػم ا١تتحػدة بشػأف مركػز البلجئػُت لعػاـ        
ك ذلػػك بالنسػػبة لبلجئػػُت ا١توجػػودين داخػػل إقلػػيم الدكلػػة بصػػفة غػػَت قانونيػػة ٍب قػػدموا أنفسػػهم للسػػلطات  31ا١تػػادة 

ا١تتعلقػة بػالبلجئُت ا١توجػودين  32ا١تػادة  كػذلك أشػارت إٔب فكػرة ا١تػأكل ا١تؤقػت ُب ختصة ُب أقػرب كقػت ٦تكػن، ك ا١ت
ُب اإلقليم بصفة قانونية كلكن قامت ُب حقهم أسػباب خاصػة بػاألمن القػومي أك النظػاـ العػاـ لدكلػة ا١تلجػأ تسػتدعي 

                                                           
 .44تلمتحدة، مرجع سثبق، ص تألمم لموتثٌق  طبقث تلالجا حقوق، تلعثل عبد شوقً محمد. د -1
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جػئ قبػل طػرده أك إبعػاده مهلػة معقولػة فضػبلن عػن التسػهيبلت إبعادىم، فألزمػت الدكلػة ُب كلتػا اٟتػالتُت بػأف ٘تػنح البل
 )1(البلزمة حىت ٯتكنو السعي إٔب اٟتصوؿ على قبوؿ دكلة أخرل لو ُب إقليمها.

ٔتركػز قػانو٘ب ال ٮتتلػف كثػَتان عػن ا١تركػز كضع البلجػئ التزاـ دكلة ا١تلجأ بتوفَت حد أدٗب مناسب من ا١تعاملة: أك  رابعاً:
١تواطنيهػػا، أك علػػى األقػػل تعػػًتؼ لػػو ٔتركػػز ٯتاثػػل ذلػػك الػػذم تسػػلم بػػو لؤلجانػػب الػػذين يقيمػػوف علػػى الػػذم تعػػًتؼ بػػو 

على أنػو إذا كجػدت الدكلػة أف ٙتػة مػا يػدعوىا إٔب التمييػز  عند فقهاء القانوف إقليمها بصورة معتادة. كقد استقر الرأم
 ضيق اٟتدكد.بشكل عاـ بُت ا١تواطنُت كالبلجئُت، فإف ذلك ينبغي أف يكوف ُب أ

كىػػذا االلتػػزاـ التػػزاـ دكلػػة ا١تلجػػأ بالتعػػاكف مػػع مفوضػػية األمػػم ا١تتحػػدة لشػػئوف البلجئػػُت ُب مباشػػرهتا ١تهامهػػا:  خامسللاً:
ُب اإلشػػػراؼ علػػػى تطبيػػػق أحكػػػاـ االتفاقيػػػات ذات الصػػػلة،  الدكلػػػة بصػػػفة خاصػػػة مػػػن أجػػػل تسػػػهيل كاجبػػػاتيكػػػوف 

 ا١تكمل ٢تا. 1967كبركتوكوؿ عاـ  1951كبالذات أحكاـ اتفاقية األمم ا١تتحدة بشأف مركز البلجئُت لعاـ 

مػا ٓب كبإرادهتػا ا١تنفػردة ُب أيػة ٟتظػة  ،التزاـ دكلػة ا١تلجػأ بعػدـ ا١تبػادرة إٔب إهنػاء حالػة اللجػوء مػن تلقػاء نفسػها سادساً:
توجد ا١تػربرات ا١توضػوعية الػيت تسػوغ ٢تػا ذلػك، كمػا أنػو يتعػُت علػى ىػذه الدكلػة أف ٖتػًـت رغبػة البلجػئ ُب إهنػاء حالػة 

 )1(اللجوء ىذه كالعودة إٔب بلده األصلي أك إٔب بلد آخر يرل أنو سيوفر لو ظركفان أفضل للحياة.

 المطلب الثالث
 اإلنسان حقوق البلجئين المستقاة من اتفاقيات حقوق

تبحث ُب أكضاع البلجئػُت كتػنص ٥تتلػف اليت ٧تح آّتمع الدكٕب باعتماد عدد من الصكوؾ الدكلية كاإلقليمية       
 1948اإلعبلف العا١تي ٟتقػوؽ اإلنسػاف  موادىا على ٛتايتهم كبياف حقوقهم. كتأٌب بالطبع ُب مقدمة ىذه الصكوؾ

 يػذ، كاليت دخلت حيػز النف28/7/1951البلجئُت اليت ًب اعتمادىا ّتنيف ُب اتفاقية األمم ا١تتحدة ا٠تاصة بوضع ك 
، كدخػػل حيػػز 31/1/1967الربكتوكػػوؿ ا٠تػػاص بوضػػع البلجئػػُت الػػذم ًب اعتمػػاده ُب كػػذلك ، ك 22/4/1954ُب 

 .  4/10/1971النفاد ُب 

علػى ا١تواثيػق الدكليػة اآلنفػة  قػطفاإلشارة اليو فإف البحث عن حقوؽ البلجئُت ال ٯتكن اف يقتصر  تككما سبق      
ُب اتفاقيػات حقػوؽ اإلنسػاف أيضػان الذكر ذات الصلة باعتبار أف كثَتان من حقوؽ البلجئُت سنجد منشػأىا كمصػدرىا 

 األساسية اليت ينبغي أف يستفيد منها البلجئ كإنساف أٌكالن قبل أف يكوف الجئان.

 ة ْتقوؽ اإلنساف:كمن اتفاقيات األمم ا١تتحدة الرئيسة السبع ا١تعني  
 ).1968(  العنصرم التمييز أشكاؿ ٚتيع على القضاء اتفاقية -1  

                                                           
 . 46ص، سثبق مرجع، تلمتحدة تألمم لموتثٌق  طبقث تلالجا حقوق، تلعثل عبد شوقً محمد. د -1
 تلدسثتٍر بعض وفً تلدولٍة تلموتثٍق. ضوء فً درتسة:  تإلنسثن حقوق تطبٍقثت كؤحد تللجوء طلج فً تلحقتلرشااااااٌدي،  أحمااااااد -1

 . 84، ص1996تلرٍثض، ، .لالجةٍن تلدولٍة تلحمثٍة ندوة ،تلعربٍة وتلتشرٍعثت
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 ).1991(  الطفل حقوؽ اتفاقية -2
 ).1994(  ا١ترأة ضد التمييز أشكاؿ ٚتيع على القضاء اتفاقية -3
 ).1994( ا١تهينة أك البلإنسانية أك القاسية العقوبة أك ا١تعاملة ضركب من كغَته التعذيب مناىضة اتفاقية -4  
 ).1996( كالثقافية كاالجتماعية االقتصادية باٟتقوؽ ا٠تاص الدكٕب العهد -5
 ).1996(  كالسياسية ا١تدنية باٟتقوؽ ا٠تاص الدكٕب العهد -6  
 ).ََِٓاتفاقية ٛتاية العماؿ ا١تهاجرين كأفراد أسرىم(  -7
أنػػو  مفادىػػا ضػػى تلػػك االتفاقيػػات فإننػػا نصػػل إٔب نتيجػػةكبػػالعودة إٔب ٖتليػػل االلتزامػػات ا١تفركضػػة علػػى الػػدكؿ ٔتقت   

بعيدان عن اتفاقيات البلجئُت كإشكالية ا١تصادقة مػن عػدمها كمػدل كجػود التػزاـ، فػإف أم شػخص موجػود علػى إقلػيم 
ُب ّٔػا تػع أساسػية ينبغػي أف يتم ان مغًتبان .. فإف ٙتة حقوقػ ـمهاجران .. أ ـالدكلة سواء أكاف موطنان أـ أجنبيان .. الجئان أ

اٟتقػوؽ إقليم الدكلة ا١تصادقة على اتفاقيات حقوؽ اإلنساف األساسية، كما ىو اٟتاؿ بالنسبة لسورية، كتشتمل ىذه 
 ،كالغػػػػػػػذاء كا١تػػػػػػػاء)3(، كالسػػػػػػػكن الكػػػػػػػاُب)2(، كُب التعلػػػػػػػيم)1(مػػػػػػػن الصػػػػػػػحة ةتاحػػػػػػػا١ت ياتوعلػػػػػػػى اٟتػػػػػػػق ُب أعلػػػػػػػى مسػػػػػػػتو 

 )5(،ككذلك ُب العمل كُب حقوؽ العمل.)4(الكافيُت

كيؤكد القانوف الدكٕب على أنو ينبغي ٦تارسة اٟتقوؽ ا١تدنية كالسياسػية كاالقتصػادية كاالجتماعيػة كالثقافيػة دكف أم     
كمػػا يتعػػُت    ")6(.٘تييػػز علػػى أسػػس مػػن قبيػػل "األصػػل القػػومي أك االجتمػػاعي، أك الثػػركة، أك غػػَت ذلػػك مػػن األسػػباب

كيػػػػنص العهػػػػد الػػػػدكٕب ا٠تػػػػاص بػػػػاٟتقوؽ االقتصػػػػادية  )7(علػػػػى الػػػػدكؿ القضػػػػاء علػػػػى أم شػػػػكل مػػػػن أشػػػػكاؿ التمييػػػػز.
 كاالجتماعيػػة كالثقافيػػة علػػى ضػػماف التمتػػع الفعلػػي التػػدر٬تي بػػاٟتقوؽ االقتصػػادية كاالجتماعيػػة كالثقافيػػة "كبأقصػػى مػػا

 )8(تسمح بو ا١توارد ا١تتاحة(للدكلة الطرؼ).

، فعػػل كػػل مػػا ُب كسػػعها، ٔتقتضػػى القػػانوف كلػػذا فػػإف مػػن كاجػػب الػػدكؿ ا١تضػػيفة، سػػواء داخػػل اإلقلػػيم أك خارجػػو   
 ٢تػػػم  الػػػدكٕب ٟتقػػػوؽ اإلنسػػػاف، لضػػػماف اٟتمايػػػة ٞتميػػػع اٟتقػػػوؽ اإلنسػػػانية لبلجئػػػُت ا١توجػػػودين ُب بلػػػداهنا ٔتػػػا يضػػػمن

 االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية. همحقوق

 المبحث الثاني
 حماية البلجئين السوريين في الجمهورية التركية المشاكل والحلول

                                                           
 .ٕٔ تلمثدة وتلثقثفٌة وتالجتمثعٌة تالقتصثدٌة بثلحقوق تلخثص تلدولً تلعهد -1
 . ٗٔ ، 3ٔ تلمثدتثن وتلثقثفٌة. وتالجتمثعٌة تالقتصثدٌة بثلحقوق تلخثص تلدولً تلعهد -2
 .(ٗٔتلمثدة) تلمرأة ضد تلتمٌٌز أشكثل جمٌع على تلقضثء تتفثقٌة -3
 (.ٕٗ )تلمثدة تلطفل حقوق تتفثقٌة -4
 (.٘تلمثدة)  تلعنصري تلتمٌٌز أشكثل جمٌع على للقضثء تلدولٌة تالتفثقٌة -5
 .( 1)فقرة ( ٕ) تلمثدة  وتلثقثفٌة وتالجتمثعٌة تالقتصثدٌة بثلحقوق تلخثص تلدولً تلعهد  -6
تلماثدة . إلؽثء أو لتعدٌل" فعثلة تدتبٌر تتخثذ تألطرتؾ تلدول جمٌع على تلعنصري تلتمٌٌز أشكثل جمٌع على للقضثء تلدولٌة تالتفثقٌة -7

 .(ج)تلفقرة  (ٔ) 
 .ٕ تلمثدة. وتلثقثفٌة وتالجتمثعٌة تالقتصثدٌة بثلحقوق تلخثص تلدولً تلعهد -8
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نز٢تػا اهلل تعػأب أمػن أصػوؿ الػديانات كافػة الػيت  ان ثابتػ اقتضت حكمة اهلل تعأب أف يكوف تكرٙب اإلنساف أصػبلن        
سػبلـ قػرر لئلنسػاف حقوقػو؛ اإلجنػاس أك األعػراؽ، فألتكػوف ىنػاؾ عػربة بػاختبلؼ األلػواف أك ا أف العلى البشرية، ك 

 دميتو كإنسانيتو.آٔتقتضى 

 فػػػػإفكرغػػػػم كجػػػػود قواعػػػػد قانونيػػػػة ٖتكػػػػم سػػػػلوؾ ا١تتنػػػػازعُت، كٖتمػػػػي ضػػػػحايا النزاعػػػػات الدكليػػػػة كغػػػػَت الدكليػػػػة،      
العبلقػػات الدكليػػة تػػؤثر تػػأثَتان كبػػَتان علػػى تطبيػػق، كتنفيػػذ قواعػػد كمبػػادئ القػػانوف الػػدكٕب اإلنسػػا٘ب بشػػكل قػػد يعػػرض 

   )1(ىذه القواعد لبلنتهاؾ.

الت االنتهاكػػات الوحشػػية كاٞتسػػيمة ٟتقػػوؽ االنسػػاف كالقػػانوف الػػدكٕب اإلنسػػا٘ب حػػاكال ٮتفػػى علػػى كػػل ذم لػػب    
ُب ٥تتلف أرجاء العآب، إال أنو ليس بوسع أحد أف ينكر أف القػانوف الػدكٕب اإلنسػا٘ب بػات ٯتثػل فرعػا مهمػا موجودة 

انونيػة لضػحايا النزاعػات ا١تسػلحة من فركع القانوف الدكٕب العاـ، ك٢تذا الفرع أ٫تيتو ُب ٣تػاؿ إسػباغ قواعػد اٟتمايػة الق
     )2(ٔب ببلد أخرل كنزكحهم عن أكطاهنم.إ ناساليت تسبب ٞتوء ال

كبسبب ما تعيشو البشرية اليـو من صراعات كحركب، كػاف ال بػد مػن ظهػور أعػداد ىائلػة مػن البلجئػُت الػذين      
فػػالبلجئوف ىػػم أكثػػر النػػاس  .إٟتاحػػان قضػػية البلجئػػُت أكثػػر القضػػايا  تػػزاؿيبحثػػوف عػػن مكػػاف آمػػن، فقػػد كانػػت كال 

القليلة ا١تاضية؛ بسبب حدكث ما يسمى بالربيع العػريب، كمنػذ  واتتعرضان للمعاناة، كقد زادت تلك ا١تعاناة ُب السن
مػػن الشػػعب السػػورم للهجػػرة إٔب دكؿو أخػػرل بسػػبب تصػػاعد  ت األعػػداد لغفػػَتةبدايػػة ذلػػك اٟتػػراؾ الثػػورم، اضػػطر 

مهوريػػػة الًتكيػػػة اٟتصػػػة األكثػػػر مػػػن ىػػػذه ا٢تجػػػرة مػػػن الشػػػعب للجاخل السػػػورم، ككانػػػت األحػػػداث كتوتٌرىػػػا ُب الػػػد
 السورم. 

 كمن ىنا أرل تقسيم ىذا ا١تبحث إٔب مطلبُت: 

 ا١تطلب األكؿ: ٛتاية البلجئُت السوريُت ُب تركيا 

 ا١تطلب الثا٘ب: ا١تشاكل كاٟتلوؿ لبلجئُت السورين ُب تركيا 

 المطلب األول
 السوريين في تركياحماية البلجئين 

حفػػاظ علػػى حقػػوقهم لل اإف ا٢تػػدؼ مػػن اٟتمايػػة الدكليػػة ىػػو مسػػاعدة البلجئػػُت علػػى ٗتطػػي الصػػعوبات قصػػدن       
لػػك الػػيت تقػػدمها الدكلػػة ١تواطنيهػػا ُب الػػداخل أك لرعاياىػػا ُب ت، ك)1(نظػػران لعػػدـ ٘تػػتعهم بأيػػة ٛتايػػة كطنيػػة )3(الشػػرعية

                                                           
 .2، ص2005تلقثنون تلدولً تإلنسثنً، منشؤة تلمعثرؾ، تإلسكندرٌة،  د. محمد فهد تلشاللدة، -1
 .209، ص2005، تإلسكندرٌة، تلدولً تإلنسثنً، منشثة تلمعثرؾ د. سهٌل حسن تلفتالوي، د. عمثر محمد ربٌع، موسوعة تلقثنون -2

3- Schnyder  (Félix) , led  Aspects actoels du problem des refugies, recueil des cours de  I academie 
international de Lahaye , vol 82,1965,p406.    
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أف تلػػػك ية. ككػػػذلك مػػػن خػػػبلؿ منظمػػػات اإلغاثػػػة الدكليػػػة كاإلنسػػػانية. إال الدبلوماسػػػ ليػػػاتا٠تػػػارج عػػػن طريػػػق ا١تمث
فشػػػػلت ُب مواصػػػػلة عملهػػػػا مػػػػن أجػػػػل تػػػػوفَت اٟتمايػػػػة لؤلشػػػػخاص البلجئػػػػُت كالتخفيػػػػف مػػػػن  ا١تمثليػػػػات كا١تنظمػػػػات

معانػػاهتم، بسػػبب اسػػتمرار حػػدة كقسػػاكة اٟتػػركب كظهػػور مػػا يسػػمى بالنزاعػػات ا١تسػػلحة اٟتديثػػة، ٦تػػا دفػػع إٔب تػػدفق 
 من كاألماف.ؤلداد ىائلة من فئات البلجئُت إٔب بلداف أخرل طلبا لأع

كيشػػهد العػػآب حاليػػا العديػػد مػػن نزاعػػات ذات طػػابع غػػَت دكٕب تقػػع بػػُت قػػوات مسػػلحة منظمػػة لدكلػػة كٚتاعػػات     
 دنيُت.من ا١تضحايا معظمهم  عن تلك النزاعاتنتج كقد مسلحة متمردة أك منفصلة، 

ا١تػػدنيوف مػػن مػػواطنهم بسػػبب نػػزاع مسػػلح غػػَت دكٕب، فػػإهنم يصػػبحوف موضػػع ٛتايػػة مشػػأّة كإذا فػػر السػػكاف      
 للحماية ا١تنصوص عليها ُب حالة نشوب نزاع مسلح دكٕب.

، فهنػاؾ قواعػد ٖتكمهػا تتمثػل ُب أحكػاـ ا١تػادة الثالثػة ا١تشػًتكة           ك١تا كانت ىػذه النزاعػات أكثػر شػيوعا اليػـو
ا١تادة الثالثة ا١تشًتكة على أف (ُب حالة قيػاـ نػزاع مسػلح لػيس لػو طػابع دكٕب  فقد نصتع. من اتفاقات جنيف األرب

ُب أراضػػػػػػي أحػػػػػػد األطػػػػػػراؼ السػػػػػػػامية ا١تتعاقػػػػػػدة، يلتػػػػػػـز كػػػػػػػل طػػػػػػرؼ ُب النػػػػػػزاع بػػػػػػػأف يطبػػػػػػق كحػػػػػػد أدٗب األحكػػػػػػػاـ 
 )1(التالية.....).

، فتػػنص 1977لسػػنة  سػػلحة غػػَت الدكليػػةككػػذلك يهػػتم الربكتوكػػوؿ اإلضػػاُب الثػػا٘ب ْتمايػػة ضػػحايا النزاعػػات ا١ت    
 بػػُت ا١تشػػًتكة الثالثػػة ا١تػػادة كيكمػػل يطػػور الػػذم"  الربكتوكػػوؿ"  اللحػػق ىػػذا يسػػرم -1(ا١تػػادة األكٔب (الفقػػرة األكٔب) 

 ٚتيػػع علػػى لتطبيقهػػا الراىنػػة الشػػركط مػػن يعػػدؿ أف دكف 1949 أغسػػطس/  آب 12 ُب ا١تربمػػة جنيػػف اتفاقيػػات
 ُب ا١تعقػودة جنيػف اتفاقيػات إٔب اإلضػاُب"  الربكتوكػوؿ"  اللحػق مػن األكٔب ا١تادة تشملها ال اليت ا١تسلحة ا١تنازعات

 كالػيت األكؿ"  الربكتوكػوؿ"  اللحػق ا١تسػلحة الدكليػة ا١تنازعػات ضػحايا ْتماية ا١تتعلق، 1949 أغسطس/  آب 12
 نظاميػػة ٚتاعػػات أك منشػػقة مسػػلحة كقػػوات ا١تسػػلحة قواتػػو بػػُت ا١تتعاقػػدة السػػامية األطػػراؼ أحػػد إقلػػيم علػػى تػػدكر

 عسػكرية بعمليػات القيػاـ مػن ٯتكنها ما السيطرة من إقليمو من جزء على مسئولة قيادة ٖتت ك٘تارس أخرل مسلحة
 )2(.)"الربكتوكوؿ"  اللحق ىذا تنفيذ كتستطيع، كمنسقة متواصلة

كتسػػعى الػػدكؿ لتطبيػػق القػػانوف الػػدكٕب لبلجئػػُت عػػن طريػػق منظمػػة األمػػم ا١تتحػػدة، لضػػماف تػػوفَت ٛتايػػة خاصػػة      
      )3(.منهمألكرب عدد ٦تكن 

                                                                                                                                                                                     
1 -  Bettati( Mario), L, Asile  Politique en question un statut pour les réfugiés,, Paris, Puf, p158. 

 .1949 لعثم تألربع جنٌؾ تتفثقثت من تلمشتركة تلثثلثة للمثدة تلكثمل تلنص رتجع، -1
 جنٌاؾ، ،6 طتألحمار،  للصالٌج تلدولٌاة تللجناة تإلنساثنً، تلادولً تلقثنون تتفثقثت موسوعة تلوتحد، عبد مثهر ومحمد عتلم شرٌؾ -2

 .353 ص ،2005
تلسانة  49مجلاة تإلنساثنً تللجناة تلدولٌاة  للصالٌج تألحمار، تلعادد  ومصدتقٌتهث، لالجبٌن تلدولٌة تلحمثٌة آلٌثت تلطرتونة، محمد. د -3

 . 2، ص2010
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جػػػرائم حػػػرب كانتهاكػػػات فضػػػيعة ٟتقػػػوؽ  تقًتفػػػااعتيػػػادم، ك غػػػَت شػػػنت ىجمػػػات علػػػى ا١تػػػدنيُت بشػػػكل قػػػد ك      
ٞتميػػع األطػػراؼ، يتعػػُت عليهػػا التقيػػد ّٔػػا، فوضػػع القػػانوف  لزمػػة قانونػػان كلكػػن حػػىت ُب اٟتػػركب ٙتػػة قواعػػد م ،اإلنسػػاف

 لتحديػػػدالػػدكٕب اإلنسػػا٘ب ا١تعػػركؼ بقػػانوف النزاعػػات ا١تسػػلحة قػػػوانُت هتػػدؼ إٔب ٗتفيػػف آثػػار مثػػل ىػػذه النزاعػػات، 
 الوسائل كاألساليب ا١تستخدمة ُب اٟترب.

صراعات كالنزاعات ا١تسلحة فإننا نلجأ إٔب تطبيػق اتفاقػات كمن الناحية القانونية الدكلية كُب مثل نشوب ىذه ال    
قواعػػػد السػػػلوؾ لدقيقػػػة  هنػػػا تتضػػػمن أحكامػػػان أل، 1977 لعػػػاـ ُتهػػػا اإلضػػػافييكبركتوكول 1949جنيػػػف األربػػػع لعػػػاـ 

 )1(الربكتوكولُت. ىذين تشًتؾ فيها كل االتفاقات إٔب جانبمع البلجئُت ا٠تاصة 

فمنػػذ أف بػػدأت اٟتركػػات الثوريػػة العربيػػة، كمػػع بدايػػة الثػػورة التونسػػية، بػػدأت ثػػورات الربيػػع العػػريب داخػػل العػػآب      
الشعب السورم بالتظاىر السلمي تدر٬تيان حىت انتشرت ثورتػو  كأخذانتشار اٟتراؾ الثورم السريع، كمعها بدأ العريب 

اقتتػاؿ متكػرر كمسػتمر مع  فصائل ا١تعارضة كالقوات اٟتكومية ىناؾ عمليات عسكرية بُت قامتك  ،ُب أرجاء سوريا
مػػن الشػػعب السػػورم للهجػػرة إٔب دكؿو أخػػرل بسػػبب تصػػاعد  ت األعػػداد الغفػػَتة ٦تػػا اضػػطر  ا١تتقاتلػػة بػػُت الفصػػائل

 . ااألحداث كتوترىا ُب داخل سوري

كومػػػة الًتكيػػػة حػػػدكدىا أمػػػاـ فتحػػػت اٟت ١تػػػا سػػػبق ذكػػػره مػػػن االحػػػًتاب الػػػدموم ُب القطػػػر السػػػورم فقػػػدكنتيجػػػة     
كػػاف مػػن ا١تتوقػػع أف ٖتػػل ك قػػدمت ٢تػػم ا١تسػػاعدة علػػى الفػػور كاٟتمايػػة ا١تؤقتػػة بعػػد بضػػعة أشػػهر ك البلجئػػُت السػػوريُت، 

لفػػًتة أطػػوؿ ٦تػػا  اسػػتمرت إال أف األزمػػة  ،كأف يعػػود البلجئػػوف إٔب كطػػنهم سػػريعان  ،األزمػػة ُب سػػوريا بسػػرعة إٔب حػػد مػػا
ٕتػػاه البلجئػػُت ىػػا دمػػاران كتشػػردان علػػى نطػػاؽ كاسػػع. كجػػاء ىػػذا االلتػػزاـ الػػدكٕب ء، ٥تلفػػةن كراازادت سػػوءاك كػػاف متوقعػػان 

كػوالت آنفػة الػذكر، كىػو التػزاـ أخبلقػي كدكٕب و من جانػب تركيػا نتيجػة لتطبيقهػا النصػوص القانونيػة كالربكتالسوريُت 
 .  ا١تشردين خارج ببلدىممن قبلها إتاه 

شكلت استجابة آّتمع الدكٕب ألزمة البلجئُت السوريُت فشبلن ذريعان، كحـر معظم ىػؤالء البلجئػُت بقسػوة لقد      
مػػن ٖتقيػػق آمػػا٢تم ُب ٖتقيػػق السػػبلمة كاألمػػن. كأصػػبحت أزمػػة البلجئػػُت السػػوريُت األزمػػة األسػػوأ ُب العػػآب بأسػػره ُب 

% فقػط،  51مم ا١تتحدة ٖتصل على ٘تويل بقيمػة ىذا اٞتيل. كمع ذلك، فقد ظلت خطة االستجابة اإلقليمية لؤل
 )2(البلجئُت إٔب أراضيها.ىؤالء ُب حُت أف دكؿ االٖتاد األكركيب كغَتىا من البلداف الغنية ال تزاؿ ٖتظر دخوؿ 

                                                           
تلحلبااً  منشااورتت  تلمساالحة، تلنزتعااثت زماان فااً تلمدنٌااة وتألعٌااثن تلماادنٌٌن وحمثٌااة تإلنسااثنً تلاادولً تلقااثنون بسااج، أحمااد نااوتل -1

 77 ص ،2010 لبنثن، بٌروت تلحقوقٌة،
تقال  تلمفوض تلسثمً لألمم تلمتحدة لشإون تلالجبٌن أنطونٌو ؼاوترٌس، فاً "تألمام تلمتحادة تقاول إن أزماة تلالجباٌن تلساورٌٌن ال -2

 . أنظر تلرتبط: 2013ٌولٌو/تموز  16سوءتً عن جرٌمة تإلبثدة تلجمثعٌة فً روتندت"، صحٌفة تلٌؽرتؾ بتثرٌخ 
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/syria/10183899/Syria-refugee-crisis  
as-bad-as-Rwanda-genocide-UN-says.html  
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مليوف، ما بُت امرأة كرجل كطفل من أتوف العنف كاالضػطهاد كغػَت  3,2خبلؿ ثبلث سنوات كنيف فقط، فر     
تمػػل ُب سػػوريا، توخيػػان للسػػبلمة كاألمػػن خػػارج ببلدىػػم. ذلػػك مػػن ا١تشػػاؽ  1,6كيقػػيم مػػا ال يقػػل عػػن  )1(الػػيت ال ٖتي

 )2(مليوف الجئ من سوريا ُب تركيا.

فحسػػب، كإ٪تػػا  إيوائهػػا ٢تػػذا العػػدد الضػػخم مػػن البلجئػػُتكقػػدمت تركيػػا مسػػا٫تة كػػربل، لػػيس فقػػط مػػن حيػػث      
 بأعػداد السػوريُتبػدأ كصػوؿ البلجئػُت  فػًتة٢تػم. كبعػد مػركر  ا١تاليػة ٗتصصيها نسػبة كبػَتة مػن ا١تػواردأيضان من حيث 

كعلػى الػرغم مػن تطػور السياسػات الػيت انتهجتهػا السػلطات الًتكيػة، فػإف أعػدادان متزايػدة مػن البلجئػُت  ، جػدا كثَتة
 من أجل البقاء.شظف العيش السوريُت ُب تركيا يعيشوف حياة بائسة كيصارعوف 

رٝتيػة ال تػزاؿ تركيػا تنػتهج سياسػة اٟتػدكد ا١تفتوحػة لبلجئػُت السػوريُت، كلكػن األشػخاص الػذين كمن الناحيػة ال      
نعػػوف عػػادةن مػػن الػػدخوؿ عػػرب ا١تعػػابر الرٝتيػػة، إال إذا كانػػت لػػديهم احتياجػػات طبيػػة أك  ال ٭تملػػوف جػػوازات سػػفر ٯتي

رحلػة  إٔب تلػك ا١تعػابر عػل الوصػوؿ٦تػا ٬تة إنسانية طارئة، بينما يعيش آخركف ُب أماكن بعيدة جدان عػن ا١تعػابر الرٝتيػ
أغلبيػة البلجئػػُت علػى اسػتخداـ نقػاط عبػػور غػَت شػرعية كخطػرة ُب أغلػػب كعسػَتة جػدا ككػػل ىػذا كذاؾ أغػم  ميضػنية

األحيػاف. كُب نقػاط العبػور ىػذه، غالبػان مػا يضػطر البلجئػوف إٔب االعتمػاد علػى ا١تهػربُت الجتيػاز اٟتػدكد. كُب ٤تاكلػة 
 .البلجئُت بصورة قانونية١تنع كصوؿ 

٥تيمػػان لبلجئػػُت  22فقػػد أنشػػأت تركيػػا ٨تػػو  ،مزريػػة الًتكيػػة ُب الػػببلد السػػوريُت ف أكضػػاع العديػػد مػػن البلجئػػُتإ      
 .)3(الجئ 220,000ضمت ما يزيد على 

 المطلب الثاني
 المشاكل والحلول لبلجئين السورين في تركيا

تقػػػًتب أزمػػػة البلجئػػػُت السػػػوريُت اآلف مػػػن دخػػػوؿ عامهػػػا ا٠تػػػامس. فقػػػد بػػػدأت االحتجاجػػػات اٞتماىَتيػػػة ُب       
كانتشػػرت ُب شػػىت أرجػػاء سػػوريا، ٦تػػا أشػػعل فتيػػل ٛتلػػة كحشػػية مػػن جانػػب اٟتكومػػة، كأدل إٔب  2011مػػارس/آذار 

شػػخص لقػػوا حػػتفهم، كأف ٨تػػػو  150,000نشػػوب نػػزاع مسػػلح داخلػػي ككارثػػة إنسػػانية. كذيكػػر أف مػػا يربػػو علػػى 
 مليػػوف نػػازح داخليػػان  6,45مليػػوف شػػخص ْتاجػػة إٔب مسػػاعدات إنسػػانية عاجلػػة داخػػل سػػوريا، بيػػنهم ٨تػػو  10,8

 كال يلوح ُب األفق أية هناية للنزاع، كمازاؿ الناس يواصلوف الفرار.

                                                           
 :تلرتبط أنظر تلسورٌٌن، لالجبٌن تإلقلٌمٌة تالستجثبة تلالجبٌن، لشإون تلمتحدة لألمم تلسثمٌة تلمفوضٌة -1

http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php 
 أنظار.  2014 تألول تشارٌن/أكتوبر 22 تلتركٌة، تلطوترئ وزترة: الجا ملٌون 1.6 إلى ٌصل تركٌث فً تلسورٌٌن تلالجبٌن عدد -2

 :تلرتبط
http://en.ria.ru/world/20141020/194343672/Number-of-Syrian-Refugees-in-Turkey-Reaches  16- 
Million-Turkish.html   

فاً " بوٌنات باوتر" عارض ،"عثماة لمحاة: تركٌاث فاً تلساورٌٌن تلالجباٌن حمثٌاة: تلالجبٌن لشإون تلمتحدة لألمم تلسثمٌة تلمفوضٌة-3

 أنقرة. ، 2014 نٌسثن/أبرٌل 21 ،"تلشركثء وتجتمثع تركٌث فً تلالجبٌن لشإون تلمتحدة لألمم تلسثمٌة تلمفوضٌة" تجتمثع
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كػاف قػد   2014أكتوبر/تشػرين األكؿ  30كتذكر ا١تفوضية السامية لؤلمم ا١تتحدة لشؤكف البلجئػُت أنػو ْتلػوؿ      
 )1(مػع أف العػدد اٟتقيقػي لبلجئػُت أعلػى مػن ذلػك بػبل ريػب. –مليػوف الجػئ سػورم  3.2ًب تسجيل ما يربو على 

 )2(كاٞتدير بالذكر أف أغلبية ىؤالء البلجئُت ىم من األطفاؿ.

إف آّتمػػع الػػدكٕب يفشػػل ُب تلبيػػػة االحتياجػػات ا٢تائلػػة ٢تػػؤالء األشػػػخاص. كتقػػود ا١تفوضػػية السػػامية لبلجئػػػُت       
كلكػػن قػػدراهتا ٤تػػدكدة بسػػبب التزامػػات التمويػػل غػػَت الكافيػػة بشػػكل صػػارخ.  ،االسػػتجابة اإلنسػػانية الدكليػػة لؤلزمػػة

 مليػػار دكالر أمريكػػي، 3.74، كىػػو 2014ُب عػػاـ  فمػن أصػػل التمويػػل اإلقليمػػي ا١تطلػػوب مػػن قبػل األمػػم ا١تتحػػدة
 )3(.2014أكتوبر/تشرين األكؿ 15فقط من ا١تبلغ ا١تذكور ُب  51ٓب يتم تلقّْي سول %

كباإلضػػػافة إٔب التزاماهتػػػا التمويليػػػة غػػػَت الكافيػػػة، فػػػإف البلػػػداف األكثػػػر ازدىػػػاران ُب العػػػآب ٗتيػػػب آمػػػاؿ البلجئػػػػُت     
التعهدات بإعادة التوطُت، حيػث تػوفر دكلػة مػا لبلجئػُت أمػاكن إقامػة كمسػاعدات، السوريُت بطرؽ أخرل. كما أف 

فضػػبلن عػػػن السػػػماح بػػدخو٢تا ألسػػػباب إنسػػػانية، كمنهػػا اإلقامػػػة ا١تؤقتػػػة كٚتػػع مشػػػل العػػػائبلت، ال تػػزاؿ نػػػادرة بشػػػكل 
أم أكثػر ٦تػا الجػئ مػن سػوريا،  130,000، اسػتقبلت تركيػا ٨تػو ٥2014تجل. كُب ثبلثة أياـ ُب سػبتمرب/أيلوؿ 

   )4(استقبل االٖتاد األكركيب بأكملو ُب ثبلث سنوات.

 كنتيجة ١تا ًب ذكره آنفا تولدت ىناؾ مشاكل داخل تركيا كمنها:    

من أخطر األمور األمنيػة كالسياسػية الػيت تواجػو السػوريُت داخػل تركيػا، ىػو ردة فعػل بعػض أواًل: األمن والسياسية: 
اعتنػػػاؽ  العػػػدد ا٢تائػػػل مػػػن البلجئػػُت كعػػػدـ معرفػػػة خلفيػػػتهم كتوجهػػػاهتم كخصوصػػػان الشػػعب الًتكػػػي ٕتػػػاىهم، بسػػػبب 

بعض الشباب أفكار عنف كتوجهات اعماؿ عدائية، كاليت ٯتكن أف تتحوؿ إٔب ردكد فعػل كاسػعة النطػاؽ ٯتكػن أف 
 يصاحبها أعماؿ عنف. 

يػة، كىػي شػعور ا١تػواطنُت األتػراؾ بعػدـ ف ىناؾ عامبلن آخر من العوامل اليت تشكل خطران من الناحيػة األمنأكما      
السػػوريُت با١تنطقػػة. األمػػر الػػذم ترٌسػػخ لػػديهم كالػػذم  كجػػوداألمػػاف، كأهنػػم أصػػبحوا مسػػتهدفُت ُب أيػػة ٟتظػػة بسػػبب 

 ُتاآلف يقػػػـو السػػػوريك يعتػػػرب أمػػػران متعمػػػدان مػػػن قبػػػل أشػػػخاص يريػػػدكف معاقبػػػة تركيػػػا علػػػى استضػػػافة السػػػوريُت لػػػديها. 

                                                           
 :تلرتبط أنظر تلسورٌٌن، لالجبٌن تإلقلٌمٌة تالستجثبة تلالجبٌن، لشإون تلمتحدة لألمم تلسثمٌة تلمفوضٌة-1

http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php 
 :تلرتبط أنظر تألزمة، فً تلالجبون تألطفثل تلالجبٌن، لشإون تلمتحدة لألمم تلسثمٌة تلمفوضٌة -2

http://unhcr.org/FutureOfSyria 
 :تلرتبط أنظر تلسورٌٌن، لالجبٌن تإلقلٌمٌة تالستجثبة تلالجبٌن، لشإون تلمتحدة لألمم تلسثمٌة تلمفوضٌة -3

http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php  
تألمم تلمتحدة: عدد تلالجبٌن تلسورٌٌن تلذٌن تستقبلتهم تركٌث فً ثالثة أٌثم ٌسثوي عدد تلالجبٌن تلذٌن تستقبلتهم أوروبث مجتمعة فاً  -4

 تلرتبط: . أنظر 2014سبتمبر/أٌلول  23ثالث سنوتت، مٌدل إٌست مونٌتر، 
https://www.middleeastmonitor.com/news/europe/14335-un-turkey-received-as-many-syrian  
refugees in-three-days-as-europe-did-in-three-years . 
 

http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php
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أمػػاكن نائيػػة عػػن ٕتمػػع الشػػعب الًتكػػي. األمػػر الػػذم ٮتلػػق صػػعوبةن أكػػرب مػػن حيػػث عمليػػة  ٔتواصػػلة حيػػاهتم داخػػل
أف إقامػة السػوريوف داخػل أمػاكن  إذ ؛قػد ٯتهػد ٟتػدكث مشػاكل أمنيػة كىػذا السػلوؾالتكيف كالتآلف بُت الشػعبُت، 

مػػػر الػػػذم بعيػػػدة عػػػن التجمعػػػات، يسػػػاىم ُب نصػػػيب أقػػػل مػػػن التعلػػػيم، ككػػػذلك الػػػدخل، كا٠تػػػدمات الصػػػحية. األ
إحساسػػان بعػػدـ الرغبػػة ّٔػػم، ٦تػػا سػػيؤدم إٔب حػػدكث مشػػاكل نفسػػية لػػديهم، كسػػوؼ  لػػدل ىػػؤالء البلجئػػُتسػػيخلق 

 يتسبب ُب قياـ بعضهم بأعماؿ إجرامية فيما بعد كرٌدة فعل على ذلك.

تكلفػة الػدعم  كصػلت إذتقـو اٟتكومة الًتكية بدعم البلجئػُت السػوريُت داخػل تركيػا،  ثانياً: المشاكل االقتصادية:
نفقػػات  فيػػودرج تػػأف يظهػػر رقمػػان ٤تػػدكدان لكونػػو ٓب  كىػػذا الػػرقم ٯتكػػنمليػػار دكالر.  2اٟتكػػومي للسػػوريُت إٔب ٨تػػو 

قيػاـ اٟتكومػة الًتكيػة بػدعم البلجئػُت صػحة مػا نقػوؿ ىػو  ات آّتمػع ا١تػد٘ب. كالػدليل علػىسسػالبلديات الًتكيػة كمؤ 
 يللوىلذا دل ،ألف الجئ، ُب ا١تخيمات بأفضػل كأجػود ا٠تػدمات 200أعدادىم إٔب ٨تو  تصلك  ذينالسوريُت كال

 على موقف تركيا الدولي الباعث على الفخر.

: ٦تا ال شك فيو أف للسػورين داخػل تركيػا بعػض التػأثَتات ُب عػدة ٣تػاالت، كمػن أكثػر : المشاكل االجتماعيةثالثاً 
بػُت الػيت حػدثت العديد من ا١تشػاكل  كاف إذتأثَتات البلجئُت السوريُت على تركيا، تأثَتاهتم ُب آّاؿ االجتماعي. 

السػوريات، النسػاء ت الػزكاج مػن الشعبُت نإتةن عن اللغة كالثقافة ك٪تط العيش. ّتانب ىذا ظهرت العديد مػن حػاال
نتج عنو العديد مػن االنفصػاالت بػُت األزكاج األتػراؾ بسػبب تعػدد الزكجػات. ىػذا باإلضػافة إٔب  ظهػور ٝتاسػرة  ٦تا

 األطفاؿ كالنساء اليت تتزايد مع مركر الوقت.

ان كبػػػَتة مػػػن البلجئػػػُت الًتكيبػػػة السػػػكانية داخػػػل ا١تنػػػاطق الػػػيت تشػػػهد أعػػػدادُب ظهػػػور تغيػػػَت إٔب ىػػػذا  كقػػػد أدل     
كػػل ىػػذا ن ا١تمكػػن أف يػػؤدم  كمػػالبعػػد ا١تػػذىيب كالعرقػػي.  مالسػػوريُت، كالػػذم أٌدل بػػدكره إٔب بعػػض االسػػتقطاب ذ

 إٔب تفاقم التوتر القائم.كذاؾ 

أنػو ال ٯتكػن ألم  إذ كمن أكثر ا١تشاكل اليت تواجو البلجئػُت السػوريُت داخػل تركيػا، ىػي مشػكلة القيػد كالتوثيػق.   
ُب  ألنػوئ سورم أف يسػتمتع بػأم حػقو مػن اٟتقػوؽ الػيت تقػدمها الدكلػة لبلجئػُت، دكف أف يتقيػد رٝتيػان بالدكلػة، الج
لػػو أم حػػقو مػػن تلػػك  ريعتػػرب غػػَت موجػػودو بالدكلػػة كلػػن يتػػوف فػػإف البلجػػئ السػػورمٓب يػػتم التقييػػد رٝتيػػان بالدكلػػة،  حػاؿ

 اٟتقوؽ.

وب شػػرؽ تركيػػا. ال سػػيما ُب جنػػتنقػػل داخػػل ا١تنػػاطق ا١تختلفػػة ك مركػػز تسػػجيل م 23ًب إنشػػاء ٨تػػو فقػػد  ،كعليػػو    
 ُب االستفادة من ا٠تدمات الطبية با١تستشفيات الًتكية كما يشاؤكف. كأصبح لبلجئُت السوريُت اٟتق
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% مػن البلجئػػُت السػػوريُت داخػػل تركيػػا، ْتاجػػة إٔب خػػدماًت 50ىػذا كمػػن اٞتػػدير بالػػذكر أف ىنػػاؾ أكثػػر مػػن       
٥تيمػػػات داخػػػل دعػػػمو نفسػػػية كمعنويػػػة. لػػػذلك ًب العمػػػل علػػػى زيػػػادة مراكػػػز التأىيػػػل النفسػػػي داخػػػل ا١تستشػػػفيات ك 

 .أيضان  السوريُت

سػوريُت أف تصػبح للينبغػي  إذاجههػا السػوريوف داخػل تركيػا. كما أف مشكلة التعليم مػن ضػمن ا١تشػاكل الػيت يو       
مػػػنح تلػػػك ا٢تويػػػة لبلجئػػػُت  لػػػذا فإنػػػو ًبىويػػػة الجػػػئ مػػػن أجػػػل تلقػػػي أفضػػػل خػػػدمات للتعلػػػيم. ك  كػػػل كاحػػػد مػػػنهمل

حيػػػث أنػػػو بػػػدكف ىويػػػة البلجػػػئ، ال ٯتكػػػن للسػػػورين التسػػػجيل ُب  القػػػادمُت مػػػن اٟتػػػدكد مػػػع جػػػواز للسػػػفر مؤقػػػت.
 ا١تدارس الًتكية.

 خاتمةال

ُب مواجهػػة أسػػوأ أزمػػة الجئػػُت شػػهدىا العػػآب منػػذ عقػػود، كػػاف أقػػل مػػا ييقػػاؿ عػػن اسػػتجابة آّتمػػع الػػدكٕب أهنػػا      
٥تجلػة. فمناشػدة األمػػم ا١تتحػدة ا١تتعلقػة بالتمويػػل ٓب يػتم اإليفػاء ّٔػػا بعػد، كعػدد األمػػاكن ا١تخصصػة إلعػادة تػػوطُت 

زاؿ غَت كافية إٔب حد ٥تيف. كٓب يقدـ آّتمع الػدكٕب شػيئان مػن الػدعم البلجئُت كأماكن قبو٢تم ألسباب إنسانية ال ت
 ا١تطلوب لبلجئُت من سوريا، أك ٓب يقدـ نوعان من تقاسم ا١تسؤكلية اٟتقيقي.

كرست تركيا موارد كبَتة لتلبية احتياجات البلجئُت، كاٗتػذت عػدة مبػادرات إ٬تابيػة ُب   2011كمنذ مطلع عاـ     
الجػػػئ سػػػورم ُب ٥تيمػػػات لبلجئػػػُت كٗتصػػػيص مػػػوارد  220,000لسياسػػػات، مػػػن قبيػػػل إيػػػواء ٣تػػػاؿ التشػػػريعات كا

منحػػتهم اٟتػػق ُب اٟتصػػوؿ علػػى الرعايػػة الصػػحية آّانيػػة. كُب أكتوبر/تشػػرين  2013؛ كُب سػػبتمرب/أيلوؿ مجيػػدة ٢تػػ
 أصدرت نظاـ اٟتماية ا١تؤقتة. 2014األكؿ 

متزايػدة. اىتمامػان فاضة ُب سوريا، ٧تد أف استجابة تركيا تظهػر كمع ذلك، فإنو بعد مركر ٜتس سنوات على االنت   
عتهػػػا تركيػػػا، فػػػإف دخػػػوؿ األراضػػػي الًتكيػػػة مػػػن سػػػوريا أصػػػبح تبكعلػػػى الػػػرغم مػػػن سياسػػػة البػػػاب ا١تفتػػػوح الرٝتيػػػة الػػػيت اى 

 ٤تفوفان با١تخاطر كالصعوبات. 

  : التوصيات 

   المسؤولية تقسيمبخصوص : أوالً 

زيادة عدد أمػاكن إعػادة التػوطُت كالقبػوؿ ألسػباب إنسػانية كغَتىػا مػن بػرامج قبػوؿ البلجئػُت السػوريُت إٔب حػد  -
 السنوم إلعادة التوطُت. العدديزيد على 

تسػريع عمليػػات إعػادة تػػوطُت كقبػػوؿ البلجئػُت لتقلػػيص الوقػػت الػذم تسػػتغرقو بػػُت عمليػيت تقػػدٙب اٟتػػاالت إٔب   -
 اٞتهات ا١تستهدفة كمغادرة البلجئُت إٔب بلد إعادة التوطُت.
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تسػػهيل عمليػػة ٓب مشػػل العػػائبلت أمػػاـ البلجئػػُت الػػذين يعػػيش أفػػراد عػػائبلهتم ُب ا٠تػػارج؛ كتطبيػػق تعريػػف كاسػػع   -
 د العائلة.ألفرا

 توفَت ٘تويل كامل ٠تطة االستجابة االقليمية لؤلزمة السورية.  -

 -تقػػدٙب دعػػم كبػػَت إٔب تركيػػا كغَتىػػا مػػن البلػػداف آّػػاكرة لسػػوريا لزيػػادة قػػدرات دكائػػر ا٠تػػدمات الوطنيػػة فيهػػا   -
 –الغػػػذائي  كمنهػػػا مؤسسػػػات الرعايػػػة الصػػػحية كا١ترافػػػق التعليميػػػة، فضػػػبلن عػػػن مبػػػادرات السػػػكن كتػػػدابَت األمػػػن

 كذلك لتلبية احتياجات البلجئُت من سوريا، باإلضافة إٔب السكاف احملليُت ا١تتضررين.

  السلطات التركية مها إلىتوصيات أقدّ ثانياً: 

 دخول األراضي:  ضمان -1

السػػػماح ٞتميػػػع ا١تػػػدنيُت الػػػذين ٬تػػػب ُب ضػػػوء تفشػػػي انتهاكػػػات حقػػػوؽ اإلنسػػػاف كاسػػػتمرار النػػػزاع ُب سػػػوريا،   -
عرب اٟتدكد الرٝتية، بغض النظر عما إذا كاف لديهم جػوازات سػفر إٔب تركيا إٔب مغادرة سوريا بالدخوؿ  يسعوف

 تلبية احتياجاهتم الطبية العاجلة.مع سارية ا١تفعوؿ أـ ال، 

اإلبقاء على فتح نقػاط عبػور حدكديػة كافيػة كذات مواقػع مبلئمػة كآمنػة كشػرعية لبلجئػُت السػوريُت الفػارين مػن  -
 النزاع.أتوف 

إصػػػدار تعليمػػػات كاضػػػػحة إٔب حػػػرس اٟتػػػػدكد مفادىػػػا أف أم اسػػػتخداـ للقػػػػوة ٬تػػػب أف يتقيػػػػد بشػػػكل صػػػػاـر   -
 با١تعايَت الدكلية بشأف استخداـ القوة كاألسلحة النارية، كالسيما شىرطٍي الضركرة كالتناسب.

ُب ا١تنػػاطق اٟتدكديػػة مػػع تػػدريب أفػػراد الشػػرطة كاٞتػػيش، باإلضػػافة إٔب مػػوظفي الدكلػػة اآلخػػرين الػػذين يعملػػوف  -
سػػػوريا، للتأكػػػػد مػػػػن أهنػػػم يسػػػػتطيعوف ٖتديػػػػد ٚتيػػػع األشػػػػخاص الػػػػذين ٭تتػػػاجوف إٔب ٛتايػػػػة دكليػػػػة كمسػػػػاعدهتم 

 كالسماح ٢تم بدخوؿ تركيا.

إجػػراء ٖتقيقػػات عاجلػػة ككافيػػة كمسػػتقلة ك٤تايػػدة ُب أنبػػاء االنتهاكػػات الػػيت تقػػع علػػى اٟتػػدكد، كضػػماف ٤تاسػػبة  -
ن يتبػػػُت أهنػػػم مسػػػؤكلوف عػػػن ارتكػػػاب االنتهاكػػػات أك إصػػػدار األكامػػػر بارتكأّػػػا، ك٘تكػػػُت ا١تػػػوظفُت األتػػػراؾ الػػػذي

 الضحايا كعائبلهتم من اٟتصوؿ على إنصاؼ فعاؿ.
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 ضمان الصفة القانونية -2

؛ بالتشػػاكر مػػع ا١تفوضػػية السػػامية 2014التنفيػػذ التػػاـ لنظػػاـ اٟتمايػػة ا١تؤقتػػة الصػػادر ُب أكتوبر/تشػػرين األكؿ  -
تحػػدة لشػػؤكف البلجئػػُت كا١تنظمػػات ا١تعنيػػة بػػالبلجئُت كمنظمػػات آّتمػػع ا١تػػد٘ب ذات ا٠تػػربة ُب ٣تػػاؿ لؤلمػػم ا١ت

 ٛتاية البلجئُت كتقدٙب ا٠تدمات ٢تم.
إطػػػبلؽ ٛتػػػبلت لنشػػػر ا١تعلومػػػات ُب أكسػػػاط البلجئػػػُت مػػػن سػػػوريا فيمػػػا يتعلػػػق بػػػإجراءات التسػػػجيل كأسػػػبابو  -

 كفوائده.
شػػاملة كبلغػػة يفهموهنػػا حػػوؿ كيفيػػة ا١تطالبػػة بػػاٟتقوؽ كاالسػػتحقاقات ُب  تزكيػػد البلجئػػُت السػػوريُت ٔتعلومػػات -

 كقت التسجيل.
 ضماف ٧تاح إجراءات التسجيل ُب ٖتديد ىوية األفراد ا١تستضعفُت. -
 ضماف ٘تكُت ٚتيع البلجئُت السوريُت الذين يطلبوف اٟتماية، ٔتن فيهم الرجاؿ العازبوف، من التسجيل. -
 ضماف عدـ كجود عوائق بَتكقراطية ُب سبيل التسجيل.  -
 احترام الحقوق االجتماعية والثقافيةتوصيات بخصوص  -3

ا١تتعلقػػػػة  2014التنفيػػػػذ التػػػػاـ كالعاجػػػػل ألحكػػػػاـ نظػػػػاـ اٟتمايػػػػة ا١تؤقتػػػػة الصػػػػادر ُب أكتوبر/تشػػػػرين األكؿ  -
 تماعية كاالقتصادية.جباٟتقوؽ اال

كانيػػة عمػػل البلجئػػُت السػػوريُت بصػػورة شػػرعية ُب تركيػػا، كوسػػيلة مهمػػة اٗتػػاذ ا٠تطػػوات البلزمػػة لتوسػػيع إم -
 للتصدم لبؤس العماؿ غَت الشرعيُت كاستغبل٢تم. 

 .العمػل أصػحاب ضػد الشػكاكل لتقػدٙب الفعالػة بػالقنوات درايػة علػى السػوريوف البلجئوف يكوف أف ضماف -
 ذلك. على كقادرين كا١تالكُت،

 .السوريُت لبلجئُت بالعربية ناطقة خاصة مدارس كترخيص بفتح ا١تتعلقة اإلجراءات توضيح -
 .٢تا كالتصدم الصحية الرعاية على اٟتصوؿ بضماف ا١تتعلقة التحديات ٖتديد -
  اٟتصػوؿ السػوريُت البلجئػُت ٚتيػع حػق مػن بأف الصحية كالطواقم الصحية الرعاية مؤسسات كعي ضماف -

 ٣تانية. صحية رعاية على
  الصحية. الرعاية مؤسسات ُب ترٚتة خدمات تقدٙب -
 الدكليػة، ا١تسػاعدات قبػوؿ علػى االنفتػاح كزيػادة الدكليػة، ا١تسػاعدات تقػدٙب متابعػة ُب النشػاط زيػادة -

 الدكليُت. ا١تا٨تُت مع كالتعاكف
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 كا١تنظمػات الدكليػة اٟتكوميػة غػَت كا١تنظمػات اٟتكوميػة غَت ا١تنظمات مع كالعمل التسجيل عملية تسهيل -
 يتعلػق مػا كخاصػة البلجئػُت، للسػكاف األساسػية لبلحتياجػات التصػدم ُب ا٠تػربة ذات الدكليػة اٟتكوميػة

  .التعليمية كا١تتطلبات الغذائي كاألمن السواء)، على كالنفسية (الطبية الصحية كالرعاية بالسكن منها
 المراجعالمصادر و 

 أواًل: المراجع باللغة العربية: 

 الكتب: -1

 بعض وفي الدولية المواثيق. ضوء في دراسة: اإلنسان حقوق تطبيقات حدكػػػػػػػػأ اللجوء طلب في اٟتػػػػػػػػق الرشػػػػػػػػيدم، أٛتػػػػػػػػد -
 .1996، الرياض ،لبلجئين الدولية الحماية ندكة ،العربية والتشريعات الدساتير

 .2003 القاىرة، أٛتد الرشيدم، حقوؽ االنساف دراسة مقارنة ُب النظرية كالتطبيق، مكتبة الشركؽ الدكلية، -
 .2005الفتبلكم، عمار ٤تمد ربيع، موسوعة القانوف الدكٕب اإلنسا٘ب، منشاة ا١تعارؼ، اإلسكندرية، سهيل حسن  -
، 6شػػريف عػػتلم ك٤تمػػد مػػاىر عبػػد الواحػػد، موسػػوعة اتفاقػػات القػػانوف الػػدكٕب اإلنسػػا٘ب، اللجنػػة الدكليػػة للصػػليب األٛتػػر، ط  -

 .2005جنيف، 
 .ُٖٔٗية منشورات جامعة دمشق فؤاد شباط، ا١تركز القانو٘ب لؤلجانب ُب سور  -
 فؤاد ديب، ا١تركز القانو٘ب لؤلجانب ىيئة ا١توسوعة العربية سورية. -
 .٣ََِٔتد الدين خربوط، القانوف الدكٕب ا٠تاص اٞتنسية كمركز األجانب، جامعة حلب، كلية اٟتقوؽ،  -
السػنة  49ا٘ب اللجنػة الدكليػة  للصػليب األٛتػر، العػدد ٤تمد الطراكنة، آليات اٟتماية الدكلية لبلجئُت كمصػداقيتها، ٣تلػة اإلنسػ - 

2010 . 
 ٤تمد شوقي عبد العاؿ، حقوؽ البلجئ طبقا ١تواثيق األمم ا١تتحدة ، دار النهضة العربية، القاىرة. - 
 .٤2005تمد فهد الشبللدة، القانوف الدكٕب اإلنسا٘ب، منشأة ا١تعارؼ، اإلسكندرية،  -
نواؿ أٛتد بسج، القانوف الدكٕب اإلنسا٘ب كٛتاية ا١تدنيُت كاألعياف ا١تدنية ُب زمن النزاعات ا١تسلحة، منشورات اٟتليب اٟتقوقية،  - 

 .2010بَتكت لبناف، 
  .1977لد الثا٘ب ُب مركز األجانب، منشأة ا١تعارؼ باإلسكندرية، لمجىشاـ علي صادؽ، اٞتنسية كا١توطن كمركز األجانب، ا - 
 االتفاقيات والمعاىدات  -2

 .1951االتفاقية ا٠تاصة بوضع البلجئُت لعاـ  -
 1966العهد الدكٕب ا٠تاص باٟتقوؽ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية  - 
 1965االتفاقية الدكلية للقضاء على ٚتيع أشكاؿ التمييز العنصرم  -
 1967اتفاقية القضاء على ٚتيع أشكاؿ التمييز ضد ا١ترأة  -
  1989اتفاقية حقوؽ الطفل  -
 .1990االتفاقية الدكلية ٟتماية حقوؽ ٚتيع العماؿ ا١تهاجرين كأفراد أسرىم لعاـ  -
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 مواقع الكترونية-3

ا١تفوض السامي لؤلمم ا١تتحدة لشؤكف البلجئُت أنطونيػو غػوتريس، ُب "األمػم ا١تتحػدة تقػوؿ إف أزمػة البلجئػُت السػوريُت ال تقػل  -
 . أنظر الرابط: 2013يوليو/٘توز  16جرٯتة اإلبادة اٞتماعية ُب ركاندا"، صحيفة تليغراؼ بتاريخ سوءان عن 

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/syria/10183899/Syria-
refugee-crisis  as-bad-as-Rwanda-genocide-UN-says.html  

 . أنظر:2014أكتوبر/تشرين األكؿ  22مليوف الجئ: كزارة الطوارئ الًتكية،  1.6عدد البلجئُت السوريُت ُب تركيا يصل إٔب  - 
http://en.ria.ru/world/20141020/194343672/Number-of-Syrian-Refugees-in-
Turkey-Reaches  16- Million-Turkish.html    

    تحػػػػػػػػػػػدة لشػػػػػػػػػػػؤكف البلجئػػػػػػػػػػػُت، االسػػػػػػػػػػػتجابة اإلقليميػػػػػػػػػػػة لبلجئػػػػػػػػػػػُت السػػػػػػػػػػػوريُت، أنظػػػػػػػػػػػر الػػػػػػػػػػػرابط:ا١تفوضػػػػػػػػػػػية السػػػػػػػػػػػامية لؤلمػػػػػػػػػػػم ا١ت-
http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php 

 ا١تفوضية السامية لؤلمم ا١تتحدة لشؤكف البلجئُت، األطفاؿ البلجئوف ُب األزمة، أنظر الرابط: -
http://unhcr.org/FutureOfSyria 

األمػػم ا١تتحػػدة: عػػدد البلجئػػُت السػػوريُت الػػذين اسػػتقبلتهم تركيػػا ُب ثبلثػػة أيػػاـ يسػػاكم عػػدد البلجئػػُت الػػذين اسػػتقبلتهم أكركبػػا  - 
 . أنظر الرابط: 2014سبتمرب/أيلوؿ  ٣23تتمعة ُب ثبلث سنوات، ميدؿ إيست مونيًت، 

https://www.middleeastmonitor.com/news/europe/14335-un-turkey-received-
as-many-syrian  refugees in-three-days-as-europe-did-in-three-years  .  

  ثانيًا: المراجع األجنبية
  -  Bettati) Mario(, L, Asile Politique en question un statut pour les réfugiés,, Paris, 

Puf. 
- Schnyder ) Félix( , led  Aspects actoels du problem des refugies, recueil des cours 
de  I academie international de Lahaye , vol 82,1965. 
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 الجزائر في البلجئة السورية األسر لدى المستقبل تصورات
 جيجل( بوالية الساكنة األسر من عينة حالة )دراسة

 الجزائر -سكيكدة  -5511أوث  02جامعة  -نبيل بويبيةد. 
 :ملخص

٭توز مصَت العائبلت السورية البلجئة جراء اٟترب الدائرة ُب سوريا اىتماـ عديد ا١تراكز كدكائر البحث  
العربية كالغربية على حد سواء، كذلك بسبب األبعاد اإلنسانية، االقتصادية، السياسية كاالجتماعية اليت نتجت 

ار سلبية كخيمة سواء على ا١تستول الفردم، عنها، كما ٯتكن أف يسببو سوء توجيو مسار ىذه العائبلت من آث
أضحت إشكالية مصَت البلجئُت كاحدة من القضايا اٞتوىرية  كّٔذااألسرم كحىت على مستول الدكؿ ا١تستقبلة، 

اليت أٚتعت على ضركرة ا٬تاد حلوؿ مبلئمة كاسًتاتيجية  الرٝتية كاالجتماعاتاألكادٯتية ُب ٥تتلف النقاشات 
 .ألكضاعهم
ٖتركات عشوائية أحيانا، كمنظمة أحيانا أخرل  اٟتربتدفقات البلجئُت السوريُت منذ بداية  قد عرفتف

سعيا لتحقيق أىداؼ تراكحت بُت السعي للبقاء، االندماج، كالتغيَت ا١تستمر ١تكاف عيشها سعيا لبلوغ ظركؼ 
عرفت اٞتزائر حيث تهجة، باختبلؼ ظركؼ ا١تهاجرين كاسًتاتيجياهتم ا١تنىذه التدفقات حياة أفضل. كاختلفت 

ألف مواطنا سوريا على موجات متقطعة، أين أسهم سهولة الدخوؿ، كتوافر  24منذ بداية األزمة ٞتوء أكثر من 
عوامل مساعدة على اٟتياة (التغطية الصحية، السكن، العمل، ٘تدرس األطفاؿ، إمكانية بناء أسر، تشابو العادات 

.كما دفعت عوامل جذب أخرل ُب بلداف أكربية بشكل مستمرديد ىذه االقامة كالتقاليد) ُب اإلقامة ا١تؤقتة كٕت
إٔب مغادرة البلد بشكل شرعي أك غَت شرعي، فضبل على تأثَت ا١تخالطات االجتماعية اليت ٘تت إقامتها فيما 

 بينهم، كمع عائبلت جزائرية ُب التفكَت ُب االستقرار لفًتات زمنية ٥تتلفة.
ا١تفاكضات السياسية ا١تباشرة بُت النظاـ كا١تعارضة، كبداية التشدد ُب منح فرص ىذا كمع بداية عملية 

اللجوء إٔب بعض الدكؿ األكربية، فضبل عن اندماج ىذه العائبلت ُب آّتمع اٞتزائرم، فقد أصبح موضوع 
 ٣تتمعة، كأدل توافر ىذه ا١تعطيات بعضهممستقبل البلجئُت كأسرىم كاحدا من ا١تواضيع اليت تشغل باؿ 

 إٔب تبٍت اسًتاتيجيات متباينة تبعا ألىداؼ كظركؼ كل عائلة. كدينامياهتا
تسعى دراستنا ىذه إٔب التعرؼ على ٥تتلف تصورات ا١تستقبل لدل البلجئُت السوريُت ُب اٞتزائر ٢تذا 

هم ستقبلكالعوامل اليت ٖتكمها، كرصد أىم ا١تسارات اليت انتهجوىا منذ بداية األزمة، فضبل عن نظرهتم ١ت
 أبنائهم كاندماجهم ُب النسيج االجتماعي كاالقتصادم اٞتزائرم. كمستقبل

 الكلمات المفتاحية: البلجئون السوريون، المستقبل، الهجرة، التصورات المستقبلية، األمن االجتماعي.
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 التشريعية التنظيمية،ترتبط إتاىات ا١تستقبل لدم األسر السورية البلجئة ُب اٞتزائر ٔتجموعة من احملددات 
 كآّتمعية كالشخصية:

I- التشريعية والتنظيمية:  المحددات 

خر أب ٣تموعة من الضوابط ٖتددىا ا١تواثيق الدكلية كالقوانُت الداخلية، أٮتضع تنقل االشخاص من بلد أب 
كانت ىذه   كإذاكذلك ّٔدؼ التوفيق بُت حق التنقل من جهة كرعاية مصاّب البلد ا١تضيف من جهة اخرل. 

القواعد تسرم على التنقل ُب الظركؼ العادية، فانو قد تطرأ ظركؼ استعجالية يصعب معها تطبيق تلك 
ماـ التنقل الفوضوم، بل أف ذلك ال يعٍت فتح الباب أ إالاالجراءات اليت قد تكوف صارمة ُب بعض اٟتاالت، 

كحفظ جهة،  كالبلجئُت منية ا١تهاجرين جل ضماف ٛتاأحىت ُب مثل ىذه الظركؼ ٧تد ىناؾ قواعد تعمل من 
 من جهة اخرل. النظاـ العاـ

I-1  والتنقلالدخول إلى الجزائر، اإلقامة : 
ك حريتو للخطر، خرقا ١تبادئ االعبلف العا١تي أك سبلمتو البدنية أبأنو:" كل انساف تتعرض حياتو  كيعرؼ البلجئ

بأنو:" كل شخص ىجر موطنو  و. كىناؾ من يعرف(1)ا١تلجأ.." طلب ٟتقوؽ االنساف، كعندئذ يكوف لو اٟتق ُب
صلي، أك أبعد عنو بوسائل التخويف، فلجأ أب اقليم دكلة أخرل، طلبا للحماية أك ٟترمانو من العودة أب كطنو ألا
ك أ" أك ىو االضطرار أب ىجرة الوطن اما اختيارا بسبب تغَت نظاـ اٟتكم بفعل ثورة أك انقبلب، )2(صلي..ألا

خرل أك عنصرية كاختيار دكلة أك عقائدية أك سياسية أسباب دينية ألك االضطهاد أاضطرارا ىربا من االرىاب 
 )3(" ك مؤقتة ٟتُت زكاؿ سبب اللجوءألئلقامة بصورة دائمة 

من دار اٟترب أب دار السبلـ، فهم ضحايا حركب  الفارينُت السوريُت البلجئكىو الوصف الذم ينطبق على 
من االعبلف  14ْتثا عن ا١تأكل كاألماف، كىذا ما نصت عليو ا١تادة  اٞتزائرأب  ٞتأكاكنزاعات مسلحة داخلية، 

كانت اٞتزائر كغَتىا من الدكؿ تتعامل مع ىذه الظاىرة ٔتنطق مبادئ   إذاغَت أنو ، العا١تي ٟتقوؽ االنساف
قانوف خاص منظومتها التشريعية تفتقد ل تقدـ ٢تم الرعاية البلزمة كا١تساعدات الضركرية، إال أف ةمن ٙتاالنسانية ك 

ا١تتعلق بشركط دخوؿ  )4( 11 -08ٮتضع تواجد البلجئُت السوريُت ُب اٞتزائر للقانوف إذ باللجوء كالبلجئُت، 
األجانب كإقامتهم ّٔا كتنقلهم فيها، مع كجود بعض االستثناءات كالتسهيبلت ُب تطبيق كتنفيذ القانوف بالنسبة 

                                                           
 اإلسكندرية، أبو ىيف: علي صادؽ كاٟتياد،العبلقات الدكلية اٟترب  الدكٕب،أشػخاص القانوف الدكٕب النطاؽ  كا١تبػادئ العامػة،: النظريات القانوف الدكٕب العاـ - 1

 )249(ص ،1990منشاة ا١تعارؼ،  مصر،
، 2009يناير  األكؿ،آّلد السابع عشر، العدد  اإلسبلمية،صبلح الدين طلب فرج، ٣تلة الدراسات  ،حقوؽ البلجئُت ُب الشريعة االسبلمية كالقانوف الدكٕب - 2

 .162ص 
 .2010الكوفة، العدد الثامن عشر، علي يوسف الشكرم،  كلية اٟتقوؽ، جامعة  ،دراسة مقارنة ُب الدساتَت العربية، السياسيجوء لالتنظيم الدستورم ٟتق ال - 3
 ّٔا كإقامتهم اٞتزائر إٔب األجانب دخوؿ بشركط كا١تتعلق 2008 سنة يونيو 25 لػ ا١توافق 1429 عاـ الثانية ٚتادل 21 ُب مؤرٌخ 08 - 11 رقم القانوف - 4

 .فيها كتنقلهم
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بالنسبة التمدرس حقوؽ االستفادة من  ك العمل اإلقامة،تراخيص  التأشَتة، لبلجئُت السوريُت سواء من ناحية 
 .كالتغطية الصحيةلؤلطفاؿ 
ٞتزائر على الرغم من البعد اٞتغراُب من بُت البلداف اليت رحبت بالسوريُت حيث يقدر عددىم حسب إذ تعترب ا

ضماف يتؤب ا٢تبلؿ األٛتر االعتناء ّٔؤالء البلجئُت من خبلؿ  حيثألف،  24ا٢تبلؿ األٛتر اٞتزائرم بأكثر من 
تصاريح با١تستول الدراسي  عتمادا علىكذلك ا، أبناءىم ُب ا١تدارس اٞتزائرية ٣تانا كتعليم، العبلج آّا٘ب

 ألكالدىم.
 إٔب دخولو ٮتص فيما األجنيب ٬تب أف يكوف ا١تذكور أعبله على أنو 11 -08من القانوف  4تنص ا١تادة 

حائزا لوثيقة السفر كتأشَتة قيد الصبلحية ككذا الرخص اإلدارية عند  فيو كتنقلو بو كإقامتو اإلقليم اٞتزائرم
االقتضاء، كما ٬تب إثبات كسائل العيش الكافية طواؿ مدة إقامتو باإلقليم اٞتزائرم، إال أنو كبالنسبة للسوريُت ٓب 

تكوف قد أملتو أسباب األمر الذم  2014أكاخر سنة إال  -تطبيقا ١تبدأ ا١تعاملة با١تثل- التأشَتةتشًتط اٞتزائر 
 التأشَتة لفرضاٟتكومة  دفعتزايد أعداد السوريُت  فمع ،كظركؼ أمنية ْتتة على صلة باألمن القومي للجزائر

عند اٟتدكد امتبلؾ أية قيمة مالية للعيش داخل الًتاب  اٞتزائر على السوريُت ، كما ال تشًتطبغرض تنظيم تنقلهم
 ية للدخوؿ.الوطٍت، كعادة ما ٘تنح تأشَتة ٚتاع

على كل أجنيب يرغب ُب اإلقامة باٞتزائر قصد ٦تارسة نشاط مأجور ال ٯتكنو  ففي الوقت الذم ٬تب فيو
 )1(االستفادة من بطاقة ا١تقيم إال إذا كاف حائزا على إحدل الوثائق التالية:

 رخصة العمل -1
 ترخيص مؤقت للعمل -2
 لرخصة العمل تصريح بتشغيل عامل أجنيب بالنسبة لؤلجانب غَت ا٠تاضعُت -3

يستثٌت السوريوف من تطبيق ىذه ا١تادة عن طريق غض الطرؼ، حيث ال ٘تنح الرخصة بصورة قانونية كلكن ال 
  تطبق العقوبات اٞتزائية اليت تنص عليها القوانُت اليت سنذكرىا الحقا.

لو ُب التأشَتة قصد تثبيت على كل أجنيب يرغب ُب ٘تديد مدة إقامتو باٞتزائر ألكثر من ا١تدة احملددة  كما يتعُت

غَت  وكى )2( يـو) 15إقامتو ا١تعتادة ّٔا، أف يطلب بطاقة ا١تقيم قبل انقضاء صبلحية التأشَتة ٓتمسة عشر (
حيث تسلم ٢تم رخصة للتواجد فوؽ الًتاب الوطٍت على أف ٕتدد كل شهرين على مطبق كذلك بالنسبة للسوريُت 

تجميع استفاد السوريوف الذم ٯتلكوف بطاقة اإلقامة مسبقا من اٟتق ُب ال مستول ا١تصاّب ا١تختصة بالوالية، كما

 )1( ّتلب عائبلهتم ا١تتواجدة بسوريا أك أية دكلة أخرل.عائلي ال
                                                           

 11 - 08من القانوف  17حسب ا١تادة  - 1
 11 -08من القانوف  18حسب ا١تادة  - 2
 11 -08من القانوف  19بناء على ا١تادة  - 1
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يفقد صفة ا١تقيم األجنيب الذم يتغيب عن اإلقليم اٞتزائرم بصفة مستمرة ١تدة سنة على أف يطبق القانوف بأف 

 كىذا لدكاع أمنية.)1( كاحدة
كلكن يشًتط على كل كاحد منهم  ُب اٞتزائر ْترية ُب اإلقليم اٞتزائرم، ا١تتواجدين السوريُتيتنقل با١توازاة مع ذلك 

 )2( تقدٙب ا١تستندات أك الوثائق ا١تثبتة لوضعيتهم عند كل طلب من األعواف ا١تؤىلُت لذلك

 بالتصريح بذلكأشهر  6تتجاكز  الفعلية بصفة هنائية أك لفًتة ممكاف إقامته ألـز القانوف السوريوف عند تغيَت كما

كىو ما اعترب من  )3( ةكاٞتديد ةالسابق ملدل ٤تافظة الشرطة أك فرقة الدرؾ الوطٍت أك لدل البلدية ٤تل إقامته
 طرؼ بعض السوريُت ٔتثابة تضييق كعرقلة ١تبدأ حرية التنقل السابق ذكرة.

I-2- العمل 
أم على األجنيب الذم يرغب ُب ٦تارسة ٓتصوص العمل بالنسبة لؤلجانب ا١تتواجدين باٞتزائر عموما فإنو 

 )4( نشاط ٕتارم أك صناعي أك حرُب أك مهنة حرة أف يستوُب الشركط القانونية كالتنظيمية ١تمارسة ىذا النشاط
ئل أخرل عن طريق اللجوء إٔب العمل بدكف حيث شدد ا١تشرع ُب ىذا اٞتانب، ٦تا اضطر السوريُت إٔب إ٬تاد بدا

رخصة أك الدخوؿ ُب شراكة مع جزائريُت، حيث يتكفل اٞتزائرم باٞتانب اإلدارم كالقانو٘ب، كاستخراج الوثائق، 
 كيتكفل السورم بتوفَت رأس ا١تاؿ ١تزاكلة النشاط.

م اٞتهات ا١تختصة ُب كزارة كل شخص طبيعي أك معنوم يشغل أجنبيا بأية صفة كانت أف يعل  حيث ألـز ا١تشرع
ٯتثل ىذه اٞتهات ُب اإلقليم فيمكن ببلغ البلدية أك ٤تافظة الشرطة أك فرقة  العمل، أك ُب حالة عدـ كجود ما

الدرؾ، كىذا اإلجراء ينطبق ُب حالة إهناء عبلقة العمل. كما منحت صبلحية للمسؤكلُت ا١تعنيُت أف يطلبوا من 

 )5( كاليت تثبت ا١توافقة على تشغيل األجنيب.ا١تستخدـ، ا١تستندات البلزمة 
قرر أيضا  لٓب يكتف ا١تشرع ٔتعاقبة رب العمل على ٥تالفتو القيود الواردة على استخداـ العمالة األجنبية، بك 

كقد ، معاقبة العامل األجنيب ١تخالفتو القوانُت ا٠تاصة ٔتمارسة األجنيب ألم نشاط ٕتارم أك مهٍت مقابل اجر
إٔب أف الرقابة على ا١تخالفات اليت يرتكبها رب العمل تكوف من  11-90من قانوف العمل  138ا١تادة أشارت 

 1990لسنة  03-90، كقد صدر قانوف )1( مهمة مفتشي العمل، كيسجلوف ا١تخالفات حياؿ أحكاـ القانوف
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رة على من يعرقل مهمة كالعقوبات ا١تقر  اختصاصات مفتشية العمل كصبلحياهتاا١تتعلق ٔتفتشية العمل يبُت 
 .ا١تفتش

راقبة تطبيق االحكاـ التشريعية كالتنظيمية ا١تتعلقة بعبلقات العمل ا١تختلفة، كقد ٔتمفتشية العمل  حيث تقـو
صبلحية التفتيش على أم مكاف  اا١تادة الثالثة، حيث منحتها١تهمة ٔتوجب صبلحيات منحتها ٢تا انيطت ىذه 

يتواجد فيو عماال أجراء أك ٦تتهنُت من اٞتنسُت. كقد استثٌت القانوف ا١تفتشية من التفتيش على ا١تستخدمُت 

 )1( ا٠تاضعُت للقانوف الوظيفة العسكرية لضركرات يقتضيها الدفاع كاألمن.
ت ا١تمنوحة للضبطية القضائية ُب قوانُت كٔتوجب االحكاـ السابقة فاف مفتشية العمل تتمتع بذات الصبلحيا

 )2( أصوؿ اإلجراءات اٞتنائية، اليت يراىا ا١تفتش ضركرية للتحقق من احًتاـ القانوف.
 ١تا كفقان فقد توزعت  القوانُت كاألنظمة ىذهأما عن العقوبات اليت قررهتا قوانُت كمراسيم كأكامر العمل بشأف ٥تالفة 

  يلي:
اٞترائم تتدرج حسب شدهتا كخطورهتا، فهناؾ ا١تخالفات ا١تخالفات ك ا١تشرع اٞتزائرم على ٣تموعة من  نص

عدـ تقدٙب األجنيب للوثائق ا١تثبتة لوضعيتو ك إيواء أجنيب بدكف تصريح كىي أقل تلك اٞترائم خطورة، مثل 
. كىناؾ اٞتنح كىي تتوسط تلك قيماٞترٯتة ا١تتعلقة ببطاقة ا١تك  جرٯتة عدـ تصريح األجنيب بتغيَت اإلقامةك 

االمتناع عن تنفيذ قرار ك ٥تالفة شركط ٦تارسة نشاط ٕتارم أك صناعي أك حرُب أك مهٍت اٞترائم خطورة، مثل 
تشغيل مؤسسة ألجنيب ُب كضعية غَت ككذلك ٥تالفة مقتضيات ٖتديد االقامة ك االبعاد أك الطرد أب اٟتدكد 

 . قانونية
رائم خطورة فهي تلك اٞتنح اليت تقًتف بظركؼ تشديد ٖتوؿ عقوبتها أب اٞتناية، مثل أما بالنسبة ألشد اٞت

جرٯتة عقد زكاج ٥تتلط بغية اٟتصوؿ على ك  ،جرٯتة تسهيل دخوؿ كخركج كتنقل أجنيب بصفة غَت قانونية
لعشرين  ن. كقد سلط على ىاتُت اٞترٯتتُت عقوبات تصل أب السجبطاقة مقيم أك اكتساب اٞتنسية اٞتزائرية

سنة، كىي أقصى عقوبة ُب قانوف العقوبات للسجن ا١تؤقت، كما نبلحظ إدراج ا١تشرع لعقوبة تكميلية غاية 

 )3( ُب القساكة ىي عقوبة ا١تصادرة الكلية أك العامة اليت تشمل كل أمواؿ احملكـو عليو.

                                                           
  1990  سنة يرافبر 6 ا١تؤرخ ُب .03-90 قمالقانوف ر  - 1
مداخلة مقدمة ضمن ا١تلتقي  :مظفر جابر الراكم ،األجنبية كاٟتد من البطالة (دراسة ُب ضوء التشريعُت األرد٘ب كاٞتزائرم)أثر التشريعات ُب تنظيم العمالة  - 2

 ، 2011تشرين الثا٘ب) (نوفمرب  16 -15 ، اٞتزائر، جامعة ا١تسيلةٌ  إسًتاتيجية اٟتكومة ُب القضاء على البطالة كٖتقيق التنمية ا١تستدامة" العلمي الدكٕب:
: "ا٢تجرة كاللجوء من سوريا كدكؿ :  )، خليفة ٤تمد11-08اٞترائم ا١تتعلقة بدخوؿ األجانب أب اٞتزائر كإقامتهم كتنقلهم فيها (القانوف  - 3 ا١تلتقى الوطٍت ا١توسـو

 2015أفريل  21ك  20 ،اٞتزائر،جامعة جيجل،كلية اٟتقوؽ كالعلـو السياسية  ،الساحل اإلفريقي إٔب اٞتزائر. ا١تعضلة األمنيةكاٟتل"
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ا١تشرع من التجرٙب أحيانا األشخاص الذين تنطبق عليهم أحكاـ االتفاقيات الدكلية ا١تتعلقة  استثٌتكما أ
اٟتيلولة دكف تأثَت األجانب على األمن داخل االقليم اٞتزائرم  البلجئُت كعدٯتي اٞتنسية، ّٔدؼبنظاـ 

 بًتكهم ٖتت أعُت السلطات ا١تختصة بصورة دائمة طيلة فًتة تواجدىم ُب اٞتزائر.
II - منهجية الدراسة: 
 منهج البحث: -أوال

ال يقتصر على كصف الظاىرة كٚتع البيانات كا١تعلومات  الذم ًب استخداـ ا١تنهج الوصفي التحليلي         
 فقط، بل تصنيف ىذه ا١تعلومات كتنظيمها كالتعبَت عنها كميا ككيفيا.

 مجتمع البحث: -ثانيا
اليت تقيم ُب ا١تناطق التابعة لوالية جيجل، كاليت تتكوف  السورية البلجئة العائبلتيتمثل ٣تتمع البحث ُب        

 من دكائر جيجل، الطاىَت كا١تيلية كالعوانة.
 عينة الدراسة: -ثالثا
ا١تقيمة بوالية جيجل ُب أماكن ٥تتلفة، حيث ًب  السورية البلجئة ًب اختيارىا من بُت األسر مقصودةىي عينة     

با١تائة من   62,96مقابلة نصف مقننة مع أرباب األسر اليت مشلتها الدراسة، كاليت مثلت ما نسبتو  17القياـ بػ ب
 األسر ا١تقيمة بالوالية.

 اسلوب جمع البيانات:  -رابعا
مكاف عملهم، ُب أماكن ، ًب إجراء مقاببلت الدراسة من قبل الباحث ُب مقر سكن ا١تبحوثُت (ا١تنزؿ)        

 .اؽ مع ا١تبحوث عليهاعامة ًب االتف
 أساليب المعالجة االحصائية للبيانات: -خامسا 
كاليت مشلت احتساب التوزيعات التكرارية كالنسب ا١تئوية ١تتغَتات األساليب االحصائية  بعضًب استخداـ          
 الدراسة.
III -  الجانب الميداني للدراسة: 

 ا١تعلومات كالبيانات اليت ًب ٚتعها كفقا للجداكؿ التالية:تنظيم قاببلت ا١تعمقة قمنا ببعد إجراء ا١ت
 : أسباب اللجوء والمكوث في الجزائر:1الجدول رقم 

 النسبة المئوية التكرار أسباب اللجوء والمكوث
 26,31 15 سهولة الدخوؿ إٔب اٞتزائر

 24,56 14 كجود أقارب مقيمُت باٞتزائر
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 15,78 09 ا٩تفاض تكاليف ا١تعيشة
 10,52 06 التعود على العيش ُب اٞتزائر
التشابو ُب القيم كالعادات 

 12,28 07 كالتقاليد

األمل ُب اٟتصوؿ على عقود 
 10,52 06 عمل ُب ا١تستقبل

 100 57 المجموع
 

بأف السبب الرئيس الذم دفع بغالبية البلجئُت السوريُت إٔب اختيار  1يتضح من البيانات الواردة ُب اٞتدكؿ 
اٞتزائر كوجهة للجوء ىو عدـ اشًتاط التأشَتة كبساطة إجراءات الدخوؿ بالنسبة للسوريُت، كىو ما عربت 

با١تائة. كىي نسبة مهمة كتدؿ عن األسر اليت فرت من الصراع ا١تسلح بعيد اندالعو سنة  26,31عنو نسبة 
، بواسطة الطائرة، ككذلك بعض األسر اليت دخلت عن طريق اٟتدكد الربية، حيث تطلب دخو٢تم 2011

فقط كجود كثيقة تثبت ٛتلهم للجنسية السورية، باإلضافة إٔب تسهيل كتبسيط إجراءات دخو٢تم ُب 
 ٣تموعات.

ككذلك كجود عائبلت أقارب  كيأٌب ُب ا١ترتبة الثانية سبب كجود أقارب قرركا اللجوء بشكل ٚتاعي إٔب اٞتزائر
، كىو ما عربت عليو نسبة  با١تائة، كىي نسبة مهمة  24,56آخرين مقيمُت ُب اٞتزائر شجعوا على القدـك

أيضا كتدؿ على تأثَت الركابط العائلية كاالجتماعية كتوظيفها للحصوؿ على ا١تعلومات ا١ترتبطة بالعيش ُب 
ُب قرار اللجوء على اٞتزائر، فضبل عن ٝتاح القانوف اٞتزائرم  اٞتزائر كا١تسا٫تة ُب تشكيل مناخ من الثقة

 بإمكانية التجميع العائلي.
يليها ُب ا١ترتبة الثالثة سبب ا٩تفاض تكاليف ا١تعيشة حسب ما عرب عنو ا١تبحوثوف، فعلى الرغم من عدـ توفر 

ا٠تدمات األساسية ٣تانا دفع ّٔذه األسر بعض ا١تعلومات الدقيقة ا١تتعلقة بالقدرة الشرائية، إال أف توفر بعض 
با١تائة. نسبة ارتبطت أكثر بالبلجئُت الذين قدموا  15,78كىو ما عربت عنو نسبة  إٔب اللجوء كاالستقرار

كالذين عانوا من كضع ا٢تشاشة االقتصادية الذم رافق بداية مرحلة تواجدىم ُب  2013ابتداء من سنة 
 اٞتزائر.

با١تائة، فبسبب  12,28القيم كالعادات كتقاليد آّتمع اٞتيجلي كذلك بنسبة  ليأٌب بعدىا سبب تشابو
االضطرار إٔب التنقل كالعمل بعيدا عن ا١تنزؿ، أك كضع العائلة كاالبناء ُب ٤تيط اجتماعي آمن تطلب من 

مع اٟتياة أرباب ىذه االسر االستعبلـ، حيث أقر بعضهم بأهنم استعلموا عن أكثر الواليات ٤تافظة كتناسبا 
 األسرية كقد دلت أغلب اإلجابات على التوجو لئلقامة بوالية جيجل.
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كأخَتا يأٌب سبب التعود على اٟتياة ُب اٞتزائر كاألمل ُب اٟتصوؿ على عقود عمل ُب ا١تستقبل ُب ا١ترتبة 
ُب الصحراء  با١تائة كاليت ٘تثل البلجئُت الذين عملوا مسبقا ُب ٣تاؿ البًتكؿ 10,52األخَتة بنسبة بلغت 

 اٞتزائرية، كالدين امتلكوا خربة ُب العمل كأقاموا شبكة من الصداقات مع جزائريُت.
 : المسار قبل اللجوء الى الجزائر:2الجدول رقم 

 النسبة المئوية التكرار المسار قبل اللجوء الى الجزائر
 52,94 09 اللجوء مباشرة أب اٞتزائر

 29,41 05 بسبب العملاإلقامة ُب اٞتزائر قبل األزمة 
 5,88 01 اللجوء أب لبناف ٍب أب اٞتزائر
 5,88 01 اللجوء أب تركيا ٍب إب اٞتزائر

 5,88 01 اللجوء أب مصر ٍب ليبيا ٍب أب اٞتزائر
 100 17 المجموع

 
البلجئة ُب كالية بأف ا١تسار الرئيسي الذم سلكتو العائبلت السورية  2يتضح من البيانات الواردة ُب اٞتدكؿ 

جيجل ىو اللجوء مباشرة إٔب اٞتزائر عن طريق الطائرة، حيث ٓب يتطلب األمر اٟتصوؿ على التأشَتة، 
ككجدكا تسهيبلت كبَتة ُب ا١تطار كترحيب من طرؼ آّتمع احمللي، ككاف ٣تيئهم إٔب اٞتزائر ُب بداية األزمة 

با١تائة. كىي نسبة ٘تثل 52,94عربت عنو نسبة حيث ٓب يكن عددىم كبَت، كىو ما  2011السورية سنة 
أكرب من نصف البلجئُت بالوالية، ككاف اختيارىم للجزائر مباشرة دكف سواىا من البلداف باألساس بسبب 
٣تموعة من العوامل أ٫تها سهولة الدخوؿ إٔب اٞتزائر، كعامل اللغة كعامل العادات كالتقاليد، باإلضافة إٔب 

 سياسي.العامل االقتصادم كال
با١تائة، ىو اإلقامة ُب  29,41كيأٌب ُب ا١ترتبة الثانية لسبب ٞتوء العائبلت السورية ا١تتواجدة بوالية جيجل بنسبة 
) ُب ٣تاؿ النفط، حيث LEADاٞتزائر قبل حدكث االزمة، ٔتربر العمل ُب الصحراء اٞتزائرية ُب الشركة السورية (

ة، لتغادر ىذه األسر اٞتزائر إٔب سوريا، كبعدىا ٔتدة قصَتة العودة أشهر قبل األزم 06توقف نشاط الشركة ستة 
إٔب اٞتزائر مباشرة بسبب توقع امتبلؾ الشركة ١تشاريع جديدة ككذلك بسبب التعود على العيش ُب اٞتزائر على 

 الرغم من عدـ امتبلكهم إلقامات دائمة ُب اٞتزائر.
قادمة من الدكؿ األخرل كىي لبناف كمصر كليبيا كتركيا، حيث ٓب كُب األخَت تأٌب األسر اليت كصلت إٔب اٞتزائر 

تستقر ىناؾ إما بسبب أعداد البلجئُت الكبَتة كغبلء ا١تعيشة حالة لبناف، اك بسبب التوترات السياسية كاألمنية 
حمللي حالة كا٠توؼ من ا١تستقبل حالة مصر كليبيا، أك بسبب مشكلة اللغة كعدـ القدرة على االندماج ُب آّتمع ا

 تركيا.
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 : مصادر الدخل3الجدول رقم
 النسبة المئوية التكرار مصادر الدخل

 52,94 09 عمل االب ٔتفرده
عمل األب مع شركاء 

 11,76 02 جزائريُت

أمواؿ  –بدكف عمل 
 5,88 01 أحضرىا من سوريا

 29,41 05 التربعات كالصدقات
 100 17 المجموع

 
بأف ا١تصدر الرئيسي للدخل لدل األسر السورية البلجئة باٞتزائر  3يتضح من البيانات الواردة ُب اٞتدكؿ 

كالساكنة بوالية جيجل ىو عمل االب ٔتفرده كتفرغ األـ لًتبية األبناء كإف كاف ذلك بدكف رخصة حيث 
ـ العاـ، كىو ما عربت عنو نسبة تتغاضى السلطات اٞتزائرية عن عملهم غَت الرٝتي بشرط عدـ ا١تساس بالنظا

با١تائة. كىي نسبة ٘تثل أكثر من نصف األسر كتدؿ على أف ىذه األسر استطاعت أف تتدبر  52,94
مصادر العيش كاالندماج ُب آّتمع احمللي على الرغم من عوائق القوانُت، كأىم النشاطات اليت ٯتتهنوهنا ىي 

 اٟترؼ كالتجارة، 
 29,41ية كمصدر مهم من مصادر الدخل ىو امتهاف ٚتع التربعات كالصدقات بنسبة كيأٌب ُب ا١ترتبة الثان

النساء كاألطفاؿ إٔب الطرقات كأماـ ا١تساجد كالساحات ٗترج العائلة ٔتا ُب ذلك  با١تائة كىي نسبة مهمة، حيث
الستعطاؼ الناس، حيث العامة كاألسواؽ، ٞتمع الصدقات كالتربعات حاملُت الفتات كمرددين أدعية كمواكيل 

استطاعوا ٖتصيل مداخيل كبَتة جدا خاصة ُب السنوات األكٔب للحرب، كقبل استفحاؿ الظاىرة بصورة الفتة 
للغاية، حيث تراجعت مداخيلهم، كمعظم ىذه الفئة من "الغجر " كأتو من ريف دمشق أك من ريف حلب أك 

 ذ من طرؼ أسر عديدة ضمن عائلة كاحدة كبَتة.ريف إدلب، ككاف قدكمهم إٔب اٞتزائر كقرار  ٚتاعي اٗت
كيأٌب بعدىا عمل األب مع شركاء جزائريُت كمصدر ثالث لدخل األسر البلجئة باٞتزائر كالساكنة بوالية جيجل، 
حيث يساىم السورم برأس ا١تاؿ كيتكفل اٞتزائرم باستخراج الوثائق القانونية للنشاط سواء كاف حرُب أك ٕتارم، 

كالضماف االجتماعي، كغَتىا من ا١تعامبلت مع اإلدارات، أما عن مستواىم ا١تعيشي فهم من  كدفع الضرائب
٤تدكدم أك متوسطي الدخل، كُب أحسن األحواؿ ٘تكنوا من شراء سيارة كاستخراج كثائقها باسم أفراد من 

 عائلتهم ا١تقيمة.
 : العبلقات االجتماعية داخل الجزائر4الجدول رقم
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 النسبة التكرار يةالعبلقات االجتماع
 5,88 01 الزكاج ّتزائرية

 23,52 04 القرابة مع عائبلت جزائرية
 47,05 08 الصداقات مع جزائريُت

 23,52 04 ٤تدكدم العبلقات االجتماعية
 100 17 آّموع

 
٘تكنت من نسج بأف نسبة كبَتة من األسر السورية البلجئة بوالية جيجل  4يتضح من البيانات الواردة ُب اٞتدكؿ 

عبلقات كطيدة مع األسر اٞتزائرية، حيث تكونت صداقات بُت ىذه العائبلت كٕتلت صورىا ُب ا٢تدايا كالزيارات 
با١تائة من العينة ا١تبحوثة عن ٘تكنها من  47,05ا١تتبادلة كخاصة ُب ا١تناسبات كاألفراح كاألعياد، حيث عربت 

 ساسها باالغًتاب االجتماعي.توطيد عبلقاهتا مع آّتمع احمللي كعدـ إح
با١تائة، كىذه القرابة  23,52أما الفئة الثانية فشملت ُب فئة لديها عبلقات قرابة مع عائبلت جزائرية ك٘تثل نسبة 

 تشكلت قبل اٟترب عن طريق الزكاج لتكوف كسبب مباشر للجوء إٔب اٞتزائر، كتوطدت العبلقة أكثر بعد ذلك.
أل٫تية فهي فئة من األسر ذات عبلقات اجتماعية ٤تدكدة، إذ ٓب تتمكن من االندماج  أما الفئة الثالثة من حيث ا

كلية ُب آّتمع احمللي بسبب عامل اللغة من جهة كعامل ا٠توؼ من ا١تستقبل من جهة ثانية، كتقدر نسبة ىذه 
 با١تائة، ككل ىذه األسر ٦تن أتت مؤخرا فقط إٔب اٞتزائر. 23,52الفئة بػ 

حالة لسورم تزكج ّتزائرية، حيث أ٧تب طفل كيسعى إٔب اٟتصوؿ على اإلقامة عرب إثبات النسب كأخَتا ىناؾ 
 بقرار من احملكمة، لكنو ال ينوم االستقرار ُب اٞتزائر بصورة هنائية.

 

 : التنقل داخل الجزائر:5الجدول رقم 
 النسبة التكرار التنقل

 41,17 07 ا١تكوث داخل الوالية
 41,17 07 لفًتة قصَتة ٍب العودة ا٠تركج من الوالية

 17,64 03 ا٠تركج لفًتة طويلة
 100 17 آّموع

أف معظم االسر السورية البلجئة بوالية جيجل إما مستقرة ٘تاما  5يتضح من البيانات الواردة ُب اٞتدكؿ رقم 
بالوالية أك تسافر خارج الوالية ١تدة قصَتة ٍب تعود من جديد إٔب الوالية، إذ أنو يتعُت على ىذه األسر ٕتديد 

والية، كما أف تغيَت اإلقامة يتطلب إجراءات إدارية ، ترخيص التواجد ُب اٞتزائر كل شهرين على مستول مصاّب ال
من األسر مستقرة  41,17ضف إٔب ذلك االنسجاـ الذم حصل ٢تذه األسر ُب آّتمع احمللي، حيث ٧تد أف 



 تركيب-م، جبهعة أديبهبى14/5/2016-13 األحببث العلوية احملكوة املشبركة يف املؤمتر العلوي الدويل األول: الالجئوى السوريوى بني الواقع واملأهول

592 
 

٘تاما بالوالية، إذ يشتغل األب إما ُب التجارة أك اٟترؼ كبالتإب ٖتتم عليو مهنتو االستقرار كالقرب من العائلة، 
بالنسبة لؤلسر اليت يشتغل األب خارج الوالية ٕتده يفضل تعب السفر ذىابا كإيابا كالبعد عن األىل من كحيت 

 أجل االستقرار كاالطمئناف عليهم ُب كسط ٤تافظ كبسيط. 
با١تائة، حيث  41,17كنفس النسبة مسجلة ٓتصوص األسر اليت تغادر الوالية لفًتة قصَتة ٍب تعود إليها، كىي 

ألسر مكاف اإلقامة لفًتات قصَتة تبحث فيها عن مصادر جديدة للدخل ٍب تعود من جديد كأغلب تغَت ىذه ا
ىذه األسر ىي من الغجر الذين ٯتتهنوف ٚتع الصدقات كإعانات احملسنُت، كنظرا لتحسن مستواىم ا١تعيشي 

 الفنادؽ.مقارنة بباقي األسر ٕتدىم ُب أحياف كثَتة ١تا يسافركف إٔب كاليات أخرل ٭تجزكف ُب 
كُب األخَت تأٌب فئة ٯتكنها ا٠تركج لفًتة طويلة من الوالية ٍب تعود من جديد كىي االسر اليت لديها ترخيص طويل 
ا١تدل، من ستة أشهر إٔب سنة مسلمة من طرؼ ا١تفوضية العليا لبلجئُت كىي الرخصة اليت تسهل ٢تم ك٘تنحهم 

 حرية اٟتركة داخل الًتاب اٞتزائرم.
 : النظرة إلى المستقبل:6الجدول رقم 

 النسبة التكرار النظرة إلى المستقبل
 11,76 02 ا١تغادرة الفورية إٔب سوريا بعد استقرار األكضاع

 47,05 08 سنوات 5إٔب  3ا١تغادرة بعد 
 29,41 05 التنقل بُت اٞتزائر كسوريا

 00,00 00 ا١تغادرة إٔب أكربا
 11,76 02 ا١تكوث ُب اٞتزائر

 100 17 آّموع
 

يتضح أف أكرب نسبة من األسر السورية ا١تاكثة بوالية جيجل ترل بأنو ُب حالة حدكث  6من خبلؿ اٞتدكؿ رقم 
االستقرار ُب سوريا ك٘تكنهم من العودة إٔب الوطن فإف ذلك لن يتم بصورة فورية بل سيأخذ شيء من الوقت، 

خاصة فيما يتعلق بتمدرس األكالد كمصدر الكسب كىذا بسبب الوضع اٞتديد الذم تشكل لديهم ُب اٞتزائر، 
اٞتديد، زيادة على ا٠توؼ من ا١تستقبل ُب سوريا كحالة الشك كعدـ االرتياح للوضع ىناؾ، كأكثر من ذلك 
 ا٠توؼ من تصفية اٟتسابات ُب مرحلة ما بعد اٟترب، كما أف إعادة اإلعمار كعودة ا٢تدكء سيتطلب كقت معُت.

با١تائة من األسر السورية ترل أف مغادرة اٞتزائر بإتاه سوريا ُب حالة انتهاء اٟترب  47,05فقد سجلنا أف نسبة  
ستتطلب من ثبلث سنوات إٔب ٜتس، كىي الفًتة اليت يتأكدكف فيها من األماف كيبحثوف ٢تم عن موقع جديد ُب 

 سوريا، ك٭تضركف عائبلهتم للرحيل.
ائمة أك ا١تؤقتة بعيدة ا١تدم، كاضطرارىم لتجديد رخصة التواجد كل ىذا على الرغم من عدـ امتبلكهم لئلقامة الد

شهرين، كعدـ امتبلكهم اٟتق القانو٘ب ُب العمل بشكل رٝتي، كتقييد حرية تغيَت مقر اإلقامة بإلزامية إخبار 
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يهم إال السلطات ُب البلدية ا١تغادر منها كالبلدية اٞتديدة، كما أف العمل ا١تأجور الذم ٭تصلوف عليو ال يكف
 لتغطية بعض اٟتاجات األساسية، 

ىذا باإلضافة إٔب عدـ ٖتصلهم على صفة البلجئ لعدـ كضع اٞتزائر لتشريع ّٔذا ا٠تصوص كأكثر من ذلك 
سنة  يونيو 25 لػ ا١توافق 1429 عاـ الثانية ٚتادل 21 ُب ؤرٌخا١ت 08 - 11 رقما٠توؼ من تطبيق القانوف 

، كالذم ٭تتوم على شركط جزائية فيها كتنقلهم ّٔا كإقامتهم اٞتزائر إٔب األجانب دخوؿ بشركط كا١تتعلق 2008
 كعقوبات قاسية لو يطبق عليهم.

من األسر البلجئة باٞتزائر كالساكنة بوالية جيجل ترل بأهنا  29,41ثانيا يتضح من اٞتدكؿ أعبله أف نسبة 
اع ُب بلدىم، كىي نسبة ال بأس ّٔا، إذ استطاعت ىذه ستبقى ُب تنقل بُت اٞتزائر كسوريا ُب حالة استقرار األكض

األسر أف تتأقلم بسرعة مع آّتمع احمللي كبنت عبلقات صداقة كحىت قرابة كطيدة، كحقق ٢تم التواجد ُب اٞتزائر 
 مكتسبات جديدة كمهمة ُب حياهتم ال ٯتكن التفريط فيها. 

زمة كعودة األمن كاالستقرار إٔب سوريا، فهناؾ من عرب عن ذلك ثالثا فئة تود البقاء ُب اٞتزائر حىت بعد انتهاء األ
بقولو "يا ليتٍت أ٘تكن من البقاء ُب اٞتزائر"، كىذا إذا سويت األكراؽ كمنح اإلقامة الدائمة، كمنهم من يطمحوف 

 إٔب االستقرار ُب حاؿ ٘تكنهم من الزكاج كاٟتصوؿ على كثيقة اإلقامة، ككاف كضعهم ا١تادم مريح.
با١تائة، كتشمل األفراد الذين تزكجوا ّتزائريات أك يطمحوف للزكاج من جزائريات،  11,76ل ىذه الفئة نسبة ك٘تث

 كيأملوف أف تتحسن أكضاعهم االجتماعية كا١تادية بناء على ذلك.
تمع احمللي، تطمح ا١تغادرة الفورية إٔب سوريا بعد استقرار األكضاع، كىذا لعدـ قدرهتا التأقلم مع آّالفئة الرابعة 

كصعوبة الظركؼ االجتماعية كاالقتصادية، ككذلك عدـ الرغبة ُب بناء حياة جديدة ُب اٞتزائر، عدـ الرغبة ُب 
با١تائة، كىي نسبة ضئيلة،  11,76الزكاج، كعدـ مناسبة آلية التجديد ا١تؤقت لئلقامة، ك٘تثل ىذه الفئة نسبة 

 ك٘تتلك عقارات كمصادر دخل متوعة ىناؾ. كتشمل أسر لديها كضع اجتماعي مرموؽ ُب سوريا
أما النظرة ا١تشًتكة بُت ٚتيع أفراد العينة ىي عدـ التفكَت ُب ا٢تجرة إٔب أكركبا كىذا من أجل اٟتفاظ على األسرة 

 كتربية األبناء ككذلك عدـ مبلئمة الثقافة كالقيم كالقوانُت األكركبية لطبيعة ىذه األسر.
 الخاتمة:

توصلنا إٔب أف تصورات ا١تستقبل لدل األسر السورية البلجئة ُب اٞتزائر ٖتكمها ٣تموعة من خبلؿ ىذه الدراسة 
التنظيمية كاحملددات آّتمعية، كاحملددات الشخصية، باإلضافة إٔب الظرؼ العاـ ُب -من احملددات التشريعية 

اإلطار القانو٘ب الذم ينظم تواجدىم، حيث نسجل  التنظيمية متمثلة با٠تصوص ُب-سوريا، فاحملددات التشريعية
 الثانية ٚتادل 21 ُب ؤرٌخا١ت 08 - 11 رقمغياب قانوف خاص باللجوء ُب اٞتزائر، ٦تا جعلهم ٮتضعوف للقانوف 

 كتنقلهم ّٔا كإقامتهم اٞتزائر إٔب األجانب دخوؿ بشركط كا١تتعلق 2008سنة  يونيو 25 لػ ا١توافق 1429 عاـ
يطبق ٔتركنة كبَتة بالنسبة للسوريُت، كلكن أكثر ما يقلقهم ىو ٕتديد رخصة اإلقامة كل شهرين، ، حيث فيها

توزعت ُب  إذا طبقت، حيث ،٥تيفةألحكاـ جزائية ا٠تاصة  11-08تضمن الفصل الثامن من القانوف  ككذلك
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احملددات آّتمعية  كٓتصوص، تضمنت النص على عدة جرائم، 50أب ا١تادة  38ثبلثة عشر مادة، من ا١تادة 
ىذه االسر ُب معظمها من االنسجاـ مع آّتمع احمللي، كبناء عبلقات اجتماعية كاقتصادية   فقد استطاعت

كطيدة، كصلت ُب بعض األحياف درجة الزكاج كالقرابة، كقد ساعد على ذلك التشابو القيمي كاٟتضارم، كغياب 
بالنسبة للمحددات الشخصية فتتمثل ُب الوضع األسرم اٞتديد ُب مشكلة اللغة مقارنة بالبلجئُت األفارقة، أما 

اٞتزائر مثل الرعاية الصحية آّانية ك٘تدرس األطفاؿ بآّاف، كا١تساعدات ا١تقدمة من طرؼ ا٢تبلؿ األٛتر اٞتزائرم، 
 ضف إٔب ذلك عبلقات ا١تصاىرة اليت تشكلت عند بعض األسر.

بتحسن الوضع العاـ ُب سوريا، كدرجة االستقرار السياسي ىناؾ، كعمق  كل ما سبق ذكره مرتبطا ارتباطا كثيقا
 ا١تصاٟتة الوطنية كزكاؿ األحقاد داخل آّتمع.

بناء على ذلك تشكل إتاه عاـ داخل األسر البلجئة بوالية جيجل ٨تو عدـ مغادرة اٞتزائر مباشرة بعد هناية 
نوات إضافية، حسب الظركؼ ُب سوريا، كقد اختَتت األزمة، حيث يركف بضركرة ا١تكوث من ثبلث إٔب ٜتس س

كالية جيجل لئلقامة من طرؼ أرباب ىذه األسر كوهنا كالية ٤تافظة، تتميز اٟتياة فيها بالبساطة كا٢تدكء، كىو ما 
يساعد على القناعة باألماف على مستقبل أسرىم. لذلك ترل فئة كبَتة منهم بأف عبلقتهم باٞتزائر لن تنقطع بعد 

 رار األكضاع، إذ يبقوا ُب تنقل مستمل بُت البلدين.   استق
كما أف االٕتاه ُب حالة مغادرة اٞتزائر سيكوف حسب ىذه األسر حتما ٨تو سوريا كليس بلدا آخر، كليس لديهم   

 أم تفكَت ُب ا٢تجرة ٨تو أكربا.
 قائمة المراجع:

 الكتب:
العبلقات الدكلية اٟترب  الدكٕب،أشػخاص القانوف الدكٕب النطاؽ  كا١تبػادئ العامػة،: النظريات القانوف الدكٕب العاـ -1

  1990منشاة ا١تعارؼ،  مصر، اإلسكندرية، كاٟتياد، أبو ىيف: علي صادؽ
اٟتقوؽ، جامعة  الشكرم، كليةعلي يوسف  ،دراسة مقارنة ُب الدساتَت العربية، السياسي ءاللجو التنظيم الدستورم ٟتق  -2

 2010ر، الكوفة، العدد الثامن عش
آّلد  اإلسبلمية،صبلح الدين طلب فرج، ٣تلة الدراسات  ،حقوؽ البلجئُت ُب الشريعة االسبلمية كالقانوف الدكٕب -3

 .2009يناير  األكؿ،السابع عشر، العدد 

، مركز 1996نوفمرب  18-17اٟتلوؿ ألزمات البلجئُت"، أعماؿ ندكة "اٟتماية الدكلية لبلجئُت، كرٙب أتاس، القاىرة  -4
 .1997بحوث كالدراسات السياسية، الطبعة األكٔب، ال

 كا١تراسيم:القوانُت 
 بشركط كا١تتعلق 2008 سنة يونيو 25 لػ ا١توافق 1429 عاـ الثانية ٚتادل 21 ُب مؤرٌخ 08 - 11 رقم القانوف -5

 .فيها كتنقلهم ّٔا كإقامتهم اٞتزائر إٔب األجانب دخوؿ

 يتعلق بعبلقات العمل، 1990أبريل سنة  21ا١توافق  1410عاـ رمضاف  26ا١تؤرخ ُب  11-90قانوف رقم ال -6

  1990 سنة يرافبر 6 ا١تؤرخ ُب 03-90 قمالقانوف ر -7
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 :كالتقارير الدراسات
أثر التشريعات ُب تنظيم العمالة األجنبية كاٟتد من البطالة (دراسة ُب ضوء التشريعُت األرد٘ب كاٞتزائرم)، مظفر جابر  -8

اٟتكومة ُب القضاء على البطالة كٖتقيق التنمية  "اسًتاتيجية مداخلة مقدمة ضمن ا١تلتقي العلمي الدكٕب: :الراكم
 .2011تشرين الثا٘ب) (نوفمرب  16 -15ا١تستدامة، جامعة ا١تسيلٌة، اٞتزائر 

ا١تلتقى الوطٍت  :٤تمد)، خليفة 11-08اٞترائم ا١تتعلقة بدخوؿ األجانب أب اٞتزائر كإقامتهم كتنقلهم فيها (القانوف  -9
: "ا٢تجرة كاللجوء من سوريا كدكؿ الساحل اإلفريقي إٔب اٞتزائر. ا١تعضلة األمنية كلية اٟتقوؽ كالعلـو   ،كاٟتل" ا١توسـو

 2015أفريل   21ك 20 جيجل، اٞتزائر، السياسية، جامعة

وضية العليا لبلجئُت، عماف، األردف، ٛتاية البلجئُت كاٟتلوؿ الدائمة ُب إطار ا٢تجرة كاللجوء، تقرير صادر عن ا١تف -10
2007. 
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 حقوؽ البلجئيف السورييف دينيًا وأخبلقياً 
 جامعة آدٌامان -قسم علم نفس األدٌان  -محمد إرغاتد. 

 آدياماف جامعة - الحديث قسـ -سداد يمدـر األستاذ:
 مقدمة:

لمديف كاألخبلؽ كظيفتاف ك ، اإلسبلـ ديف الحضارة التي كضعت مبادئ لجميع نكاحي الحياة
 في المجتمع كىما:                        ساسيتافأ

 الكظيفة األكلى: تكفير األمف لمكجكد المادم  لممجتمع.
يمكف لنا أف نعبر عف ىذا الكجكد بمصطمح ك الكظيفة الثانية: تكفير األمف لمكجكد المعنكم، 

 "اإليماف".
األمر بترابط  -المرجعاف األساسياف لمحضارة االسبلمية كىما  - ف كالسنةآنجد في القر 

المسمميف بعضيـ ببعض كتراحميـ كتعاطفيـ رغـ اختبلفيـ في عاداتيـ كتقاليدىـ كثقافاتيـ 
 كأعراقيـ.

كا ًنٍعمىتى ﴿في كتابو الكريـ:  ىقاؿ ا تعال قيكا كىاٍذكيري ًميعنا كىالى تىفىر  ٍبًؿ الم ًو جى الم ًو كىاٍعتىًصميكا ًبحى
مىى شىفىا  كيٍنتيـٍ عى ًتًو ًإٍخكىاننا كى ـٍ فىأٍصبىٍحتيـٍ ًبًنٍعمى ـٍ ًإٍذ كيٍنتيـٍ أىٍعدىاءن فىأىل ؼى بىٍيفى قيميكًبكي مىٍيكي ٍفرىةو ًمفى الن اًر عى حي

) ـٍ تىٍيتىديكفى ـٍ آيىاًتًو لىعىم كي ـٍ ًمٍنيىا كىذىًلؾى ييبىيٍّفي الم وي لىكي فىأٍنقىذىكي
1. 

ا عميو كسمـ: "مثؿ المؤمنيف في تكادىـ كتراحميـ كتعاطفيـ مثؿ الجسد  ىسكؿ صمكقاؿ الر 
 . 2إذا اشتكى منو عضك تداعى لو سائر الجسد بالسير كالحمى"

بيف عناصر تمؾ الحضارة؛ أم الحضارة اإلسبلمية.  كىذا األمر يظير ثقافة التعايش معان  
 البلجئيف السكرييف كمعاناتيـ.كمف ىذا المنطمؽ نحف نريد أف نتحدث عف أحكاؿ 

دارة الطكارئ( أف عدد البلجئيف  نظرا إلى معمكمات بينتيا آفاد )رئاسة دائرة الككارث كا 
يف مف الحرب الداخمية كظمـ النظاـ بمغ مميكنيف السكرييف الذيف لجأكا إلى الدكلة التركية فارٌ 

 ـ في شير مارس إلى يكمنا ىذا.  2011نسمة ابتداء مف عاـ 

                                                           

 سورة آل عمرتن . 103آٌة  - 1

 مسلم ، بثج ترتحم تلمإمنٌن . - 2
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ألؼ نسمة مف البلجئيف السكرييف يعيشكف في  274.181كىذه المعمكمات نفسيا تفيد أف 
المبلجئ المكجكدة في عشر محافظات مختمفة في تركيا، كمف ىذه المحافظات التي فييا 

 .1ىذه المبلجئ محافظة آدياماف
ية سياسة السبب الرئيسي في ازدياد ىذا الرقـ بيذه الدرجة ىك تطبيؽ الدكلة الترك طبعان 

 المعبر المفتكح دكف النظر إلى أم عرؽ، أكديف، أكمذىب.
 إف مكقؼ الدكلة التركية في سياستيا الحامية لمسكرييف البلجئيف المظمكميف يشكؿ نمكذجان 

 لممسئكلية السياسية في تاريخ الحضارة اإلسبلمية.
جميع حقكقيـ في فالدكلة التركية بمكقفيا النبيؿ ىذا أعطت البلجئيف المظمكميف أكالن 

المعيشة، ثـ تكجيت ثانيان بالرفؽ كالتعاطؼ إلى إسعافيـ في جميع احتياجاتيـ، مما يسيـ في 
 تخفيؼ معناتيـ، كجبر كسرىـ.

كمما سبؽ كاف اليدؼ الرئيسي ليذا البحث ىك تحديد المسؤكلية الدينية، كاألخبلقية في إزالة  
 نيا.جميع مشكبلت السكرييف البلجئيف أك التقميؿ م

  كقد جعمنا ىذا البحث في ثبلثة  مباحث كخاتمة، كىي كما يمي:
 مشكمة استخداـ البلجئيف السكرييف بثمف بخس. المبحث األوؿ:
 قبكؿ البلجئات القاصرات السكريات بالزكاج مف كيكؿ الرجاؿ. المبحث الثاني:
جبارىـ عمى التسكؿ. المبحث الثالث:  استخداـ أطفاؿ البلجئيف السكرييف، كا 

 الخاتمة.
 مشكمة استخداـ البلجئيف السكرييف بثمف بخس:                               المبحث األوؿ:

ببلدنا إلنقاذ حياتيـ، قد يستخدمكف  بثمف بخس في مدائف  ىإف السكرييف الذيف لجئكا إل
في  فقد يستخدـ مف البلجئيف عماالن  ،نبكؿطنتاب، ىاتام، إسيعغازم مثؿ: شانمي أكرفة، 

كىذا الثمف ، بيف عشريف كثبلثيف ليرة تركية تراكحكثير مف القطاعات في عنتاب بثمف ي
 .2الصغار الذيف لـ يبمغ عمرىـ  ثماني عشرة سنة ىينقص بالنسبة إل

                                                           

 شبثط . 2016تنظر: تقرٌر آفثد فً تثرٌخ  - 1
kID=848&ID=16https://www.afad.gov.tr/tr/IcerikDetay1.aspx?Iceri, 25.02.2016. 

  
2
http://www.gaziantephaberler.com/turk-iscisi-out-suriyeli-isci-in-haberi-30225.html, (14.03.2016). 

https://www.afad.gov.tr/tr/IcerikDetay1.aspx?IcerikID=848&ID=16
https://www.afad.gov.tr/tr/IcerikDetay1.aspx?IcerikID=848&ID=16
http://www.gaziantephaberler.com/turk-iscisi-out-suriyeli-isci-in-haberi-30225.html
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فتح أبكاب العمؿ بأجرة قطاعات كثيرة ت ىالمدائف الضخمة التي تحتكم عم أيضان ككذلؾ نجد 
في ىذه المدائف إعبلنات  لقميمة ليؤالء العماؿ المضطريف إلى العمؿ إلعاشتيـ، كقد نر 

العمؿ يقبمكف المضطريف مف العماؿ ك  المتاجرعربية لمبحث عف العماؿ، فإف أصحاب 
 بأجرة زىيدة.                                                                      لرضاىـالسكرييف مباشرة  

تكاليؼ العبلج لبلجيئف تدفع منظمة )آفاد( أف ، كىك الستخداميـ عماالن  خرآكىناؾ سبب 
؛ ألف عدـ تحمؿ أصحاب األعماؿ كالمحبلت تكاليؼ العبلج لبلجئيف السكرييف 1السكرييف

 . ران ليـ، األمر الذم سينعكس إيجابان عمييـ ماديان، كمعنكيان، كنفعيان يعتبر ربحان كبي
بأنو يعمؿ في  -شاب سكرم عمره ثماني عشرة سنة  -ا عندما سمعنا مف بشيرحزنٌ  ككـ
بخمس عشرة ليرة  ؛الساعة الثامنة مساء ىإل غسؿ السيارات مف الساعة الثامنة صباحان ل محؿ

                                                                                 لؤلجكر في تركيا. ىجرة الحد األدنفقط، كىذه األجرة أقؿ مف نصؼ أ
إف مشكمة البطالة، كالخفض ألجرة العمؿ، كزيادة األجرة في  نسمع مف يقكؿ:كمع ذلؾ 

في المجتمع  ألخرلإيجار البيكت، ككثرة الجرائـ، كالصراع االجتماعي كغيرىا مف المشاكؿ ا
إنيـ المتسببكف في ىذه المشاكؿ، كلكف  :ليا عبلقة بالبلجئيف السكرييف، كيقاؿ أيضان  التركي

ظيارىـ سببان   ان بؿ، ألنو ليس مجرمكبير فييا ظمـ تحميؿ ىذه المشاكؿ لبلجئيف السكرييف كا 
ككذلؾ  ،كأخبلقان  دينان  المجـر ىك الذم ال يكجد لو ىٌـّ ك ضطر إلى العمؿ بثمف بخس؛ المىك 
مع أنو يعمـ بأنيـ  -يستعبد البلجئيف كيستخدميـ في أكضاع صعبة  ألنومفسد  ىك

 .                                              بعرؽ جبينيـ كال يعطييـ ما استحقكه -األجرة ىذه  ىكيحتاجكف إل ،فك المظمكم
تسببكف لمبطالة ىـ أصحاب العمؿ الذيف ليس البلجئكف ىـ المتسببيف لمبطالة، بؿ الم كأيضان 

ظيرت في اآلكنة ذلؾ  لالعمؿ مف غير دفع األجرة إلييـ كاممة. كسك  ىيجبركف إخكانيـ عم
تركيا، حيث ظير   عدة في األخيرة صكران متشابية لمشاىد التسٌكؿ باسـ السكرييف في مدف

بعض األتراؾ ممف يتقنكف المغة العربية كيتسٌكلكف في شكارع أنطاكيا كعينتاب لطمب الماؿ 
 .                                                      2مف الماٌرة 

ئلسبلـ في معامبلتو مع ل ان أثر  يـعند بعض نجدكلكف ال  ،نعـ كؿ كاحد منا يدعي بأنو مسمـ
 .                                                                البلجئيف وإخكان

                                                           
1
Özden, Ş. (2013, Mayıs), “SyrianRefugees in Turkey”. 

(http://www.migrationpolicycentre.eu/docs/MPC-RR-2013-05.pdf 
2
 http://orient-news.net/ar/news_show/80957/ ( )24.3.2016  

http://www.migrationpolicycentre.eu/docs/MPC-RR-2013-05.pdf
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مشكمة بيف صاحب العمؿ كالعامؿ  فإنياىذه المشكمة اجتماعية، كلكف مع ذلؾ  صحيح أف
 .                                                              كأخبلقان  دينان 

 تكصيات لحؿ المشكمة:
ف مف غير النظر إلي لجكئيـ كمكقفيـ في تركيا، كرعاية مبادئ األخبلؽ ي(استخداـ البلجئ1

 لمعمؿ.
 ( تعييف مكظفيف لممراقبة. 2
 ( معاقبة المجرميف عقكبات رادعة، كتغريميـ غرامات باىظة.3
 ىىذه الجرائـ األخبلقية بكاسطة مؤسسة شئكف الديانة كباإلستناد إل إلى ( تنبيو الناس4

 قكلو تعالى:القرآف الكريـ يأمرنا بإإلنصاؼ كالبعد عف الظمـ في  اآليات كاألحاديث؛ ألف
ًحيىا) ـٍ كىالى تيٍفًسديكا ًفي اأٍلىٍرًض بىٍعدى ًإٍصبلى سيكا الن اسى أىٍشيىاءىىي ـٍ  فىأىٍكفيكا اٍلكىٍيؿى كىاٍلًميزىافى كىالى تىٍبخى ذىًلكي

ـٍ ًإٍف كيٍنتيـٍ ميٍؤًمنً  ٍيره لىكي  .         1(يفى خى
إلى عدـ كثيران أنو يرشدنا نجد محمد بف عبد ا صمى ا عميو كسمـ  نبينافي أحاديث ك 
 .  2 "أجره قبؿ أف يجؼ عرقو األجير كا" أعط كخاصة ظمـ العامؿ كاألجير فيقكؿ: ظمـال

 قبكؿ البلجئات القاصرات السكريات بالزكاج مف كيكؿ الرجاؿ: المبحث الثاني:
أىمية ميس؛ ألف ليذه المدينة يفي مدينة كالسكرييف ف يىذه المشكمة منتشرة بيف البلجئ لنر 

 ىذه السكريكف البلجئكف ، كقد اختارليـ حدكدية كمعبرىي منطقة حيث لبلجئيف  بالغة
 .  تركيا إلى سكريا مف اليجرة مكجات بدأت عندما فييا ليسكنكا المدينة

مف مككنة ميس يسكنكف في منازؿ يك مدينة ئيف فيبعض البلج كلكف لؤلسؼ الشديد نجد
ميس مف تسعيف ألؼ نسمة يكقد ازداد عدد سكاف ك ،الحاكيات، كبعضيـ يسكنكف في المدينة

 .  3مئة كخمسيف ألؼ نسمة بعد مكجات اليجرة ىإل
الزكاج بكيكؿ الرجاؿ  -أرامؿ كقاصرات كأكثرىف -كبعد اليجرة أرادت بعض البلجئات 

 التركي ، كمع ذلؾ أحدثت ىذه الحالة في المجتمععيشة كريمة كالمتزكجيف؛ لكي يعشف
كالقكانيف  التركي، صدمة نفسية؛ ألف الزكاج بأكثر مف زكجة ال يتكافؽ مع ثقافة المجتمع

 التركية ال تجيزه. 
                                                           

  85سورة ألعرتؾ، آٌة1

 ج أجرة تألجرتءتبن مثجه، بث2
3
http://www.bugun.com.tr/son-dakika/suriyede-yasanan-goc-dalgasi-kilisli-2069002.html, (10.03.2016). 

http://www.bugun.com.tr/son-dakika/suriyede-yasanan-goc-dalgasi-kilisli-2069002.html
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مسنكات الماضية قد ازداد مئة للطبلؽ بالنسبة بحثنا في ىذا المكضكع عممنا أف معدؿ ا كأثناء
                                                                       ميس.يفي المئة عند المتزكجيف في ك

 فقدف إلييا، أىذه المشكمة في كؿ الدكؿ البلتي لجمف إف البلجئات السكريات يعانيف 
دينار أردني لمزكاج مف ابنتيا  140ردف أراد دفع في كجو رجؿ مف األ سكرية أٌـّ  صرخت
ا، تقكؿ األـ 14ذات الػ  زالت صغيرة عمى  الك إف ابنتيا تستحؽ حياة أفضؿ مف ذلؾ،  :عامن

طفكلة آمنة كتعميـ مناسب، حتى كلك كنا الجئيف  مسؤكلية الزكاج، يجب أف أعطييا حقيا في
 .1ىنا

 تكصيات لحؿ ىذه المشكمة:
األكلية لدكرات التعميـ كالثقافة كي يحصؿ االندماج االجتماعي لبلجئيف  ى(ينبغي أف تعط1

 . 2السكرييف
 (تكعية البلجئات السكريات بندكات تثقيفية. 2
 (تعييف المكظفيف بالقكانيف الرسمية لرعاية حقكؽ البلجئات كالقاصرات السكريات.3
 ياسة االجتماعية.  (مراقبتيف كحمايتيف تحت قيادة الكزارة التركية لؤلسرة كالس4

جبارىـ عمى التسكؿ: المبحث الثالث:  استخداـ أطفاؿ البلجئيف السكرييف كا 
أطفاؿ ىـ لكف أماـ المساجد كالمتاجر كالمصارؼ، ىؤالء مف األطفاؿ يتسكٌ  نشاىد كثيران 

 التسكؿ.  ىرامة؛ كلكنيـ اآلف يجبركف عمكالمسمميف الذيف عاشكا في بمدىـ بعزة ك 
 ، كنعمـ أيضان كأخبلقيان  بشرؼ أم إنساف دينيان  التسكؿ ال يميؽ بشرؼ المسمـ كالنحف نعمـ أف ك 

ف إ :نحف؛ كلكف مع ذلؾ ال يمكننا أف نقكؿ ياعاشة كما نحتاجاإل ىأف البلجئيف يحتاجكف إل
التسكؿ كسيمة طبيعية لئلعاشة، كبالتالي التسكؿ ال يخمص اإلنساف مف الفقر كصعكبات 

قد أشرنا في بداية البحث إلى سياسة فأف نبحث عف حؿ ليذه المشكمة،  فم بد ال الحياة، إذان 
كىي تطبيؽ سياسة المعبر المفتكح دكف النظر إلى أم عرؽ، أكديف،  ؛الدكلة التركية
إف مكقؼ الدكلة التركية في سياستيا الحامية لمسكرييف البلجئيف المظمكميف  :أكمذىب، كقمنا
لممسئكلية السياسية في تاريخ الحضارة اإلسبلمية؛ كلكف بالرغـ مف ىذه  يشكؿ نمكذجان 

                                                           
1
 http://www.noonpost.net  (24.03.2016)  

2
Borrell, R. (2011), “A Review of Second Language Learning FactorsforRefugeePopulations”. 

(https://www.psych.umn.edu/assets/pdf/news/borrell.pdf). 

https://www.psych.umn.edu/assets/pdf/news/borrell.pdf
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ىذا مف الجكع كالعرم؛ فإف  كىـ يتسكلكفطفاؿ المسمميف أل تناشاىدم فإف ؛السياسة اإليجابية
 .الحقيقي تجاىيـيشير بأننا ما قمنا بكاجبنا 

مئة مف األطفاؿ الذيف يفيد أف ثبلثة كثمانيف بال الذمكقد أعجبنا تقرير منظمة )آفاد(، 
ف نسبة تدريس األطفاؿ فإمقابؿ ىذا لكف المدارس، ك  ىيسكنكف في المخيمات يذىبكف إل

 عشر بالمئة فقط.  الذيف يسكنكف خارج المخيمات أربعة
األمـ المتحدة( يتعاكف مع كزارة التعميـ لبناء المدارس الجديدة  ةؼ )منظمييكنيسمنظمة الإف 

األطفاؿ عف المدارس كالتعميـ الديني  دى عٍ بي  ألف، 1األسؼ ال تكفي كلكف ىذه المحاكالت مع
 التسكؿ. ىعم كفجبر ي كاالستجداء، بؿ ربما ف ليـ كألسرىـ التسكؿيزيٌ 

 تكصيات لحؿ ىذه المشكمة:
تقديـ اإلمكانات التعممية، فإف تعميـ األطفاؿ ينجييـ عف التسكؿ كالجيؿ، كبعد ىذا   (1

 .ككرامتو سينمك جيؿ نبيؿ يدافع عف دينو كعرضو
تمبية منظمات المجتمع المدني )كجمعيات خيرية كمؤسسات كغيرىما( لبلحتياجات   (2

جمعية فمثبلن ، التسكؿ كالذلة ىال تجبر األسرة أطفاليا عم ىاألساسية لؤلسرة؛ حت
كعشريف  ان آدكس في آدياماف حددت خمس مئة أسرة فقيرة كساعدت منيـ مئة كخمس

 .2أسرة بمحـك األضحية كاألمكاؿ كاألمتعة كالنقكد
 ىتماـ بأكالده كما ييتـ بنفسو كأكالده.المساعدة كؿ مكاطف تركي أخاه السكرم كا (3
حي تحت قيادة البمديات  مطعاـ كاألمتعة في كؿلممساعدة كمخازف لإنشاء مراكز  (4

كالكاليات؛ ألف ىذه المحاكلة تيسر المساعدة كتحث الناس عمى االىتماـ أكثر 
 بالبلجئيف كاألطفاؿ السكرييف.

 الخاتمة:
مف السكرييف البلجئيف  بسياستيا "المعبر المفتكح" آالفان  استضافتإف الدكلة التركية قد 

يـ استضاف المقيميف في المبلجئ كالمخيمات، كالبلجئكف الذيف يعيشكف في خارجيا قد
الدكلة التركية أكثر سخاء بسبعة مميارات مف  كلقد كانت، بيقمكب مفتكحةالشعب التركي 

                                                           
1
   AFAD (2013), “SyrianRefugees in Turkey: FieldSurveyResults”. Retrieved 

fromhttps://www.afad.gov.tr/Dokuman/TR/60-2013123015491-syrian-refugees-in-turkey-

2013_baski_30.12.2013_tr.pdf 
2
 https://www.facebook.com/AdiyamanAdeks (11.03.2016). 

https://www.afad.gov.tr/Dokuman/TR/60-2013123015491-syrian-refugees-in-turkey-2013_baski_30.12.2013_tr.pdf
https://www.afad.gov.tr/Dokuman/TR/60-2013123015491-syrian-refugees-in-turkey-2013_baski_30.12.2013_tr.pdf
https://www.facebook.com/AdiyamanAdeks
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 تاىذا نعترؼ أف ىذه المساعدكؿ ىذا األمر ىك الحقيقة؛ كلكف مع ك ، 1المتحدة اتالكالي
كالدكؿ ، ؛ ألف الدكلة التركية لكحدىا ال تستطيع أف تمبي احتياجاتيـتكفيال  ه االستضافةكىذ

البلجئيف  نرل بعضيـ يعمؿ ضدبؿ  ،بالنذر اليسيراألكربية ال تساعد البلجئيف إال 
أجرل محاكالت لقمب زكرؽ أكثر مف مرة دكف  يكنانيان  عسكريان  أف قاربان  ذلؾكمف  السكرييف،
ثقب زكرؽ مطاطي برمح قاـ بعمى متف سفينة عسكرية يكنانية  يكنانيان  ف جنديان أجدكل، ك 

طكيؿ كسط بحر إيجو بيف ناحية ديديـ التابعة لمحافظة أيديف التركية كجزيرة ميكرك ككريك 
  .2اليكنانية

في مساعدة إخكاننا نحف األتراؾ بالرغـ مف المكقؼ السمبي لمدكؿ األكربية ينبغي أال نتكانى ك 
 السكرييف كمعاكنتيـ، كالبحث عف حؿ لمشكمتيـ. 

أم الجئ سكرم ما ىك حممؾ؟ سييجيب ببل تردد أنو يحمـ  ناإذا سأل أننا بعد ىذاٍلنعمـ ك  
آمميف العكدة،   مف ببلدىـ ترككا كؿ شيء خمفيـ كرحمكا ، فإنيـسكرياكطنو بالعكدة إلى 
 دىـ سالميف كآمنيف.   ببل ىأف ييسر عكدتيـ إل ىمف ا تعال كنحف نرجك
 المراجع:

 (2016 شباط،) تقريرآفاد.1
https://www.afad.gov.tr/tr/IcerikDetay1.aspx?IcerikID=848&ID=16, 
)25.02.2016.( 
2. AFAD (2013), “SyrianRefugees in Turkey: FieldSurveyResults”. Retrieved 
fromhttps://www.afad.gov.tr/Dokuman/TR/60-2013123015491-syrian-
refugees-in-turkey-2013_baski_30.12.2013_tr.pdf. 
3. Borrell, R. (2011), “A Review of Second Language Learning 
FactorsforRefugeePopulations”. 
(https://www.psych.umn.edu/assets/pdf/news/borrell.pdf). 
4. حياء الكتب العربيةابف ماجو، مطبعة د ارا  . 
 .القرآف الكريـ، )ت.د.ك.( .5
6. Özden, Ş. (2013, Mayıs), “SyrianRefugees in Turkey”. 
7. (http://www.migrationpolicycentre.eu/docs/MPC-RR-2013-05.pdf). 
                                                           
1
 http://byegm.gov.tr/arabic/announcement/afad-duyuru-ar/73868 

2
 http://www.aljazeera.net/news/arabic  (24.03.2016). 

 

https://www.afad.gov.tr/tr/IcerikDetay1.aspx?IcerikID=848&ID=16
https://www.afad.gov.tr/Dokuman/TR/60-2013123015491-syrian-refugees-in-turkey-2013_baski_30.12.2013_tr.pdf
https://www.afad.gov.tr/Dokuman/TR/60-2013123015491-syrian-refugees-in-turkey-2013_baski_30.12.2013_tr.pdf
https://www.psych.umn.edu/assets/pdf/news/borrell.pdf
http://www.migrationpolicycentre.eu/docs/MPC-RR-2013-05.pdf
http://www.aljazeera.net/news/arabic
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8. http://orient-news.net/ar/news_show/80957/ ( )24.3.2016  
9.http://www.gaziantephaberler.com/turk-iscisi-out-suriyeli-isci-in-haberi-
30225.html, (14.03.2016). 
10.http://www.bugun.com.tr/son-dakika/suriyede-yasanan-goc-dalgasi-kilisli-
2069002.html, (10.03.2016). 
11. http://www.noonpost.net  (24.03.2016)  
12. https://www.facebook.com/AdiyamanAdeks (11.03.2016). 
13.http://www.aljazeera.net/news/arabic  (24.03.2016). 
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  -الزواج والوالدات –الحالة المدنية  للبلجئين السوريين 
 في مدينة باتنة بالشرق الجزائري

 الجزائر 1 باتنة جامعة -د. صباح براىمي 
 مقدمة

يعا٘ب البلجئوف اإلنسانيوف على ٥تتلف جنسياهتم عرب ٥تتلف بقاع ا١تعمورة على مٌر العصور من 
تبعات اٟترب كالتهجَت القسرم، كتدىور األكضاع االقتصادية كاالجتماعية كتردم الرعاية الصحية، كمن 

اقيُت (بعد سقوط ا١تفارقات العجيبة أف يتحوؿ ٣تتمع مضيف ألكرب عدد من البلجئُت الفلسطينُت كالعر 
النظاـ العراقي كانفجار اٟترب األىلية) ألكرب ٣تتمع مصدر لبلجئُت ُب العآب، بعد أف كقع ضحية تفاعل 
ثبلث أقطاب متنافرة: النظاـ السورم من جهة، اٞتماعات ا١تعارضة كالتنظيمات اإلرىابية (داعش) من 

السورم نفسو أماـ خيارين ال ثالث ٢تما، جهة ثانية، كالعدكاف األجنيب من جهة ثالثة، ليجد الشعب 
أك٢تا االنضماـ إٔب إحدل جبهات القتاؿ كالوقوؼ ُب طابور ا١توت، كثانيهما ا٢تركب من ثالوث ا١توت: 

 النظاـ كمؤيديو، اٞتماعات ا١تسلحة، اٞتوع. 
 تحديد موضوع الدراسة واإلطار المفاىيمي -أوال

 إشكالية الدراسة وتساؤالتها -1
البلداف ا١تضيفة أك بلداف ا١تلجأ أكضاعا متدىورة من الناحية بلجئوف السوريُت ُب ٥تتلف يعا٘ب ال

االقتصادية كقلة فرص العمل، كبالتإب عدـ قدرهتم على تلبية أبسط احتياجاهتم االجتماعية اليومية من مأكل 
األماكن اليت اختاركىا  كمشرب كملبس كدؼء ُب موسم الربد سواء كانوا ُب ا١تخيمات ا٠تاصة ّٔم أك  ُب 

كمسكن ٢تم، إاٌل أف ٣تمل تلك الظركؼ ٓب ٘تنعهم من ٦تارسة حياهتم الطبيعية عن طريق الزكاج فيما بينهم 
سنوات) ًب إ٧تاب ثبلث أطفاؿ كىو عدد كبَت بالنسبة ١تن 5 -3كإ٧تاب األطفاؿ فخبلؿ مدة سنوات اللجوء (

ة رفضت التوجو إٔب مراكز ا٢تبلؿ األٛتر اٞتزائرم كتفًتش يعيش مثل ىذه الظركؼ، خاصة كأف األسر السوري
اٟتدائق العامة كاألرصفة كمساكن ٢تا،  بعد أف نفذت منها األمواؿ اليت كانوا يستأجركف ّٔا ا١تنازؿ كالغرؼ ُب 
الفنادؽ، ٦تا اضطر بعضهم ٦تن ٓب يستطع اٟتصوؿ على عمل امتهاف التسوؿ لتلبية احتياجات أطفا٢تم من 

 كغذاء كملبس.مسكن 
من ىذا ا١تنطلق تًتكز إشكالية الدراسة حوؿ التساؤؿ التإب: ما ىو كاقع زكاج البلجئُت السورين فيما 

 بينهم ُب مدينة باتنة ُب الشرؽ اٞتزائرم؟ 
 دراسةأىمية ال -2

 تنبع أ٫تية الدراسة من:
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كازدياد ظاىرة اللجوء استمرار الوضع ا١تتأـز ُب سوريا كعدـ ظهور أم بوادر لعودة االستقرار،  -
اإلنسا٘ب للسوريُت كتبعاهتا االقتصادية كاالجتماعية بالنسبة لبلجئُت كالدكؿ ا١تضيفة على حد السواء، كاألساليب 
ا١تعتمدة من قبل البلجئُت  ُب التكيف مع الوضع: العمل ُب ما ىو متوفر من مهن أك امتهاف التسوؿ أك عمالة 

 ؿ.األطفاؿ، الزكاج كا٧تاب األطفا
فمجمل الدراسات تابعة للهيئات الدكلية  ،قلة الدراسات االجتماعية ألكضاع البلجئُت السوريُت -

أك الصحافة ا١تكتوبة، عبلـ السمعي البصرم ها إعبلمية سواء كانت عن طريق اإللؤلمم ا١تتحدة، أما التقارير فكل
 مع اختفاء شبو كلي للباحثُت االجتماعيُت كالنفسانيُت.

 هتدؼ الدراسة إٔب التعرؼ على: دراسة: أىداف ال -3
 ا٠تصائص السوسيودٯتوغرافية  لبلجئُت السوريُت الذين تزكجوا ُب اٞتزائر.  -أ 
 األسباب الكامنة لزكاجهم غَت طلب االستقرار النفسي كإ٧تاب األطفاؿ. -ب 
 رٝتيا.توثيق الزكاج  عرفيا أـ من بعضهم كىل ًب مراسيم زكاج السوريُت البلجئُت  -ج 
 تسجيل األطفاؿ الذين كلدكا ُب اٞتزائر.كيفية  -د 
 تحديد مفاىيم الدراسة -4
  :مفهوم البلجئ -4-1

اللجوء اإلنسا٘ب: " يعٍت تلك اٟتالة القانونية اليت تنشأ نتيجة ٢تجرة أعداد كبَتة من مواطٍت دكلة معينة 
نتيجة األخطار احملدقة ّٔم ُب كنزكحها بإتاه دكلة أك دكؿ ٣تاكرة لدكلتهم أك لبلداف أخرل غَت ٣تاكرة، كذلك 

بلدىم بسبب االنتهاكات ا٠تطَتة ٟتقوقهم كٟترياهتم العامة اليت تقع إما من قبل النظاـ اٟتاكم (لسبب أك آلخر) 
أك بسبب ٚتاعات مسلحة خارجة عن القانوف مع ضعف الدكلة ا١تركزية، ٦تا ينشأ عنو كضع إنسا٘ب صعب جدا 

 1كخطَت."
صراحة ُب الدين اإلسبلمي سواء ُب القرآف الكرٙب أك السنة النبوية الشريفة، كلكن ٓب يرد مفهـو اللجوء 

كردت مصطلحات أخرل ٖتمل نفس الداللة كنذكر ىنا على كجو ا٠تصوص مفهومي االستجارة كا٢تجرة ١تا 
عريف يتمتعاف بو من خصائص اللجوء ُب الفكر اٟتديث، فاالستجارة من فعل استجار أم طلب األمن، كٯتكن ت

اٞتوار ُب اإلسبلـ بأنو: "إعطاء األمن ١تلهوؼ فار إٔب دار اإلسبلـ من اضطهاد كظلم أك كضع سيء ٯتكن أف 
 2يتعرض لو."
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أما ا٢تجرة ُب ا١تفهـو العاـ فهي خركج أىل البادية إٔب ا١تدينة، أك ا٠تركج من أرض إٔب أرض أخرل، لكن 
ُت (ىجرة الصحابة الكراـ إٔب اٟتبشة، ىجرة الرسوؿ صلوات اهلل ا٢تجرة ُب التاريخ اإلسبلمي فتعٍت خركج ا١تسلم

 1عليو إٔب ا١تدينة ا١تنورة)بعيدا عن االضطهاد كالتعسف الذم لقوه من قريش، فهو ٞتوء دافعو االضطهاد الديٍت. 
على أنو:" من حق كل  1981كتنص ا١تادة التاسعة من نص اإلعبلف اإلسبلمي العا١تي ٟتقوؽ اإلنساف 

مضطهد أك مظلـو أف يلجأ إٔب حيث يأمن، ُب نطاؽ دار اإلسبلـ، كىو حق يكفلو األسبلـ لكل  مسلم
 2مضطهد أيا كانت جنسيتو أك عقيدتو أك لونو، ك٭تمل ا١تسلمُت كاجب توفَت األمن لو مىت ٞتأ إليهم".

السامية لؤلمم  ا٠تاصة بوضع البلجئُت، كاليت أدت إٔب إنشاء ا١تفوضية 1951اتفاقية العاـ  تعرؼ
بسبب خوؼ لو ما يربره من التعرض لبلضطهاد بسبب "كل من كجد ، البلجئ ىو ا١تتحدة لشؤكف البلجئُت

عرقو أك دينو أك جنسيتو أك انتمائو إٔب فئة اجتماعية معينة أك بسبب آرائو السياسية، خارج الببلد اليت ٭تمل 
 3د بسبب ىذا ا٠توؼ."جنسيتها، كال يستطيع أك ال يرغب ُب ٛتاية ذلك البل

كتضيف اتفاقية منظمة الوحدة اإلفريقية اليت ٖتكم ا١تظاىر ا٠تاصة ٔتشكبلت البلجئُت ُب إفريقيا أف لفظ 
الجئ ينطبق كذلك على كل شخص ٬تد نفسو مضطرا بسبب عدكاف أك احتبلؿ خارجي، أك سيطرة أجنبية، أك 

لبلد االصل أك ُب اراضيو كلها، أك البلد الذم ٭تمل بسبب أحداث هتدد بشكل خطَت االمن العاـ ُب جزء من ا
جنسيتو إٔب أف يًتؾ ٤تل إقامتو العادية ليبحث عن مبلذ لو ُب مكاف آخر خارج بلده األصل أك البلد الذم ٭تمل 

 4جنسيتو.
كثر دقة كمشولية أاد األكركيب ٓتصوص البلجئُت كصف كما كقدمت ا١تواثيق األكركبية الصادرة عن االٖت

، على 1967لسنة  14هـو البلجئ عما سواىا من االتفاقيات آنفة الذكر كا١تعاىدات اإلقليمية، فنص القرار ١تف
ـ إٔب ٖتمل تبعيات 1980يب عسف، كأشار االتفاؽ األكرك تحق اللجوء لؤلفراد ا١تعرضُت ٠تطر االضطهاد كال

كألزمت معاىدة "دبلن" لسنة بغرض اٟتماية للمستوفُت شركط معاىدة جنيف،  1984كذلك توصية   اللجوء
أم دكلة عضو ُب االٖتاد تعد مسؤكلة عن النظر ُب طلب حق اللجوء عندما يرغب الشخص بذلك إٔب  1990

 5 .دكلة أك اكثر من دكؿ االٖتاد األكركيب
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" البلجئ على النحو التإب :" أف األشخاص الفارين من ببلدىم بسبب هتديد نةكييعرؼ "إعبلف قرطاج
أمنهم أك حريتهم، بسبب أعماؿ العنف أك عدكاف خارجي أك نزاعات داخلية أك خرؽ عاـ ٟتقوؽ  حياهتم أك

 1.بشدة بالنظاـ العاـ ُب ببلدىم" اإلنساف، أك أية ظركؼ أخرل أخلت
 2فالبلجئ يعترب من طوائف األشخاص من ذكم الوضع ا١تهدد إما:

البلد الذم يتعرض فيو لئلضطهاد إٔب بلد على أساس فردم، كذلك بفراره كحيدا أك مع أسرتو من  -ه 
 ا١تلجأ.

أك كجزء من نزكح ٚتاعي نتيجة ألحواؿ سياسية أك دينية أك عسكرية أك غَتىا يكوف فيها عرضة  -و 
 ٠تطر االضطهاد.

كغالبا ما يرتبط اللجوء الفردم با١تواقف أك اآلراء السياسية على كجو ا٠تصوص، كىذا ما كاف سائد ُب 
ات العربية السابقة، حيث كاف يفر كل من كانت لو مواقف سياسية مناىضة للنظاـ القائم، ُب ظل أنظمة آّتمع

حُت يرتبط اللجوء اٞتماعي باألحواؿ االقتصادية كاالجتماعية كالدينية كالعسكرية (النزاعات ا١تسلحة سواء 
كضاع اإلنسانية ا١تزية السائدة ُب الداخلية اك ا٠تارجية)، مثل ٞتوء الفلسطنيُت، ا١تاليُت كالصوماليُت نتيجة األ

 بلداهنم.
من خبلؿ استقراء التعاريف السابقة لبلجئ ُب ٥تتلف ا١تواثيق الدكلية كاإلقليمية كمن خبلؿ االكضاع 
السياسية األمنية كاالقتصادية كاالجتماعية ا١تزرية اليت أصبحت تصطبغ ّٔا الدكلة السورية فإنو ٯتكننا تعريف 

و كل شخص ٭تمل اٞتنسية السورية كيقيم سابقا باألراضي السورية تعرض لبلضطهاد البلجئ السورم بأن
كالتعسف، بسبب موقفو السياسي، عرقو، ديانتو من قبل النظاـ القائم من جهة كمن قبل اٞتماعات ا١تتطرفة من 

راضي السورية خوفا جهة ثانية، كمن قبل التدخبلت األجنبية ا١تسلحة من جهة ثالثة، ٦تا أدل بو إٔب مغادرة األ
 على نفسو.
 الحالة المدنية -4-1

تعرؼ اٟتالة ا١تدنية بأهنا ٣تموع ا١تميزات كاألحداث اليت ٘تيز شخص عن غَته ُب آّتمع، كا٠تدمة 
  3العمومية تقـو بتسجيلهم كحفظهم.

لق ٔتيبلده فاٟتالة ا١تدنية بأبسط معانيها ىي ما ٯتيز شخص عن غَته ُب آّتمع من أحداث أساسية تتع
  زكاجو، طبلقو ككفاتو. 

 اإلطار النظري للدراسة -ثانيا
 دوافع اللجوء اإلنساني السوري وأسبابو  -1
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يتضح من خبلؿ تعاريف البلجئ اإلنسا٘ب سواء ُب ا١تواثيق الدكلية الرٝتية (اتفاقية األمم ا١تتحدة لعاـ 
اإلقليمية (منظمة الوحدة اإلفريقية، اتفاقية ا٠تاصُت بوضع البلجئُت) أك ُب ا١تواثيق  1967كبركتوكوؿ  1952

فرطاجنة، االٖتاد االركيب) كُب الشريعة اإلسبلمية السابقة الذكر، إٚتاعها حوؿ الدكافع الرئيسية الكامنة كراء 
ظاىرة اللجوء اإلنسا٘ب ُب ٥تتلف آّتمعات كاليت ٯتكن تلخيصها ُب انعداـ األمن كا٠توؼ على النفس كاٟتريات 

لكات بسبب االضطهاد بسبب العرؽ أك الدين أك موقفو السياسي، أك بسبب العدكاف ا١تسلح (الداخلي، كا١تمت
األجنيب)، إضافة إٔب سببُت ٗتصصت ّٔما الشريعة اإلسبلمية ك٫تا: ا٠تركج من ا١تكاف الذم عمتو البدعة، كا٠تركج 

 من األرض اليت فيها كباء.
تتشابو مع  دكافع اللجوء اإلنسا٘ب لدل كل البلجئُت من كل دكؿ أما فيما يتعلق بدكافع ٞتوء السوريُت ف

العآب، غَت أف االختبلؼ يكمن ُب األسباب الكامنة  كراء الشعور با٠توؼ كانعداـ األمن كاألماف، كٯتكن 
 1تلخيص أىم ىذه األسباب كما كردت ُب تقرير اللجنة السورية ٟتقوؽ اإلنساف فيما يلي:

 أو االعتقال المفضي إلى الموتالهرب خوفا من الموت  -أ 
كيعد سببا رئيسيا ١تغادرة معظم السوريُت لببلدىم، حيث تغيب النظاـ األمٍت كالقانوف السورم أم من 
قواعد العدالة الدنيا ا١تتعارؼ عليها دكليا، ٦تا ٬تعل اٟتق ُب اٟتياة كاٟتقوؽ األخرل موضع هتديد حقيقي، كتدافع 

 مطلوبوف لؤلجهزة األمنية ١تغادرة الببلد مع عائبلهتم فورا. االشخاص الذين يعتقدكف بأهنم
 استمرار األزمة مع المستقبل الغامض -ب 

لقد مثل ٕتاىل آّتمع الدكٕب الستمرار جرائم اٟترب ُب سوريا سببا رئيسيا ُب فقداف مبليُت البلجئُت 
عودكا معنيُت ّٔذا اٟتل حىت كلو السوريُت األمل ُب التوصل إٔب حل قريب لقضيتهم، كما أف كثَتا منهم ٓب ي

حصل، بعد أف فقدكا كل ٦تتلكاهتم ُب بلدىم، فقد ادل القصف ا١تستمر على بعض ا١تناطق إٔب دمار شامل 
١تمتلكات مئات اآلالؼ من السوريُت الذين يقطنوف تلك ا١تناطق، كبالتإب ٓب يعد بإمكاف ىؤالء العودة إٔب 

 ة ُب سوريا.ديارىم حىت كلو تغَتت الظركؼ العام
 البحث عن حل لقضية الوثائق الثبوتية -ج 

كتشكل قضية الوثائق الثبوتية كخاصة جوازات السفر سببا رئيسيا كراء توجو السوريُت للتفكَت ُب اللجوء إٔب الدكؿ 
الصناعية، حيث يعا٘ب حوإب مليو٘ب سورم على األقل من أزمة جوازات سفرىم، بعد أف انتهت لدل معظمهم 

ٞتوازات اليت ٭تملوهنا، كٓب يعد بإمكاهنم ٕتديدىا، أك ٓب يستطيعوا على جواز سفر ألكؿ مرة كخاصة صبلحيات ا
األطفاؿ منهم، كاألشخاص الذين ٓب يسبق ٢تم أف أصدركا جواز سفر كاضطركا للخركج من سوريا سريعا دكف 

هم سوؼ تدـك أياما، أك أهنم غادركا كثائقهم الثبوتية إما ألهنم غادركا على عجل، ككانوا يعتقدكف أف رحلة ٞتوئ

                                                           
1
. تلموقع تإللكترونً:  7-5. ص. 2014تلسوري تنتهثكثت فً تلوطن ومعثنثة فً تلمؽترج. تللجنة تلسورٌة لحقوق تإلنسثن، نوفمبر رحلة تللجوء   

report.pdf-content/uploads/2014/11/The-http://www.shrc.org/wp.  :02/04/2016بتثرٌخ. 

http://www.shrc.org/wp-content/uploads/2014/11/The-report.pdf
http://www.shrc.org/wp-content/uploads/2014/11/The-report.pdf
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بنية االنتقاؿ إٔب منطقة ٣تاكرة ُب داخل سوريا دكف التفكَت ُب االنتقاؿ خارجها، قبل أف تستهدؼ ا١تنطقة اليت ًب 
 اللجوء إليها.
 اإلنسانية والبحث عن حياة كريمة األسباب -د 

إذ أف البحث عن فرص حياتية أفضل  تشكل األسباب اإلنسانية عامبل أساسيا ُب حركة اللجوء حوؿ العآب،
 يشكل ىاجسا ١تعظم الناس ُب كل مكاف ُب العآب دكف استثناء.

 التسهيبلت القانونية من الدول المضيفة -ه 
أدت التسهيبلت القانونية اليت توفرىا بعض الدكؿ األركبية على كجو ا٠تصوص لبلجئُت إٔب دفع ا١تزيد من 

إليها لبلستفادة من ىذه التسهيبلت كاالمتيازات كخاصة فيما يتعلق بتسهيبلت السوريُت للتفكَت اٞتدم با٢تجرة 
 اٟتصوؿ على اٞتنسية كالتسهيبلت ا١تادية اليت تقدـ لبلجئُت.

حقوق البلجئين السوريين في المجتمعات المضيفة بين الشريعة اإلسبلمية والقانون الدولي  -2
 والواقع المعاش

لسنة النبوية الشريفة ا١تصادر الرئيسية للتشريع ُب آّتمع اإلسبلمي انطبلقا من كوف القرآف الكرٙب كا
(اللجوء  اإلجارةكا١تنهاج القوٙب الذم ينتهجو ا١تسلموف ُب حياهتم، فقد اعتمد الدارسوف الفقهاء ُب تقنُت عملية 

ة كأحاديث نبوية شريفة اإلنسا٘ب) كٖتديد طبيعة ا١تستجَتين كحقوقهم كإلتزاماهتم، على ماكرد فيهما من آيات قرآني
توضح كتبُت تلك اٟتقوؽ ا١تنبثقة عن الرٛتة اليت خص ّٔا اهلل سبحانو كتعأب عباده ا١تستضعفُت من ا١تسلمُت 

 1كغَتىم، كفيما يلي تلخيص ألىم تلك اٟتقوؽ كبصورة موجزة:
 حق البلجئ ُب دخوؿ دار اإلسبلـ كاإلقامة فيها قدر اٟتاجة  -أ 
 حفظ عرضو ،حفظ عقلو، حفظ نفسو، حفظ دينو :حق البلجئ ُب -ب 
 حق البلجئ ُب اٗتاذ السكن ا١تناسب -ج 
 حق البلجئ ُب التعامل كا١تلكية -د 
 حق البلجئ ُب اٟترية الشخصية -ق 
 حق البلجئ ُب أف يرث كيورث -ك 
    حق البلجئ ُب عدـ إعادتو إٔب دكلة االضطهاد -ز 
 حق البلجئ ُب التعليم -ح 

أما ا١تواثيق كا١تعاىدات الدكلية كاإلقليمية فقد اعتمدت ُب كضع الكثَت من اٟتقوؽ ا٠تاصة بالبلجئُت 
باالعتماد على قوانُت حقوؽ اإلنساف كاليت تتعلق بآدميتو كإنسانيتو بالدرجة األكٔب مع بعض اٟتقوؽ اليت تتعلق 

                                                           
1
 . )بتصرؾ(176-172صالح تلدٌن فرج. مرجع سثبق. ص.   
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خيص أىم اٟتقوؽ اليت تضمنتها اتفاقية األمم ا١تتحدة باٟتالة االستثنائية اليت يعيشوهنا ُب بلد ا١تلجأ، كٯتكن تل
 1ا٠تاصُت بوضع البلجئُت باختصار: 1967كبركتوكوؿ عاـ  1951لعاـ 
 ُب عدـ إعادتو إٔب دكلة االضطهادحق البلجئ  -أ 
 حق البلجئ ُب ا١تساكاة كعدـ التمييز -ب 
 حق البلجئ ُب التنقل ْترية -ج 
 حق البلجئ ُب العودة -د 
 حق البلجئ ُب التعويض -ق 
 حق البلجئ ُب التعليم الرٝتي -ك 
 حق البلجئ ُب الرعاية الصحية -ز 
 حق البلجئ ُب التجنس -ح 
 اٟتق ُب استخراج الوثائق الشخصية من بطاقة ىوية ككثائق السفر -ط 
 حق البلجئ ُب العمل كما يًتتب عليو من حقوؽ ككاجبات -م 
 حق البلجئ ُب اإلسكاف -ؾ 
 ة كالصناعيةحق البلجئ ُب ا١تلكية ا١تنقولة كغَت ا١تنقولة كالفني -ؿ 

ٓب ٗتتلف ا١تواثيق كالقوانُت الدكلية كاإلقليمية كالشريعة اإلسبلمية (ما جاء ُب الكتاب كالسنة) من حيث 
مضموف اٟتقوؽ كجوىرىا اليت خصت ّٔا البلجئ اإلنسا٘ب ُب ٥تتلف بقاع ا١تعمورة، إال ما تعلق بالفوارؽ الزمانية 

الشخصية من بطاقة ىوية كجواز سفر، كما ترتب عن العمل من حقوؽ كا١تتغَتات آّتمعية اٟتديثة مثل الوثائق 
مثل الضماف االجتماعي ككاجبات مثل دفع الضرائب، أك ما تعلق با١تلكية الفكرية كالفنية الصناعية، ككذلك ما 

 ية الغربية.تعلق بالتجنس با١تعٌت الصريح، فالشريعة اإلسبلمية كانت السباقة ّتوىر قضية اللجوء من القوانُت الوضع
رغم تصديق بعض الدكؿ ا١تضيفة بصورة قانونية كحىت تارٮتو ٓب يأخذ أم من السوريُت صفة "الجئ" 

االتفاقيات كالربكتوكوالت الدكلية، كذلك بسبب هترب الدكؿ من التزاماهتا كخوفها من زيادة عدد النازحُت ببلدىم 
د اإلنسانية كآّازر كىدـ البيوت كحرقها كسياسة كاٞترائم ض عنف غَت ا١تسبوؽ الذم تشهده سوريانتيجة لل

أكثر ٦تا قد ف عمر الثورة قد يطوؿ باإلضافة إٔب أ ،األرض احملركقة كالتهجَت القسرم اليت يتبعو النظاـ السورم
حتية كاالقتصاد كسوؽ العمل كالتضخم كزيادة األسعار كغَتىا من الضغوط اليت قد يشكل عبئ على البٌت الت

 2ة نزكح أعداد كبَتة من السكاف كبقاءىم فًتة طويلة ُب البلد ا١تضيف.ٖتصل نتيج

                                                           
1
-6. تلمفوضٌة تلسثمٌة لألمم تلمتحدة لشإون تلالجبٌن. ص. تلخثصٌن بوضع تلالجبٌن 1967وبروتوكول عثم  1951تتفثقٌة تالمم تلمتحدة لعثم   

18. 

arabic.org/4d11b3026.html-http://www.unhcr :10/04/2016. بتثرٌخ. 
2
. مإسسة تلحوتر 3725"تلالجبون تلسورٌون: هل هم الجبون..نثزحون..طثلبو لجوء..أم ضٌوؾ؟". نثدٌة حسن تلعبد هللا. تلحوتر تلمتدمن، تلعدد   

 .29/03/2016. بتثرٌخ: http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=307286. تلموقع تإللكترونً: 2012تلمتمدن. 

http://www.unhcr-arabic.org/4d11b3026.html
http://www.unhcr-arabic.org/4d11b3026.html
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=307286
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كتعد الدكلة اٞتزائرية من بُت الدكؿ العربية القلة اليت أمضت على اتفاقيات األمم ا١تتحدة ا٠تاصة بوضع 
) نفس اإلعبلف الصريح: 1989/1996/2016البلجئُت، حيث تضمن الدستور اٞتزائرم ُب إصدارتو الثبلث (

، باإلضافة إٔب 1ال ٯتكن بأم حاؿ من األحواؿ أف يسلم أك يطرد الجئ سياسي يتمتع قانونا ْتق اللجوء""
 28يق اتفاقية جنيف بتاريخ الذم يضبط إجراءات تطب 1963 جويلية 28بتاريخ  63374رقم قانوف الر اصدإ

ا٠تاصة بوضع البلجئُت كالذم ٭تدث مكتبا بوزارة ا٠تارجية ٮتتص ْتماية البلجئُت كعدٯتي  1958 جويلية
 .اٞتنسية كما ٭تدد مشموالتو ك٭تدث أيضا ٞتنة ١تراجعة أحكاـ ا١تكتب

 24كبلغ عدد البلجئُت السوريُت الذين كصلوا إٔب اٞتزائر بصورة رٝتية منذ توتر األكضاع بسوريا حوإب 
كىو تقريبا إٚتإب عدد البلجئُت السوريُت  2سورم، حسب كزيرة التضامن كقضايا األسرة كا١ترأة، ألف الجئ

الجئ  24055ا١توجودين ُب مشاؿ إفريقيا حسب ا١تفوضية السامية لؤلمم ا١تتحدة لشؤكف البلجئُت كا١تقدر ب: 
ُب  249,726ئان ُب تركيا، الج  1,805,255ُب مشاؿ إفريقيا كىي أصغر نسبة با١تقارنة مع دكؿ اٞتوار: 

مبليُت الجئ  4، أم ما يفوؽ ُب لبناف 1,172,753ُب مصر  132,375، ُب األردف 629,128، العراؽ
كال يشمل ىذا الرقم طلبات اللجوء اليت يفوؽ عددىا ، 2015سورم ُب السداسي األكؿ من عاـ 

 3،توطينهم من ا١تنطقة ُب أماكن أخرل طلب كاليت قدمها سوريوف ُب أكركبا كآالؼ آخرين أيعيد 270,000الػ
 2016.4مليوف الجئ  ُب شهر فيفرم  4,7ليصل إٔب 
ألف) أقل من نصف ٣تمل البلجئُت ا١توجودين على الًتاب  24ك٘تثل نسبة البلجئُت السوريُت ( 

. منتشرين ُب ألفا الجئ من الصحراء الغربية، فلسطُت، مإب، النيجر كسوريا 55اٞتزائرم كا١تقدر عددىم ْتوإب 
الواليات الكربل بالدرجة األكٔب، كرافضُت اإلقامة ُب مراكز اإليواء اليت يديرىا ا٢تبلؿ األٛتر اٞتزائرم مفضلُت 

عائلة سورية  100التنقل ْترية عرب ٥تتلف كاليات الوطن، حيث ٭تتضن مركز اإليواء ا١توجود بالعاصمة اٞتزائرية 
 5مركزين آخرين. فقط، كعدد قليل آخر من العازبُت ُب

كعلى الرغم من إمضاء اٞتزائر اتفاقية األمم ا١تتحدة ا٠تاصة بالبلجئُت، إال أهنا ال تتعامل مع البلجئُت 
السوريُت بصفتهم القانونية كبلجئُت، كإ٪تا من منطلق القوانُت الرٝتية اليت ٖتدد العبلقات بُت البلدين خاصة مع 

د ككجود السفارة السورية على تراب اٞتزائر، كلكن ذلك ٓب ٯتنعها من معاملة استمرار النظاـ السورم ُب إدارة الببل
                                                           

 
1
. p://www.joradp.dz/TRV/ACons.pdfhtt. تلموقع تإللكترونً للجرٌدة تلرسمٌة: 10. ص. 2016من تلدستور تلجزتبري  83تلمثدة  

 .02/04/2016بتثرٌخ: 
2
. 08/09/2015ألؾ الجا سوري فً تلجزتبر". ع، بوشرٌؾ.  جرٌدة تلشروق تلٌومً.  24"  

lhttp://www.echoroukonline.com/ara/articles/254471.htm :03/04/2016. بتثرٌخ. 
3
جوٌلٌة  9مالٌٌن للمرة تَولى" تلمفوضٌة تلسثمٌة  لألمم تلمتحدة لشإون تلالجبٌن.. جنٌؾ  4"إجمثلً عدد تلالجبٌن تلسورٌٌن ٌتخطى حثجز تلـ   

 .30/04/2016. بتثرٌخ: arabic.org/559e1dde6.html-http://www.unhcr. تلموقع تإللكترونً: 2015
4
. تلموقع 5. ص. 2016"تلهجرة تلقسرٌة فً تلمنطقة تلعربٌة: نظرة عثمة حول تألزمة وجهود جثمعة تلدول تلعربٌة". جثمعة تلدولة تلعربٌة.   

تإللكترونً: 
-http://www.lasportal.org/ar/sectors/dep/PublishingImages/Lists/Versions/AllItems/forced%20migration

PDF.pdf . 
5
. تلموقع 70/09/2015خثلد بودٌة. جرٌدة تلخبر تلٌومٌة. ألؾ الجا سوري وإفرٌقً فً تلجزتبر، تلنثزحون ٌرفضون مرتكز تإلٌوتء".  55"  

.   .http://www.elkhabar.com/press/article/89831/55%D8%A3%D9%84%D9%81/.../.qp9mjLtJ.dpbsتإللكترونً: 

 .05/04.2016ٌخ: بتثر

http://www.joradp.dz/TRV/ACons.pdf
http://www.echoroukonline.com/ara/articles/254471.html
http://www.echoroukonline.com/ara/articles/254471.html
http://www.unhcr-arabic.org/559e1dde6.html
http://www.lasportal.org/ar/sectors/dep/PublishingImages/Lists/Versions/AllItems/forced%20migration-PDF.pdf
http://www.lasportal.org/ar/sectors/dep/PublishingImages/Lists/Versions/AllItems/forced%20migration-PDF.pdf
http://www.elkhabar.com/press/article/89831/55%D8%A3%D9%84%D9%81/.../.qp9mjLtJ.dpbs


 تركيب-م، جبهعة أديبهبى14/5/2016-13 األحببث العلوية احملكوة املشبركة يف املؤمتر العلوي الدويل األول: الالجئوى السوريوى بني الواقع واملأهول

612 
 

السوريُت معاملة الضيوؼ األعزاء على القلب حكومة كشعبا، كمنحهم جوىر اٟتقوؽ اليت حددهتا ا١تواثيق الدكلية 
ن ٭تتاجها، تسهيل كالتشريعات اإلسبلمية، كذلك من خبلؿ توفَت مراكز لئليواء كاإلطعاـ كالرعاية الصحية ١ت

٘تدرس األطفاؿ ١تن يرغب ُب ذلك بدكف شهادة مدرسية كًب اشًتاط تصريح شرُب من الوٕب فقط إلثبات ا١تستول 
باإلضافة إٔب أف سوؽ العمل مفتوح لكل مواطن سورم الجئ باٞتزائر، كأف قوانُت العمل  1الدراسي للتلميذ،

بشكل طبيعي سواء األعماؿ اٟترة أك التجارة، باإلضافة إٔب عدـ  اٞتزائرية تتيح الفرصة للسوريُت ٔتمارسة العمل
التعرض إٔب البلجئُت الذين فضلوا التنقل ْترية كامتهنوا أحيانا التسوؿ، كما دعت لذلك كزيرة التضامن كقضايا 

سوؿ خاصة كأف األسرة كا١ترأة من خبلؿ ٗتفيف إجراءات التفتيش كا١تراقبة على العائبلت السورية اليت تلجأ إٔب الت
 2معظمها لديو أطفاؿ صغار، معتربة أف ىذه العائبلت ٓب تلجأ للتسوؿ إال بعد ما عانتو من كيبلت.

كلكن بعد التدىور األخَت للوضع ُب سوريا كبركز التنظيات اإلرىابية أك ما يسمى بداعش، كتوعد ىذه 
األخَتة اٞتزائر كخاصة بعد األحداث األخَتة ا١تتعلقة باألسلحة ا١تهربة اليت كجدت على الًتاب اٞتزائرم كإعبلف 

ية كالبحرية، قررت السلطات اٞتزائرية فرض التأشَتة حالة الطوارئ القصول على ٥تتلف اٟتدكد اٞتزائرية الربية كاٞتو 
كقامت على السوريُت بعد أف كانت غَت مفركضة ١تدة أربع سنوات على التوإب أم منذ اندالع االزمة ُب سوريا 

بصفة رٝتية، خوفا من حدكث بعض ا١تشاكل ُب اٞتزائر كتهريب لؤلمواؿ كمنحها  إالٌ ٔتنعهم من الدخوؿ إليها 
 سوريا، ككذا دخوؿ بعض األطراؼ يشتبو بتورطهم ُب تدىور األمن ُب اٞتزائر أك تشكيل خبليا لئلرىاب ُب

ًب إحصاء عدد قليل من السوريُت القادمُت  أنو أكد ٦تثل اٞتالية السورية ُب اٞتزائرك ٖتت غطاء اللجوء،  إرىابية
،ليستقر العدد سوريا 60حىت  50حدكد العدد إٔب إٔب اٞتزائر بعد قرار فرض التأشَتة على السورين، حيث كصل 

 3الجئ سورم. 15000-8000اٟتإب لبلجئُت ما بُت 
 تغير نمط الزواج للسوريين في المجتمعين األصلي والمضيف بعد األزمة -3

برغم رياح التطور اليت طالت كل مرافق اٟتياة تقريبا ال يزاؿ بعض من ىذه التقاليد كالعادات ٥تتزنا ُب 
عمق الذاكرة الشعبية كالوجداف اٞتمعي للناس، ٓب تطلها صرعات التغيَت كٓب تؤثر عليها أشكاؿ العصرنة ا٢تجينة 

العرس ٗتتلف من منطقة إٔب أخرل ُب آّتمع السورم كالغريبة عن ىويتنا كموركثنا االجتماعي، كإذا كانت تقاليد 
كُب بعض التفاصيل اليت تركز عليها جهة دكف أخرل، فإف ىذا االختبلؼ كالتنوع ُب الطقوس االحتفالية بليلة 
العمر ُب ٛتص (كغَتىا من ٤تافظات سوريا) ال يعٍت عدـ توحدىا كتشأّها ُب ا١تراحل كا١تراسيم، كتشكل ىذه 

                                                           
1
. تلموقع تإللكترونً: 06/09/2015"تلالجبون تلسورٌون: تلجزتبر فً تلقلج...لكن تلمستقبل فً أروبث". عوٌمر إٌمثن. جرٌدة تلشروق تلٌومٌة.   

icles/254254.htmlhttp://www.echoroukonline.com/ara/art :04/04/2016. بتثرٌخ. 
2
 ألؾ الجا سوري فً تلجزتبر". ع، بوشرٌؾ. مرجع سثبق. 24"   

3
. تلموقع 15/04/2015"ممثل تلجثلٌة تلسورٌة: فرض تلتؤشٌرة قلّص عدد تلالجبٌن بثلجزتبر". رحمة حٌقون. جرٌدة تلمحور تلٌومً.   
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دثا متميزا يسمح باللقاء كالتوحد العائلي كالتعارؼ بُت الذين ال ينتموف إٔب العائلة نفسها إضافة إٔب أنو ا١تناسبة ح
  1فرصة إلظهار ا١تهارات ُب الرقص كالغناء كا١تشاركة ُب التعبَت عن الفرح.

لعربية، مع كال ٗتتلف عادات كتقاليد الزكاج ُب آّتمع السورم ُب عمومها عنها ُب ٥تتلف آّتمعات ا
بعض االختبلفات ُب الطقوس ال غَت، ألف آّتمعات العربية تستمد تلك العادات كالتقاليد من خصائص آّتمع 
اإلسبلمي كشركط الزكاج فيو من خطبة، كمهر، ككليمة، ُب حُت ٘تيزت آّتمعات اليت خضعت للسيطرة العثمانية 

 يلة اٟتناء للعركس كالعريس مثبل.ٟتقبة زمنية طويلة ببعض الطقوس ا١تتشأّة مثل ل
التاريخ الرٝتي للحراؾ االجتماعي الذم حدث ُب سوريا كما نتج عنو من تبعيات  2011كتعد سنة 

سياسية كاقتصادية كاجتماعية كثقافية، ا١تنعرج ا٠تطَت ُب اٟتياة االجتماعية اليومية للسوريُت سواء الذين فضلوا 
إٔب مناطق داخلية من األراضي السورية اليت تعترب األكثر أمنا، أك البلجئُت  البقاء ُب ببلدىم، أك الذين نزحوا

ا١تنتشرين ُب دكؿ اٞتوار أك مشاؿ إفريقيا أك أركبا...، يعيشوف حياة الفقر ا١تدقع: نقص ُب الغذاء، نقص الرعاية 
، ٖتوؿ ا١تدارس ١تراكز إيواء الصحية كانعدامها ُب بعض ا١تناطق حيث ٖتولت ا١تستشفيات كا١تراكز الصحية إٔب ركاـ

األسر النازحة من ا١تناطق ا١تنكوبة، نقص ُب الوظائف كا١تهن اليت ٯتكن أف يقتاتوا منها، كا١تشكل األساسي ىو 
غياب ا١تعيل األساسي (الزكج، أك األب أك األخ األكرب) سواء بسبب كفاتو، أك انضمامو إٔب اٞتماعات ا١تسلحة 

 ينتمي ٞتيش النظاـ نفسو، كٖتوؿ ىذا الدكر ١تن ىم دكنو: األـ، األطفاؿ. ا١تعارضة للنظاـ أك كجندم
كعلى الرغم من ىذه الظركؼ القاسية اليت يعيشها الشعب السورم سواء داخليا أك ُب بلد ا١تلجأ، إاٌل أف 

، بعد 2012ذلك ٓب يثبط عزٯتتو كرغبتو الطبيعية ُب الزكاج كا٧تاب األطفاؿ، خاصة ُب األشهر األخَتة من عاـ 
أف تيقنوا أف الوضع مستمر كليس استثنائي يدـك أياما أك رٔتا بضع أشهر فقط، ٦تا أدل إٔب ارتفاع حاالت الزكاج 
من جديد كالذم ترافق بدركه مع ارتفاع عدد ا١ترملُت الذين خسركا شركائهم ُب اٟترب، حيث يذىب خبَت 

السيد مهاب العمر بأف: " ىناؾ ارتفاع ُب حاالت  الشؤكف  الشرعية كالقانونية ُب إحدل ٤تاكم مشاؿ حلب
حالة زكاج يوميا بريف حلب الشمإب، كما أف قوانُت الزكاج ُب سوريا تغَتت 150الزكاج حيث تسجل ما يفوؽ 

بعد الثورة حيث كاف يوثق الزكاج ُب احملكمة الشرعية قبل الثورة، أما اآلف فيوثق ُب ا٢تيئة الشرعية كيعطى كبل من 
كال ٮتتلف األمر بالنسبة للسوريُت ا١توجودين على ا٠تط األكؿ من 2ُت صكوؾ كأصوال الزكاج كدفًت العائلة ".الزكج

جبهة القتاؿ بُت ا١تسلحُت ا١تعارضُت كالقوات النظامية، حيث ذىب أبو عبد الرٛتن السورم القاضي الشرعى 
 25ق الواقعة ٖتت سيطرهتا بأنو عقد قراف أكثر من أحدل أبرز احملاكم الشرعية إلدارة الشؤكف القانونية ُب ا١تناط

عقد آخر، حيث يشَت إٔب أف طريقة تفكَت األىإب اختلفت بشكل كبَت بعد الثورة،  35قرانا، كشهد على 
كبشكل رئيسي شركط ا١توافقة على العريس كاليت تتمحور حوؿ دراستو كعملو كمستواه االجتماعي، لكن اآلف 
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ب العائبلت ىو كوف الشاب ا١تتقدـ ثائرا منخرطا ُب األعماؿ ا١تسلحة ضد النظاـ، أك الغالب أصبح معيار أغل
مهتٌما بإسقاطو كأضعف اإلٯتاف. كما كأف طلبات ا١تهور أصبحت رمزية كباتت الطلبات التقليدية من مقدـ 

 1كمؤخر مإب شبو معدكمة.
كا إليها كخاصة الدكؿ العربية على كجو نفس الوضع يعيشو البلجئُت السوريُت ُب ٥تتلف الدكؿ اليت إلتجأ

ا٠تصوص، حيث ٓب ٘تنعهم ظركفهم السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية من الزكاج، بل كانت ُب الغالب الدافع 
األساسي للكثَت من الز٬تات اليت حصلت ُب بلد ا١تلجأ، سواء أكانت موفقة أـ ٣ترد إٕتار بالبشر ٖتت مسمى 

َت من التقارير اإلعبلمية، مع تغَت ُب العادات كالتقاليد كطقوس الزكاج كرٔتا بإمكاننا السًت على حد تعبَت الكث
القوؿ كصلت إٔب أدٗب مستوياهتا، لكن البلفت للنظر ُب زكاج البلجئُت ىو بركز زكاج القاصرات كبقوة، على 

السورية ٘تنع الزكاج ا١تبكر، الرغم من أف ىذا النوع من الزكاج ٓب يكن استثناءا ُب سوريا، كٓب تكن القوانُت 
فالصبلحيات ا١تمنوحة للقضاة كانت كال تزاؿ تكفي الجتثاث طفبلت بعمر الوركد من ٤تيطهن الطفوٕب كٖتويلهن 
إٔب ٣تتمع اٟترٙب بُت ليلة كضحاىاػ فكيف ىي اٟتاؿ ُب ظل غياب القوانُت كُب ظل الظركؼ االقتصادية ا٠تانقة 

 كتشًتل، بل طوؽ ٧تاة ك٫تي تتخذه العائبلت للفرار من شبح الفقر الذم ٭تيط ّٔا.اليت ٖتوؿ األطفاؿ سلعا تباع 
إٔب أف ثلث الز٬تات  2014كتشَت دراسة أجرهتا منظمة اليونيسكو حوؿ الزكاج ا١تبكر ُب األردف عاـ 

، كتصبح 2011، أم ضعف معدالت الزكاج سنة 18السوريات ُب ٥تيمات األردف ىن لفتيات دكف سن 
سنة أمهات، ٦تا يسبب الضرر ألجسداىن. كما ارتفعت نسبة  13-12ت اللواٌب تًتاكح أعمارىن بُت الفتيا

مليوف طفل داخل سوريا  2,9مليوف طفل سورم منذ بداية النزاع ُب سوريا، منهم  3,7ا١تواليد، حيث كلد 
 2 ألف ُب بلداف اللجوء. 811ك

 :  للدراسة ميدانيال األطار -ثالثا
تًتكز الدراسة بصورة أساسية كسط مدينة باتنة (دكف ملحقاهتا)، كنظرا  النتشار  المجال المكاني:  -1

البلجئُت السوريُت ُب ُب ٥تتلف األحياء، فقد توجب علينا االنتقاؿ عربىا ْتثا عنهم، ليتحدد بعد ذلك ا١توقع 
دراسة ّتانب مركز عربكؽ مد٘ب التابع الرئيسي كالذم توجد فيو تلك العائبلت السورية كاليت ٗتدـ موضوع ال

 كسط ا١تدينة.  2ٞتامعة باتنة 
بعد اٟتصوؿ على ا١توافقة ا١تبدئية من ا٢تيئة العلمية للمؤ٘تر بتاريخ  المجال الزمني:  -2

بدأت رحلة البحث عن البلجئُت السوريُت الذم ٮتدموف موضوع الدراسة، كارتبطت الدراسة  15/03/2016
ر مفردات الدراسة، حيث تؤثر العوامل ا١تناخية على تواجدىم خاصة مع كجود أطفاؿ رضع ا١تيدانية ٔتدل تواف

بصحبتهم، ٦تا أدل إٔب قصر ا١تدة الزمنية اليت ًب إجراء ا١تقاببلت فيها، حيث اختفىت العائبلت ١تدة أسبوع كامل 
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يوما،  18لزمنية للدراسة إٔب بسبب ىطوؿ األمطار كالربد القارس، ٍب عاكدكا الظهور بعدىا ٦تا قٌلص ا١تدة ا
كاختلفت ا١تدة الزمنية اليت ًب قضاؤىا مع كل مفردة باختبلؼ قابليتها إلجراء ا١تقابلة ما بُت ساعة إٔب ساعتُت 

 كنصف على أكثر تقدير.
ًب استخداـ منهج دراسة اٟتالة، ألنو األنسب لدراسة حالة البلجئُت السوريُت  المنهج المستخدم: -3

 فيما بينهم ُب بلد اللجوء (اٞتزائر) كأ٧تبوا أطفاال ُب بعض اٟتاالت.الذين تزكجوا 
ًب االعتماد على اسًتاتيجية عينة كرة الثلج، ألهنا األنسب مع ٣تتمع دراسة غَت عينة الدراسة وحجمها:  -4

يها معركؼ كغَت ٤تدد ا١تعآب كليس لدية موقع ثابت، حيث تقربت الباحثة من أسرة سورية تتكوف من أـ كابنت
الصغَتتُت ُب السن ا١تتزكجتُت كبطفلُت رضيعُت، كتبُت أهنما تزكجتا ُب اٞتزائر كأ٧تبتا صغَتيهما ُب مدينة باتنة، 

حاالت زكاج رٝتي أنتج أطفاؿ، كثبلث حاالت  5ككانتا النقطة ا١ترجعية للحاالت ا١تشأّة ٢تما، كاليت قدرت بػ 
 ف أطفاؿ، كحالة كاحدة لزكاج عرُب أنتج طفبل.زكاج عرُب ُب انتظار تثبيت الزكاج الرٝتي دك 

 استراتيجيات جمع البيانات: -5
 المقابلة -5-1

ا١تقابلة ا١تفتوحة اٞتماعية (٤تاكلة كسب كد كطمأنينة البلجئات) ُب بداية إجراء الدراسة ًب االعتماد على 
بعدىا خاصة ما يتعلق بالعادات  خاصة فيما يتعلق بالظركؼ العامة اليت عاشها البلجئوف ُب سوريا قبل االزمة ٍب

 كالتقاليد ُب ٣تملها، ٍب الظركؼ اليت يعيشوهنا حاليا كا١تشكبلت اليت يعانوهنا باستمرار.
ٍب انتقلنا إٔب ا١تقابلة ا١تتعمقة الفردية ا١تقننة نوعا ما ُب ما ٮتص عبلقات الزكاج كإ٧تاب األطفاؿ، كًب 

ة من الوقت قدر ا١تستطاع، مع ترؾ آّاؿ مفتوح إلضافة أسئلة فرعية ٖتضَت ٣تموعة من  األسئلة العامة لبلستفاد
 أك إمكانية اسًتساؿ ا١تبحوثات ُب الكبلـ.

 المبلحظة -5-2
أثناء إجراء ا١تقاببلت ا١تفتوحة اٞتماعية ًب مبلحظة سلوكيات ا١تبحوثات اليت انطبعت با٠توؼ الدائم 

أبدين ٗتوفا مٍت بسبب حالة الطوارئ األمنية كخاصة فيما يتعلق كحرصهن على انتقاء الكبلـ  قدر ا١تستطاع، كقد 
بوضع البلجئُت السوريُت كاحتمالية كجود عناصر من التنظيمات اإلرىابية قد تسللت ضمن أفئدة البلجئُت 

ة السوريُت، ٦تا جعلهن يكذبن حوؿ ا١تنطقة اليت جاؤكا منها، فتقريبا أزمعوا على أهنم قدموا من العاصمة السوري
كالشاـ فقط إلبعاد الشبهة اإلرىابية عنهم، رغم ٤تاكالٌب ا١تتعددة إلقناعهم بأ٘ب أقـو بدراسة علمية ال غَت، 

 كليست ٕب عبلقة باٞتهات األمنية.
 تحليل البيانات -6

 الخصائص السوسيوديموغرافية  للبلجئين السوريين الذين تزوجوا في الجزائر. -أ 
من خبلؿ ا١تقاببلت ا١تفتوحة اٞتماعية كا١تعمقة الفردية اليت أجريت مع  البلجئات السوريات اللواٌب 

سنة  18تزكجن ُب اٞتزائر، تبُت أف سن ٜتس حاالت من الزكاج  يفوؽ السن القانو٘ب للزكاج ُب اٞتزائر كا١تقدر بػ 
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طوبات ُب بلدىن، ثبلث حاالت منهن سنة، كقد كن ٥ت 21-19بالنسبة للفتاة حيث يًتاكح سنهن مابُت 
زكاجهن رٝتي موثق ُب السفارة السورية، كحالتُت زكاجهما عرُب ُب انتظار الرد من السفارة فيما ٮتص التوثيق، 

 حالة كاحدة لديها طفل كاحد غَت مسجل بدكره.
اٞتزائر  سنة، تزكجن ُب 17-14حاالت كيًتاكح سنهن ما بُت  4الفئة الثانية فئة القاصرات عددىن 

 اثنتاف زكاجهن رٝتي موثق ُب السفارة السورية، كاثنتاف عرُب ُب انتظار التوثيق الرٝتي كبدكف أطفاؿ.
أما فيما يتعلق با١تستول التعليمي فهو بُت مستول االبتدائي كاإلعدادم على أقصى تقدير  اإلعدادم 

ا١تدرسة اإلعدادية عند بداية األزمة)،  سنة، (كن يدرسن ُب 21-19للفئة األكٔب اليت يًتاكح سنها ما بُت 
 كا١تستول اإلبتدائي لفئة القاصرات. 

)، أما 2) على ا٠تصوص مع كجود كالدين فقط (4البلجئات القاصرات معظمهن كن بصحبة أمهاهتن (
 ا١تخطوبات سابقا فكن بصحبة ا٠تطيب، ثبلث منهم مع أىلو، كاثناف بدكف صحبة األىل.

ينة ك٣تتمع الدراسة من البلجئات السوريات ا١تتواجدات ُب مدينة باتنة ىن تبُت أف كل مفردات الع
على حد قو٢تن، حيث توجو أغلب  مسلمات، نفس الشيء بالنسبة ١تعظم البلجئُت ا١توجودين ُب اٞتزائر

 ا١تسيحيُت إٔب الدكؿ األركبية كمصر كاألردف حيث تنتشر الديانة ا١تسيحية بكثرة.
قة اٞتغرافية اليت جاؤكا منها من سوريا فقد اكدت البلجئات بأهنن من العاصمة أما فيما يتعلق با١تنط

 دمشق كضواحيها كالشاـ، كما كسبق الذكر.
معظم البلجئات السوريات ٯتتهن التسوؿ من أجل تلبية متطلبات أسرىن كا١تشاركة ُب ٖتمل األعباء 

ٯتتهن التسوؿ بصورة يومية، اثناف منهما عند  العائلية، كسبع الجئات من أصل تسع الجئات من مفردات العينة
اٟتاجة فقط بسبب حالتهما الصحية. كُب سؤالنا ٢تن حوؿ توجههن ٨تو التسوؿ كعدـ البحث عن عمل أجنب 
ٚتيعهن أف ا١تهن اليت ٯتكنهن العمل فيها ىي كخادمات ُب البيوت، كىن يتجننب ذلك خوفا من تعرضهن 

 البيوت مغلقة أما الشوارع مفتوحة.للتحرش اٞتنسي ُب تلك البيوت، ف
من حيث ا١تسكن يتوزع مفردات العينة بُت حيُت شعبيُت على أطراؼ مدينة باتنة ك٫تا حي كشيدة 
بالقرب من ا١تنطقة الصناعية كحي بوعقاؿ، حيث تستأجر ٣تموعة من البلجئات منزال من عدة غرؼ، تستفرد  

كوف ُب مصاريف اإل٬تار كاألكل كدفع فاتورة الكهرباء كا١تاء، أما كل أسرة صغَتة زكج كزكجة بغرفة كاحدة، كيتشار 
 بالنسبة لؤلسر اليت يغيب عنها األب فقد اجتمعت البلجئات ُب غرفة كاحدة لتخفيض فاتورة الكراء.

 دوافع زواج البلجئين السورين فيما بينهم  -ب 
ة األمهات كاٟتموات إٔب أف أٚتعت ا١تقاببلت ا١تفتوحة اٞتماعية اليت أجريت ١تفردات العينة بصحب

الدكافع الرئيسية للزكاج ُب بلد ا١تلجأ خاصة من كجهة نظر أمهات مفردات العينة ىي السًت كاحملافظة على النسل 
ُب ظل استمرار الوضع ا١تتأـز ُب سوريا كضركرة التكيف مع ا١تتغَتات الراىنة، حيث يشرف ُب ما يتعلق بالسًت بأف 

هتن الفتيات من التعرض للتحرش كٖتو٢تن إٔب مطمع ألصحاب النفوس الضعيفة أك ٦تن خوفهن ا١تستمر على بنا
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يقتنصوف الفرص من حاالت الضعف اليت يعيشها اآلخركف، ىي ما دفعت ّٔن إٔب تزك٬تهن ُب مثل ىذه 
 الظركؼ، كحوؿ كوف الفتيات قاصرات ٓب يكن ذلك بشيء منكر ُب سوريا كبلداف ا١تشرؽ، بدليل ًب التوثيق

فتيات قاصرات، كيضفن أنو من كاجب الشعب السورم أينما كجد سواء ُب بلد األصل أك ُب  4الرٝتي لزكاج  
البلداف ا١تضيفة ا١تختلفة أف يستمر ُب التناسل بسبب حاالت الوفيات الكثَتة اليت قصمت ظهر آّتمع السورم 

الشباب ىم على جبهات القتاؿ ما بُت  فأصبح يتكوف ُب عمومو من نساء كأطفاؿ ككبار السن، كما تبقى من
 ٚتاعات معارضة مسلحة كجيش نظامي.

أما ا١تقاببلت ا١تعمقة اليت أجريت مع البلجئات مفردات العينة، فأضفن عما قالتو أمهاهتن عن السًت   
ف كاحملافظة على النسل دافع طلب االستقرار النفسي ُب ظل عدـ االستقرار الذم يعيشو البلجئُت على ٥تتل

األصعدة السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية ُب بلد ا١تلجأ بالدرجة األكٔب، على الرغم من أف زكاجهن ٓب يكن 
على مستول أحبلمهن من حيث العادات كالتقاليد خاصة طقوس العرس اليت تنطبع ُب ذاكرة الفتاة طواؿ حياهتا،  

ماعات ا١تسلحة كمعها العدكاف األجنيب على ما كل تلك األحبلـ اليت قصفتها قنابل اٞتيش السورم كقضت اٞت
 تبقى من آماؿ حوؿ الرجوع إٔب سوريا يوما ما... 

 زواج السوريين البلجئين بين العادات والتقاليد والوضع الراىنمراسيم   -ج 
رغم أف الكثَت من التقارير اإلعبلمية تؤكد أف اٟترب ُب سوريا ٓب تغَت تقاليد كعادات الزكاج ُب سوريا من 
حيث ا٠تطبة كا١تهر كالذىب كا١تسكن ا١تستقل للعركسُت، كإ٪تا نزلت ّٔا إٔب أدٗب ا١تستويات الرمزية، خطبة 
مقتصرة على كجود أىل العركسُت فقط ُب حالة بقائهم على قيد اٟتياة أصبل، فكثَتا من الز٬تات اقتصرت على 

من ا١تبالغ ا١تالية الطائلة إٔب مبلغ مإب رمزم العريس كأىل العركس أك العكس العركس كأىل العريس، ٖتوؿ ا١تهر 
كقد ٮتتفي ُب اكثر اٟتاالت، كما حلت الفضة ٤تل الذىب، كأصبح اقتناء مسكن خاص من سابع ا١تستحيبلت، 
لكنها من جهة أخرل قضت بصورة كلية على طقوسو من حيث إقامة األفراح كالليإب ا١تبلح، ارتداء الفستاف 

كل تلك الطقوس ذىبت ُب مهب الريح، أصبح ا٢تدؼ األساسي ىو ٚتع رأسُت ُب اٟتبلؿ األبيض، كجود الزفة،  
 كانتهى.

كالوضع ُب بلداف ا١تلجأ أسوأ حاال، حيث تؤكد معظم مفردات العينة أف اٟترب ٓب تغَت من عادات 
كتقاليد كطقوس الزكاج ُب بلد ا١تلجأ بل نسفتها نسفا، ذلك أهنن ٓب يلتزمن ُب ز٬تاهتن بأم عادة أك تقليد متوارث 

مهات لفتاة قاصر أهنا ىي من عرضت لديهن ُب سوريا حيث ٗتلُت عن مراسيم ا٠تطبة كُب ذلك تقوؿ إحدل األ
على زكج ابنتها أف يتزكج ّٔا، طلبا للسًت كأضافت أف الفىت ال يتعدل سنو السابع عشر، كقد كعدتو ٔتساعدتو ُب 
ٖتمل أعباء إ٬تار الغرفة كتدبر بعض ا١تفركشات ٢تم من احملسنُت، كتضيف مفردات العينة أف ما حاز ُب أنفسهن 

اف الزفاؼ فقد كانا من ا١تقدسات لديهن يتفنن ُب اختيار٫تا لشهور عدة نظرا أل٫تيتهما ىو خاًب الزكاج كفست
ا١تعنوية بالنسبة إليهن، أما ا١تهر فلم يعد من شركط الزكاج، كبذلك تقلصت تلك مراسيم الزكاج ُب إعبلف نية 

لرٝتية كتقدٙب طلب الزكاج إٔب االرتباط كإ٬تاد القبوؿ من الطرؼ اآلخر، كالدخوؿ ُب مارتوف استخراج الوثائق ا
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السفارة السورية ُب اٞتزائر، حيث يدفعن مبالغ مالية لوسيط يقـو بتلك العملية، كيتشاركن تلك األعباء ا١تالية فيما 
بينهم، كُب حالة كوف طالب الزكاج من ا٢تاربُت من النظاـ يتم رفض ا١توافقة على الزكاج مباشرة، كما يتم رفض 

الشخصية اليت ٭تتاجوهنا كتجديد ىوياهتم أك جوازات سفرىم كعقاب ٢تم، كُب ظل عدـ تطبيق استخراج الوثائق 
اٞتزائر قانوف اللجوء على السوريُت كبالتإب حرماهنم من اسخراج الوثائق من اٞتزائر ٬تعل الكثَت من السوريُت 

 سبهم. يتزكجوف عرفيا كالكثَت منهم أ٧تب أطفاال بدكف أكراؽ ثبوتية كال ما يضمن ن
 تسجيل األطفال الذين ولدوا في الجزائر. -د 

إف مارتوف استخراج الوثائق من أجل التوثيق الرٝتي للزكاج ىو أصعب عقبة ُب حياة البلجئُت السوريُت، 
فبمجرد موافقة السلطات السورية على الزكاج كاستخراج عقود الزكاج كالدفًت العائلي، باستطاعتهم تسجيل 

ن ُب السفارة السورية أيضا، كيتكفل عادة الوسيط بالتنقل إٔب العاصمة اٞتزائرية لتسجيل األطفاؿ بكل بساطة لك
ا١تولود بعد أخذ شهادة من مستشفى األمومة كالطفل كالدفًت العائلي لؤلبوين، كقد تأخذ ا١تعاملة اإلدارية من 

الطفل يتم، على العكس  أسبوع إٔب شهر حسب حجم األعماؿ ُب السفارة، لكن ا١تهم ُب النهاية أف تسجيل
بالنسبة للموافقة على الزكاج كتسجيلو، فهناؾ حالة كحيدة من مفردات العينة تزكجت عرفيا ُب انتظار توثيق 
زكاجهم الرٝتي ُب السفارة لكنها أ٧تبت طفبل قبل حدكث ذلك، كا١تشكلة أهنا متخوفة من عدـ ا١توافقة على 

لقيو أمر االلتحاؽ باٞتيش السورم، ٦تا يرجح احتمالية اعتباره ىاربا زكاجها بسبب أف زكجها غادر الببلد بعد ت
 من قبل النظاـ. 

 الدراسة نتائج -7
يتعلق زكاج البلجئُت السوريُت ُب بلد ا١تلجأ ٤تل الدراسة بالبلجئات الفتٌيات، ُب حُت ال تتزكج  -أ 

 البلجئات األرامل ا١تتقدمات نوعا ما ُب العمر لضماف طوؿ فًتة اإلخصاب.   
يعترب السًت كاحملافظة على النسل كطلب االستقرار النفسي االجتماعي الدكافع الرئيسية لزكاج  -ب 

 البلجئُت السوريُت فيما بينهم ُب بلد ا١تلجأ.
  .خففت األزمة من عادات كتقاليد كمراسيم الزكاج ُب سوريا لكنها ٓب ٘تنعها -ج 
  بلد ا١تلجأ.جئُت السوريُت ُبطمست اٟترب ُب سوريا كل عادات كتقاليد كمراسيم زكاج البل -د 
يعا٘ب البلجئوف السوريُت من بَتكقراطية استخراج الوثائق كتوثيق الزكاج كتسجيل األطفاؿ اٞتدد ُب  -ه 

 سفارهتا ُب بلد ا١تلجأ.
 خاتمة

إٔب مىت تستمر األكضاع االقتصادية كاالجتماعية ا١تًتدية اليت يعيشها البلجئوف السوريوف ُب ٣تتمعات 
قائمة على قانوف حقوؽ اإلنساف، القانوف الربا٘ب كليس الوضعي؟ ىل ٯتكننا فعبل أف نتحدث كنفتخر بإسبلميتنا 

داف ا١تسلمُت؟ ىل يعقل أف يرفض طلب دكف  ٦تارسة؟ ىل يعقل أف هتاف كرامة ا١تسلمُت ا١تستضعفُت ُب بل
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البلجئوف السوريوف االستئماف ببيت اهلل اٟتراـ؟ ىذه األسئلة رأيتها ُب عيوف البلجئُت السوريُت كٓب أٝتعها منهم،  
 كانت كأسهم قاتلة تنزؿ كالصاعقة على أذ٘ب، كلؤلسف ٓب أملك ٢تا أم إجابة. 
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 http://resportal.iugaza.edu.ps/articles/  :02/04/2016بتاريخ. 
. 08/09/2015ألف الجئ سورم ُب اٞتزائر". ع، بوشريف.  جريدة الشركؽ اليومي.  24" .3

71.htmlhttp://www.echoroukonline.com/ara/articles/2544 :بتاريخ .
03/04/2016. 

ألف الجئ سورم كإفريقي ُب اٞتزائر، النازحوف يرفضوف مراكز اإليواء". خالد بودية. جريدة ا٠ترب اليومية.  55"   .4
. ا١توقع اإللكًتك٘ب: 70/09/2015

http://www.elkhabar.com/press/article/89831/55%D8%A3%D9%84%D9%8
1/.../.qp9mjLtJ.dpbs.   :05/04.2016. بتاريخ. 

. 2016آذار  14"أثر ٜتس سنوات من اٟترب على أطفاؿ سوريا كطفولتهم". اليونيسف.    .5
-REPORT-content/uploads/2016/03/SYRIA5Y-http://www.shrc.org/wp

Ar.pdf-MARCH-12 :05/04/2016. بتاريخ. 
مبليُت للمرة اآلكٔب" ا١تفوضية السامية  لؤلمم ا١تتحدة لشؤكف  4"إٚتإب عدد البلجئُت السوريُت يتخطى حاجز الػ .6
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 البلجئوف السوريوف: بيف واقع القرارات وواقع الحاؿ

 تركيا -جامعة آرتوقمو -د. عبدالحميـ عبداهلل 
 

كثيػػر مػػف السػػكرييف، لػػيس فقػػط مػػف بقػػي مػػنيـ فػػي بحيػػاة العػػت سػػبؿ خػػبلؿ السػػنكات الخمػػس السػػابقة، تقطٌ 
الداخؿ، بؿ أيضان المبلييف الذيف ىربكا إلى دكؿ مجاكرة أك بعيدة، بحثان عف األماف، كىذه المأساة ال تخفى 

 عمى أحد.
احتضػنت القسػط األكبػر مػف البلجئػيف السػكرييف، كأف  القسػط األكبػر  كمما ال شػؾ  فيػو أف الحككمػة التركيػة

مػػف ىػػذا المجمػػكع البشػػرم يعػػيش فػػي كاليػػات الشػػريط الحػػدكدم القريبػػة مػػف الحػػدكد السػػكرية، كىػػـ يعيشػػكف 
حالة مؤقتة بانتظار الفرج، كعمى أمؿ العكدة إلى ببلدىـ، لكف ىذه الحالة المؤقتة طالت أكثػر مػف المتكق ػع 

 ميا أخطاء، كطفٍت عمى السطح، ثـ تطك رت إلى مشكبلت مع الشعب التركي المضيؼ. كتخم

كتشير إحصاءات سابقة إلى  أف عدد البلجئيف السكرييف فػي تركيػا يصػؿ إلػى مػا يزيػد عمػى  مميػكنيف، مػا 
 .%50.2%، كمػف النسػاء نحػك 49.8كتبمغ نسبة البلجئيف السكرييف مف الرجاؿ نحػك  بيف الجئو كمقيـ، 

 667لبلجئيف السكرييف المقٌيديف رسػميان كالبلجئػيف فػي مرحمػة القيػد داخػؿ تركيػا، نحػك مميػكف ك  كيبمغ عددي 
 سكرم، عممان أف  ىذا العدد مرش ح لبلزدياد كؿ  يكـ. 636ألؼ ك

. كعػػف أعػػداد السػػكرييف المقٌيػػديف 453ألػػؼ ك 224كيبمػػغ أعػػداد السػػكرييف داخػػؿ المخيمػػات التركيػػة نحػػك 
   1سكرم. 183ألؼ ك 443نحك  خارج المخٌيمات، فتصؿ أعدادىـ إلى رسميان 

  .% مف عدد الشعب التركي3.5ؿ أصبح عدد سكاف السكرييف في تركيا يشكٌ  كبشكؿ آخر: فقد
سػتنبكؿ، كبػاقي الكاليػات بنسػب قميمػة، كممػا ال شػؾ  فيػو  كيتكزع العدد بشكؿو رئيس في الكاليػات الحدكديػة كا 

الكبيػػر الػػذم يعػػيش حالػػة مؤقتػػة بانتظػػار الفػػرج، ، كعمػػى أمػػؿ العػػكدة إلػػى ببلدىػػـ، لكػػف ىػػذه أف  ىػػذا العػػدد 
الحالة المؤقتة طالت أكثر مف المتكق ع كتخمميا أخطاء،  كطفٍت عمى السطح، ثـ تطك رت إلى مشكبلت مع 

 لتركية أيضا.الشعب التركي المضيؼ، كشٌكمت تحديا حقيقيا أماـ الشعبيف التركي كالسكرم كالحككمة ا
كقػد قامػت الحككمػة التركيػػة مشػككرة بػالكثير لبلجئػػيف السػكرييف، كذلمػت الكثيػر مػػف الصػعكبات التػي تكاجػػو 
البلجئيف في تركيا، كمف ذلؾ إصدار تصاريح عمؿ كتحديػد حػٌدا أدنػى لؤلجػكر، كتػأميف الطبابػة كالصػحة، 

كمػة مػف مشػكبلت، لكػف  كػؿ  مػا قامػت بػو كالتعميـ في بعض المناطؽ .. إلخ، رب مػا بحػدكد مػا رصػدت الحك
، كفػي ىػذا البحػث الحككمة لـ يينًو معاناة السكرييف؛ إذ يكجد مشكبلت أخرل لـ يتـ االنتباه إلييا حتػى اآلف

 نمقي الضكء عمى بعض المشكبلت التي تؤىرٍّؽ الكثيريف.

 كلعٌمي أقدٍّـ بالقصة التالية كمدخؿو لحديث عف مشكبلت البلجئيف:
                                                           
1
 http://www.turkey-post.net/p-40178/ 
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"، حيث كصؿ إلى ألمانيا منذ سػبعة شػيكر كحصػؿ عمػى اإلقامػة بعػد 21خميؿ عف تجربتو لػ"عربييتحدث 
ـٌ الشمؿ لزكجتو كأبنائو  .نحك ثبلثة أشير، كىك يحاكؿ منذ مدة الحصكؿ عمى ل

ـٌ الشػمؿ التػي  :يقكؿ خميؿ "حصمت عمى اإلقامة بشكؿ سريع منذ أكثر مف أربعة شيكر، كبػدأت بمعاممػة لػ
مكجػػكدة لػػدم، كال يمكػػف إتمػػاـ المعاممػػة  لػػـ تكػػف بعػػض األكراؽ المطمكبػػة، لكػػف  تتطمػػب الكثيػػر مػػف األكراؽ

رارا الحصػكؿ مػ ، كحاكلػتعمٌي أف أحصػؿ عمييػا مػف دكائػر النفػكس فػي منػاطؽ النظػاـكاف دكنو، كبالتالي 
عمى تمؾ األكراؽ عبػر معػارؼ لػي يقيمػكف فػي منػاطؽ النظػاـ، فػرفض معظميػـ مسػاعدتي فػي ذلػؾ كػكني 

كػػررت المحػػاكالت بشػػتى الكسػػائؿ، إلػػى أف ، فمطمكبػػا لمنظػػاـ منػػذ بػػدايات االحتجاجػػات الشػػعبية فػػي سػػكريا
ة )في سػكريا(، لكنػو فشػؿ فػي كصمت إلى أحد معقبي المعامبلت الذم قاـ بدكره باستخراج األكراؽ المطمكب

تصػػديقيا، كأخبػػره المكظػػؼ أف اسػػمي معمػػـ كمطمػػكب كخػػارج عػػف القػػانكف، كال يمكػػف لػػو أف يصػػادؽ عمػػى 
مػرة تقػديـ أكراؽ "غيػر نظاميػة"، شػبيية  تحاكل، ك تمؾ األكراؽ. كال زلت حائرا باحثا عف الحؿ حتى المحظة

ف رفضػػػت اسػػػتبلـ األكراؽ مػػػف أسػػػرتو، حيػػػث اكتشػػػؼ بػػػاألكراؽ المطمكبػػػة، لكػػػف السػػػفارة األلمانيػػػة فػػػي لبنػػػا
 مػف رغـ، عمػى الػالمكظؼ أنيا "أكراؽ مزيفة"، كأعطاه ميمة محددة لتأميف أكراؽ أصمية صػادرة عػف النظػاـ

أننػي أمتمػػؾ دفتػر عائمػػة نظػػامي غيػر مزيػػؼ كمتػرجـ لمغػػة األلمانيػػة، بحيػث يعتبػػر كافيػا إلثبػػات أف مقػػدمي 
، إال أف المػكظفيف فػي السػفارة )األلمانيػة( يصػركف عمػى إخػراج قيػد عػائمي طمب الفيزا ىػـ زكجتػي كأطفػالي

صادر عف سجبلت النفكس )في سكريا(". كتابع متسائبل: "كيؼ يطمبكف مني أكراقا صادرة عف النظاـ كأنا 
أصبل خرجت مف سكريا كأصبحت الجئا؛ ألنني مطمكب مف كؿ السػمطات األمنيػة التابعػة لػو كىػـ يعممػكف 

 1بذلؾ؟
 

كعندما بدأت بيذا البحث ذىبتي إلى مديرية اليجرة كقابمت المكظؼ المسؤكؿ، كأخبرتو أنني بصػدد البحػث 
في مشكبلت البلجئيف اإلدارية، فأخبرني أنو ال يكجد مشػكبلت عمػى اإلطػبلؽ... إال مشػكمة جػكاز السػفر، 

و كػؿ مػف: عػدـ تخثُّػر الػدـ، كالحقيقة أف  مشكمة جكاز السفر، مثؿ مشكمة مرض السكرم، الذم يختبئ خمفػ
كالضػػػغط ، كضػػػعؼ البصػػػر، كأمػػػراض الكمػػػى التػػػي تتطػػػك ر حتػػػى تصػػػؿ إلػػػى حػػػدٍّ الفشػػػؿ الكمػػػكم، كتػػػكرُّـ 

 األطراؼ، كتصمُّب الشراييف، كنكبات القمب.
كفيما يمي رصده لجانب مف المشكبلت التي أحصيتيا، كأظفُّ أف  ما يقاؿ عف مشكبلت السػكرييف فػي تركيػا 

 مشكبلتيـ في الدكؿ األخرل أيضا.يقاؿ عف 

 والوثائؽ الرسمية جوازات السفرمشكمة 
تكثيؽ أحػكاليـ الشخصػية، كمعػامبلت في جم ة صعكبات  بمداف المجكءسكريكف في البلجئكف اليكاجو 
ـٌ شػػمؿ عػػائبلتيـكثيػػرة منيػػا:  يتمثػػؿ جانػػب منيػػا بػػاألكراؽ كالكثػػائؽ المطمكبػػة، ال سػػيما أف بعػػض ىػػذه ك  ،لػػ
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الرسػػمية ييشػػترط أف تكػػكف صػػادرة عػػف مؤسسػػات النظػػاـ السػػكرم كدكائػػره الحككميػػة، كىػػك مػػا لػػيس  الكثػػائؽ
 .متاحا لمكثير مف السكرييف، كمف ذلؾ جكاز السفر

كيشير "عرفاف" إلى أف العديد مف الدكؿ لـ تعد تمنح أسرة البلجئ كثائؽ سفر مؤقتة الستخداميا في 
كمنيا األلمانية، تطالب البلجئ السػكرم بالحصػكؿ عمػى جػكازات سػفر رحمة لـ الشمؿ، بؿ بدأت السفارات، 

ـٌ الشػمؿ، "كىػذه الجػكازات مػف أيػف ستصػدر؟ بالتأكيػد ليسػت مػف  لكؿ أفراد عائمتو، حتى تتـ المكافقػة عمػى لػ
تػأميف  : "إٌنػو يمكػف كيقػكؿ ."جكازات المعارضة السكرية، بؿ ىـ يصركف عمى أف تككف مػف إصػدار النظػاـ

دكالر عمػى كػؿ جػكاز، كبالتػالي فػإف  2000فر ألفراد أسرتؾ، كلكف السماسرة في دمشؽ يطمبػكف جكازات س
ألػػؼ دكالر ثمػػف جػػكازات"، مضػػيفا: "يبػػدك أف لػػـ شػػممنا لػػف  12زكجتػػي كأطفػػالي الخمسػػة يحتػػاجكف حػػكالي 

 .1قكلويككف ىنا، بؿ سيككف قريبا في تركيا؛ ألنني سأعكد إف لـ أجد حبل في القريب العاجؿ"، كفؽ 

  األحواؿ الشخصيةمشكمة توثيؽ 

، ال يكجػد أم بنػد يشػير إلػى 1950بحسب ميثاؽ األمـ المتحدة، الخاص بحقػكؽ البلجئػيف، كالصػادر عػاـ 
كبغػض النظػر عػف أف الحككمػة التركيػة أطمقػت  كفالة حقكؽ البلجئيف المتعمقة بقانكف األحكاؿ الشخصػية. 

السػػكرييف المقيمػػيف عمػػى أراضػػييا، فإنػػو حتػػى صػػفة المجػػكء، كمػػا تسػػمية "ضػػيكؼ"، كلػػيس "الجئػػيف"، عمػػى 
يترتػػػب عمييػػػا مػػػف حقػػػكؽ، ال تعػػػالج ىػػػذا النػػػكع مػػػف المشػػػاكؿ. فالنظػػػاـ األساسػػػي لػػػػ"مفكضية األمػػػـ المتحػػػدة 
لشؤكف البلجئيف"، يكفؿ لكؿ الجئ حؽ الحياة كالحماية مف أم خطر ييدد حياتو، باإلضافة لضػماف حريػة 

 2 كشعائره الدينية فقط.ممارسة معتقداتو 

 كالزواج والطبلؽ والوالدات المناسبات

تػنص الفقػرة "ب" مػف المػػادة السػابعة لػػ"كثيقة حقػػكؽ البلجئػيف" عمػى التػالي: "تعتػػرؼ السػمطات فػي الدكلػػة،  
التي يقػيـ فييػا البلجػئ الحاصػؿ عمػى إقامػة رسػمية فػي تمػؾ البمػد بػذات الحقػكؽ كالكاجبػات التػي تػنجـ عػف 

 جنسية البمد".التمتع ب

كبنػػاء عمػػى تمػػؾ الفقػػرة، ىػػؿ يسػػتطيع السػػكرم الحاصػػؿ عمػػى إقامػػة رسػػمية فػػي تركيػػا المجػػكء إلػػى القضػػاء 
 التركي؟ كىؿ يتـ تطبيؽ قانكف األحكاؿ الشخصية التركي في الفصؿ كفي حؿ ىذه المشاكؿ؟

ف، أم الحاصػميف عمػى يجيب المحػامي التركػي طرقػاف دازكر عمػى ذلػؾ بػالقكؿ: "بالنسػبة لمسػكرييف المقيمػي
إقامة في الدكلة التركية، فتػتـ معػامبلت الػزكاج كالطػبلؽ فػي المحػاكـ التركيػة، كفػؽ قػانكف األحػكاؿ المدنيػة 
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التركي. أما بالنسبة لمسكرييف المقيميف خارج المخيمات، كبطريقة غير شرعية، فبل يكجػد أم قػانكف يحكػـ، 
 كالمقيميف".ألنيـ باألصؿ غير مسجميف في سجبلت البلجئيف 

كفي ما يتعمؽ بالسكرييف داخؿ المخيمات، يكضح المحامي التركي: "ىػؤالء ال يمكػف معػاممتيـ معاممػة مػف 
يممؾ إقامة رسمية، فيـ الجئكف كليـ قكانيف خاصة بيـ، فأغمب حاالت الزكاج كالطبلؽ تػتـ داخػؿ المخػيـ 

 1بيت عقكد زكاجيـ في المحاكـ التركية".بػ "كرقة" يعقدىا رجؿ ديف، كطالما أنيـ الجئكف ال يمكنيـ تث
 كىذا يعني باختصار: أٌنو لـ ينتبو إلى ىذه القضية، كبالتالي ال يكجد ليا تكثيؽ.

ر المشػػاكؿ التػػى تكاجػػػو البلجئػػيف السػػكرييف داخػػؿ تركيػػا، ىػػي مشػػكمة القيػػػد بػػمػػف أكلعػػؿ  ىػػذه المشػػكمة ك   
كالتكثيؽ لؤلحكاؿ الشخصية التي تطرأ عمى حياتيـ، فحاالت الزكاج كالطػبلؽ كالػكالدات ككػذلؾ الكفػاة كميػا 

 .جدا كىي لندرتيا ال تيشكٍّؿ شيئاحاالت تفتقر إلى التكثيؽ الرسمي الحككمي، إال في حدكد نادرة 

 مشكمة الزكاج:ب لبدايةكا

كفي السنكات الخمس المنصرمة حدىثى الكثير مف حاالت الزكاج، كبقي تكثيؽ ىذه الزيجػات  يقتصػر عمػى 
ف ىػػذا العقػػد فػػي  عقػػدو شػػرعي عػػف طريػػؽ رجػػؿ شػػرعي يحفػػظ صػػيغة العػػرض كالقبػػكؿ، كبعػػض األحيػػاف يػػدك 

 ة.كرقة ال قيمة ليا مف دكف التسجيؿ الرسمي المعترؼ بيذه الكاقع
أٌما التكثيؽ الرسمي في تركيا فيككف إٌما عف طريؽ القنصػمية السػكرية فػي إسػتنبكؿ أك عػف طريػؽ البمػديات 
التركية، كىك في كبل الحالتيف يحتاج أكؿ ما يحتاج إلى جكازات السفر باإلضافة إلى شركط كأكراؽ كرسـك 

 تتعدل حاجز األلؼ ليرة تركية. 
 :تثبيت الزكاج عمييـ اتباع الخطكات التاليةكبالنسبة لمسكرييف المقبميف عمى 

اسػػتخراج إخػػراج قيػػد مػػف سػػكريا مصػػدؽ مػػف كزارة الخارجيػػة .. أك .. شػػيادة عػػازب مػػف القنصػػمية  .1
 السكرية في اسطنبكؿ .. لمعركسيف

 ترجمة إخراجي القيد إلى المغة التركية لدل ترجماف محمؼ  .2
 ر ( العدؿ ) نكت كاالصمييف لدل كاتب تصديؽ إخراجي القيد المترجميف .3
 تصديؽ اخراجي القيد األصمييف لدل القنصمية السكرية .4
 تصديؽ اخراجي القيد األصمييف لدل كالي اسطنبكؿ  .5
شػػػيكر كال تنفػػع اإلقامػػػة اك اليكيػػػة  3يجػػب أف يكػػػكف تػػاريخ دخػػػكؿ العركسػػػيف إلػػى تركيػػػا لػػـ يتعػػػد  .6

 التركية 
، ى كالصفحة الثانيػة " لػدل ترجمػاف محمػؼترجمة جكازات السفر إلى المغة التركية " الصفحة األكل .7

 ر ( ت المترجمة لدل كاتب العدؿ ) نكتتصديؽ صكر الجكازاك 
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 صكرة شعاعية  .8
 تحميؿ دـ . .9

 ر ( ر منزؿ مصدؽ مف كاتب العدؿ ) نكتاستخراج عقد ايجا .10
 صكر شخصية لكؿ مف العركسيف  إحضار  .11
 ليرة تركية 569رسـك عقد القراف في البمدية  .12

 1. الرسـك كتسميـ األكراؽ يتـ اعطاء مكعد الستبلـ دفتر العائمةكبعد دفع 

 الطبلؽ:
مثمما أسمفنا بالحػديث عػف كاقعػة الػزكاج كعػدـ التكثيػؽ الرسػمي، نتحػٌدث عػف كاقعػة الطػبلؽ، ففػي السػنكات 
الخمػػس المنصػػرمة حػػدثت كاقعػػات طػػبلؽ مػػف دكف تكثيػػؽ رسػػمي فػػي أيػػة دائػػرة أحػػكاؿ مدنيػػة، كىػػذا األمػػر 

عميػػو مػػا يترتٌػػب مػػف حقػػكؽ كالتزامػػات ماديػػة كمعنكيػػة، ككاجػػب اإلنفػػاؽ عمػػى األكالد مػػف ًقبىػػؿ أبػػييـ،  يترتٌػػب
كحٌؽ المطٌمقة في زكاجو آخر، كخركجيػا مػف تكزيػع اإلرث... كمػا إلػى ذلػؾ، فػإذا مػا كانػت الزكجػة متزكجػة 

شرع مطٌمقةه تستطيع أٍف مف قبؿي بزكاج رسمي مقٌيد، ككقعت كاقعة الطبلؽ بشكؿ غير رسمي، فيي بحكـ ال
تتزك ج فكر انتياء عٌدتيا الشرعية، لكنيا مف حيث القانكف كاإلجراء الرسمي ال تستطيع ذلؾ ألنيػا فػي حكػـ 
ف فعمػٍت تكػكف كمػف تقػكـ بتعػدد األزكاج، فضػبلن عػف أٌف  المتزكجة في كاقع اإلجراءات كالكثائؽ الرسمية، كا 

 ينكر طبلقو، كقد حدثت مثؿ ىذه الحاالت. –دكف تكثيؽ  ألٌنو يعمـ أٌف طبلقو مف –بعض األزكاج 
كفػػػي كزارة العػػػدؿ، التػػػي أنشػػػئت مػػػؤخران فػػػي الحككمػػػة السػػػكرية المؤقتػػػة، ال يكجػػػد أم قػػػانكف فاعػػػؿ لؤلحػػػكاؿ 

 الشخصية كالمدنية، خاص بالبلجئيف السكرييف حتى اآلف.
رؤل مسػػتقبمية لضػػبط كقكننػػة ىػػذه  "كلػػدل االستفسػػار مػػف المكتػػب اإلعبلمػػي لمػػكزارة، عمػػا إذا كانػػت ىنػػاؾ

نشػػاء مكاتػػب قانكنيػػة  المشػػاكؿ، جػػاء الػػرد بػػأف "كزارة العػػدؿ كيمفػػت مػػؤخران بمباشػػرة العمػػؿ بالسػػجؿ المػػدني، كا 
تػػػدير شػػػؤكف السػػػكرييف المتعمقػػػة بيػػػذا الخصػػػكص. كسػػػيككف مػػػف ضػػػمف ميػػػاـ الػػػكزارة، تنظػػػيـ ىػػػذه الكقػػػائع 

 2راؼ كميا".كتكثيقيا، كممارسة دكرىا في ضماف حقكؽ األط

 الوالدات:

فػػي ظػػؿٍّ مػػا تقػػد ـ غيػػاب آليػػة التكثيػػؽ كالقيػػد، كمػػف خػػبلؿ الرصػػد السػػابؽ لصػػعكبات تكثيػػؽ كاقعػػات الػػزكاج 
كالطبلؽ، تبرز عندنا مشكمة أكبر كأخطر كىي مشػكمة الػكالدات الجديػدة، كالسػؤاؿ الػذم يراكدنػا: لمػاذا تعػد 

ـى تختمؼ عف   سابقتييا؟ىذه المشكمة ىي األخطر؟ كب

                                                           
1
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كالجكاب بسيط كيسير: كذلؾ ألف البالغيف الذيف تزكجكا أك انفصمكا عندىـ إثباتات قيد أك عمى األقؿ ىكية 
شخصية، أك أم شيء يثبت أنيـ كائنات حية مف ذكم الجنسية السػكرية، أٌمػا مكاليػد الخػارج فيفتقػركف إلػى 

 بل.كؿ ما يثبت أنيـ مكلكدكف أصبل، إذف ىـ في حكـ المعدـك أص
كىذه المشكمة تخٌص جميع السكرييف المتزكجيف قديما أك المتزكجيف حديثا في بمػداف المجػكء الػذيف يفكػركف 

 باإلنجاب، أك حدث عندىـ الحمؿ كاإلنجاب دكف أف يفكٍّركا فيو أك يخطٍّطكا لو، 
% 70أف  ألػؼ طفػؿ فػي دكؿ الجػكار، ك  50كفي إحصاءات لؤلمػـ المتحػدة قبػؿ سػنتيف أٌكػدت كالدة حػكالي 

لػدكا فػي تركيػػا ال يحممػكف مػف إثبػات إال بطاقػػة  مػف مكاليػد لبنػاف ال يممكػكف حتػػى شػيادة كالدة، كأف  الػذيف كي
لػػدكا فػػي المنػػاطؽ الخارجػػة عػػف سػػيطرة  ذا مػػا أضػػفنا إلػػى ىػػؤالء األطفػػاؿ الػػذيف كي المجػػكء التركيػػة الكيممػػؾ، كا 

ػر الػذيف انفصػمكا عػف النظاـ، كىػـ فػي نفػس الحكػـ مػف حيػث التكثيػؽ كالقيػد المػ دني، ككػذلؾ األطفػاؿ القص 
ذا ما أضفنا إلى ذلؾ تتالي السنكات كدكاـ الصراع كأعدنا الحسابات مػرة  ذكييـ بسبب الكفاة أك الضياع، كا 
أخػػرل اتجػػاه الفئػػات الطفميػػة الثبلثػػة: المكلػػكدكف فػػي الخػػارج كالمكلػػكدكف فػػي الػػداخؿ خػػارج سػػيطرة النظػػاـ، 

 اقديف لذكييـ، شعرنا أننا أماـ كارثة إنسانية تيدد جيبل كامبل بحرمانيـ مف الجنسية.كاألطفاؿ القٌصر الف

كىؤالء األطفاؿ غير المسجميف معرضكف بشكؿ خاص النعداـ الجنسية، كسيفتقركف إلى األدكات األساسية 
 .ئؼ مسػتقببلالتي تثبت انتماءىـ، كقد ييحرمكف أيضان مف الرعاية الصػحية كالتعمػيـ، كالحصػكؿ عمػى الكظػا

كىـ يكاجيكف اآلف خطران متزايدان مف االسػتغبلؿ، كاسػتغبلليـ فػي تجػارة الجػنس أك التبنػي غيػر القػانكني أك 
 1 عمالة األطفاؿ.

دقػائؽ فػي  10قالػت فيػو: إف طفػبل بػدكف جنسػية يكلػد كػؿ  -ففي تقرير جديد نشػرتو األمػـ المتحػدة جنيػؼ 
 2.مياجريف كالبلجئيف الناجمة عف النزاع في سكرياالعالـ، كأف المشكمة ستتفاقـ مع أزمة ال

كفي حيف أف تقدير حجـ المشكمة يتسـ بصعكبة بالغة، فإف األرقاـ المتاحة ترسـ صكرة تبعث عمى القمػؽ. 
طفػػؿ يكلػػدكف شػػيرينا فػػي منػػاطؽ ديػػر الػػزكر الخاضػػعة لسػػيطرة داعػػش، كمػػا أفػػادت مصػػادر  900فزىػػاء 

يحصػػؿ عمػػى كثػػائؽ تعتػػرؼ بيػػا السػػمطات السػػكرية أك سػػمطات البمػػداف طبيػػة. كال يمكػػف ألم مػػف ىػػؤالء أف 
  .األخرل

كالدة شػػيرينا فػػي المنػػاطؽ المحػػررة، كال ييسػػجؿ أم طفػػؿ منيػػا ألٌف قمػػة مػػف العػػائبلت  750كأف ىنػػاؾ زىػػاء 
 3تحاكؿ السفر إلى مناطؽ النظاـ في لحظة الكالدة مف أجؿ الحصكؿ عمى كثائؽ رسمية لمطفؿ.
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األمـ المتحدة لشؤكف البلجئيف أنتكنيك غكتيريس: "أف زىػاء مميػكني سػكرم دكف سػف الثامنػة كأعمف مفكض 
ألػؼ طفػؿ كلػدكا فػي المنػافي يكاجيػكف  100عشرة ميػددكف بػأف يصػبحكا جػيبلن ضػائعنا، كأف  مػا يربػك عمػى 

 1 . خطر البقاء ببل جنسية
 2إلى مميكف طفؿ سكرم في لبنافعمما أف التكقعات تفيد بأف عدد الكالدات خبلؿ سنتيف قد يصؿ 

األمػػػر ال بػػػٌد أف تتحػػػٌرؾ الحككمػػػة السػػػكرٌية المؤٌقتػػػة كأف تعمػػػؿ عمػػػى  لحػػػؿٌ كيػػػرل الحقػػػكقي عمػػػاد الحػػػاج أٌف 
تشكيؿ دكائر لؤلحكاؿ المدنٌية في المخٌيمات السكرٌية كضمف المدف التركٌية الحدكدٌية لتسٌيؿ عمػى السػكرييف 

 .مراجعتيا
ال تقتصر عمى إثبات شيادات الػكالدات فحسػب إنمػا تمتػد إلػى أمػكر كثيػرة أخػرل كيضيؼ الحاج "المشكمة 

مثػػػؿ تسػػػجيؿ عقػػػكد الػػػزكاج كسػػػند اإلقامػػػة كشػػػيادات الكفػػػاة ....الػػػخ، كىػػػذا األمػػػر حمٌػػػو جػػػدان بسػػػيط فينالػػػؾ 
حقكقٌيػػػكف كثيػػػركف عػػػاطمكف عػػػف العمػػػؿ، لمػػػاذا ال يػػػتـ تػػػكظيفيـ كبػػػنفس الكقػػػت إنجػػػاز الخػػػدمات اإلدارٌيػػػة 

  3رييف، بدؿ الذىاب لمناطؽ النظاـ لمسك 
 كالسؤاؿ الذم يطرح نفسو: ما ىي المشكمة في تسجيؿ الكالدات الجديدة؟

كالجكاب معركؼ لمجميع، كىك أف  الدكؿ المضيفة تطالب البلجئيف السكرييف، بشيادة زكاج رسمية لتسجيؿ 
باإلضػافة إلػى رسػـك التسػجيؿ التػي  كالدة الطفؿ، فضػبلن عػف كثػائؽ أخػرل، كػدفتر العائمػة كجػكازات السػفر،

تفػػكؽ الطاقػػة..إلخ، ككػػأن يـ أتػػكا لمسػػياحة كالمفػػركض أف يكػػكف قػػد اصػػطحبكا معيػػـ كػػؿ شػػيء، لكػػف حقيقػػة 
األمر أف  بعض السكرييف الذيف تزكجكا خبلؿ النزاع كىـ ال يمتمككف مثؿ ىذه الكثائؽ، كبعضيـ تركيا في 

ا تحػػت أنقػػاض بيتػػو المػػدم ر، كبعضػػيـ فقػػدىا عمػػى الطريػػؽ، ككثيػػر البيػػت فػػي رحمػػة الفػػرارف كبعضػػيـ فىقىػػدىى
منيـ ال يممؾ كؿ ىػذه الكثػائؽ أصػبل، فأصػبح أكلئػؾ كعػائمتيـ عػديمي الجنسػية كالػذيف يعرفػكف فػي األردف 

 4 .”المكتكميف”بػ

، ألنيػا كلفتت ككرتني فيمبس مف لجنة اإلنقاذ الدكلية إلى أف زيجات تيعقد في سكريا مف دكف تكثيػؽ رسػمي
زيجات دينية، كليست مدنية، كبالتالي ال تعترؼ بيا الحككمػات. كقالػت فيمػبس لصػحيفة كريسػتياف سػاينس 
مكنتر "إف ىذا يعني أف أم طفؿ يكلد نتيجة مثؿ ىػذا الػزكاج ال يحصػؿ عمػى شػيادة مػيبلد صػحيحة تبػٌيف 

 5 ."تحت كصاية الدكلة أصمو العائمي، كيمكف أف يقع في منطقة رمادية، حيث ييعد غير شرعي أك 

                                                           
1 http://elaph.com/Web/News/2015/3/991779.html 
2 http://www.alarab.co.uk/m/?id=65488 

3 http://www.orient-news.net/ar/news_show/82704 

4 http://www.alarab.co.uk/m/?id=65488 
5
 http://elaph.com/Web/News/2015/3/991779.html 

http://www.orient-news.net/ar/news_show/82704


 تركيب-م، جبهعة أديبهبى14/5/2016-13 األحببث العلوية احملكوة املشبركة يف املؤمتر العلوي الدويل األول: الالجئوى السوريوى بني الواقع واملأهول

629 
 

إف تكثيػػػؽ الػػػكالدات “كأٌكػػػد ىػػػذا األمػػػرى رئػػػيسي مديريػػػة شػػػؤكف المخيمػػػات فػػػي األردف كضػػػاح الحمػػػكد، فقػػػاؿ: 
 1لتكثيؽ عقكد الزكاجالجديدة لبلجئيف السكرييف في المخيـ يحتاج 

العميػػػا لؤلمػػػـ المفكضػػػية  طالػػػبى ف مػػػف تشػػػديد اإلجػػػراءات، كزيػػػر الخارجيػػػة المبنػػػاني جبػػػراف باسػػػيؿكقػػػد صػػػع د 
، “التكقؼ عف تسجيؿ األطفاؿ السكرييف الذيف يكلدكف في لبنػاف”المتحدة لشؤكف البلجئيف في كقت سابؽ بػ

مػػا يسػػمط الضػػكء عمػػى الكاقػػع اإلنسػػاني كالقػػانكني لبلجئػػيف السػػكرييف إلػػى لبنػػاف ، الػػذيف انتيػػت صػػػمكحية 
  .اليـ أيضاإقامات القسـ األكبر منيـ، كبات انعداـ الجنسية يتيٌدد أطف

كأشار التقرير المشار إليو سابقا إلى أف األطفػاؿ فػي سػكريا يسػتطيعكف الحصػكؿ عمػى الجنسػية مػف خػبلؿ 
%  25آبائيـ، كلكف الحرب األىميػة أجبػرت أكثػر مػف أربعػة مبليػيف طفػؿ عمػى الفػرار مػف ببلدىػـ كخمفػت 

 2مف العائبلت البلجئة مف دكف أب. 

كلػذلؾ ، العكاقب كلذلؾ يمجأكف إلى ما يستطعكنو لحؿ ىذه المعضمة ألبنائيـكمعظـ البلجئيف يعرفكف ىذه 
ػيـعػٌرض بعيي  يـ لمخػػاطر ىائمػة ألنيػـ غيػر القػػادريف عمػى الحصػكؿ عمػى شػػيادة مػيبلد قانكنيػة فػػي أنفسىػ ضي
بعض األٌميػات بتيريػب أطفػاليٌف الحػديثي الػكالدة عبػر الحػدكد إلػى سػكريا بيػدؼ  كأٍف تقكـالمضيؼ،  بمدال

لػػدكا ىنػػاؾ، كقالػػت نسػػاء أخريػػات إٌف أزكاجيػػٌف أك أفػػرادان آخػػريف مػػف عػػائبلتيٌف  تسػػجيميـ كمػػا لػػك كػػانكا قػػد كي
عػػادكا إلػػى سػػكريا ليحػػاكلكا الحصػػكؿ عمػػى الكثػػائؽ التػػي يحتػػاجكف إلييػػا لتسػػجيؿ أكالدىػػـ الحػػديثي الػػكالدة، 

 3كبعضيـ لـ يعد بعد.

كالتزكيػر، كمػف اإلمكانػات المتاحػة تسػجيؿ المكلػكد فػي كمف الخيػارات أيضػا: شػراؤىا عػف طريػؽ السماسػرة 
 1000تركيػػا عمػػى أنػػو كلػػد فػػي الشػػطر الخاضػػع لسػػيطرة النظػػاـ مػػف حمػػب. كيقػػكؿ آبػػاء إف العمميػػة تكمػػؼ 

دكالر، لكنيػػا تػػدرج الطفػػؿ فػػي القاعػػدة البيانيػػة الكطنيػػة، كىػػك أمػػر مفيػػد لمعػػائبلت التػػي تعتػػـز العػػكدة إلػػى 
 4سكريا.

 :في تركيا جئيفلبلعامة مشكبلت 
يعػػاني البلجئػػكف السػػكريكف مػػف صػػعكبة بالغػػة باسػػتخراج الكممػػؾ، كىنػػاؾ منافسػػة بػػيف الػػدكائر المعنيػػة فػػي 
بعػػض كاليػػات الشػػريط الحػػدكدم فػػي المماطمػػة كالتػػأخير، كىػػك إىمػػاؿ مقصػػكد مػػف المػػكظفيف، فيػػـ يبػػدؤكف 

تػى السػاعة الثانيػة كالنصػؼ، كبعػد أف كيتكقفػكف لمغػداء ح 12.00بالعمؿ الساعة العاشرة كينتيكف الساعة 
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أسػػابيع السػػتبلـ الكممػػؾ، كالػػدكاـ المتبقٌػػي بعػػد  4أك  3يسػػجؿ السػػكرم بياناتػػو كتؤخػػذ بصػػماتو ييسػػك ؼ إلػػى 
 الغداء يككف لتسميـ الكممؾ القديـ.

 ال ينفع في الحاالت التالية: (الكممؾ)فضبل عف ذلؾ فإف  
 صعكبة الحصكؿ عمى الكممؾ . .1
الكممؾ يؤمف الرعاية الصحية ألصحابو، كلكف تبقى بعض المشكبلت فيما يتعٌمؽ بو، كصحيح أٌف  .2

 كمف ذلؾ:
أٌف األطفاؿ المعاقيف كالتكحدييف ال يحظكف بالرعاية مطمقا، عمما أٌنيـ أشد النػاس احتياجػا لمرعايػة  .3

 الخاصة.
مػف االنتقػاؿ إلػى  بو مف االستفادة في كالية أخػرل، ككػذلؾ يمنعػوحأف التسجيؿ في كالية يحـر صا .4

 مكاف آخر.
 الكممؾ ال يسمح لصاحبو باالشتراؾ بخدمات البمدية كالماء كالكيرباء. .5
 الكممؾ ال يسمح لصاحبو باالشتراؾ بخدمات البنكية. .6
 الكممؾ ال يسمح لصاحبو باالشتراؾ بخدمات االتصاالت. .7
 .الكاتب بالعدؿ ال يقبؿ الكممؾ كحدىا .8
ال يمنحػػكف الكممػػؾ رغػػـ اف قػػدكميـ بالطػػائرات أمػػر إجبػػارم ألف السػػكرييف القػػادمكف مػػف الطػػائرات  .9

 .الحدكد البرية مغمقة
 .إذف الطريؽ: إن و المكجكد المفقكد، فمف ناحية نظرية مكجكد، لكنو مفقكد عمميان  .10

 :في تركيا ممقيميفل عامة مشكبلت

نصفيا ىنا كنصفيا ىناؾ صعكبة الحصكؿ عمى الفيزا إلى تركيا، عمما أٌف األسر السكرية صارت منقسمة 
.  كال يستطيعكف البقاء كال يستطيعكف القدـك

طمب الدكائر المعنية ألكراؽ ثبكتية صادرة عف القنصمية، كشيء سمكه المطابقة القنصمية عند التقديـ عمى 
 إقامة العائمة، عمى الرغـ مف كجكد دفتر العائمة كترجمتو.

 لكٌف المعابر مقفمة منذ سنة.ختـ جكازات بدخكؿ جديد أقؿ مف ثبلثة أشير، 
 تأميف صحي سياحي.

رسػػػـك الفيػػػزا كالرسػػػـك القنصػػػمية كرسػػػكـ التػػػأميف إضػػػافة إلػػػى المصػػػاريؼ األخػػػرل المتعػػػددة تجعميػػػا باىظػػػة 
 الكمفة.

 تنتيي اإلقامات قبؿ انتياء صبلحية جكاز السفر بستة أشير عمى ما أظٌف.
 أىمية قيادة السيارة المنتيية.

 ف قانكف استبداؿ المكحات السكرية بتركية.عدـ استفادتيـ م
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 مشكبلت األطباء واألكاديمييف السورييف

معركؼ أف لؤلكاديمي سمما عمميا يستظؿُّ بو كيرتقي مػف خبللػو ضػمف درجػات الترقيػة العمميػة، مػف مرتبػة 
ـٌ ىػذا األمػر إال مػف خػبلؿ جامعتػو التػي يػزاكؿ فييػا عممػو، ضػمف شػركط عمميػة محػددة،  إلى أخرل، كال يت

 كال عبار عمى ذلؾ. 
ألتػػػراؾ مطابقػػػة الشػػػيادات مػػػع بمػػػد المػػػنح لكػػػف مجمػػػس التعمػػػيـ العػػػالي فػػػي يػػػكؾ يشػػػترط عمػػػى المػػػكاطنيف ا

))الػػدانكميؾ(( إذا كػػػاف المػػػنح خػػػارج تركيػػػا، كسيػػػًحبى ىػػػذا األمػػػر عمػػػى األكػػػاديمييف األجانػػػب، كاآلف السػػػؤاؿ 
ذا ذىبػػت  ُـّ المطابقػػة بػػيف بمػػديف ال يكجػػد بينيمػا تمثيػػؿ دبمكماسػػي إاٌل فػػي أضػػيؽ صػػكره؟؟ كا  الميػـ: كيػػؼ تػػت

 ؿ ترجع؟الشيادات األصكؿ إلى سكريا في
كبنػػاء عميػػو؛ فػػإف الترقيػػة العمميػػة لؤلكػػاديمييف بحكػػـ المفقػػكدة، ككػػٌؿ مػػا نقٌدمػػو مػػف عمػػؿ: بحػػكث كمػػؤتمرات 

شراؼ ىك بحكـ الرياضة العممية المجانية التي ال مردكد ليا.  كا 
ه كمف ىنا الحظنا أف بعض أصدقائنا األكاديمييف ىػاجركا ىجػرة ثانيػة مػف تركيػة إلػى دكلػة ال تطػالبيـ بيػذ

 المطابقة، كىك مؤشٍّر خًطر، ألٌنو إف لـ تحٌؿ ىذه القضية فقد يياجر الباقكف ىجرة أخرل.
نحف نعامؿ معاممة المكاطنيف في الكاجبات كالتكاليؼ المادية دكف معاممتيـ في الحقكؽ، كمف جانب آخر ف

% 40لسػنة إلػى % كتزداد النسبة شػيريا حتػى تصػؿ فػي نيايػة ا28إذ يحسـ مف المرتب في الشير األكؿ 
 .قسـه منيا مف أجؿ التأميف كقسـه منيا لممساعدة بعد التقاعد، كالمضحؾ أنو ليس لنا تقاعد أصبل

فضػػػبل عػػػف أننػػػا نعمػػػؿ مػػػف دكف سػػػقؼ لمنصػػػاب، فنصػػػابنا حسػػػب مػػػا تقتضػػػيو مصػػػمحة الجامعػػػة كالكميػػػة، 
 عمى المرت ب.كبعض الزمبلء كصؿ نصابو إلى ستو كثبلثيف ساعة، كال ييصرىؼ لنا شيءه زيادة 

 مشكبلت التعميـ

كاقع التعميـ السكرم فػي إسػطنبكؿ “إف  :قكلو (مصطفى أسعد)نقيب المعمميف السكرييف في تركيا  عف ؿي قى نٍ يي 
 ” مزرو 

 الخاص كالعاـ. :ختمؼ أشكالومبرز مشكبلت التعميـ  بألص يخكفيما يمي تم
 ارتفاع األقساط في التعميـ الخاص. .1
 غياب المرجعية المكحدة .2
 انخفاض أجكر المعمميف.  .3
بينما يعاني أبناء مينة التدريس  تعتمد كثير مف المدارس السكرية عمى مدٌرسيف غير متخصصيف، .4

 مف االستبعاد عف العممية التعميمية.
مشػكمة فػي تكزيػع المػدارس عمػى األحيػاء السػكنية التػي يقطنيػا السػكريكف فػي ظػؿ صػعكبة التحػاؽ  .5

  ال تدرس بالمغة العربية. أطفاليـ بالمدارس التركية التي



 تركيب-م، جبهعة أديبهبى14/5/2016-13 األحببث العلوية احملكوة املشبركة يف املؤمتر العلوي الدويل األول: الالجئوى السوريوى بني الواقع واملأهول

632 
 

ألفػا، يدرسػكف فػي المػدارس المؤقتػة  370عدد الطمبة السكرييف الذيف تكٌجيػكا إلػى المػدارس حػكالي  .6
فضبل عف سبعيف ألفػا آخػريف التحقػكا بالمػدارس الحككميػة، كحػكالي  -ضمف التصنيفات األربعة -

 التعميمية.ثبلثمئة ألؼ طالب سكرم باتكا في عداد المتسربيف مف العممية 
المدارس تعتمد المناىج السكرية المعٌدلة بإشراؼ كزارة التربيػة المؤقتػة، أم ػا   تقرير الجزيرة إف كيقكؿ .7

 شياداتيا الثانكية  المعتمدة مف ذات الكزارة غير معترؼ بيا تركيا أك عالميا.
الػػػذم يمػػػنحيـ  كأشػػػار إلػػػى أف الحككمػػػة التركيػػػة لجػػػأت لعقػػػد االمتحػػػاف المعيػػػارم لمطمبػػػة السػػػكرييف

 1اعترافا تركٌيا بشيادات تؤىميـ لبللتحاؽ بالجامعات التركية.
الطػػػبلب الػػػذيف معيػػػـ اقامػػػات طبلبيػػػة ايضػػػا ال يسػػػتفيدكف مػػػف معظػػػـ القػػػرارات النيػػػا مكجػػػو فقػػػط  .8

 2 .الصحاب الكممؾ
كيضعت المدارس السكرية تحػت إشػراؼ مػدير تركػي، غيػر أف  المػدير التركػي ال يسػتطيع التكاصػؿ  .9

مشكبلت الطبلب كالمدرسيف كحاجػات أكليػاء األمػكر تجػاه المدرسػة، كغالبػا مػا يعتبػر المدرسػة  مع
 السكرية مركز إيكاء كلجكء.

 ثانيا: المقترحات

 فيما يخّص االندماج االجتماعي:
تعمػػيـ السػػػكرييف المغػػػة التركيػػة بكافػػػة مسػػػتكياتيا لمػػف يرغػػػب، كعػػػدـ االقتصػػار عمػػػى مسػػػتكل محػػػك  .1

 األمية، ألٌف تعمُّميـ المغة ييسرٍّع باندماجيـ بالمجتمع. 
حؽ التممؾ لمعراقي كاإليراني كالمبناني مسمكح، بينما ىػك  ممنػكع لمسػكرييف، كالسػماح بػو لمسػكرييف  .2

 يـ عمى االستثمار في تركيا.ييشعرىـ باالستقرار كييشجع
مراعػػاة متطمبػػات رجػػاؿ كسػػيدات االعمػػاؿ فػػي تركيػػا الػػذيف افتتحػػكا منشػػآت كبيػػرة أك صػػغيرة، كمػػف  .3

سػػكاؽ جديػػدة كلبيػػع منتجػػاتيـ، كفػػتح حسػػاب اك اسػػتقباؿ حػػكاالت أذلػػؾ التجػػكؿ فػػي الػػببلد لكسػػب 
 حتى لك كانكا ال يحممكف جكازات سفر سكرية.

 صية:فيما يخّص األحواؿ الشخ
حػػػٌث كزارة العػػػدؿ فػػػي االئػػػتبلؽ عمػػػى عمػػػؿ قاعػػػدة بيانػػػات لؤلحػػػكاؿ الشخصػػػية السػػػكرية، كتكثيػػػؽ  .1

 الكاقعات فييا، كرفعيا إلى األمـ المتحدة لتكثيقيا، مف أجؿ إدراجيا في أية تسكية قادمة .

                                                           
1  /http://www.turkey-post.net/p-79031  تقرٌر عن شبكة تلجزٌرة  
2
 https://www.facebook.com/syrianingaze/posts/963955063718430 
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مطالبػػػة األمػػػـ المتحػػػدة بػػػاالعتراؼ بجػػػكازات السػػػفر السػػػكرية الصػػػادرة عػػػف اإلئػػػتبلؼ، كفػػػرض ىػػػذا  .2
 االعتراؼ عمى الدكؿ األعضاء.

 فيما يخّص قرارات الحكومة التركية المتعّمقة بالسورييف:
فيما يخص الكالدات الجديدة: منح األطفػاؿ المكلػديف فػي تركيػا الجنسػية التركيػة، جريػا مػع قػكانييف  .1

اج االتحػػاد األكربػػي الػػذم يمػػنح المكلػػكديف عمػػى أراضػػيو الجنسػػية مباشػػرة، كىػػذا ييشػػجع عمػػى االنػػدم
 بالمجتمع كييسٌرعو.

عػػدـ اعتبػػار تػػاريخ انتيػػاء صػػبلحية جػػكاز السػػفر شػػرطا فػػي انتيػػاء اإلقامػػة، ألف أغمػػب الجػػكازات  .2
سنكات، كقد دخمت كارثتنا اإلنسانية  6انتيت صبلحيتيا أك تكاد، كخصكصا أٌف صبلحية الجكاز 

 في سنتيا السادسة.
 سنكات. 3سنكات إلى  5تخفيض شرط اإلقامة لمنح الجنسية مف  .3
  .الغاء الضرائب عف السكرييف أك تخفيفيا ما أمكف .4
، كمػػف مفرزاتػػو اآلف أٌنػػو فػػرض عمػػى السػػكرييف فيػػزا 1969إلغػػاء قػػانكف المعاممػػة بالمثػػؿ الصػػادر  .5

 لدخكؿ تركيا، كالكضع مختمؼ اآلف عف الحاالت الطبيعية.
الػذيف قػدمكا مػف سػكرية كؿ القكانيف التي صدرت كانت مكجيو فقط ألصحاب بطاقػة المجػكء بينمػا  .6

تقريبا نصػفيـ حصػؿ عمييػا كالنصػؼ اآلخػر حصػؿ عمػى إقامػة عمػؿ أك إقامػة سػياحية عممػا أنيػـ 
جميعػػػػػا الجئػػػػػكف بشػػػػػكؿ أك بػػػػػآخر، كالمفػػػػػركض أف تكػػػػػكف القػػػػػكانيف عامػػػػػة لمجميػػػػػع، مثػػػػػؿ قػػػػػانكف 

 السيارات..إلخ
 عدـ مطالبة السكرييف بأكراؽ صادرة عف النظاـ أك قنصميتو. .7
 السكرييف بختـ دخكؿ حديث ))اليني غيريش(( ألف الحدكد مغمقةمنذ سنة. عدـ مطالبة .8
إنشػػػػاء مكقػػػػع حكػػػػكمي رسػػػػمي بالمغػػػػة العربػػػػي لنشػػػػر القػػػػرارات الخاصػػػػة بالسػػػػكرييف كربػػػػط النسػػػػخة  .9

المترجمة بالقرار األصؿ، ألف  القرارات التي نسمع بيا، نسأؿ عنيا فييؤكٍّد المكظ ؼ عدـ كجكد ىػذه 
 إعفاءات لمسكرييف لـ نرى ليا كجكدا إال عمى اإلنترنت . القرارات، ككـ مف

 المساكاة بيف الممنكحيف إذف العمؿ كالممنكحيف إقامة العمؿ في منح الجنسية. .10
إنشػػػػاء لجنػػػػة ارتبػػػػاط تتشػػػػاكر معيػػػػا الجيػػػػػات الحككميػػػػة المعنيػػػػة قبػػػػؿى اتخػػػػاذ القػػػػرارات المتعٌمقػػػػػة  .11

 بالسكرييف، ألنيـ األدرل بشؤكف أنفسيـ.
 يخّص األكاديميف السورييف:فيما 
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التجاكز عف شرط مطابقة الشيادات العميا مع بمد المنح، لؤلكاديميف كاألطبػاء ليتمٌكنػكا مػف مزاكلػة  .1
 عمميـ، كالترقية في عمميـ.

قػرار بػأجكر إضػافية  .2 إعداد نظاـ داخمي جديد يينظٌػر لكجػكد األكػاديميف األجانػب، ييحػدٍّد نصػابيـ، كا 
مػػا يزيػػد نصػػاب ألٌف األكػػاديميف السػػكرييف ييكم ػػكف غالبػػا بنصػػاب يصػػؿ إلػػى لمسػػاعات الزائػػدة عػػف ال

 ثبلثيف ساعة أسبكعيا. عف 

 فيما يخّص الرعاية الصحية:
فػػػتح مستكصػػػفات لمسػػػكرييف بكػػػادر سػػػكرم لسػػػيكلة التكاصػػػؿ بػػػيف الطبيػػػب كالمػػػريض، كمػػػافي ىػػػذا  .1

 التكاصؿ مف فائدة في التشخيص ككصؼ العبلج المناسب.
 رسمية لممراكز الطبية السكرية المفتكحة كتنظيميا رسميا.إعطاء صفة  .2
 1 افتتاح مراكز لممعاقيف كأعطاؤىـ ما يكفييـ لمعيشتيـ كتأميف أجيزة طبية ليـ. .3

 فيما يخص السيارات السورية
قامػػة العمػػؿ فيمػػا يخػػص السػػيارات السػػكرية، ألف  بعػػض السػػيارات  .1 المسػػاكاة بػػيف أصػػحاب الكممػػؾ كا 

ـ  استبداؿ المكحات، ميًنحى أصحابيا إقامة عمؿ، مما أٌدل إلى سحب المكحات التركيػة  السكرية بعد ت
مػػػف لمسػػػيارة، كحجػػػزت السػػػيارات، طبعػػػا يجػػػب أف يكػػػكف ىنػػػاؾ حػػػؿٌّ ليػػػذه السػػػيارات غيػػػر إخراجيػػػا 

 الحدكد. 
 فما العمؿ مف اجميـ كماذا سيحؿ بسياراتيـ.  .2
قبكؿ الرخصة االصمية اك كثيقة تممكيا مف النكتر الجراء تحكيػؿ السػيارة السػكرية دكف النظػر الػى  .3

 جكاز السفر.
لت مف البنزيف إلى الغاز في تركيا. .4 كٍّ  إلغاء االذف الجمركي مف السيارات التي حي
ت السػػػكرية ككنيػػػا اصػػػبحت لكحتيػػػا تركيػػػة، فػػػإٍف لػػػـ يكػػػف مطمقػػػا بػػػيف السػػػماح ببيػػػع كشػػػراء السػػػيارا .5

 السكرييف عمى األقؿ.
 قبكؿ الككالة مف أجؿ تجديد الرخصة أك بيع السيارة. .6
قبكؿ شػيادات القيػادة، دكف النظػر الػى تػاريخ االنتيػاء، ألف  معظػـ السػكرييف انتيػت مػدة صػبلحية  .7

 2 ركر.شيادات السكاقة كيتعرضكف لمجزاء مف قبؿ الم

                                                           
1
 https://www.facebook.com/syrianingaze/posts/963955063718430 

2
 https://www.facebook.com/syrianingaze/posts/963955063718430 
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 فيما يخص التعميـ
، كلػـ معمػـ 11000اشير السػتيعاب  5منذ السكرييف الذم صدر استيعاب المعمميف إنجاز قانكف  .1

 ينجز حتى اآلف.
، كعمينػا دراسػة طالب لـ يستطع دخكؿ المدرسة رغػـ كػؿ التػدابير 350000كثر مف أمازاؿ ىناؾ  .2

مشػػكبلت ماديػػة، كلػػذلؾ إعػػادة النظػػر  المشػػكبلت التػػي أدت إلػػى تسػػٌربيـ مػػف التعمػػيـ، كغالبػػا ىػػي
 بنظاـ المساعدات.

 د مينسٍّؽ سكرم يقكـ بمقاـ المدير الداخمي لممدرسة كيقدٍّـ اقتراحاتو لممدير التركي.إيجا .3
 إنشاء لجنة تضـٌ نخبة مف أكلياء األمكر لممساىمة في تصحيح مسار العممية التعميمية. .4
 ح أكثر لمطبلب السكرييف في التعميـ الجامعي.إحداث جامعات خاصة بالسكرييف، أك تكفير من .5

، البػٌد لنػػا أف نقػر  بجميػػؿ  ـ  ذكػره مػػف صػعكبات كمشػػكبلت مػف قبػػؿي كفػي النيايػػة، كعمػى الػػرغـ مػف كػػؿ مػا تػػ
ػػػو إلييػػػا بالشػػػكر، كنشػػػكر الييئػػػة المنظمػػػة  الحككمػػػة التركيػػػة عمػػػى السػػػكرييف المكجػػػكديف فػػػي تركيػػػا، كنتكج 

 كالمستضيفة لممؤتمر.
 ا الفرج القريب لعمكـ المسمميف، إٌنو عمى ما يشاء قدير، كباإلجابة جدير. كنسأؿ

 :المراجع
http://www.turkey-post.net/p-40178/ 
http://arabi21.com/story/882057/دول-تللجوء-تطثلج-تلسورٌٌن-بوثثبق-صثدرة-عن-تلنظثم-حصرت 

https://www.alaraby.co.uk/society/2014/5/5/ تلروح-شتثت-تلسورٌٌن-لالجبٌن-تلشخصٌة-تألحوتل  

https://www.alaraby.co.uk/society/2014/5/5/ تلروح-شتثت-تلسورٌٌن-لالجبٌن-تلشخصٌة-تألحوتل  

http://www.nasaem-syria.fm/moduls/pageitems/newspage.aspx?ProdId=451 

https://www.alaraby.co.uk/society/2014/5/5/ تلروح-شتثت-تلسورٌٌن-لالجبٌن-تلشخصٌة-تألحوتل  

http://www.unhcr-arabic.org/545cda746.html 
http://www.alarab.co.uk/m/?id=65488 

http://elaph.com/Web/News/2015/3/991779.html 
 http://elaph.com/Web/News/2015/3/991779.html 
 http://www.alarab.co.uk/m/?id=65488 

 http://www.orient-news.net/ar/news_show/82704 

 http://www.alarab.co.uk/m/?id=65488 

http://elaph.com/Web/News/2015/3/991779.html 
http://www.alarab.co.uk/m/?id=65488 

http://elaph.com/Web/News/2015/3/991779.html 

بقمـ أميت سيف كتشارلي دنمكر  http://www.unhcr-arabic.org/545cda746.html 

http://elaph.com/Web/News/2015/3/991779.html 
 /http://www.turkey-post.net/p-79031  تقرٌر عن شبكة تلجزٌرة 

 

http://arabi21.com/story/882057/دول-اللجوء-تطالب-السوريين-بوثائق-صادرة-عن-النظام-حصرا
http://www.orient-news.net/ar/news_show/82704
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 بين ضغط الحاجة ومقاصد الشريعة الزواج بالبلجئات
 مصر -جامعة سوىاج  -د.عماد حمدي إبراىيم 

  مقـدمة:

اٟتمد هلل رب العا١تُت، كالصبلة كالسبلـ على أشرؼ ا١ترسلُت سيدنا ٤تمد كعلى آلو كصحبو أٚتيعن، 
 كبعد،،،

األشخاص على مبليُت أجربت فمن اآلثار كالتبعات السيئة اليت خَّلفتها حالة الصراع الدائر ُب سوريا أف 
 أكثر من أم صراع آخر ُب العآب. خارج الببلد الفرار 

ٍب تطور األمر إٔب الصراع ا١تسلح بُت أبناء الشعب  ،ـ2011السورية ُب مارساشتعاؿ الثورة منذ ف
ا١تبليُت من أبناء  رَّ ػػففمن ذلك اٟتُت  الواحد، كٖتوؿ الوضع إٔب أزمة استعصت ُب حلها على آّتمع الدكٕب.. 

ة د آّاكر القتاؿ ا١تتصاعد. كقد سعى معظمهم إٔب إ٬تاد ا١تأكل ُب الببل كطأة من كطنهم ىربان منالشعب السورم 
 .لسوريا كىي العراؽ كاألردف كلبناف كتركيا

كلعل عملية النزكح كالفرار من األماكن اليت تنشب فيها الفنت كالصراعات ال تعد من األمور الشاذة أك  
غَت ا١تعتادة ُب مثل ىذه األحواؿ كالظركؼ االستثنائية، كلكن الشاذ أك غَت ا١تألوؼ ىو تلك الظاىرة اليت 

وريُت أينما حلوا أك ارٖتلوا أال كىي انتشار حاالت الزكاج بالبلجئات السوريات، السيما صاحبت البلجئُت الس
 القاصرات منهن!

 مائيتتسمع حديثا عن الزكجة السورية اليت ٯتكن الزكاج منها ٔتائة أك ك  إالٕتلس ىنا كىناؾ، فما إف  ''
ربد أك الكرؾ، لتختار حورية من حوريات دينار، كما عليك إال أف تذىب إٔب ا١تفرؽ أك عماف أك الرمثا أك إ

الشاـ، ألف أىإب ىؤالء يريدكف سًتة بناهتم، كيقبلوف بز٬تات عاجلة، دكف شركط، ٣ترد مهر عادم، كزكاج سريع، 
 .(1) "سًت ابنتو بأم زكاج، حىت لو تقدـ ٢تا األغرب األشعس ألف األب ا١تكلـو يريد

 ث: ـرة تلبحـفك

ليس قاصران فقط على البلجئُت السوريُت النازحُت إٔب األراضي األردنية بل إنو  كإذا علمنا بأف ىذا األمر
انتشر ُب معظم البلداف كاألراضي العربية اليت تطأىا أقداـ البلجئات السوريات من العراؽ كالسعودية كتركيا كلبناف 

قضية تأخذ بعدان آخر حُت بل إنو قد كصل إٔب مصر كاٞتماىَتية الليبية كاٞتزائر، ليس ىذا فحسب بل إف ال
البلجئات أمران كاجبان لسًتىن، باليت ٕتعل الزكاج  ل٭تاكؿ البعض صبغ القضية بصبغة دينية ٤تاكالن إصدار الفتاك 

 ".   زوتج تلســترة كىو ما عرؼ بػ "

                                                           

ـ) 20/5/2013في منشور على ا١توقع الرٝتي، ّٓلة " أككسجُت " بتاريخ () " الزكاج ا١تبكر بُت فكي العوز كاللجوء " بقلم : " عناة أراـ"  تقرير صح1
http://www.syriaoxygen.com 
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 ، كقضية تستدعي االىتماـ،  فقد انقسم الناس حوؿالبحثك  ٦تا أثار إشكالية فقهية ٖتتاج إٔب الدراسة
ىذا األمر إٔب رافضو لو رفضان تاما، كإٔب مؤيدو يذىب بو إٔب حد الوجوب الذم ىو من أعلى مراتب اٟتكم 

 الشرعي التكليفي.
كلعل ٦تا دفعٍت للبحث ُب ىذه النازلة؛ ىذا اللغط الدائر حوؿ ىذه القضية دكف تصدم أحد من علماء 

مسكُت بأدكات االجتهاد، أك حىت من ا١تؤسسات األمة العا١تُت العاملُت الذين تتوافر فيهم أىلية الف
ي
تول كا١ت

العلمية ا١تنوطة بالفتول كآّامع الفقهية، إلصدار فتوم كاضحة منضبطة مدعومة باألدلة كالرباىُت... فبل ٕتد ُب 
وقد أفتً بعض أبمة تلمسثجد بوجوج تلزوتج  الصحف ككسائل اإلعبلـ عند التعرض ٢تذا ا١توضوع إال عبارة:

 ...لالجبثت لسترهنمن ت
 أهدتؾ تلبحث: 

 ،ُب ضوء مقاصد الشريعة  ٤تاكلة ٚتع كاستقصاء اآلراء الواردة ُب ىذه النازلة، كدراستها كٖتليلها
 ، كصوالن إٔب أقرب ىذه اآلراء من ركح الشريعة اإلسبلمية.اإلسبلمية

  ضغوط كمعاناة ُب الشعب السورم، من كبنات ٤تاكلة تسليط الضوء على بعض ما يتعرض لو أبناء
رخيصة البتزازىم،  ك٤تاكالتو  -كبشكل دقيق من بعض ذكم النفوس الضعيفة  –مواطن اللجوء 

 بغيض لسوء أحوا٢تم.  كاستغبلؿو 
  ا١تسا٫تة ُب كضع حد ٢تذا اللغط الدائر حوؿ ىذه القضية بشكل خاص، ك٢تذه اٟتالة من التسيب ُب

ا حاجة إٔب االحتياط الفقهي أال كىي؛ أمور الفتول بشكل عاـ، حىت ُب أخطر األمور كأشدى
 الفركج.    

 عنثصر تلبحث: 

 كُب ىذا البحث ٤تاكلة ١تعاٞتة ىذه القضية من خبلؿ العناصر التالية:
 . مقدمة 
  .٘تهيد: عن مفهـو اللجوء كأحػػػػػػػػػواؿ البلجئُت 
  .ا١تبحث األكؿ: أىداؼ كمقاصد النكاح ُب الشريعة اإلسبلمية 
  .ا١تبحث الثا٘ب: االٕتاىات الفقهية حوؿ ىذه القضية 
 .ا٠تا٘تة 

 تلتمهٌـد

 وء:ــوم اللجـــمفه
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أ كالتػٍَّلًجئىةي: اإلكراه  اللجوء لغة:" ٍلجى
ى
ىبلذي كا١ت

أى كأىٞتٍىأىهي: اٍضطىرَّهي، كا١ت ك ٞتىىأى ًإٔب " . (1)"ٞتىىأى إليو: الذى بو كاٍلتىجى
أن  أي ٞتٍى كاف يػىٍلجى

ى
، يقاؿ ٞتىىٍأتي ًإٔب فبلف الشيء كا١ت ئى ٞتىىأن كاٍلتىجىأى كأىٍٞتٍأتي أىٍمرم ًإٔب الٌلو أىٍسنىدتي كٞتييوءان كمىٍلجىأن كٞتًى

ٍلتى عنو ًإٔب غَته كأىنو ًإشارةه ًإٔب ا٠تيركج كاال ٍنفراد كعنو كالتىجىٍأتي كتىلجٍَّأتي ًإذا اٍستػىنىٍدتى إًليو كاٍعتىضىٍدتى بو أىك عىدى
 كاىٞتٍىأىه ًإٔب الشيًء اٍضطىرَّه إًليو كأىٞتٍىأىه عىصىمو كالتػٍَّلًجئةي اإًلٍكراهي ، كيقاؿي أىٞتٍىٍأتي فبلنان ًإٔب الشيًء ًإذاعن ا١تسلًمُت 

 .(2) " حىصٍَّنتو ُب مىٍلجإو كٞتىىإو كاٍلتىجىٍأتي إليو اٍلًتجاءن 

 اللجوء اصطالحاا:

كاليت أدت إٔب إنشاء ا١تفوضية السامية لؤلمم ا٠تاصة بوضع البلجئُت،  1951أكضحت اتفاقية عاـ 
ا١تتحدة لشئوف البلجئُت أف البلجئ ىو: " كل من كجد بسبب خوؼ لو ما يربره من التعرض لبلضطهاد بسبب 
عرقو أك دينو أك جنسيتو أك انتمائو إٔب فئة اجتماعية معينة أك بسبب آرائو السياسية، خارج الببلد اليت ٭تمل 

 . (3)"طيع أك ال يرغب ُب ٛتاية ذلك البلد بسبب ىذا ا٠توؼجنسيتها، كال يست

  وتل تلالجبٌن: ــــأح

بغض النظر عن تباين ا١تواقف الدكلية كاإلقليمية ٕتاه األزمة السورية ما بُت مؤيد للنظاـ، كآخر مؤيد 
كحدىم ىم مىن يدفعوف أغلى األٙتاف، فقد ٖتولت ببلدىم  أبناء الشعب السورمللجيش اٟتر كالثوار.. " إال أف 

العظيمة إٔب أطبلؿ مدمَّرة، كتفٌرؽ أىلها بُت قتيل كجريح كمعتقىل كمشرَّد، كشاىدنا ىذا الشعب ا١تضياؼ كرٙب 
ك أ يفتح أبناؤه باألمس قلؤّم قبل بيوهتم للنازحُت كالبلجئُت من العراؽ كلبناف دكف ٘تييز طائف مالنفس، الذ

٥تتلف الببلد تعاملهم حكوماهتا  ٥تيمات ال ٘تنع بردان كال حران، أك مشردين ُب ، كقد ٖتولوا إٔب الجئُت ُبيعرق
بريبة كتوٌجس، خشية تعرضها ٠تطر اندساس عمبلء النظاـ بينهم، كأصبح من كانوا يشجعوهنم باألمس على الثورة 

زحُت! ككأف ىذه ا١تساعدة ال ٯتكن أف تكوف بتزكيج يرٌكجوف للزكاج من بناهتم بدعول مساعدة اإلخوة النا
 .)4(" ا١تكافح الفتيات السوريات بالسوريُت، أك ال تكوف بتوفَت األعماؿ الكرٯتة ٢تم، كىم الشعب العامل

ككاف من الضركرم لتقدير حجم مشكلة البلجئُت السوريُت؛ معرفة أعدادىم كأحوا٢تم كأماكن توزيعهم 
ليها.. كلكن نظرا لطوؿ أمد األزمة، كاتساع نطاقها.. ٓب يتم ٖتديد أعداد الفارين من األراضي ُب الببلد اليت فركا إ

 السورية بشكل دقيق كموثق.

                                                           

 ) .1/65) القاموس احمليط (1
 ) مادة : (ٞتأ) .1/152) لساف العرب، البن منظور (2
 http://www.unhcr-arabic.org) ا١توقع الرٝتي للمفوضية السامية لؤلمم ا١تتحدة لشئوف البلجئُت 3
ـ)  30/5/2013) خاطرة بعنواف " سورية ا١تذبوحة " للداعية اإلسبلمي اٟتبيب على اٞتفرم، كا٠تاطرة منشورة على ا١توقع الرٝتي للشيخ، بتاريخ (4

http://www.alhabibali.com 
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قد أعلنت أف عدد ( unhcr)" كلكن إذا علمنا أف ا١تفوضية السامية لؤلمم ا١تتحدة لشئوف البلجئُت 
. (1)داخلية، كلبناف قد ٗتطى حاجز ا١تليوف الجئ "البلجئُت السوريُت ُب بلد صغَت فقَت، يعا٘ب من مشكبلت 

 أمكن تقدير حجم ا١تشكلة، كعظم البلول.. كلعل من أبرز مظاىر تلك ا١تعاناة اليت يواجهها البلجئوف السوريوف:

  وأبسط حقوق تإلنسثن:  فقدتن تلرعثٌة وتالهتمثم، 

داف العربية ُب كقتو  أخذت فيو ثورات كلعل ذلك يرجع إٔب كوف ىذه األعداد من البلجئُت تنتشر ُب البل
الربيع العريب ُب االشتعاؿ، كانشغلت اٟتكومات ُب ىذه البلداف ٔتشكبلهتا كأزماهتا الداخلية، فانعدـ االىتماـ 
ّٔؤالء البلجئُت فباتوا  ُب كثَت من األحياف عالة يتكففوف الناس فبل مسكن كال مأكل، كال عناية كال رعاية من 

 . أكٕب األمر..
 تلتعرض للتحرش تلجنسً  وتالؼتصثج:

كدخو٢تم ١تخيمات  ،مع تنامي أعداد البلجئُت السوريُت الفارين من األزمة اليت تشهدىا ببلدىم" ف
 مقابل السًتة فقط ٥تافة اتقـو فيها العائبلت بتزكيج بناهت ةالبلجئُت خصوصا ُب األردف، برزت ظاىرة جديد

 .)2(" غتصاببلالتعرض ل
 تإلتجـــثر بهن:

فقػػد نشػػرت بعػػض ا١تواقػػع اإللكًتكنيػػة، أخبػػاران عمػػا يتعػػرض لػػو البلجئػػوف السػػوريوف مػػن صػػنوؼ العػػذاب ، 
، خػربا جػاء ( تلفجار تلجزتبرٌاة) كألواف ا١تعاناة اليت كصلت حد اإلٕتار ّٔم ُب بعض األحياف، فقد نشرت جريدة

كجزائريػػػة تتػػػاجر ُب الفتيػػػات السػػػوريات ٦تػػػن يعػػػانُت عػػػن شػػػبكات سػػػورية ” الفجػػػر”شػػػفت مصػػػادر أمنيػػػة لػػػػفيػػػو " ك
لُت نافػػػذين ئو األزمػػػة كاٟتػػػرب األىليػػػة ُب ببلدىػػػن، ُب صػػػفقات باىظػػػة مػػػع التجػػػار كرجػػػاؿ األعمػػػاؿ كمسػػػ كيػػػبلت

 .  (3)" يبحثوف عن ٚتاؿ كفتنة حرائر ببلد الشاـ

 :ةجثحتل وطؤةتحت  ؛زٌجثت عثجلة وسرٌعة تزوٌج بنثتهم

البلجئػُت للضػغط مػن بعػض أىػإب الػببلد الػيت فػرُّكا إليهػا، لتػزكيج ىػؤالء السػكاف مػن حيث يتعػرض ىػؤالء 
  (.زواج السترة) الفتيات السوريات ٖتت مسمي

يتحػػػدث الجئػػػوف سػػػوريوف ُب مدينػػػة بنغػػػازم فقػػػد نشػػػرت شػػػبكة (يب يب سػػػي عػػػريب) خػػػربان جػػػاء فيػػػو " .. 
سػورية  رؽ أبػواب عػائبلتُت بطٍػيػالليبيػة، تتمثػل ُب قيػاـ ليب ُب ثػا٘ب أكػرب ا١تػدف الليبية عن ظػاىرة بػدأت ُب االنتشػار

                                                           

) unhcr (ُتمنشور على ا١توقع الرٝتي للمفوضية السامية لؤلمم ا١تتحدة لشئوف البلجئ ) "عدد البلجئُت السوريُت ُب لبناف يتجاكز حاجز ا١تليوف " تقرير إخبارم1
 http://www.unhcr-arabic.orgـ) : 3/4/2014بتاريخ (

ـ)  2013-6-27" خرب صحفي منشور على ا١توقع الرٝتي لشبكة (سي إف إف  عريب ) اإلخبارية بتاريخ: (  ") " ٥تافة االغتصاب.. سوريات يأملن بػ"السًتة2
http://archive.arabic.cnn.com  

بتاريخ  زائرية) " عندما تتحوؿ السوريات إٔب سلعة ُب اٞتزائر" بقلم: فاطمة الزىراء ٛتادم، خرب صحفي منشور على ا١توقع الرٝتي، ٞتريدة (الفجر) اٞت3
 http://www.al-fadjr.comـ)  18/12/2013(
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ال توجػد  يعػيش البلجئػوف السػوريوف ُب منػاطق متفرقػة ُب ليبيػا،.. حيػث للبحػث عػن فتيػات صػغَتات للػزكاج مػنهن
 .(1).." ٥تيمات ٢تم كما ال يوجد برنامج حكومي منظم إليوائهم

ُت كما يعانونو من مشاكل كأىواؿ إ٪تا ىو غيض من كلعل ما ذكر من أخبار عن أحواؿ البلجئُت السوري
 فيض ك١تن أراد أف يستزيد فليطالع صفحات الصحف كا١تواقع اإلخبارية على شبكة ا١تعلومات الدكلية.

 المبحث األول:
 الزواج: مفهومو ومقاصده في الشريعة اإلسبلمية.

 المطمب األوؿ:
 بياف مفيـو الزواج ، والحكمة منو

 تلزوتج لؽـة:
 ، الوطء دكف العقد كعلى الوطء، على يطلقكقيل:  ،تزكجها: نكاحا ا١ترأة الرجل ينكح نكح: يقاؿ النكاح،"  

 خم حم جم هل مل خل حل ٱٱ}  :تعأب قاؿ ، تزكجها:  امرأة فبلف كنكح تزكجت،: ا١ترأة حتكً ني : كيقاؿ

 مث هت متهب مب هئ  مئ هي مي خي حي جي ٰه مه جه هن منخن حن  جن مم

 .(2)"  باضعها:  ا١ترأة كنكح {   مش هس مس هث

 : النكاح تعريف ُب الفقهاء اختلف  :تالصطالح ًتلزوتج ف

 من ٯتنع ٓب امرأة من الرجل استمتاع حل يفيد أم قصدا، باألنثى ا١تتعة ملك يفيد عقد"  النكاح :تلحنفٌة فقثل
 .)3( "شرعي مانع نكاحها

  .(4)"  بصيغة كتابية كأمة ٣توسية ك، أ٤ترـو  غَت بأنثى ٘تتع ٟتل عقد:" النكاح: تلمثلكٌة وقثل
  .(5)"  ترٚتتو أك تزكيج أك إنكاح بلفظ كطء إباحة يتضمن عقد:"  النكاح : تلشثفعٌة وقثل
 .(6) ترٚتتو أك تزكيج أك نكاح لفظ فيو يعترب عقد أم التزكيج، عقد النكاح :تلحنثبلة وقثل

 

                                                           

سي عريب ) ) " ز٬تات السًتة  " تظهر بُت البلجئُت السوريُت ُب بنغازم" بقلم : أٛتد ماىر ، تقرير صحفي منشور على ا١توقع الرٝتي لشبكة (يب يب 1
http://www.bbc.co.uk/arabic 

 [.3) مادة (نكح) كاآلية من سورة: النساء، اآلية : ]2/625ي ا١تصرم، دار صادر، بَتكت، ط، د.ت () لساف العرب، حملمد بن مكـر بن منظور األفريق2
) ، فتح القدير، لكماؿ الدين ٤تمد بن عبد  260 - 258/  2) (1386) رد احملتار على الدر ا١تختار، حملمد أمُت بن عمر عابدين، دار الفكر، بَتكت، ط (3

 ).3/194ىػ)، دار الفكر، ط، د.ت (861بن ا٢تماـ (ت: الواحد السيواسي ا١تعركؼ با
ىػ)، دار 1241(ت:  ) بلغة السالك ألقرب ا١تسالك ا١تعركؼ ْتاشية الصاكم على الشرح الصغَت،  أليب العباس أٛتد بن ٤تمد ا٠تلوٌب، الشهَت بالصاكم ا١تالكي4

 ) ط.د.ت.332/ 2ا١تعارؼ، القاىرة (
 -ىػ 1415( 1ىػ)، دار الكتب العلمية، طػ977 ألفاظ ا١تنهاج، لشمس الدين، ٤تمد بن أٛتد ا٠تطيب الشربيٍت الشافعي (ت: ) مغٍت احملتاج إٔب معرفة معا٘ب5

 ).4/200ـ ) (1994
بَتكت،  ىػ) دار الكتب العلمية ، ١1051تنصور بن يونس بن صبلح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى اٟتنبلى (ت: ) كشاؼ القناع عن منت اإلقناع، 6

 ).5/5ط.د.ت (
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 رٌؾ: عتلحكمة من هذت تلت

يلحظ أف ٚتيعها تفيد أف موضوع عقد الزكاج ىو ٣ترد امتبلؾ ا١تتعة إف ا١تتأمل ُب ىذه التعريفات للزكاج  
على الوجو ا١تشركع، كأف الغرض منو ُب عرؼ الناس كالشرع ىو جعل ىذه ا١تتعة حبلالن، كال شك أف ىذا األمر 

 يعد من مقاصد الزكاج، بل ىو أكضح أغراضو عند عامة الناس.
اج كال أٝتى أغراضو ُب نظر الشارع؛ بل إف غرضو األٝتى ىو " كلكن ٣ترد ا١تتعة ليست ىي كل أغراض الزك 

التناسل كحفظ النوع اإلنسا٘ب، كأف ٬تد كل من العاقدين ُب صاحبو األنس الركحي الذم يؤلف اهلل تعأب بو 
 يف ىف يث ىث نث ﴿ بينهما، كتكوف بو الراحة كسط متاعب اٟتياة كشدائدىا، كلذلك قاؿ تعأب:

 من زن رن مم ام  يلىل مل يك ىك مك لك اك  يق ىق
... ك٢تذا فإف التعريف الكاشف عن حقيقة الزكاج عند الشارع اٟتكيم؛ ىو أف نقوؿ: " إنو  ﴾ نن

   .)1( عقد يفيد حل العشرة بُت الرجل كا١ترأة كتعاكهنما، ك٭تدد ما لكليهما من حقوؽ كما عليو من كاجبات "

 المطلب الثانً:
 :الزواج  فً الشرٌعة اإلسالمٌة مقاصدمن 

كإذا كاف الغرض من الزكاج ليس فقط ٣ترد قضاء الوطر اٞتنسي، فطبيعة اٟتاؿ أفَّ للزكاج مقاصد كأغراض 
 كمعاف اجتماعية كنفسية كدينية على مستول الفرد كآّتمع: 

 تألنثى( -تلذكر   تلفرد ) ىمقثصد تلنكثح على مستوأوالً: 

  : َََّّلُهن ََِّّلبَاس َََّّوَأن ُتم َََّّلكُم ََِّّلبَاس ََُّّهن َّ﴿ " قاؿ تعأب ُب تصوير منافع الزكاج

كا١تعٌت أف يكوف كل من الزكجُت سًتان لآلخر، ٭تفظو كٯتنعو ك٭تميو من كل ا١تؤثرات اليت تفسد ََّّ﴾
أخبلقو ، كٖتط من كرامتو ، كتضر بدنو، كما أف ُب اللباس دؼء كراحة كمتعة ، كما أف الزكاج أغض 

 .    (2)للبصر كأحصن للفرج "  
  كما أف من مقاصد الزكاج االستعفاؼ كالتحصُت من الوقوع ُب الرذيلة، كذلك بإشباع الشهوة اٞتنسية؛

 باالتصاؿ اٞتنسي ا١تشركع.
  تركيح النفس كحصوؿ ا١تؤانسة، كدفع ا١تلل، كإشباع غريزة حب االجتماع، فقد جيبل اإلنساف على حب

 األليف.
 ّب غَتىا، كبذلك يتحقق الكماؿ اإلنسا٘ب، جاء ُب ٣تاىدة النفس، كتركيضها على حفظ كرعاية مصا

 كالقياـ كالوالية، بالرعاية، كرياضتها النفس، ٣تاىدةاإلحياء ُب معرض اٟتديث عن فوائد النكاح :" 
 إٔب كإرشادىن إصبلحهن، ُب كالسعي منهن، األذل ؿاكاحتم أخبلقهن، على كالصرب األىل، ْتقوؽ
 عظيمة أعماؿ ىذه فكل، ألكالده بًتبيتو كالقياـ ألجلهن، بلؿاٟت كسب ُب كاالجتهاد الدين، طريق

                                                           

 [. 21، كاآلية من سورة: الرـك ]19ـ) ص1957ىػ 1377( 3) األحواؿ الشخصية، الشيخ/ ٤تمد أبو زىرة، دار الفكر العريب، القاىرة، ط1
األعلى للشئوف ) العنوسة.. األسباب كالعبلج من منظور إسبلمي، سهَت عوض اٞتارحي، ْتث منشور ضمن أعداد سلسلة " قضايا إسبلمية " الصادرة عن آّلس 2

 [. 187، كاآلية من سورة: البقرة ]19ـ) ص2012ىػ ػ 1433( 1) ط204اإلسبلمية، القاىرة، عدد (
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 من خيفة ٭تًتز من منها ٭تًتز إ٪تا عظيم الرعاية كفضل ،رعية كالولد كاألىل ككالية رعاية فإهنا الفضل
 عن مسئوؿ ككلكم راع كلكم أال:"  )صلى اهلل عليو كسلم( قاؿ فقد كإال ْتقها القياـ عن القصور

 على صرب من كال فقط نفسو بإصبلح اشتغل كمن كغَته نفسو بإصبلح اشتغل من كليس .(1)" رعيتو
صلى اهلل عليو ( قاؿ كقد، اهلل سبيل ُب اٞتهاد ٔتنزلة كالولد األىل فمقاساة كأراحها نفسو ورفَّ  كمن األذل
 .  (2)" امرأتو ُبّْ  إٔب يرفعها اللقمة ُب ليؤجر الرجل كإف، صدقة فهو أىلو على الرجل أنفقو ما:"  )كسلم

  كُب الزكاج الراحة اٟتقيقية للرجل كا١ترأة على السواء، إذ أف ا١ترأة ٕتد فيو من يكفل ٢تا الرزؽ؛ فتعكف "
على البيت ترعاه كعلى األكالد تربيهم كٖتفظهم، كُب ذلك ما يتفق مع طبعها، كإف كاف ُب ظاىره بعض 

، ككذا األمر بالنسبة للرجل؛ فبعد مواجهة ألكاء اٟت ياة كمتاعبها فإنو يعود ليجد ُب بيت ا١تشقة أحيانا ن
 .(3)الزكجية جنة اٟتياة ، ككأنو كاحة ُب صحراء الدنيا كمتاعبها " 

 تلجمثعة :: مقثصد تلنكثح على مستوي ثثنٌثً 

 حن جن مم خم ٱٱ﴿  كما أف الزكاج ىو أساس األسرة اليت ىي أساس آّتمع كلبنتو األكٔب، قاؿ تعأب:
 مب هئ مئهي  مي خي حي جي ٰه مه جه هن  من خن
فالزكاج ىو الوسيلة الوحيدة ا١تنضبطة للحفاظ على النوع اإلنسا٘ب كضماف  .(4)﴾ مث هت مت هب

 استمراريتو كبقائو.

  كما أف الزكاج يقضي على الكثَت من ا١تشكبلت االجتماعية ا٠تطَتة اليت تصيب آّتمع، كتفت ُب
الزنا، ىؤالء الذين ال ٬تدكف مأكم ٢تم عضده؛ كانتشار الفواحش، كما يتبعها من ظهور اللقطاء كأكالد 

. فينشئوف فيها دكف رعاية من مربو أك حفيظ أك رقيب.. فيكونوف ٔتثابة القنبلة (5)إال الشوارع كالطرقات
 ا١توقوتة اليت تقبل االنفجار ُب كجو آّتمع ُب أم كقت مهددةن أمنو كاستقراره.

 المبحـث الثانً:   
 االتجاهات الفقهٌة حـول هذه القضٌة. 

تباينت االٕتاىات كاآلراء حوؿ موضوع الزكاج من البلجئات، كفيما يلي نعرضها إٚتاالن ٍب 
 نفصل القوؿ فيها: 

                                                           

 يل أبو عبداهلل البخارم اٞتعفي، ٖتقيق: ٤تمد زىَت بن ناصر الناصر) صحيح البخارم، حملمد بن إٝتاع1
ىػ)، كتاب: اٞتمعة، باب: اٞتمعة ُب القرم كا١تدف 1422( 1الناشر: دار طوؽ النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم ٤تمد فؤاد عبد الباقي)، طػ

 ).  893)حديث (2/5(
). كاٟتديث أخرجو البخارم، ُب صحيحو،  2/32ىػ) دار ا١تعرفة، بَتكت، ط.د.ت (505مد بن ٤تمد الغزإب الطوسي (ت: )  إحياء علـو الدين، أليب حامد ٤ت2

 ).3936) حديث(5/68):" اللهم أمض ألصحايب ىجرهتم" (صلى اهلل عليو كسلمكتاب: مناقب األنصار، باب : قوؿ النيب (
  .22) األحواؿ الشخصية، الشيخ/ ٤تمد أبو زىرة، ص3
 [.72) سورة النحل، آية ]4
 ) فيما يعرؼ بظاىرة " أطفاؿ الشوارع "5
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 : من يؤيد الزكاج بالبلجئات، بل كيذىب بو إٔب حد الوجوب الذم ىو من أعلى مراتب  تالتجثه تألول
 اٟتكم الشرعي التكليفي.

 كىذا االٕتاه يرل أنو من غَت البلئق ٓتلق ا١تسلم أف يستغل ضعف إخوانو من البلجئُت  ه تلثثنً :تالتجث
السوريُت، كينتهز الفرصة للمتاجرة بأعراض حرائر الشاـ؛ من خبلؿ ز٬تات سريعة تفتقر إٔب أبسط 

حياة كرٯتة ٢تم حىت حقوؽ الزكجة .. كإ٪تا ينبغي عليو مد يد العوف ٢تم ك٤تاكلة بذؿ الطاقة ُب توفَت 
 تنتهي األزمة؛ كبعدىا من أراد الزكاج من سورية فليفعل، كإف كاف من بُت ىؤالء من تشدد  فرفض ىذا

 الزكاج كطالب باستصدار قوانُت ٘تنع ىذا النوع من أنواع االستغبلؿ لضعف اآلخر، ٖتت ستار الزكاج.
  كلكن بضوابط كبشركط ٖتفظ للزكجة البلجئة يرل أنو ال مانع من الزكاج بالبلجئات،  :تلثثلثتالتجثه

 حقوقها، كتصوف كرامتها، فبل تكوف سلعة تباع كتشًتل ُب أسواؽ ٩تاسة اللجوء. 
كفيما يلي ٤تاكلة لعرض ىذه اآلراء، كمناقشة أدلتها، ك٤تاكلة استخبلص الرأم الراجح منها ُب 

      ضوء مقاصد الشريعة اإلسبلمية ُب موضوع النكاح.
 األول: االتجاه

من البلجئات السوريات أمران كاجبان يشجعو اإلسبلـ لسًتىن  كيرل أصحاب ىذا االٕتاه أف الزكاج 
كانتشا٢تن من الشوارع كالطرقات.. كاٟتق أ٘ب أثناء البحث ُب حكم ىذه النازلة ػ ٓب  كإلنقاذىن من اٟتاجة كالعوز

اء كملكاتو، تبٌتَّ فيو ىذا االٕتاه كأفىت بو، كلكن دائمان ما ينسب أجد رأيا ن فقهيا ن معتربان لعآبو توافر فيو شركط اإلفت
 من أئمة كخطباء ا١تساجد.(  برجال الدٌن)  ىذا الرأم ١تن يلقبوف

( ناللٌبٌٌدٌن الرجال )العربية، خربان بأف ىناؾ بعضان ٦تن يػيٍنسىبوف إٔب (  بً بً سً) فقد نشرت شبكة
ال ضػَت ُب ز٬تػات السػًتة إذا كانػت  " إنػو: )بنغػازم( ا١تسػاجد ُب إماـ كخطيػب ُب أحػد (أشرف العقربً) ىيدع

ف إ ػ بػل إنػو يػذىب إٔب مػا ىػو أبعػد مػن ذلػك عنػدما يقػوؿ:" كبرضػا الطػرفُت، فػالزكاج إ٬تػاب كقبػوؿ موثقة كمشػهرة
يشعر الرجل بأ٫تية الوقػوؼ ّتانػب عػائبلت البلجئػات  عندمابعض ا١تواقف،  كاجبا دينيا كأخبلقيا ُب األمر قد يعد

 دينيػػػا، كذا ٝتعػػػة  داـ الرجػػػل ملتزمػػػا ا١تعػػػوزات ٟتمػػػايتهن مػػػن الرذيلػػػة، فهػػػذا أمػػػر ٬تػػػب أف نشػػػجعو مػػػا السػػػوريات
  .(1).." طيبة

مػػن أئمػػة ا١تسػػاجد ُب أرجػػاء ٥تتلفػػة مػػن الػػببلد حثػػوا  ان أف عػػدد (الفجررر الجزائرٌررة) نشػػرت صػػحيفة كمػػا
كأكػد ،  اٞتزائريُت ُب خطب اٞتمعة على الزكاج بػ'' السوريات اللواٌب أجربهتن ظركؼ اٟترب على الفػرار ٨تػو اٞتزائػر

 ا٠تطبػػػػػػػاء علػػػػػػػى ضػػػػػػػركرة أف يسػػػػػػػًت كػػػػػػػل جزائػػػػػػػرم مقتػػػػػػػدر حػػػػػػػىت كإف كػػػػػػػاف متزكجػػػػػػػان ىػػػػػػػؤالء البلجئػػػػػػػات النتشػػػػػػػا٢تن 
 .)2( من الشارع'' !

                                                           

 ) ز٬تات السًتة تظهر بُت البلجئُت السوريُت ُب بنغازم، أٛتد ماىر، مرجع سابق.1
 http://www.al-fadjr.com) ا١توقع الرٝتي لصحيفة الفجر اٞتزائرية :  2
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 كلعل ا١تتأمل ُب ىذا االٕتاه ٬تد أف من دعا إليو يبٍت دعوتو على ما يلي:
 ال ضَت فيو ما داـ برضا الطرفُت فالزكاج إ٬تاب كقبوؿ.( زواج السترة) أف ىذا الزكاج ا١تسمي بػ 
   كذلػك ا١تعػوزات عائبلت البلجئات السورياتأف الواجب الديٍت كاألخبلقي يقتضي الوقوؼ إٔب جانب ،

 .انتشا٢تن من الشارع، كالتعرض لبلغتصاب، ك ٟتمايتهن من الرذيلة عن طريق الزكاج ببناهتن 

 نثقشة هذت تلرأي: م

 إف ما اعتمد عليو أصحاب ىذا االٕتاه ال يستقيم ٢تم ْتاؿ من األحواؿ: 
قػوؿ ٬تانبػػو ال ضػَت فيػػو مػا داـ برضػا الطػػرفُت فػالزكاج إ٬تػاب كقبػػوؿ،  ( زواج السررترة) إف : فقرولهم

الصواب فأين ىو الرضا ُب ىذه اٟتاؿ؛ اليت تكوف فيها الفتاة كا١تضطر الذم أجربتو الضركرة علػى أكػل ا١تيتػة ليسػد 
 رمقو كينجو بنفسو من ا٢تبلؾ احملقق.

إف األسرة اليت أٞتأهتػا الفاقػة كضػيق ذات اليػد ، كاضػطرىا ا٠تػوؼ مػن ا٢تػبلؾ كالتشػرد ُب الشػوارع ، فضػبلن 
ال ٯتكػػن االطمئنػػاف إٔب أف  قبو٢تػػا لػػزكاج ابنتهػػا ُب ىػػذه الظػػركؼ ًب عػػن  ،مػػن تعػػرض بناهتػػا  لبلغتصػػاب عػن خوفهػػا

فتػػاة ُب ريعػػاف شػػبأّا علػػى الػػزكاج مػػن عػػابر سػػبيل ال تعرفػػو كال تضػػمن  ٬تػػرب فمػػا الػػذم  رضػػا كقبػػوؿ مػػن الطػػرفُت؛ 
 كرٯتة معو.  حياة

يضطر إليها البلجئوف ال عن  ، كما ىو إال آليةعف اآلخرا١تقاـ األكؿ استغبلال لضىذا الزكاج يعد ُب ف إ
 .للتأقلم مع األكضاعكإ٪تا مكرىُت مضطرين  -رضان كاقتناع _ كما يدعي أصحاب ىذا الرأم 

كمن العجيب أيضان ُب ىذا ا١تقاـ: أف ٧تد ىذا الواجب الديٍت كاألخبلقي الذم يتشدؽ بو أصحاب ىذا 
كالبلجئات الصوماليات فبل تكاد تسمع أما الجئات بورما كدارفور السوريات االٕتاه يقول كينشط مع البلجئات 

 أحدا يتحدث عن الزكاج ّٔن؟!
 عائبلت البلجئػات السػوريات: بأف الواجب الديٍت كاألخبلقي يقتضي، الوقوؼ إٔب جانب  أما قولهم

 .انتشا٢تن من الشارع لبلغتصاب، ك، كالتعرض ٟتمايتهن من الرذيلة ، كذلك عن طريق الزكاج ببناهتن ا١تعوزات
السػػًت الػػذم ك  ، ا١تعػػوزات عػػائبلت البلجئػػات السػػوريات:  فػػإف الوقػػوؼ إٔب جانػػب  فررال ٌسررتقٌم لهررم

؛ ككاجبنػا إف ما ٯتليو علينا ديننا كأصالتنا ال يكوف عن طريق الزكاج ببناهتن كاستغبلؿ ظركفهم القاسية، " بل  ندعيو
كأموالنػا الػيت تػؤمن ٢تػم مسػاكن الئقػة كٕتػرم ٢تػم ركاتػب  مػع النػازحُت كالنازحػات بقلوبنػا الديٍت كاألخبلقي أف نقف
الػػزكاج  غمػػتهم كيعػػودكا إٔب ديػػارىم كبيػػوهتم ككرامػػاهتم. كحػػُت ٭تػػدث ذلػػك يكػػوف طالػػب تقػػيم أكدىػػم حػػىت تنجلػػي

ج (سبايا) يتفطرف مػن اٟتػزف االختيار، كليس زكا  آدميا كيكوف الزكاج حقا زكاجا شرعيا مبنيا على االستقرار كحسن
 .(1).." كاٟتاجة كتتقطع ّٔن سبل التشرد

                                                           

 مرجع سابق.) العار: الزكاج من سورية نازحة، ٤تمد العصيمي ، 1
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 االتجاه الثانً فً القضٌة:

كيرل أصحاب ىذا االٕتاه أنو من غَت البلئق با١تسلمُت من أىإب الببلد اليت ٞتأ إليها النازحوف السوريوف 
ر الشاـ، كإ٪تا ينبغي مد يد العوف ٢تم أف يستغلوا مصاب الشعب السورم، كينتهزكا الفرصة للمتاجرة بأعراض حرائ

ك٤تاكلة بذؿ الطاقة ُب توفَت حياة كرٯتو ٢تم حىت تنتهي األزمة؛ كبعدىا من أراد الزكاج من سورية فليفعل، كقد 
. كالدكتور: صربم (2). كالدكتور: ٤تمد عبد ا١تنعم الربم (1)ذىب إٔب ىذا االٕتاه الشيخ: اٟتبيب على اٞتفرم

 . كالكاتب الصحفي السعودم: ٤تمد العصيمي. (3)عبد الرؤكؼ
بل إف من أصحاب ىذا االٕتاه من ذىب إٔب القوؿ برفض ىذا الزكاج رفضان تامان، كطالبوا باستصدار 

. كما نادل بذلك (4)قوانُت كفتاكل ٘تنع كٖتـر ىذا الزكاج، ك٦تن ذىب إٔب ذلك الدكتور: ٤تمد نور فرحات
 مرأة ّتمهورية مصر العربية.القائموف على آّلس القومي لل

ػػػا يكابده البلجئوف من صنوؼ ا١تذلة كا٢تواف ُب  تلحبٌج تلجفري يقوؿ الشيخ:  بعد أف ٖتدث عمَّ
ككأف ىذه ا١تساعدة ال ٯتكن أف تكوف بتزكيج الفتيات السوريات بالسوريُت، أك ال تكوف بتوفَت مواطن اللجوء:".. 

 .(5)"مل ا١تكافحاألعماؿ الكرٯتة ٢تم، كىم الشعب العا
الظركؼ ا١تأساكية اليت تعيش فيها أسر البلجئات  إف ": محمد عبد تلمنعم تلبري :الدكتور كيقوؿ

السوريات ٕتعل أفرادىا ُب حالة كرب كُب حاجة إٔب العوف كقضاء حاجتهم، كليس استغبلؿ ظركفهم ٔتثل ىذا 
صلى اهلل عليو (الزكاج، كقد تكفل اهلل ١تن فرَّج كيربة ا١تلهوؼ أف يفرّْج عنو كربة من كربات يـو القيامة، فقاؿ 

 .(6)  "فرج اهلل عنو كربة من كربات يـو القيامة، كمن فرَّج عن مسلم كيربةن »... : )كسلم
ال شك أف استغبلؿ الظركؼ ا١تعيشية ٢تؤالء السوريات، كزكاج :"  صبري عبد تلرإوؾ يقوؿ الدكتور

كن ٤ترمان الرجاؿ ا١تتقدمُت ُب السن من فتيات قاصرات ُب سن أحفادىم أك أقل، أمر مرفوض عقبلن، حىت إف ٓب ي
 شرعان، طا١تا توافرت شركط الزكاج كأركانو.

لكن ٬تب أف يعلم ىؤالء أف األشقاء ا١تنكوبُت من البلجئُت السوريُت ٓب يذىبوا إٔب دكؿ اٞتوار كيعيشوا ُب 
كليس ٥تيمات اللجوء البائسة لتزكيج بناهتم بأرخص األٙتاف، كإ٪تا من أجل اٟترية للببلد كالعباد، ككاجبنا الرفق ّٔم 

 ..  كما استغبلؿ ظركفهم للزكاج ببناهتم رغمان عنهن، أك ٔتهر ٓتس، أك ُب زكاج مفتقد الكفاءة، أك بدكف رضائهن
فيو نوع من البخس للحقوؽ كامتهاف لآلدمية، كىذا أمر ٥تالف للشرع حىت لو اٗتذ  أف الزكاج بتلك ا١تواصفات 

                                                           

    لداعية اإلسبلمي ا١تعركؼ.) ا1
    امعة األزىر.) األستاذ ّت2
    ستاذ الفقو ا١تقارف ّتامعة األزىر.) أ3
 أستاذ فلسفة القانوف كتارٮتو، بكلية اٟتقوؽ جامعة الزقازيق.) 4
 ، مرجع سابق.اعية اإلسبلمي اٟتبيب على اٞتفرم) " سورية ا١تذبوحة " للد5
مع الدكتور/ ٤تمد عبد ا١تنعم الربم األستاذ ّتامعة األزىر، كالتحقيق  دين ٭تذركف: زكاج السًتة استغبلؿ مرفوض" ٖتقيق صحفي أجرتو جريدة ( ٢تا )) " علماء ال6

، كاٟتديث أخرجو البخارم ُب صحيحو ، كتاب:  http://www.lahamag.comـ) 24/12/2012منشور على ا١توقع الرٝتي للجريدة بتاريخ : (
 ).2310) حديث (2/862ا١تظآب، باب: ال يظلم ا١تسلم ا١تسلم (

http://www.lahamag.com/
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 مث  زث  ﴿ ـ ىذا الزكاج ٗتالف قولو تعأب:كال شك أف ظركؼ إ٘تا ،عباءة لو« زكاج السًتة»لفظ 

 .(1) ﴾  مل يك ىك مك لك اك يق  ىق يف ىفيث ىث نث
ٯتتد البخس  فقط؛ ليس ذلك فحسب بل كقد يظن كثَتكف أف البخس ىنا مرتبط باستغبلؿ حاجة الناس ا١تالية

 . )2("  إٔب كل صور االستغبلؿ كأبشعها ٦تا يتعلق بأعراض الناس

ُب مواطن  ليغربكا أقدامهم( تلمجثهدون) ىكذا تسابق" ك :  تلعصٌمًمحمد  يقوؿ الكابت الصحفي:
كيبدك أف ىذه الظاىرة  ،يبحثن عن السًت اللجوء كالنزكح السورية معلنُت استعدادىم للزكاج من سوريات قاصرات

 )500(يًتاكح بُت .. أما الثمن الذم يدفع ُب حورية من حوريات سوريات ف!! تشهد انتشارا ٔتنتهى االندفاع
أم أمة ىذه .. السورية سعودم، كأف أغلبهن قاصرات جئن ىربا من اٟترب الدائرة ُب األراضييػػاؿ ر ) 1000(ك 

ا١تستغلوف ٟتاجات أخواهتم  يرتكبها ىؤالء  أحزاف بناهتا نَتاف شهوات أبنائها؟ كأم خدعة أك تربيرات اليت يطفئ
كاٟتاجة ا١ترة لسقف يأكم ، اإلجبارمكاللجوء ٩تاسة النزكح  فيتسابقوف إٔب شرائهن ُب سوؽ؛ ُب القومية كالدين 

 .(3)! " ىوؿ ما رأت من القتل كالتشرد؟ فتاة بريئة زائغة البصر من
) كغَته ٦تن أفػىت بوجػوب الػزكاج مػن البلجئػات السػوريات؛ العقربً) من فتول( العصٌمً) كال يستغرب

كالعػادة سػيأٌب مػن يقػوؿ إف بل إنو يتنبأ ّٔا  كيرفض قبو٢تا بأم حاؿ من األحواؿ كيرد على أمثاؿ ىػؤالء بقولػو : "  
يء ك١تثلػو أقػوؿ إف ىػذا الػزكاج زكاج إكػراه كاسػتغبلؿ، إذ ال شػ ىػذا زكاج علػى سػنة اهلل كرسػولو فمػا ىػي مشػكلتك؟

كمهمػػا كرٯتػػة معػػو.  فتػػاة ُب ريعػػاف شػػبأّا علػػى الػػزكاج مػػن عػػابر سػػبيل ال تعرفػػو كال تضػػمن حيػػاة غػػَت ذلػػك ٬تػػرب
ة  من ىذه الذئاب البشػرية  ٦تػن يسػتغلوف ظػركؼ البلجئػُت، كعجػز كفاقػة النػازحُت؛ الشهوانيت ىذه ا١تربرات عددت

كأكالد تػتلقفهم الشػوارع  آسػي بوجػود زكجػات مهجػوراتفتزيػد ا١تفػبل داعػي إلضػافة أزمػة جديػدة ٢تػؤالء ا١تنكػوبُت، 
 .)4(.." كالفاقة كاٟتاجةكا٢تبلؾ كالدمار كالتشرد اٟترب فضبلن عن  ،كيغطسوف ُب الفقر ا١تدقع

إنشاء صندكؽ لدعم البلجئُت السوريُت  -الفقيو الدستورم - محمد نور فرحثت :طالب الدكتوركما 
ـر زكاج البلجئات السوريات بدفع مهر رمزم  ،كمصدره من التربعات النقدية كالعينية كشدد على إصدار فتول ٖتي
 .(5)"   استغبلالن ٟتاجتهن كظركفهن القاسية

                                                           

 [.85] ودى) سورة : 1
تحقيق مع الدكتور/ صربم عبد الرؤكؼ األستاذ ّتامعة األزىر، كال ) " علماء الدين ٭تذركف: زكاج السًتة استغبلؿ مرفوض" ٖتقيق صحفي أجرتو جريدة ( ٢تا )2

 /http://www.lahamag.comـ) 24/12/2012منشور على ا١توقع الرٝتي للجريدة بتاريخ : (
) السعودية، بتاريخ ( !!..) " العار: الزكاج من سورية نازحة3 ـ) 29/8/2012" بقلم: ٤تمد العصيمي،  مقاؿ صحفي منشور على ا١توقع الرٝتي ٞتريدة  (اليـو

http://www.alyaum.com 
  العار: الزكاج من سورية نازحة، ٤تمد العصيمي، مرجع سابق.) 4
)  باىي حسن " بقلم:  " فرحات : يقًتح استصدار فتول حوؿ الزكاج من البلجئات السوريات) 5 ، خرب صحفي منشور على ا١توقع الرٝتي لصحيفة (ا١تصرم اليـو

 http://www.almasryalyoum.comـ) 30/3/2013بتاريخ : (

http://www.almasryalyoum.com/news/details/299214
http://www.almasryalyoum.com/Editor/Details/1241
http://www.almasryalyoum.com/Editor/Details/1241
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اإلعبلـ مؤخران كإدانتو الشديدين ١تا تداكلتو كسائل رفضه تلمجلس تلقومى للمرأة عن  " ُب حُت أعرب
حيث   حوؿ ظاىرة زكاج البلجئات السوريات من ا١تصريُت منذ أف نزحت العائبلت السورية إٔب مصر كبلجئُت،

لُت بتلك ا١تناطق بالوقوؼ ئو مطالبان ا١تس ذكرت أٝتاء عدد من ا١تناطق كالشخصيات الىت تيسر إجراء ىذا الزكاج،
 و، معتربا ذلك جرٯتة ترتكب َب حق ا١ترأة ٖتت ستار الدين،على صحة ىذا األمر، ك إجراء ٖتقيق عاجل بشأن

كدعوة الرجاؿ ا١تصريُت ا١تقتدرين للزكاج من البلجئات  يقـو بعض األئمة كالدعاة بالًتكيج ١تثل ىذا الزكاج، حيث
 . (1)." السوريات كنوع من أنواع "السًت

عتداءن على قيم كحقوؽ اإلنساف كتعارضا مع اكيعد  ،بالبشر كأكد آّلس على أف ذلك السلوؾ ٯتثل إتاران "  
كأكضح  كما يتعارض مع الدين كالشريعة حيث يتم استغبلؿ األكضاع ا١تعيشية السيئة للسوريات، ا١تواثيق الدكلية،

آّلس أنو بصدد إعداد مذكرة لرفعها للسيد رئيس اٞتمهورية كالسيد رئيس الوزراء كٚتيع اٞتهات ا١تعنية بشأف ىذه 
 . (2)"  القضية ،كذلك بعد توثيق كٚتع كافة ا١تعلومات كالتأكد من صحتها

 فً رحــاب الســـٌرة:

كلعل ا١تتأمل ُب ىذا االٕتاه، ٬تد لو نظَتان ُب السَتة كالتاريخ اإلسبلمي  فقد منػع، عمر بن ا٠تطاب  
 الرمادة:) أىل ا١تدينة من نكاح نساء البادية أثناء أزمػة عاـ رضي اهلل عنو(

كإذا أردنا كصف ىذه األزمة  ٔتا يبُت حدهتا، كيوضح شدهتا كخطورهتا فبلبد من مراجعة أقواؿ ا١تؤرخُت ُب 
 الناس أصابت - عشرة ٙتاف ةسن أعٍت - السنة ىذه كُب (تارٌخ الرسل والملوك) تلك األزمة، فقد جاء ُب

 (3)"  كلزبة شديدة ٣تاعة
): " ىالطبقرات الكبرر( . كجػاء ُب(4)ة .." الرمػاد عػاـ يسػمى الػذم العػاـ ىػو كذلػك كقحػوط، كجدكب 

 نفػػق ٭تفػػركف النػػاس كػػاف حػػىت كىلكػػوا النػػاس كجػػاع ا١تاشػػية كىلكػػت الػػببلد كأجػػدبت شػػديد جهػػد النػػاس أصػػاب
 .(5) " فيها ما ٮترجوف كاٞترذاف الَتابيع

رض اٟتجػاز ُب أىيػاـ عمػر بػأ تتابعت علػى النػاس كقحط عواـ جىٍدبأىي " (: البداٌة والنهاٌة) كجاء ُب
): العـــــــرـبر. كجػاء ُب ((1) " جوعا شػديدان  فيها كجاع الناس ) فأىلكت الزرع كالضرعرضي اهلل عنو( بن ا٠تطاب

                                                           

" خرب منشور على  عن رفضو كإدانتو الشديدين ١تا تداكلتو كسائل اإلعبلـ مؤخران حوؿ ظاىرة زكاج البلجئات السوريات من ا١تصريُتيعرب آّلس القومى للمرأة ) " 1
 http://www.ncwegypt.comـ) 23/1/2013ا١توقع الرٝتي للمجلس القومي للمرأة، بتاريخ (

 " مرجع سايق. ات السوريات من ا١تصريُتعن رفضو كإدانتو الشديدين ١تا تداكلتو كسائل اإلعبلـ مؤخران حوؿ ظاىرة زكاج البلجئيعرب آّلس القومي للمرأة ) " 2
ةي ، كىٚتىٍعيهى 3 : اٍلقىٍحطي. كاللٍَّزبةي: الشّْدَّ . كاللُّزيكبي : ضىيّْقه. كىاٞتٍىٍمعي ًلزابه : أىصابػىٍتهم لىٍزبةه، يػىٍعًٍت ًشدَّةى السَّنىةً ) اللزبة : الضّْيقي. كعىٍيشه لىًزبه ، كسىنىةه لىٍزبةه: شىديدىةه، كىيػيقىاؿي ، ا ًلزىبه

 ) [.1/738كىًىيى القىٍحط.] لساف العرب ، مادة (لزب) (
ىػ)  1387(  2ىػ) دار الًتاث، بَتكت، لبناف، ط310) تاريخ الرسل كا١تلوؾ، حملمد بن جرير بن يزيد بن كثَت بن غالب اآلملي، أبو جعفر الطربم (ت:4

)4/96. ( 
ىػ) ٖتقيق: ٤تمد عبد القادر عطا، دار 230امشي بالوالء، البصرم، البغدادم ا١تعركؼ بابن سعد (ت: ) الطبقات الكربل، أليب عبد اهلل ٤تمد بن سعد بن منيع ا٢ت5

 ).3/235ـ) (1990 -ىػ  1410( 1الكتب العلمية، بَتكت، ط
 ).7/90) البداية كالنهاية، البن كثَت (1

http://www.ncwegypt.com/index.php/ar/media-centre/ncw-news/142-2013-02-25-07-14-24/639-syrian-refugeesara
http://www.ncwegypt.com/index.php/ar/media-centre/ncw-news/142-2013-02-25-07-14-24/639-syrian-refugeesara
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 ٚتيػػع علػػى أتػػى طػػاعوف مػػع ٔتثلػػو العهػػد بعػػد جوعػػا أعقػػب كجػػدب شػػديد قحػػط عشػػرة ٙتػػاف سػػنة النػػاس كأصػػاب "
 .(1)"  الناس

 : تلك األزمــــــةالتً خلّفْتها  اآلثار 

من الطبيعي أف ٗتلف أم أزمة العديد من اآلثار االقتصادية كالسياسية كاالجتماعية ، كالذم يعنينا ُب 
 . ادةػلرَّمىذا ا١تقاـ ىو اآلثار االجتماعية اليت خلفتها أزمة ا

كالنزكح الكبَت من كلعل من أبرز اآلثار االجتماعية اليت خلفتها ىذه األزمة؛ ىي حالة ا٢تجرة الواسعة   
. (2) بتٍ ٕتلَّ  الرمادة عاـ كاف ١تا " :قاؿ أبيو عن أسلم بن زيد عنا١تناطق ا١تنكوبة كاللجوء إٔب ا١تدينة ا١تنورة ، ف

 عبد إٔب حارثة بٍت إٔب راتج إٔب الثنية رأس بُت فيما حلوال األعراب ككاف ..ا١تدينة فقدموا ناحية كل من العرب
 ليلة يقوؿ عمر فسمعت. با١تدينة ٤تدقوف ىم سلمة بٍت بناحية طائفة كمنهم، قريظة بٍت إٔب البقيع إٔب األشهل

: كقاؿ ،رجل آالؼ سبعة فوجدكىم القابلة من فأحصوىم ،عندنا تعشى من أحصوا: عنده الناس تعشى كقد
 فأمر الناس فزاد ليإب مكثنا ٍب ،ألفا أربعُت فوجدكىم فأحصوا ،كالصبياف كا١ترضى يأتوف ال الذين العياالت أحصوا

 .(3)"  ألفا ٜتسُت كاآلخرين آالؼ عشرة عنده تعشى من فوجدكا فأحصوا ّٔم

حسػػػبما ذكػػػرت -) ألفػػػان مػػػن النػػػازحُت كالفػػػارين مػػػن ضػػػراكة آّاعػػػة كشػػػدهتا 60فهػػػذا العػػػدد الػػػذم يبلػػػغ (
كاحملػدكدة ٓب تكػن ميعىػدَّة السػتقباؿ ليس بالعدد القليل ُب ذلك الوقػت، كمػا أف ا١تدينػة بإمكاناهتػا ا١تتواضػعة  -الركاية

ىذه األعداد الكبَتة من النازحُت كالبلجئُت بػل إنػو يشػكل عبئػان كبػَتان علػى القيػادة، يصػفو ا٠تليفػة ُب رسػائلو لوالتػو 
 كعمالو على األمصار.

 إٔب: العمػاؿ إٔب كتػب با١تدينػة )رضػي اهلل عنػو( عمر إٔب العرب دفت ١تا: قاؿ أبيو عن أسلم، بن زيد عنف
 إٔب ا١تػؤمنُت أمػَت عمر اهلل عبد من: " بالشاـ كمعاكية ٔتصر، العاص بن كعمرك بالبصرة، موسى كأيب بالكوفة، سعد
  .(4)" الغوث من ٢تم بد كال ببلدىم، ٖتتملهم كٓب إلينا دفت قد العرب فإف: بعد أما، فبلف بن فبلف

 إلى تلمدٌنة:وأطرتؾ تلحجثز ومنع تلزوتج من تلالجبثت تلقثدمثت من تلبثدٌة  (رضً هللا عنه)عمر 

                                                           

بن ٤تمد، ابن خلدكف أبو زيد، كٕب الدين اٟتضرمي عبد الرٛتن بن ٤تمد ، ل شأف األكربديواف ا١تبتدأ كا٠ترب ُب تاريخ العرب كالرببر كمن عاصرىم من ذكم ال) العرب ك 1
 ـ).1988 -ىػ  1408(  2شحادة ، دار الفكر، بَتكت ، طػىػ) ٖتقق: خليل 808اإلشبيلي (ت: 

 )[1/268(جلب)() ٕتلبت: " اجتمعت كاٞتىٍلبي : سىٍوؽي الشٍَّيًء ًمٍن مىٍوًضعو ًإٔبى آخىر.." ]لساف العرب، مادة: 2
 ). 3/241) الطبقات الكربل، البن سعد (3
ىػ)ٖتقيق: فهيم ٤تمد شلتوت، طبع على نفقة: السيد حبيب ٤تمود أٛتد، 262) تاريخ ا١تدينة، لعمر بن شبة بن عبيدة بن ريطة النمَتم البصرم، أبو زيد (ت: 4

افَّةه : ًىيى 2/744ىػ) ( 1399(  1جدة، طػ اٞتىماعةي ًمنى النَّاًس تػيٍقًبلي ًمٍن بػىلىدو ًإٔبى بػىلىدو.." ]لساف العرب ، مادة : (دفف  )، دفت : "  تتابعت كالدى
)(9/105]( 
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. فكانػػت نظرتػػو الثاقبػػة، (1)بدايػػة انتشػػار ىػػذا النػػوع مػػن الػػزكاج  )رضػػي اهلل عنػػوكقػػد الحػػظ ا٠تليفػػة عمػػر (
كاعتباره ١تا يًتتب على ا١تقدمات  من نتائج كتبعات، فقاؿ : كمػا ركل ، كرؤيتو ا١تستقبلية، كمراعاتو ١تآالت األفعاؿ

 .   (2)عنو حبيب بن أيب ثابت:" إذا كانت السنة فليس ألىل البادية نكاح " 

 ل. كما رك (3)"  ٣تاعة يعٍت سنة عاـ ُب النكاح ٬تيز ال )رضي اهلل عنو(عمر كاف" : قاؿ حبيب عنك 
. كعلى (4)"  كفاءاأل من الإ حساباأل ذكات فركج منعنأل :"قاؿ نوأ ) رضي اهلل عنو( ا٠تطاب بن عمر عن

افًتاض صحة ا١تنع من نكاح أىل البادية ُب آّاعة، فما ىو كجو اٟتكمة من ىذا ا١تنع ؟ لعل اٟتكمة كالغاية من 
 ُب نكاحا ٬تيز ال" كاف  )رضي اهلل عنو) كفيها أف عمر ( غرٌب الحدٌث) ىذا ا١تنع؛ تظهر من ركاية كردت ُب

رضي . كلعل عمر ((5)( اءـــــاألكف غٌر واــــــٌنكح أن على لهمـــتحم ٌقةــــــالض لـــلع ) كيقوؿ"  سنة عاـ
 ) قد خص نكاح أىل البادية لسببُت:اهلل عنو

 .أف أىل البادية تضرركا من أزمة آّاعة أكثر من غَتىم 
 أهنم يشددكف ُب اشًتاط الكفاءة أكثر من غَتىم . 

كىػػذا القػػرار الػػذم اٗتػػذه ىػػذا ا٠تليفػػة العبقػػرم، يعػػد مػػن قبيػػل مراعػػاة األبعػػاد كاآلثػػار االجتماعيػػة لؤلزمػػات؛ 
فأىػػل الباديػػة بطبيعػػة اٟتػػاؿ كػػانوا ىػػم األكثػػر تضػػررا ن مػػن آّاعػػة كالقحػػط الػػذم عػػم بػػبلد اٟتجػػاز، كىػػم البلجئػػوف 

) ألفػان، كىػذا عػدد لػيس بالقليػل ُب ىػذا الوقػت 60الركايػات (الذين نزحوا إٔب ا١تدينة، كقد بلغ عددىم كما ذكػرت 
) ٮتشػػى أف ٖتمػػل اٟتاجػػة كالفاقػػة كالضػػركرة أىػػل الباديػػة علػػى تػػزكيج بنػػاهتم رضػػي اهلل عنػػوا١تبكػػر، ك٢تػػذا كػػاف عمػػر (

 لغَت األكفاء فتكوف لذلك آثار سيئة منها:

   ما يقع على ا١ترأة من الظلم نتيجة تزك٬تها من ليس كفئان ٢تا. )1
كف  )2 كقوع النػدـ كاٟتسػرة عنػد زكاؿ األسػباب الػذم دعػت إٔب ذلػك التػزكيج، كٓتاصػة أف العػرب كػاف ييعػَتّْ

 من زكَّج غَت األكفاء، ككانوا يتفاخركف بأنسأّم.

                                                           

ا ىو ما يشبو إٔب حد كبَت ) أل زكاج أىأب ا١تدينة كسكاهنا األصليوف، بفتيات من األسر البلجئة اليت نزحت إٔب ا١تدينة من أطراؼ اٟتجاز كشبو جزيرة العرب ، كم1
 السًتة ) ُب ىذه األياـ . ( زكاج

) ]انظر هتذيب التهذيب، البن ضي اهلل عنور ) كُب سنده انقطاع، ألف حبيب بن أيب ثابت ٓب يدرؾ عمر (6/152) أخرجو عبد الرزاؽ ُب ا١تصنف، (2
) 1/183تقريب التهذيب، البن حجر( ) [ كقاؿ ُب التقريب : " حبيب بن أيب ثابت : ثقة فقيو جليل، كاف كثَت اإلرساؿ كالتدليس "] انظر2/156حجر(

حتج بو كل من [ ، كقاؿ الذىيب:" من ثقات التابعُت. قاؿ البخارم: ٝتع ابن عمر، كابن عباس. تكلم فيو ابن عوف. قلت: كثقو ٭تِت بن معُت، كٚتاعة. كا
دكالىب كغَته ذكركه ١تا ذكرتو" ]ميزاف االعتداؿ ، للذىيب أفراد الصحاح ببل تردد، كغاية ما قاؿ فيو ابن عوف: كاف أعور.كىذا كصف ال جرح، كلوال أف ال

)1/451.]( 
 ).3/449) أخرجو ابن أيب شيبة ، ُب ا١تصنف، (3
 ).385)حديث(2/124) أخرجو ابن أيب حاًب ُب اٞترح كالتعديل، بسنده (4
 ).1/272ىػ ) (1408( 1َتكت، لبناف، طػ) غريب اٟتديث، أليب ٤تمد عبد اهلل بن مسلم بن قتيبة الدينورم، دار الكتب العلمية، ب5
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كمػػا أف الػػزكاج القػػائم علػػى أصػػوؿ غػػَت سػػليمة، قػػد ينػػتج عنػػو تعػػرض األطفػػاؿ لضػػغوط نفسػػية شػػديدة،  )3
 اـ بُت الزكجُت، لغياب عنصر الكفاءة.نظران ١تا قد ينتج من عدـ انسج

كمػػػا أف تػػػوافر شػػػرط الكفػػػاءة ُب النكػػػاح يعػػػد مػػػن عوامػػػل االسػػػتقرار ُب العبلقػػػة الزكجيػػػة، كمػػػن عوامػػػل  )4
" بػل إف انتظػػاـ ا١تصػاّب بػػُت الػزكجُت ال يكػػوف عػادة إال إذا كػػاف ىنػاؾ تكػػافؤ بينهمػػا؛ كدعػائم ٧تاحهػػا :

بػػد مػػن اعتبػػار الكفػػاءة مػػن جانػػب الرجػػل، ال مػػن جانػػب ألف الشػػريفة تػػأىب العػػيش مػػع ا٠تسػػيس، فػػبل 
ا١تػرأة؛ ألف الػزكج ال يتػأثر بعػدـ الكفػاءة عػادة، كللعػادة كالعػرؼ سػلطاف أقػول كتػأثَت أكػرب علػى الزكجػة، 
فػػإذا ٓب يكػػن زكجهػػا كفئػػان ٢تػػا، ٓب تسػػتمر الرابطػػة الزكجيػػة، كتتفكػػك عيػػرل ا١تػػودة بينهمػػا، كٓب يكػػن للػػزكج 

 ديػػػنهم ُب يناسػػػبهم ال مػػػن مصػػػاىرة مػػػن ر كاحػػػًتاـ. ككػػػذلك أكليػػػاء ا١تػػػرأة يػػػأنفوفصػػػاحب القوامػػػة تقػػػدي
 الػػػػػزكاج أىػػػػػداؼ تتحقػػػػػق كٓب تضػػػػػعف، أك ا١تصػػػػػاىرة ركابػػػػػط فتختػػػػػل بػػػػػو، كيعػػػػػَتكف كنسػػػػػبهم، كجػػػػػاىهم

 اإلسػبلمية الػببلد أغلػب ُب بػو ا١تعمػوؿ ىػو الػرأم كىػذا، الزكجيػة مػن ا١تقصػودة الثمرات كال االجتماعية،
 .(1)"  كليبيا كسورية كمصر

كليت األمر يقف عند ٣ترد عدـ االستقرار ُب األسرة ػ على الرغم ٦تا فيو من ٖتػوؿ اٟتيػاة الزكجيػة  )5
من ا١تودة كالرٛتة إٔب البغض كالكراىية غالبان  بل قد ٘تتد آثار غيػاب الكفػاءة بػُت الػزكجُت إٔب مػا 

شػابة زيكّْجػت شػيخان فقتلتػو، ككػاف ذلػك " أف ( تارٌخ المدٌنرة) ىو أبعد من ذلك، فقد جػاء ُب
 مػػػن ١تتػػػو الرجػػػل ليػػػنكح النػػػاس؛ يأيهػػػا) فخطػػػب عمػػػر النػػػاس فقػػػاؿ رضػػػي اهلل عنػػػوُب عهػػػد عمػػػر (

 .(2)" الرجاؿ من ١تتها ا١ترأة كلتنكح النساء،
 

كإذا كاف ىذا ا٠تليفة العبقرم، قد راعػي ىػذا البعػد االجتمػاعي ا٠تطػَت، كمػا قػد يًتتػب علػي ىػذا 
ػػػػ السػػيما بعػػػد زكاؿ   غػػػَت ا١تتكػػافئ فهػػػو زكاج ٖتػػت ضػػػغط اٟتاجػػة؛ مػػػن مفاسػػد كأضػػػرار اجتماعيػػةالػػزكاج 

 األزمة ػ كلذلك هنى عنو.

 قٌثس مع تلفثرق: 

رضػي لعل من ا٠تطأ الكبَت؛ أف نيسولّْ بُت اٟتالتُت: حالة البلجئُت إٔب ا١تدينة ُب عهد عمر بن ا٠تطػاب (
 السوريُت، إذ أف بُت اٟتالتُت فارؽ كبَت:) كبُت حالة البلجئُت اهلل عنو

كانػػت األمػػة اإلسػػبلمية ٕتتمػػع ٖتػػت رايػػة كاحػػدة، كالبلجئػػوف الػػذين فػػرُّكا مػػن أطػػراؼ  فثلحثلااة تألولااً:
) ك٢تػػم كٕب أمػػر كخليفػػة يرعػػى صػػلى اهلل عليػػو كسػػلماٞتزيػرة، يعلمػػوف ًقٍبلػػةن ٢تػػم يتجهػػوف إليهػػا كىػػي مدينػػة رسػوؿ اهلل (

                                                           

النَّبويَّة كٗتر٬تها) د. كىٍىبىة الزُّحىٍيًلٌي، دار الفكر ، دمشق، الًفٍقوي اإلسبلميُّ كأدلَّتيوي (الشَّامل لؤلدٌلة الشَّرعيَّة كاآلراء ا١تذىبيَّة كأىٌم النَّظريَّات الفقهيَّة كٖتقيق األحاديث ) 1
 ).9/6740(4سوريَّة ،ط

 " .١تة الرجل من النساء مثلو ُب السن ) كقاؿ :" 1/266) كأخرجو ابن قتيبة، ُب غريب اٟتديث (2/338) تاريخ ا١تدينة، البن شبة (2
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شػػئوهنم كيسػػهر علػػى راحػػتهم، كىػػو مػػن ىػػو ؟! إنػػو الفػػاركؽ عمػػر بػػن ا٠تطػػاب، فلػػم يكػػن  علػػى مصػػاٟتهم، كيقػػـو
 ) يناـ حىت يطمئن على الصغَت قبل الكبَت... رضي اهلل عنو(

:    كىػػي حالػػة البلجئػػُت السػػوريُت فحػػدث كال حػػرج.. فهػػم بػػُت حػػزف كىػػم كضػػيق أمااث تلحثلااة تلثثنٌااة
ريػح اٟتػرب األىليػة، كبػُت كػرب كخػوؼ كفػزع مػن مسػتقبل ٣تهػوؿ كأٓب...على كطن مزقتو الصراعات، كعصفت بو 

 ُب ظل حالة من الشتات كالضياع ُب مواطن اللجوء، دكف راعو  كال حافظ .. 

ناىيك عن أف كثَتان من البلػداف العربيػة الػيت فػركا إليهػا غارقػة ُب ٫تومهػا كمشػكبلهتا الداخليػة، السػيما بعػد 
رؼ بػػػػ (ثػػورات الربيػػػع العػػريب).. فلػػػم ٬تػػػد ىػػؤالء البلجئػػػُت مػػن حكومػػػات ىػػػذه أف ىبػػت فيهػػػا ريػػاح التغيػػػَت فيمػػا عيػػػ

البلػػداف العنايػػة الكافيػػة، كال الرعايػػة ا١تطلوبػػة؛ فبػػاتوا عرضػػة للضػػياع ُب الشػػوارع كالطرقػػات حيػػث التعػػرض للتحػػرش 
شػػػر... لػػػذا فػػػإف اٞتنسػػػي، كاالغتصػػػاب، بػػػل كصػػػاركا صػػػيدان سػػػهبلن لػػػذكم النفػػػوس ا١تريضػػػة ٦تػػػن ٭تًتفػػػوف االٕتػػػار بالب

التسػػوية بػػُت اٟتػػالتُت تعػػد مػػن قبيػػل القيػػاس مػػع الفػػارؽ. كإف شػػئت فقػػل مػػن قبيػػل النظػػرة الدقيقػػة لطبيعػػة اٟتػػالتُت.. 
) مػػن القػػوؿ ٔتنػػع رضػػي اهلل عنػػوك٢تػػذا ٓب يكػػن مػػن السػػهل أف نػػذىب إٔب مػػا ذىػػب إليػػو ا٠تليفػػة عمػػر بػػن ا٠تطػػاب (

 الزكاج بالبلجئات على إطبلقو.   

  لثثلث: تتالتجثه 

حػػو، كلكػػن مػػع كضػػع بعػػض الضػػوابط الػػيت ٖتفػػظ علػػى يكىػػذا االٕتػػاه ال ٯتنػػع الػػزكاج مػػن البلجئػػات، بػػل يب
 وف عرضها ككرامتها.البلجئة حقوقها كتصي 

 -إبػاف رئاسػتو للحكومػة  – رئيس الًتكي رجب طيب أردكغافالكلعل ىذا االٕتاه يتجلى فيما ذىب إليو  
من ٖتديد مهر البلجئة السورية إذا تزكجت من أحد السكاف األتراؾ، كُب حاؿ الطػبلؽ ٯتنػع ىػذا الػزكج مػن الػزكاج 
ببلجئػػة أخػػرل كذلػػك حػػىت ال يػػتم اسػػتغبلؿ حاجػػة البلجئػػات السػػوريات، لػػيس ىػػذا فحسػػب بػػل إف القػػرار تضػػمن 

 عقوبة تعزيرية ١تن يؤذم أحدان من البلجئُت السوريُت.

) دكالر أمريكػي ١تػػن يريػػد الػػزكاج بفتػػاة َََُٓيقضػػي بػػدفع  مبلػػغ ( اٟتكومػػة الًتكيػػة قػراران  " فقػد أصػػدرت
نػػص حسػػب  -ٓب الفتػػاة السػػورية أالػػزكاج بسػػورية أخػػرل حػػىت ال يػػتم اسػػتغبلؿ  ٯتنػػع مػػنسػػورية، كُب حػػاؿ الطػػبلؽ 

م سػورم علػى األراضػي ) دكالر على من يؤذم أم الجػئ أك مقػيَََِ( كما تضمن القرار غرامة قدرىا   -القرار 
 .(1) الًتكية فوران مهما كاف السبب"

                                                           

لوكالة  ي (١توقع الرٝت) " اٟتكومة الًتكية تفرض غرامة كبَتة ْتق من يؤذم البلجئُت السوريُت كمبلغ كبَت ١تن يريد الزكاج من سورية " خرب صحفي منشور على ا1
ـ) كقد ْتثت ُب 2016 -3-20تاريخ اقتباس ا٠ترب من ا١توقع ( sy.net-http://www.dnaـ ) 2013-09-04): بتاريخ : (  التنمية لؤلنباء

 العديد من ا١تواقع اإلخبارية، فلم أجد نص ىذا ا٠ترب إال ُب ىذا ا١توقع.

http://www.dna-sy.net/
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كبغػػض النظػػر عػػن مػػدل صػػحة ىػػذا القػػرار، كىػػل قامػػت اٟتكومػػة الًتكيػػة بإصػػداره مػػن عدمػػو؛ إال أنػػو ٯتثػػل 
 رأيان كإتاىا فقهيان لو كجاىتو كاعتباره، ٦تا ٬تعلو جديران بالنظر كالتحليل كالبحث عن التأصيل الشرعي ٢تذا االٕتاه.      

 تلتؤصٌل تلشرعً لهذت تلقرتر: 

 القرار ٬تد أنو  يقيد أمرين من ا١تباحات ك٫تا:إف ا١تتأمل  ُب ىذا 
 اتالسورٌ اتتحدٌد مهر الالجئ. 
  .منع الزواج من الجئة سورٌة، لمن سبق له الزواج بأخرى وقام بطالقها 

 

؛ أن للحثكم تلحق فً تقٌٌد تلمبثح للمصلحةذلك  اعتباره ُب نظر الشريعة اإلسبلمية؛ك  كلعل ىذا القرار لو كجاىتو

سلَّم بو مثبلن؛ أف شراء اللحـو كأكلها مباح ُب أم زماف كمكاف، كذلك عمبلن بعمـو قولو تعأب:فمن 
ي
 ىف ٱ}ا١ت
 ين ىن نن من زن رن مم اميل ىل  مل يك ىك مك لك اك يق ىق  يف

 . (1){يي ىي  ني مي زيري ٰى

 مم ام يل ىل مل يك ىك  مك لك اك يقىق يف ىف يث ىث ٱ: }كقولو تعأب

 .(2){  زي ري ٰى  ين ىن ننمن زن رن

ة أف يضع قيدان على ) ُب زمانو  تبعان للظركؼ اٟتاجيّْ رضي اهلل عنوا٠تطاب (كمع ذلك فقد رأم عمر بن 
، إذ ٓب تكن تكفي  حرية  شراء اللحم تبعان ١تصلحة األمة فمنع أكل اللحم يومُت متتاليُت كذلك لقلة اللحـو

ُت، فإذا رأل رجبلن حاجة ٚتيع الناس، فكاف يأٌب إٔب ٣تزرة الزبَت بن العواـ بالبقيع  كىي الوحيدة ُب ذلك اٟت
ا٠تليفة . " إف ىذا التصرؼ من (3)اشًتل ٟتما ن يومُت متتاليُت ضربو بالدرة، كقاؿ " ىبل طويت بطنك يومُت "

ليوميُت  -كىو األمر ا١تباح  -) كاف تغيَتان ُب اٟتكم؛ إذ اجتهد ْتظر شراء اللحم رضي اهلل عنوعمر بن ا٠تطاب (
 . (4)ليفسح آّاؿ لتوسيع دائرة تناكؿ الناس للحم ك٘تكينهم منو " -للمباح كذلك تقييد كحظر  -متتاليُت 

كاف  كال شك أف التصرؼ كاالجتهاد من ا٠تليفة ُب تقييد ا١تباح فيو من ا١تصلحة العامة ما فيو، ك٢تذا
م أف : أتصرؾ تإلمثم على تلرعٌة منوط بثلمصلحةوإذت كثن  اجتهادا مقبوالن كلو كجاىتو ُب نظر الشرع "

ىذا علق كمتوقف على كجود الثمرة كا١تنفعة ضمن نفاذ تصرؼ الراعي على الرعية كلزكمو عليهم شاؤكا أـ أبوا مي 

                                                           

 [.172]: البقرة ) سورة1
 [.1) سورة: ا١تائدة ]2
 .68) مناقب أمَت ا١تؤمنُت عمر بن ا٠تطاب، أليب الفرج بن اٞتوزل، دار ابن خلدكف ، ط.د.ت، ص3
 .133) ، ص2) مؤسسة اإلباحة ُب الشريعة اإلسبلمية ، د/ عبد العزيز التو٧تي، ْتث منشور ضمن أعداد سلسلة " الفكر اإلسبلمي " عدد (4
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دينية كانت أك دنيوية، فإف تضمن منفعة ما كجب عليهم تنفيذه، كإال ريدَّ ؛ ألف الراعي ناظر، كتصرفو  ؛تصرؼال
 .  (1)حينئذو مًتدد بُت الضرر كالعبث، ككبل٫تا ليس من النظر ُب شئ " 

ره :" فإف فعل اإلماـ إذا كاف مبنيان على ا١تصلحة فيما يتعلق باألمور العامة ٓب ينفذ أموبعبثرة أخرى
. كال شك أف ُب اٗتاذ مثل ىذا القرار من (2)فإف خالفو ٓب ينفذ "  -أم كافق الشرع  -شرعا إال إذا كافقو 

 اٟتكومة الًتكية فيو من ا١تصاّب كا١تنافع ما فيو، كلعل من بُت تلك ا١تصاّب:
  س الضعيفة ٛتاية البلجئات السوريات من ٤تاكالت استغبلؿ ظركفهن كأكضاعهن ا١تأساكية من ذكم النفو

كالقلوب ا١تريضة؛ كذلك عرب ز٬تات سريعة غالبان ما تفتقر إٔب أبسط اٟتقوؽ الواجب توافرىا ُب عقد 
 الزكاج.

رفع الظلم الواقع عليهن من خبلؿ ٓتس حقوقهن، فمن ا١تعركؼ أف ا١تهر ُب الزكاج حق أصيل للمرأة، كالزكاج 

 رئ ّٰ ِّ ٱ } كظلم لصاحبو، كقد قاؿ تعأب :بالبلجئة مقابل مهر رمزم ٓتس ٢تذا اٟتق كىضم لو 

 زث رثيت  ىت نت مت زت رتيب ىب نب مب زب  رب يئ ىئ نئ مئزئ

 يكىك  مك لك اك يق ىق يف ىف  يث ىث نث مث

{   رن مم ام يل ىل مل
(3). 

 ة:ـــاتمــــــــالخ

 وتشتمل على النتائج التالٌة:

  َّة فيو، كال تؤدة، كإ٪تا تغلب عليو العجلة، فبل ييبٌت ُب إف من عيوب ىذا الزكاج أنو زكاج سريع ال ركي
من جانب الطرفُت، كإ٪تا غالبان ما يكوف  -ك٫تا من أىم شركط الزكاج  -غالب أحوالو على الرضا كالقبوؿ

كأسرهتا الدافع إليو ىو حالة االضطرار من جانب الزكجة البلجئة ا١تنكوبة، اليت تبحث عن مأكلن يقيها 
 مصارع السوء، كمغبة اللجوء.   

  أصيل من حقوؽ الزكجة كىو ا١تهر، كالذم  كما أف ىذا الزكاج غالبان ما يتضمن ظلمان للمرأة كٓتسان ٟتقو
غَت مساكو ١تهر ا١تثل ُب الظركؼ العادية، كُب ىذا األمر ما فيو  -ىذه اٟتالة ظل ُب  -غالبان ما يكوف 

 زث رثيت  ىت نت مت زت ٔب: }كقد قاؿ تعا ،من ظلم كٓتس للطرؼ ا١تنكوب الضعيف

                                                           

 309ـ) ص1989ىػ ػ 1409( 2الفقهية، للشيخ: أٛتد ٤تمد الزرقا، دار القلم، دمشق، ط) شرح القواعد 1
 .138) األشباه كالنظائر لزين الدين بن إبراىيم ا١تعركؼ بابن ٧تيم، ص2
 [.85) سورة: األعراؼ ]3
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  مك لك اك يق ىق يف ىف  يث ىث نث مث

{   رن مم ام يل ىل مل يكىك
(1). 

  كسيلة تلجأ إليها األسر  غالبان ما يفتقد إٔب شرط الكفاءة بُت الزكجُت؛ فما ىو إالكما أف ىذا الزكاج
السورية ا١تنكوبة للتأقلم مع األكضاع، فاألب ا١تكلـو ليس لو ىم إال سًت ابنتو كإف صغر سنها، كإف تقدـ 

 .إليها األشعث األغرب خوفان عليها من التعرض لبلغتصاب
  كدكف مراعاة لعنصر ، الكفاءة بُت كإذا كاف ىذا الزكاج يتم ّٔذا الشكل من السرعة دكف ركية كال تأفو

الزكجُت ، فضبلن عما يقع من ظلم على الفتاة كٓتس ٟتقها ُب ا١تهر، بل كغالبان ما يكوف الفارؽ العمرم 
بُت الزكج كالفتاة كبَت يزيد ُب كثَت من األحياف عن العشرين سنة! .. فأ٘بّْ ١تثل ىذا الزكاج أف تتحقق فيو 

رٛتة، كاحملبة، كاأللفة، كالسكن.. تلك األمور اليت تكوف ا١تقاصد ا١ترجوة ؟! من حسن العشرة، كا١تودة، كال
ٔتثابة السياج الواقي، كاٟتصن ا١تنيع الذم ٭تمي  -بعد قضاء الوطر اٞتنسي من ا١ترأة كزكاؿ الرغبة فيها  -

 ىذه األسرة من التفكك كالضياع.
  ما يكوف عيرضة ن لبلهنيار، كبطبيعة اٟتاؿ فإف ما بيٍت على خطأ كاف خطأن، ك٢تذا فإف ىذا الزكاج غالبان

عند زكاؿ األزمة كانكشاؼ الغمة، كليت األمر ُب حينها يقف عند ٣ترد ظلم الزكجة كضياع حقوقها، بل 
إنو قد يًتتب على ىذا الزكاج أطفاؿ يكونوف ىم أيضان عرضة للضياع كالتشرد، خاصة إذا أصرت الزكجة 

 على الطبلؽ كالرجوع إٔب موطنها األصلي ... 

   مقترحة للتعامل مع المشكلة:ال توصٌات ال

  حىت ال كذلك ، منهمالفقراء سيما ال ،كمد يد العوف ٢تؤالء البلجئُت لتقدٙب ا١تساعدةبذؿ ما ُب الوسع
 كثَت من اٟتقوؽ.  -اإلشارة  تكما سبق -تضيع فيوالذم ؛ كا إٔب مثل ىذا النوع من الزكاجطر يض

 كذلك من خبلؿ ٚتع التربعات العينية كا١تادية  البلجئُتالبلزمة ١تساعدة، ٢تؤالء وارد العمل على توفَت ا١ت
هم كالعمل على ئعليهم.. كذلك للقياـ بأعبا األمة اإلسبلمية تشجيع الوقف من قبل األغنياءك ٢تم، 

 ، ٟتُت زكاؿ تلك احملنة، كعودهتم إٔب ببلدىم.رعايتهم، كتوفَت اٟتياة الكرٯتة ٢تم
 على آّتمع الدكٕب ليضطلع بدكره ُب ٖتمل تبعات كأعباء ىذه األزمة، فليس من  ٤تاكلة الضغط

 اإلنصاؼ أف تتحمل دكؿ اٞتوار كحدىا كل ىذا العبء الثقيل.
 بل ىو  ، فالشعب السورم ليس كبل؛٤تاكلة توفَت فرص عمل ١تن يستطيع العمل من ىؤالء البلجئُت

 أف يأكل من عمل يده.  شعب أيب لو عزتو ككرامتو، يقدس العمل، ك٭تب

                                                           

 [.85) سورة : األعراؼ ]1
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  العمل على سن تشريعات مشأّة ٢تذا القرار الصادر عن اٟتكومة الًتكية، يكوف من شأهنا حفظ أعراض
 حرائر الشاـ كٛتاية حقوقهن من عبث العابثُت كلعب البلعبُت.. 

  العمل على سن تشريعات ٖتظر على كسائل اإلعبلـ الًتكيج ١تثل ىذه الز٬تات كاٟتديث عنها ١تا فيها
فهم ٓب ٮترجوا من ببلدىم ليزكجوا بناهتم بأرخص األٙتاف كإ٪تا خرجوا ْتثان إيذاء إلخواننا أىل الشاـ، من 

 عن اٟترية كالكرامة للعباد كللببلد.
 ن التسيب ُب الفتول، اليت ال ٕتٍت األمة من كراءىا إال الويبلت ضركرة كضع حد كحل ٢تذه اٟتالة م

كا١تآسي كا١تشكبلت.. فليس كل خطيب يؤدم خطبة اٞتمعة ُب مسجد من ا١تساجد، أك إعبلمي يعمل 
أىبلن للفتول " بل إف كثَتان من ىؤالء الذين ... ، أك صحفي يكتب ُب جريدة، أك ٣تلة فضائيةلدل 

٤ترمُت أك ٤تللُت، ٓب ٭تصلوا  ان يتورطوف ُب اإلجابة اٟتاٝتة على أشد األمور خطر يتعجلوف ُب الفتول، ك 
على اٟتد األدٗب من الشركط البلزمة للفتول كاٟتكم ُب ىذه النوازؿ كا١تستجدات كالقوؿ بأف ىذا حبلؿ 

، ٓب يد ر شيئان ٦تا كىذا حراـ.. بل إف كثَتان منهم لو أنك سألتو عن ا٠تاص كالعاـ، أك ا١تنطوؽ كا١تفهـو
تقوؿ بل لعلك لو سألتو أف يعرب لك ٚتلة أك شبو ٚتلة لقابلك بالصمت، أك أجاب ٔتا يدؿ على 

 . (1)اٞتهل الفاضح! " 
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ىػ) 977مغٍت احملتاج إٔب معرفة معا٘ب ألفاظ ا١تنهاج، لشمس الدين، ٤تمد ابن أٛتد ا٠تطيب الشربيٍت الشافعي (ت:  )25

 ـ).1994 -ىػ 1415(  1دار الكتب العلمية ، طػ
 ط.د.ت.مناقب أمَت ا١تؤمنُت عمر بن ا٠تطاب، أليب الفرج بن اٞتوزم ، دار ابن خلدكف ،  )26
مؤسسة اإلباحة ُب الشريعة اإلسبلمية، د/ عبد العزيز التو٧تي، ْتث منشور ضمن أعداد سلسلة " الفكر اإلسبلمي "  )27

 ) .2عدد (
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ىػ)، 748ميزاف االعتداؿ ُب نقد الرجاؿ، لشمس الدين أبو عبد اهلل ٤تمد بن أٛتد بن عثماف بن قىاٯٍتاز الذىيب (ت:  )28
 ـ) 1963 -ىػ  1382( 1ا١تعرفة، بَتكت، لبناف، طػ ٖتقيق: علي ٤تمد البجاكم، دار

هناية احملتاج إٔب شرح ا١تنهاج، لشمس الدين ٤تمد بن أيب العباس أٛتد بن ٛتزة شهاب الدين الرملي (ت:  (29
 ـ ).1984ىػ ػ1404(  1ىػ)، دار الفكر، بَتكت، طػ1004

 ثانٌاا : المقاالت والتقارٌر الصحفٌة واإلخبارٌة: 
تقرير إخبارم منشور على ا١توقع الرٝتي للمفوضية السامية لؤلمم  "إٔب مصر يلجئوفأعداد متزايدة من السوريُت "  )30

 http://www.unhcr-arabic.orgا١تتحدة لشئوف البلجئُت: 
، خرب سوريُت كمبلغ كبَت ١تن يريد الزكاج من سوريةاٟتكومة الًتكية تفرض غرامة كبَتة ْتق من يؤذم البلجئُت ال"  )31

ـ ) 04-09-2013صحفي منشور على ا١توقع الرٝتي (لوكالة التنمية لؤلنباء): بتاريخ : ( 
http://www.dna-sy.net 

ة منشورة على ا١توقع الرٝتي للشيخ،بتاريخ " سورية ا١تذبوحة " خاطرة للداعية اإلسبلمي اٟتبيب على اٞتفرم، كا٠تاطر  )32
 http://www.alhabibali.comـ)  30/5/2013(

) !!..نازحة لعار: الزكاج من سورية" ا )33 " بقلم: ٤تمد العصيمي،  مقاؿ صحفي منشور على ا١توقع الرٝتي ٞتريدة  (اليـو
 http://www.alyaum.comـ) 29/8/2012السعودية، بتاريخ ( 

" ٖتقيق صحفي أجرتو جريدة ( ٢تا ) مع ٣تموعة من العلماء، علماء الدين ٭تذركف: زكاج السًتة استغبلؿ مرفوض"  )34
  http://www.lahamag.comـ) 24/12/2012كالتحقيق منشور على ا١توقع الرٝتي للجريدة بتاريخ: (

، خرب صحفي منشور على ا١توقع الرٝتي، فاطمة الزىراء ٛتادم" بقلم: عندما تتحوؿ السوريات إٔب سلعة ُب اٞتزائر"  )35
 http://www.al-fadjr.comـ)  18/12/2013ٞتريدة (الفجر) اٞتزائرية بتاريخ (

، خرب صحفي منشور على باىي حسن " بقلم:  يقًتح استصدار فتول حوؿ الزكاج من البلجئات السوريات :فرحات"  )36
) بتاريخ: (ا١توقع الرٝتي لصحيفة (ا١تصرم ا ـ) 30/3/2013ليـو

http://www.almasryalyoum.com 
ضو كإدانتو الشديدين ١تا تداكلتو كسائل اإلعبلـ مؤخران حوؿ ظاىرة زكاج البلجئات آّلس القومى للمرأة يعرب عن رف"  )37

ـ) 23/1/2013" خرب منشور على ا١توقع الرٝتي للمجلس القومي للمرأة، بتاريخ ( السوريات من ا١تصريُت
http://www.ncwegypt.com 

خرب صحفي منشور على ا١توقع الرٝتي لشبكة (سي إف إف  عريب )  "يات يأملن بػ"السًتة٥تافة االغتصاب.. سور "  )38
  http://archive.arabic.cnn.comـ) 2013-6-27اإلخبارية بتاريخ: ( 

 http://www.al-fadjr.comا١توقع الرٝتي لصحيفة الفجر اٞتزائرية :   )39
 http://www.unhcr-arabic.orgا١توقع الرٝتي للمفوضية السامية لؤلمم ا١تتحدة لشئوف البلجئُت  )40

 

http://www.unhcr-arabic.org/
http://www.dna-sy.net/
http://www.dna-sy.net/
http://www.alhabibali.com/
http://www.alyaum.com/
http://www.lahamag.com/
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http://www.almasryalyoum.com/news/details/299214
http://www.almasryalyoum.com/Editor/Details/1241
http://www.almasryalyoum.com/Editor/Details/1241
http://www.almasryalyoum.com/
http://www.almasryalyoum.com/
http://www.ncwegypt.com/index.php/ar/media-centre/ncw-news/142-2013-02-25-07-14-24/639-syrian-refugeesara
http://www.ncwegypt.com/index.php/ar/media-centre/ncw-news/142-2013-02-25-07-14-24/639-syrian-refugeesara
http://www.ncwegypt.com/
http://www.ncwegypt.com/
http://www.al-fadjr.com/
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 معادلة الفرص والتحديات مانيا: بين االندماج واالنسبلخ..اللجوء السوري بأل
 الجزائر -الشلف –جامعة حسيبة بن بوعلي  -قسم العلوم السياسية -فارس لونيس

 مقدمة:
الثقافية كالسياسية للدكلة قدرهتا على تبٍت هنج إدماج مكوناهتا ا١تختلفة بواسطة عمليات سياسية ٖتدد الطبيعة 

كبرامج اقتصادية تبتدعها الدكلة، فكلما اتسعت عمليات اإلدماج ٔتستوييها السياسي كاالقتصادم، كمشلت ُب 
ة فيها كاضحة ا١تعآب، استطاعت الدكلة ذلك ا١تكونات االجتماعية كالثقافية ا١تختلة ضمن أطر قانونية ال شخصاني
كبالتإب ا٢تدؼ الرئيسي من كراء إدماج  1ٕتاكز إحدل معضبلت استقرارىا، كرٔتا قدرهتا على االستمرار كالتكيف

البلجئُت يبقى اٟتفاظ النوعي على االستقرار الذم تعيشو أ١تانيا من كل اٞتوانب، كىو ما تعمل عليو السلطة على 
ؿ ٚتلة القوانُت اليت تصب ُب خانة االىتماـ بالبلجئُت ، ككذلك من خبلؿ ا٠تطابات الدكرية ٖتقيقو من خبل

للسياسيُت كا١توجهة ٢تم بغرض احتوائهم كالتأثَت ُب نفسيتهم باإل٬تاب، كالنقطة الرئيسة اليت اليت ستساعد الدكؿ 
 ة.على ٖتقيق االستقرار ىي دمج البلجئُت ُب ا١تصانع كالشركات االقتصادي

كُب الوقت الذم كانت سوريا تعا٘ب أعلنت أ١تانيا االٖتادية ٦تثلة ُب كزارة خارجيتها كبالتعاكف مع ا١تفوضية 
إٔب توفَت اٟتماية  humanitarian admission programmeاأل٦تية عن برنامج القبوؿ اإلنسا٘ب 

 الجئ سورم، كحسب كزارة الداخلية األ١تانية حددت ا١تقبولُت كاآلٌب: 5000كالقبوؿ ب 
 البلجئُت السورين أصحاب االحتياجات االنسانية القاىرة. -
 البلجئُت السوريُت ٦تن ٢تم عبلقات كالتواصل مع أ١تانيا. -
ذكىا العديد من الدكؿ فيما بعد، با١تقابل لتحذك ح 2البلجئُت السوررين أصحاب الكفاءات كالقدرات. -

 رفض دكؿ أخرل فكرة استقباؿ البلجئُت السوريُت.
ىذا اإلجراء كأخرل أدل إٔب تدفق عدد ىائل من البلجئُت السوريُت إٔب أ١تانيا، بالرغم من االختبلؼ الثقاُب بُت 

أ١تانيا من احتواء ىؤالء كفق معادلة " آّتمعُت، اختبلؼ ٭تتاج إٔب ٚتلة من اإلجراءات كالسياسات حىت تتمكن 
 التإب: االشكالمارس حقوقك كالتـز بواجباتك"، كعلى ىذا يطرح 

  كيف ستتمكن ألمانيا من إدماج البلجئين السوريين؟
 كىو ما سيتم التفصيل فيو باإلجابة على األسئلة التالية:

 البلجئين السوريين؟ماىي اآلليات التي تعمل ألمانيا عليها من أجل احتواء  -

                                                           
كدراسة السياسات، مام  أٛتد بعلبكي، أ٤تمد مالكي، كآخركف، جدليات اإلندماج االجتماعي كبناء الدكلة كاألمة ُب الوطن العريب، بَتكت: ا١تركز العريب لؤلْتاث  1

 .53، ص2014
2 Temporary humanitarian admission programme for Syrian refugees, “Notes and information on how 

to register an interest in the admission of relatives in the framework of the humanitarian admission 
programme for Syrian refugees” , Berlin: UNHCR, June 2013. P2. 



 تركيب-م، جبهعة أديبهبى14/5/2016-13 األحببث العلوية احملكوة املشبركة يف املؤمتر العلوي الدويل األول: الالجئوى السوريوى بني الواقع واملأهول

659 
 

  وىل سيقبل البلجئ السوري باالنصهار في ثقافة المجتمع األلماني؟ -
 / محددات قبول األلمان باللجوء السوري واختيار السوريين لها:1

ُب ظل تسارع االحداث اليت  البحث ُب ىذا ا١توضوع يطرح من البداية تساؤالت عديد لعل أبرزىا: 
 كرةا٢توياٌب الذم ارتفع بشكل ملفت ُب جل ىذه النزاعات كاألزمة السورية كيشهدىا العآب كخاصة الطابع 

اختبار ٓب ٖتيد عن ىذا السياؽ سواء من حيث األسباب أك التداعيات.. فحركو النزكح للسوريُت ٨تو أكركبا تًتؾ 
 1من كراءىا العديد من االسئلة
 ف ٣تتمعا كدكلة باللجوء السورم؟و األ١تانيملجأ ٢تم؟ ك١تاذا يتقبل ١تاذا اختار السوريُت أ١تانيا ك

 كىو ما سيتطرؽ إليو ُب ىذه النقطة.
 أ/محددات القبول األلماني: لماذا يتقبل األلمان اللجوء السوري؟

يرتبط قبوؿ أ١تانيا ٣تتمعا كدكلة بالبلجئُت السوريُت ٔتجموعة من احملددات، كإف اختلفت درجتها ك٣تا٢تا  
تضم ثبلثية متكاملة، تتمثل ُب األمن، اإلنسانية، كاالقتصاد، كأما ىذه احملددات فنذكر إال أهنا تصبو ُب خانة 

 منها:
 العبلقة بين الدولة والمجتمع في بيئتين مختلفتين تماما 1أ/

ُب الوقت الذم جاءت ىذه الفئة من البلجئُت من بيئة ٗتتلف ٘تاما عن البيئة األ١تانية، بيئة تتميز  
اجع باألساس إٔب غياب الدٯتقراطية كمبادئ حقوؽ اإلنساف، ككذلك انعداـ تنمية فعلية مبنية بضعف الدكلة، كالر 

عاجزة على االضطبلع  على تنظيم كتطوير اإلنتاج كالتحكم ُب فائض القيمة الذم يصب أغلبو ُب ا٠تارج، جعلها
العمومية كالتكفل باٟتاجات ا١تتزايدة  ٕتاه مواطنيها، على مستول ٕتهيز الببلد كتوفَت ا٠تدمات كا١تصاّبٔتسؤكليتها 

لؤلفراد كاٞتماعات، كالنتيجة ىي اشتداد ضغط آّتمع على الدكلة كمقاكمتها لو بقمع متزايد، ... كىنا يكوف 
االندماج الديمقراطي، الوضع أماـ ٣تتمع يفتقر ١تقومات االندماج االجتماعي، أك ما يصطلح عليو آالف تورين 

ىذه التهديدات ا١تذكورة  2بلت كيلقي ّٔم ُب أحضاف اٞترٯتة كاالنتحار كالعنف كاإلرىاب...إْب٦تا يدفع إٔب االنف
 ُب آخر الفقرة ستتعارض مع ٣تتمع كدكلة أ١تانية تصنف ضمن الدكؿ الدٯتقراطية كتعترب ٖتدم ٢تا ُب نفس الوقت.

لضعيفة ُب ضوء عبلقتها تصنيفو للدكلة القوية ُب مقابل الدكلة ا Joel Migdalيقدـ جوؿ ميغداؿ  
"فالدولة القوية بالنسبة إليو ىي ذات التغلغل في مجتمعها، وتكون قيمها السياسية واالقتصادية  بآّتمع،

في مصلحة مجتمعها، وتعلى فيها قيم المواطنة والتضامن والثقة بين مكونات المجتمع 
أىداف المجتمع ومصالحو، وال يقوم  المختلفة...وتتكامل فيها تنظيمات المجتمع مع الدولة في تحقيق

الخبلف بين الدولة وىذه التنظيمات على أسس شخصية أو دينية أو قبلية أو عرقية، وإنما على أساس 
                                                           

سعداكم عمر،  .23:00. على الساعة 14/04/2016، بتاريخ لمانيا: بين االندماج واالنسبلخاللجوء األلماني في أسعداكم عمر، مقابلة حوؿ موضوع   1
 أستاذمساعد  علـو سياسية، جامعة بومرداس. اٞتزائر. 

 .4فوزم بوخريص، االندماج االجتماعي كالدٯتقراطية: ٨تو مقاربة سوسيولوجية، الرباط: مؤسسة مؤمنوف ببل حدكد للدراسات كاألْتاث، ص  2



 تركيب-م، جبهعة أديبهبى14/5/2016-13 األحببث العلوية احملكوة املشبركة يف املؤمتر العلوي الدويل األول: الالجئوى السوريوى بني الواقع واملأهول

660 
 

اختبلف طبيعة البرامج والسياسات، ويربط ميغدال ىذه الشروط بالمجتمعات التي قطع  أشواطا في 
كاليت ٖتتل مراتب متقدمة ُب تصنيف الدكؿ  كأ١تانيا ىي إحدل ىذه الدكؿ 1طريق الديمقراطية."

دكلة ُب العآب، كىو  167كبالضبط ُب ا١ترتبة الثالثة عشر حسب مؤشر الدٯتقراطية* ُب تصنيف مشل  الدٯتقراطية
ما ٬تعلها قادرة على احتواء أم ٣تموعة بالنظر إٔب الطابع الدٯتقراطي الذم ٯتيز نظامها من جهة، كقدرهتا على 

    قالب ا٢توية الوطنية من جهة أخرل.دمج اآلخر ُب
 لقيم اإلنسانيةااستمرارية  2أ/

يعترب النظاـ الرب١تا٘ب ُب أ١تانيا من النماذج الناجحة ُب العآب بغض النظر على درجة دٯتقراطيتو، كإ٪تا  
ها مثل ىذا النوع من لطبيعتو كميزتو اليت تساعده على احتواء ٚتيع األطياؼ آّتمعية، كالصفة التمثيلية اليت ٯتنح

على حد  2يسهل التمثيل السياسي للمواطنين ودمجهم من خبلل الحكومة البرلماناألنظمة، فالنظاـ األ١تا٘ب 
سواء على ا١تستول االٖتادم أك على مستول ا١تقاطعات، من خبلؿ سلطة تشريعية كسلطة تنفيذية يعترباف ُب حد 

ا١تساعدات اإلنسانية ُب كل مرة، كالقبوؿ بالبلجئُت السوريُت ما ىو إال بعهدت أ١تانيا  ذاهتما آلييت دمج،
استمرارية للطابع اإلنسا٘ب الذم أصبح ٯتيز السلطة كآّتمع األ١تا٘ب باٟتد الذم أصبح أحد مكونات ثقافتهم، 

" م كدياناهتم، كمن بُت أىم ا١تساعدات السابقة أل١تانيا للدكؿ كآّتمعات األخرل باختبلؼ أعراقهم كثقافاهت
فألمانيا تقدم بهدف التخفيف من حدة المعاناة الناجمة عن وقوع األزمات والكوارث بالنسبة للعديد من 
البشر معونات إنسانية عاجلة وفعالة، وتماشيا مع مبادئ المساعدات اإلنسانية يتم منح المعونات دون 

أو الدين أو غير ذل  من عوامل التمييز. وتدعم  مراعاة لبلعتبارات المبنية على التوجو السياسي أو العرق
دولة مما يعني أن ألمانيا ىي من أكبر الجهات  80ألمانيا حاليا مشاريع المعونة اإلنسانية في ما يربو على 

 4كر منها:بُت أىم ا١تساعدات اإلنسانية نذ  كمن 3المانحة"
ظل أزمة دارفور كتزايد عدد ا١تتشردين تشكل إفريقيا مركز ثقل ا١تساعدات اإلنسانية األ١تانية، ُب  -

كالبلجئُت، كالتشاد كذلك، الكونغو الدٯتقراطية بشكل أساسي، كما أف ىناؾ حاجة لتقدٙب مساعدات 
 الطوارئ للصوماؿ، أفغانستاف، العراؽ ككوريا الشمالية...

 ". فق " خطة عملتقدٙب ا١تساعدات ١تنكويب الفيضانات كالكوارث الطبيعية خاصة ُب ا١تناطق النامية ك  -

                                                           
 .55أٛتد بعلبكي، أ٤تمد مالكي، كآخركف، مرجع سابق الذكر ص  1

 The economist intelegene unit, Democracy index 2015, www.eiu.com. P05. 
2 Marc Debus ; and Thomas Brauninger, Intra-party factions and coalitions bargaining in 

Germany, In « Intra-party politics and coalition governments », edited by : Daniela 
Giannetti ; and Kenneth Benoit, New York : Routledge, 2009, p 122. 

3   ،  .17، ص 2007أ١تانيا كاألمم ا١تتحدة، برلُت: مكتب السياسة الفدرإب، بونيفاتوس بادربـو
 .18ا١ترجع نفسو، ص  4

http://www.eiu.com/
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فحىت ا١تبادرات اٟتالية ا١تختلفة ُب أ١تانيا هتتم بانتهاج سياسة هتتدم بقيم تتجاكز القيم ا١تادية البحتة كتضع 
أ١تانيا ال ، كُب ىذا الصدد يرل بلخضر طيفور: 1االقتصادم. -احملافظة على البيئة كاإلنساف معيارا للتطور التقٍت

العربية بنفس الطريقة اليت تعاِب ّٔا فرنسا األزمات ُب ا١تنطقة العربية ... أ١تانيا تنتهج تعاِب ا١تسائل كا١تشاكل 
مقاربة تكاد تكوف نفس ا١تقاربة الربيطانية كالكندية كىي ا١تقاربة اإلنسانية اليت ىي نابعة أصبل نتيجة تطور 

نتيجة أيضا لسياقات العو١تة، لكن ىذا ال ا١تفاىيم كا١تمارسات السياسية كآّتمعية كىي ضركرة القبوؿ باآلخر كك
جابة عن االستفهاـ ا١تطركح كىو ما ينب أحد مفاتيح اإل 2ٯتنع من كجود بعض اٟتسابات السياسية كاإلقتصادية،

 حوؿ األسباب اليت جعلت من األ١تانيُت يقبلوف اآلخر ا١تختلف عنهم كبلجئُت ُب بلدىم.
 ا كملجأ: لماذا اختار السوريين ألمانيا ملجأ لهم؟ب/ محددات اختيار البلجئ السوري ألماني

بغض النظر عن احملددات النظرية كالواقعية لقبوؿ األ١تاف بالسوريُت البد من البحث ُب كاقع الطرؼ 
اآلخر، أم ١تاذا اختار السوريُت أ١تانيا بالظبط؟، كىو ما ٬تيب عنو قوؿ إحدل البلجئات السوريات اليت اختارت 

في الحديقة العامة وتقول: "يمكن لئلنسان إيفين تنظر إلى ابنها الذي يلعب أ١تانيا ىي كعائلتها بالقوؿ: " 
العيش بحرية في ألمانيا )...(، ىنا األطفال يلعبون بسبلم، لكن ذل  كان مستحيبل في سوريا". في سوريا  
كان الطفل يلعب بكمبيوتر لوحي اشتراه والداه لو حتى ينشغل باألفبلم عوض االستماع إلى صوت 

بارة إٔب أهنا اختارت أ١تانيا للبحث عن ما ٓب ٕتده ُب سوريا، أم اٟترية أم أهنا تشَت بصريح الع 3..". الرصاص
الطفل آالن البالغ من العمر س  سنوات، يذىب إلى الصف بدرجة أكٔب كاألمن بدرجة ثانية لًتدؼ قائلة:" 

ي التمهيدي استعدادا لبللتحاق بالمدرسة. مستواه في اللغة األلمانية ال زال ضعيفا، خاصة وأنو وجد ف
المدرسة زميلة لو تتكلم اللغة الكردية أيضا، لكن "عندما اختارت األخيرة اللعب مع طفلة ألمانية، ثارت 
حفيظتو وصرخ باكيا، مبررا ذل  بأنو وحيد وال يتحدث األلمانية"، تقول خالتو.حصل  إيفين على أثاث 

يحصبلن على مساعدة الدولة، المنزل ولُعب آالن من شقيقتها أو من أصدقاء شقيقتها، الزوجان اليوم 
لكنهما عازمان على تعلم اللغة األلمانية بأسرع وق  ممكن للبحث عن عمل. وإلى غاية اللحظة، لم يكن 
باستطاعتهما التركيز على دروس اللغة األلمانية، نظرا ألنهما كانا يبحثان عن مسكن وكما كان عليها التردد 

كبالتإب ا١تساعدات األ١تانية  4 اإلقامة والتأمين والسكن..."على الدوائر الرسمية للحصول على أوراق 

                                                           
، ص 2000شر كالتوزيع، فولفانغ ازماير، كآخركف، ٚتهورية أ١تانيا االٖتادية: ا٠تصائص العامة كالنظاـ السياسي، األردف: مؤسسة ٛتادة للدراسات اٞتامعية كالن  1

99. 
بلخضر طيفور،  .23:00. على الساعة 13/04/2016بتاريخ  ،اللجوء األلماني في ألمانيا: بين االندماج واالنسبلخبلخضر طيفور، مقابلة حوؿ موضوع   2

 أستاذ مساعد، ٗتصص سياسة مقارنة، جامعة تيارت، اٞتزائر.
البلجئون السوريون في ألمانيا ورحلة البحث عن الحرية، على الرابط االلكتروني التالي:  كارال كريستينا ببليكر،  3

http://www.beirut.diplo.de/Vertretung/beirut/ar/00__startseite/Fl_C3_BCchtlinge__4.html تم ،
 .19:03، على الساعة 11/04/2016زيارة الرابط بتاريخ 

 ا١ترجع نفسو.  4

http://www.beirut.diplo.de/Vertretung/beirut/ar/00__startseite/Fl_C3_BCchtlinge__4.html
http://www.beirut.diplo.de/Vertretung/beirut/ar/00__startseite/Fl_C3_BCchtlinge__4.html
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لبلجئُت االكائل من السوريُت ساىم كبقسط كبَت ُب اختيار البقية لنفس الوجهة، كتغَتت األىداؼ بُت البلجئُت 
ا١تعيشي، األكائل كالذين آتو من بعدىم، فأصبحت تتمثل ُب البحث عن الرفاه ك٤تاكلة مقارعة األ١تاف ُب مستواىم 

 كىو ما ٓب يكن متوفر ٢تم ُب سوريا.
اختار السوريُت اللجوء إٔب أ١تانيا بداعي البحث عن حياة أفضل كىو أمر طبيعي ٔتا أنو قد ًب تسجيل  

مليوف اللجوء إٔب دكؿ اٞتوار كلبناف كاألردف  2.7مشرد، ُب الوقت الذم اختار ما يقارب  4250000حوإب 
اشة األمن كالتقلبات السياسية، كاليت من ا١تمكن أف تتحوؿ قضية البلجئُت السوريُت ّٔما اللتُت ٘تتازين كذلك ّٔش

كوف ىذه الدكؿ أم تففي الوقت الذم كاف منتظرا أف  1إٔب بؤرة للصراعات السياسية /االجتماعية ُب أم كقت
ُب البداية إال أف خوفهم من حاالت  للسوريُت كبالرغم من األعداد ا٢تائلة اليت تدفقت إليها آمنان  دكؿ اٞتوار مبلذان 

كنقصد أ١تانيا. لكن أ١تانيا ٓب تتوقف ُب  أكثر أمنان  البلأمن كاعتبارىم ٢تا بيئات مشأّة للبيئة السورية اختاركا دكالن 
قامت سنة  كُب بلداف أخرل كمنها لبناف، أم على أراضيها بل تعدهتا حىت إٔب ا٠تارج مكمساعدهت ماستقبا٢ت
برفع مستول مساعداهتا ٢تا (أم للبناف) اليت من ىدفها مساعدة البلجئُت السوريُت، ّٔدؼ اٟتفاظ على  2015

بليوف دكالر،  1.4االستقرار االجتماعي كاالقتصادم ُب ا١تنطقة، ككانت مساعداهتا على شقُت األكٔب بقيمة 
ة ا١تعطاة من قبل اٟتكومة األ١تانية لقضية البلجئُت السوريُت كىو ما يوضح األ٫تي 2مليوف دكالر. 50كالثانية بقيمة 
 معنويا كماديا.

 المشروط  اإلدماجج/ القانون األلماني بين االعتراف والصرامة: 
فرباير  25كضعت أ١تانيا إجراءات جديدة للتعامل مع طاليب اللجوء كالبلجئُت كآخرىا ما جاء ُب  
ائلة اليت استقبلتها من جهة كالسلوكات ا١تعزكلة لبعض البلجئُت من جهة ، كىذا بالنظر إٔب األعداد ا٢ت 2016

  3أخرل كٖتايل بعض شباب البلداف اآلمنة من جهة ثالثة، كأما ىذه اإلجراءات ىي كالتإب:
تعليق حق لم شمل العائبلت لمدة عامين بالنسبة لبلجئين الذين يتمتعون بالحماية المحدودة أو ما  -

بالحماية الثانوية، ألن وضعهم ال يدخل ضمن إطار امتيازات اتفاقية جنيف حول وضع يطلق عليو 
 البلجئين، بيد أنو يتم أخذ لم الشمل في الحاالت العسيرة.

                                                           
1 Elena Aoun, L’UE face à la crise des réfugiés syriens: La mitigation des effets comme 
instrument de prévention des conflits ?, Montereal : congres bisannuel de l’ECSA-C, 8-10 mai 
2014. P02. 

. على الرابط التإب: 2015كانوف االكؿ   22، بياف صحفي،  2016مليون في سنة  160للبنان تخط  المساعدات األلمانية سفارة أ١تانيا بلبناف،   2
12/PM_German_Assistance_arabisch.pdfhttp://www.beirut.diplo.de/contentblob/4687578/Daten/61727

 .20:00. الساعة 14/04/2016، ٘تت زيارة الرابط بتاريخ 
، ًب التصفح بتاريخ almania info، ا١تركز األ١تا٘ب لئلعبلـ، (أ١تانيا إنفو/ تشديد القوانين األلمانية المتعلقة باللجوءكزارة ا٠تارجية األ١تانية،   3

 .20:00على الساعة  14/03/2016

http://www.beirut.diplo.de/contentblob/4687578/Daten/6172712/PM_German_Assistance_arabisch.pdf
http://www.beirut.diplo.de/contentblob/4687578/Daten/6172712/PM_German_Assistance_arabisch.pdf
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تخصيص مرافق الستقبال البلجئين ذوي الفرص الضئيلة للبقاء في ألمانيا وبالخصوص الذين  -
 ينحدرون من بلدان آمنة وبسياسات مستعجلة.

 لمتورطين في ارتكاب جرائم.لاع بترحيل طالبي اللجوء بالنسبة نية اإلسر إمكا -
كإذا ما ًب التمعن ُب ىذه اإلجراءات فإنو ٯتكن تصنيفها إٔب إجراءات تشريعية جاءت كا١تستجدات السياسية 

من الشباب الذين ضركرة االستفادة اإلمكانيات األ١تانية من جهة ك  كاالقتصادية كاالجتماعية األ١تانية، بالنظر إٔب
يتوفركف على شرط إمكانية ا١تسا٫تة ُب زيادة الرفع من قدرات كتنافسية االقتصاد األ١تا٘ب من جهة ، كما يتماشى 
مع سياسة تشديد اإلجراءات خاصة ُب الفكرة ا١تتعلقة بطرد ا١تتورطُت ُب جرائم من جهة أخرل. كبالتإب السياسة 

 قضايا ا٢تجرة كاللجوء.  Securisationة ٛتاية حقوؽ اإلنساف أمننة األ١تانية ٖتاكؿ ا١توازنة بُت مسأل
ىذا كقد قررت السلطات األ١تانية تطبيق إجراءات جديدة ْتق البلجئُت، كيرجح الساسة األ١تاف بأف  

  1٭تصل نصف عدد طاليب اللجوء ا١تسجلُت على حق اإلقامة ُب أ١تانيا، كقد أقدمت على:
مليار يورك من أجل دفع ا١تساعدات ا١تالية ا١تخصصة لطاليب  4للواليات ْتدكد ٗتصيص إعانة مالية  -

 . 2016اعتبارا من أكؿ يناير من سنة  اللجوء
 يورك شهريا لطاليب اللجوء. 670دفع إعانة مالية ْتدكد  -
قدموا ناية بشؤكف األطفاؿ البلجئُت الذين بالعمليوف يورك كإعانات مالية لتغطية نفقات متعلقة  350 -

 إٔب أ١تانيا دكف أىل.
 .2018عرض اٟتكومة االٖتادية ١تيزانية ٥تصصة لرعاية األطفاؿ إٔب غاية  -
 ٗتصيص بطاقات التأمُت الطيب لبلجئُت. -
 ٗتصيص مراكز ٞتوء إٔب غاية إ٬تاد مساكن مبلئمة ٢تم. -

 د/ ثبلثية األمن، االقتصاد وحقوق اإلنسان
األ١تانيُت لبلجئُت األكائل كبطريقة جد إنسانية فيها الكثَت من الكبلـ يبقى اٟتديث عن كيفية استقباؿ  

يُت من البداية ١تا لو من طابع إنسا٘ب من جهة كاستشعارىم بنوع من األمن ر الذم يقاؿ، كىو نوع من احتواء السو 
راتل وإيفان  قادة األوركسترا األىم في مدينة برلين، السير سيمون -أىبل وسهبل"  -برلُت" من جهة أخرل، 

فيشر ودانييل بارنبويم قاموا معا، وباللغة العربية بالترحيب بالبلجئين عبر حفل موسيقي خاص. وباسم 
كىو ما سيزيد من البلجئُت راحة  2المستشارة األلمانية االتحادية أنجيبل ميركل، بصفتها الراعية الرسمية،

                                                           
على الساعة  2016مارس 28ًب تصفح الرابط بتاريخ  arabic.rt.comعلى ا١توقع  ، ألمانيا... قوانين جديدة بحق البلجئين السوريين،زىرة بن ٝترة  1

17.00 . 

 لئلعبلـ،مرجع سابق الذكر، ا١تركز األ١تا٘ب "ترحيب موسيقي بالبلجئُت ُب برلُت: "أىبل كسهبل بكم بينناكزارة ا٠تارجية األ١تانية،   2
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ظر للبيئة اليت جاؤكا منها كاليت رٔتا خلقت فيهم نوع من كشعورىم باألمن*، بدرجة ٕتعل منهم أكثر مسا١تُت بالن
 الشخصية العنيفة، ٢تذا ابتدعت أ١تانيا ىذه الطريقة لتجنب أم طارئ قد ٮترج عن سيطرهتا.

، كبالرغم األ١تا٘ب للسوريُت اإلدماجىذا كبعد االعًتاؼ الرٝتي كتشريع قوانُت جديدة توضع ُب خانة بداية  
ا١تؤسسات كالشركات األ١تانية تلعب  الصارمة أماـ أم ٤تاكلة لتهديد األمن آّتمعي األ١تا٘ب، راحتمن اإلجراءات 

ستة مؤسسات أ١تانية   6الدكر الثا٘ب كا١تنوط ٢تا كا١تتمثل ُب إدماج السوريُت ُب عآب الشغل، كىو ما يبينو إعبلف 
 ,Volkswagen , Basf , Germany telecom, Umschlagbahnhof » كربل 

Siemens, Sap »  ١1تبادرة إدماج البلجئُت السوريُت ككلوج سوؽ العمل، 2015ُب نوفمرب الفارط من سنة 
...) على عاتقها كقد أخذت ىذه الشركات اليت تعمل ُب ٥تتلف آّاالت ( بر٣تيات، سيارات، سكك حديدية

 سوريُت للغة األ١تانية كالتكوين ا١تهٍت.تكوين كتعليم ال
١تا حدث ُب فرنسا،  القبوؿ إٔب الوقاية أك تأمُت األمن ٕتنبان  سًتاتيجيةاوجو أ١تانيا من خبلؿ ككذلك تت

"العنف ٓب يضرب كل أكربا بل فقط ُب دكؿ معينة، ال ننسى أف من قاـ بعمليات التفجَت ليسوا سوريُت كال 
الجئُت، بل ىم أكركبيوف من أصوؿ عربية، فقد تربوا كنشئوا ُب أكربا كنتيجة لظركؼ ٣تتمعية كرٔتا تارٮتية كىي 

ية ىو دفع ّٔم إٔب ارتكاب ما ارتكبوه كىذا األمر يرجعنا إٔب النقطة التاـ ُب آّتمعات األكرب االنصهارعدـ 
ا٢توياٌب ُب اآلخر حىت كإف كلدكا بُت ظهرانييهم، فالتتفجَتات اليت حدثت ىي  االنصهارالسابقة كىي استحالة 

مع، آّتمعي بُت مكونات آّت االنسجاـنتيجة لفشل دكليت كتسيَتم لًتؾ الدكؿ خاصة فرنسا ُب إحداث 
الذين قاموا بتلك التفجَتات ىم تقريبا من اٞتيل الرابع للمهاجرين األكائل إال أهنم ٘تردكا على القيم  بفالشبا

األكربية اليت ٓب تغرس فيهم بطريقة جيدة كالنتيجة حدث ما حدث، عكس أ١تانيا اليت ّٔا نوع من العدالة بُت 
على أعلى مستول ١تساندة العرب كا١تسلمُت ُب تظاىراهتم ُب  التحركات اليت حدثت النسيج آّتمعي باإلضافة أب

أ١تانيا نتيجة هتجم اليمُت ا١تتطرؼ كباألخص حركة بيغيدا، كذلك بقصد ٖتسيسهم بأهنم ٤تميوف من رأس الدكلة 

                                                                                                                                                                                     

  ذكرت   أفتنسب للمهاجرين كلكن ُب ىذا ا١توضوع اعتقد انو ٓب يكن ذلك مربرا ألف أ١تانيا كما سبق  أضحتٖتديدا  أكركباُب  اإلرىابالكثَت من حاالت
 ملف السوريُت كانت ٓب تستقبل منهم احد حاضرا ُب اإلرىابمربر ا٠توؼ ىو الدافع لذلك كلو كاف مفهـو  أفكانت انتقائية ُب اختياراهتا كال اعتقد 

 .مرجع سابقسعداكم عمر،  .معتمده على منظومتها األمنية
many.com/6http://arabinger-، على الرابط االلكًتك٘ب:  شركات ألمانية كبرى تطرح مبادرات إلدماج البلجئين6 1

%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8
-%D8%AA%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89-A%D8%A9
-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA

%D9%84%D8%A5%D8%AF%D9%85%D8%A7/   18:30. على الساعة 11/04/2016ًب زيارة ا١توقع بتاريخ. 
 Volkswagen  كBasf  طواؿ سنة من دركس لتعليم اللغة األ١تانية، كدكرات تأىيل للبدء  الجئا لولوج سوؽ العمل األ١تا٘ب، إذ سيشاركوف 50تكوين

 .اإلنتاجبأعماؿ بسيطة ُب دكرة  أسبوع القياـ 14منتدبا من البلجئُت مطلوب منهم بعد  40الحقا ُب تكوين مهٍت، كطلب 
- Umschlagbahnhof  آخرا سيد٣توف فيما بعد. 24. كتكوين إضافيُتتسعة  9الجئا سيلتحق ّٔم  15تشغل حليا 
- Sap  كخاصة منهم أصحاب الشهادات. 2016فرصة تدريب بداية من  100تعتـز الشركة على توفَت مائة 

 ا١توقع السابق الذكر. لبلطبلع أكثر انظر

http://arabingermany.com/6-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89-%D8%AA%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%A5%D8%AF%D9%85%D8%A7/
http://arabingermany.com/6-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89-%D8%AA%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%A5%D8%AF%D9%85%D8%A7/
http://arabingermany.com/6-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89-%D8%AA%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%A5%D8%AF%D9%85%D8%A7/
http://arabingermany.com/6-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89-%D8%AA%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%A5%D8%AF%D9%85%D8%A7/
http://arabingermany.com/6-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89-%D8%AA%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%A5%D8%AF%D9%85%D8%A7/
http://arabingermany.com/6-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89-%D8%AA%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%A5%D8%AF%D9%85%D8%A7/
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أ١تانيا ليست فرنسا حيث سياسيو ىذه األخَتة دائما ما يتهجموف على  كىو األمر الذم أعطى انطباعا بأف
نب كا١تقيمُت كالوافدين كال نرل ردكد فعل قوية من طرؼ رأس الدكلة الفرنسية، لذلك حسب رأيي سوؼ األجا

 1تبقى أ١تانيا ٤تمية كبعيدة عن ا٢تجمات الدموية ُب ظل السياسات ا١تنتهجة كاليت أثبتت ٧تاعتها فعبل ..."
 / الهدف من إدماج البلجئين السوريين:3

على ٖتضَت ا١تهاجرين لبلندماج ُب آّتمع كسوؽ العمل من خبلؿ توفَت  إذا كانت ا٢تجرة ا١تنظمة تقـو
متطلبات ذلك من أطر قانونية كتعليمية، فإف البلجئُت ألسباب خارجة عن إرادهتم يرفدكف أيضا ىذه السوؽ 

أبرز بكفاءات كثَتة ُب حاؿ ٧تح بلد يستقبلهم مثل أ١تانيا ُب توفَت فرص عملية االندماج ُب آّتمع. كمن 
متطلبات ىذا االندماج حسب ا٠تبَت االقتصادم ناجح العبيدم "إزالة العوائق البَتكقراطية كاإلسراع ُب منح 
اللجوء كتراخيص العمل ١تن يستحقها ". لكن العبيدم يرل أف مواجهة ٖتديات االندماج ال تقع على عاتق 

نفسهم. فاالندماج كالكبلـ للعبيدم يتطلب منهم السلطات األ١تانية ا١تعنية فقط، بل أيضا على عاتق البلجئُت أ
 ."2أيضا تقبل ثقافة كقيم كقوانُت آّتمع األ١تا٘ب، إضافة لتعلم اللغة األ١تانية كاالستعداد لبل٩تراط ُب سوؽ العمل

 أ/ المكانة الدولية:
بالبلجئُت السوريُت البعد الدكٕب يبقى األبرز من بُت األىداؼ اليت تسعى إليها أ١تانيا من كراء قبو٢تا  

بالرغم من ا١تتاعب السياسية ا١تالية اليت كاجهتها السلطة األ١تانية من أجل توفَت األجواء ا١تناسبة، كىو ما تأتى 
بعد سؤا٢تا من طرؼ اإلعبلـ األ١تا٘ب حوؿ كجود خطة  2016فيفرم  28على لساف ا١تستشارة األ١تانية بتاريخ 

بالقوؿ أهنا ليست ٢تا خطة ١توجهة األمر، مع العلم أف نفس اإلعبلمية كانت  ١تواجهة التدفق السورم ألراضيها،
قد كجهت للمستشارة األ١تانية نفس السؤاؿ ككانت اإلجابة بأهنا ٢تا خطة ١تواجهة األمر. إال أف ا٢تدؼ يبقى 

لكنو في  بيد أن ميركل اعترف  بأن "الطريق الذي اختارتو صعب"،، أٝتى من ىذه ا١تتاعب كىذه التكاليف
نهاية المطاف يتعلق بسمعة ألمانيا في الخارج، حسب قولها. وشددت المستشارة على أن ملف البلجئين 
"جزء ىام من تاريخنا". وجددت في مقابلتها الثانية تمسكها بسياسة "الحدود المفتوحة" قائلة: "ال أحد 

ود". وطالب  المستشارة ميركل أن يستطيع أن يدعي بأنو يمكن التغلب على ىذه األزمة عبر إغبلق الحد
فالسلطة األ١تانية  .3تظهر أوروبا وجهها اإلنساني مؤكدة على حرصها على أن تبقى أوروبا موحدة ومتماسكة

لن كمن خبلؿ ىذا القرار الصعب كالذم القى معارضة داخلية كخارجية ُب آف كاحد كبالرغم من ذلك إال أهنا 

                                                           
 مرجع سابق.بلخضر طيفور،   1
.على الرابط 21/05/2015كزارة ا٠تارجية األ١تانية، مشروع ثروة ىاربة إلى ألمانيا،  -البلجئون ، almania info /(ا١تركز األ١تا٘ب لئلعبلـ (أ١تانيا إنفو 2 

التإب: 
http://www.almania.diplo.de/Vertretung/almania/ar/__Neu__Migration/21__09__2015__Fluechtlin

ge__Reichtum__Seite.html 22:37الساعة. 
مرجع سابق الذكر. ًب زيارة الرابط االلكًتك٘ب  !ميركل حول أزمة البلجئين: ليس  لدي خطة بديلة(almania info /ا١تركز األ١تا٘ب لئلعبلـ (أ١تانيا إنفو 3 

 .19:30. على الساعة 11/04/2016بتاريخ 
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األ٫تية البالغة ٢تؤالء البلجئُت بالنسبة أل١تانيا، كبدرجة أكٔب البحث عن ا١تكانة بتًتاجع عن قرارىا، كىو ما يوحي 
الدكلية، كىو ما يعرب عنو صراحة القوؿ السابق للمستشارة األ١تانية، أك بعبارة أخرل ٯتكن القوؿ أهنا نوع من القوة 

 الناعمة لتجسيد مشركع أ١تا٘ب ُب منطقة الشرؽ األكسط.
 روة لتطوير  االقتصاد:ب/ ثقافة اآلخر كث

ككفقان ٢تذه الدراسة،  .عن ترحيب معظم األ١تاف با١تهاجرين” برتلسماف“كشفت دراسة أجرهتا مؤسسة 
يرل  األ١تاف أٌف استقطاب ا١تهاجرين السوريُت لو فوائده، نظران ال٩تفاض معدؿ ا١تواليد، ففي السنوات العشر ا١تقبل 

كذلك، يرل الكثَتكف أٌف أ١تانيا ْتاجة إٔب ا١تزيد من  .مبليُت عامل ماىريتوقع أف تفقد أ١تانيا أكثر من ٜتسة 
 .ا١تهاجرين من ذكم الكفاءة العلمية. ك٬تد ا٠ترباء أٌف الطلب على اليد العاملة سَتتفع من البلداف غَت األكركبية

على ا١توازنة العامة من جهتها، تعترب أحزاب سياسية عديدة أٌف ا١تهاجرين مرحب ّٔم بسبب تأثَتىم اإل٬تايب 
 1.للدكلة من خبلؿ الضرائب اليت يدفعوهنا. كمن دكف ا١تهاجرين ستنهار بعض الصناعات كٗتسر الدكلة ا١تليارات

ففي الوقت الذم كاف يرل البعض أف البلجئُت السوريُت سيكونوف عبئا على االقتصاد األ١تا٘ب إال أف ا٠ترباء 
٘ب أثبت حاجتو لليد العاملة السورية كىو ما سيعود عليو بالفائدة، كىذا بالرغم األ١تانيُت كالواقع االقتصادم األ١تا

من االختبلؼ الثقاُب األ١تا٘ب السورم كالذم كإف يراه البعض أنو سيكوف عائقا أما االقتصاد األ١تا٘ب ىو اآلخر إال 
 و.أف الدراسات النظرية أثبتت ىي األخرل عكس ذلك، بل كاعتربتو رأٝتاؿ ُب حد ذات

تتجو معاٞتات دكر الثقافة ُب الرخاء االقتصادم إٔب الًتكيز على صفات ثقافية نوعية يسود الظن بأهنا 
ىي الصفات ا١ترغوبة مثل العمل اٞتاد كا١تبادرة كاإلٯتاف بقيمة التعليم عبلكة على عوامل مستمدة من االقتصاديات 

د كثيقة الصلة بالرخاء ككلها ترتبط بالتقدـ االقتصادم، الكلية مثل النزكع إٔب االدخار كاالستثمار. كىذا مايؤك
كٔتا أف أ١تانيا تواجو  2كٗتتلف درجة ارتباطها من نوع إٔب آخر بالنظر إٔب فاعليتها كدرجة تطبيقها كيفا كليس كما.

اليت تتسم ُب اآلف حتمية التعامل مع ثقافة جديدة غَت ثقافتها كفئة ٣تتمعية سورية قادمة من ثقافة العآب الثالث ك 
الغالب باإلتكالية كىذا راجع إٔب ٣تموعة من العوامل ا١تتداخلة فيما بينها كاليت أنشأت مثل ىذه الثقافات، سواء 
تلك ا١تتعلقة باٞتانب السياسي ، البيئي، النفسي، ... كاليت افتقدت ُب الغالب إٔب ركح ا١تبادرة. إال أف الكثَت من 

الذم يرل ُب الثقافة كمهما اختلفت درجة تقدمها من عدمو  PUNTAMنتاـ الباحثُت كا١تفكرين كأبرزىم ب
تبقى ٤تركا أساسيا لقوة أم دكلة ُب حاؿ استغبل٢تا بالشكل اٞتيد أك ما يسميو بالرأٝتاؿ االجتماعي. كعليو يبقى 

                                                           
 ،األلمانيدراسة تؤكد أن البلجئين السوريين ينقذون االقتصاد  1
 -/soutraya.fm/news/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9http:/
-%D8%A3%D9%86-%D8%AA%D8%A4%D9%83%D8%AF
-%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

%D9%8A%D9%86%D9%82%D8%B0%D9%88/  20:00الساعة  ، على15/04/2016٘تت زيارة الرابط بتاريخ. 
 .117، ص2009، القاىرة: ا١تركز القومي للًتٚتة، 2، ترٚتة: شوقي جبلؿ، طالثقافات وقيم التقدملورانس ىاريزكف، صمويل ىنتنغتوف كآخركف،  2

http://soutraya.fm/news/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%AA%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%A3%D9%86-%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-%D9%8A%D9%86%D9%82%D8%B0%D9%88/
http://soutraya.fm/news/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%AA%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%A3%D9%86-%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-%D9%8A%D9%86%D9%82%D8%B0%D9%88/
http://soutraya.fm/news/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%AA%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%A3%D9%86-%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-%D9%8A%D9%86%D9%82%D8%B0%D9%88/
http://soutraya.fm/news/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%AA%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%A3%D9%86-%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-%D9%8A%D9%86%D9%82%D8%B0%D9%88/
http://soutraya.fm/news/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%AA%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%A3%D9%86-%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-%D9%8A%D9%86%D9%82%D8%B0%D9%88/
http://soutraya.fm/news/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%AA%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%A3%D9%86-%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-%D9%8A%D9%86%D9%82%D8%B0%D9%88/
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ن خبلؿ خلق ركح أكرب ٖتدم للحكومة األ١تانية ىو البحث ُب كيفية تفعيل الطاقات الكامنة لبلجئُت السوريُت م
ا١تبادرة كتفعيل السبل الكفيلة بإدماجها كاستغبل٢تا ُب زيادة تطوير االقتصاد األ١تا٘ب، كُب ىذا الصدد البد ٢تا من 

 ٤تاكلة تذكيب الفركقات كعدـ ٖتسيسهم بكوهنم مواطنُت من الدرجة الثانية.
 ج/ مواجهة العجز السكاني

تركيبتها السكانية عجز ملحوظ ُب تركيبتها السكانية، بالنظر على طابع تعترب أ١تانيا من الدكؿ اليت تعا٘ب 
من ارتكاسات  الحرب العالمية الثانية فهي تعاني منذ،  الشيخوخة الذم ٯتيز ٣تتمعها كغَتىا من الدكؿ األكربية

واضحة في بنيتها السكانية تجعلها تبحث عن "نوع مهاجر" يسد ىذا العجز ويتضح ذل  من خبلل عدة 
ظواىر رئيسية، أىمها ما يتعلق بمعدل الوالدات المنخفض وارتفاع متوسط األعمار باإلضافة إلى اتجاه 

كل اضطرار البلجئُت لًتؾ بلداهنم نزيفا ىائبل للثركة الوطنية كما ىو يش .1المجتمع األلماني نحو الشيخوخة
عليو اٟتاؿ ُب ظل األزمة السورية، لكن اللجوء يشكل ُب حاالت كثَتة نعمة للبلداف اليت ٖتتاج اقتصادياهتا 

مليون شخص  1.5ستحتاج ألمانيا في السنوات القادمة إلى ىذا ك .للعمالة األجنبية ا١تؤىلة كاالقتصاد األ١تا٘ب
من اليد العاملة المتخصصة األجنبية بسبب التحول الديموغرافي الذي تعيشو الببلد. وذل  من أجل 

كُب ىذا الصدد يرؼ األستاذ عياشي  2.ضمان النمو االقتصادي والمساعدة على استقرار النظام االجتماعي“
بتقدٙب مزايا لو عبلقة بالبعد االقتصادم. ْتكم اف  استقباؿ ا١تانيا لبلجئُت السوريُت كاالىتماـ ّٔمقرطي قائبل: 

: ، كذىب ُب نفس االٕتاه األستاذ بلخضر طيفور بالقوؿ3كل كيشيخ.آالبشرم لبلقتصاد اال١تا٘ب بدأ يتا٢تيكل 
أوربا بأكملها تهرم وألمانيا ليس  نشازا فقد تناقص عدد سكانها وازدادت نسبة الشيوخة فيها وىو أمر 
يهدد الصناعة التي ىي روح ألمانيا، فهي في نهاية المطاف بحاجة لليد العاملة ليس الرخيصة وإنما 

                                                           
، ، استقبال ألمانيا لبلجئين...دافع إنساني أم مصلحة قوميةمناؼ ٤تمود قوماف  1

http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2015/10/18/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%
-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-D8%A8%D8%A7%D9%84
-A6%D9%8A%D9%86%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%
-%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%B9
-%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A3%D9%85

%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9 ،22:16، على الساعة 15/04/2016، ٘تت زيارة الرابط اإللكًتك٘ب بتاريخ. 
https://sy.aliqtisadi.com/673339- ؟لبلجئين السوريين ذو أىداف استراتيجية أم إنسانيةىل احتضان ألمانيا ، معن أبو عمار 2 
-%D8%A5%D9%84%D9%89-D9%88%D8%A1%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%

%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7/  على الساعة  15/04/2016٘تت زيارة الرابط بتاريخ
21:12. 

 عياشي قرطي .10:00. على الساعة 15/04/2016، بتاريخ اللجوء األلماني في ألمانيا: بين االندماج واالنسبلخعياشي قرطي، مقابلة حوؿ موضوع   3
 .استاذ مساعد أ ّتامعة االغواط اٞتزائر ٗتصص دراسات سياسية مقارنة

http://www.aljazeera.net/home/getpage/98de5902-f542-49cc-b509-ceb2273edfdb/c59f2f06-36cc-4d4b-bee5-66ee87e49cac
http://www.aljazeera.net/home/getpage/98de5902-f542-49cc-b509-ceb2273edfdb/c59f2f06-36cc-4d4b-bee5-66ee87e49cac
http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2015/10/18/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%8A%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A3%D9%85-%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2015/10/18/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%8A%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A3%D9%85-%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2015/10/18/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%8A%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A3%D9%85-%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2015/10/18/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%8A%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A3%D9%85-%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2015/10/18/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%8A%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A3%D9%85-%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2015/10/18/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%8A%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A3%D9%85-%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://sy.aliqtisadi.com/673339-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%A1-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7/
https://sy.aliqtisadi.com/673339-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%A1-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7/
https://sy.aliqtisadi.com/673339-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%A1-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7/
https://sy.aliqtisadi.com/673339-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%A1-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7/
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ورين بحجر، قدم  نفسها الجاىزة القادمة من العالم العربي وبالذات حاليا من سوريا، إذن ضرب  عصف
  ...1على أساس أنها بي  اإلنسانية ونجح  في تحقيق مصالح اقتصادية معينة

 / التحديات والمعيقات التي تواجو طرفي المعادلة3
ٕتاه البلجئُت السوريُت يبقى لكل طرؼ ٖتدات تواجهو من ١تانية كاسًتاتيجياهتا الواضحة بالرغم من السياسات األ

 ٖتقيق كل طرؼ ٟتاجياتو. أجل الوصوؿ إٔب
 الطرف األلماني:

بالرغم من القوؿ بأف أ١تانيا فتحت األبواب أماـ البلجئُت السوريُت، إال أف ىذا ال ينفي أف من بعض 
 ىذه القرارات كىذا القبوؿ، كٗتصيص مبالغ مالية ضخمة ٢تم، أىداؼ تسعى أ١تانيا إٔب ٖتقيقها من كراء ذلك...

ق البلجئُت من سوريا كالعراؽ كباكستاف كأفغانستاف كأفريقيا كمناطق أخرل إٔب أ١تانيا كأكركبا ٦تا ال شك فيو أنو تدف
باآلالؼ يوميا يشكل أيضا أحد أكرب التحديات االقتصادية كاالجتماعية للقارة العجوز خبلؿ العقود الستة 

تضمن مقومات العيش الكرٙب كُب ا١تنصرمة. فمثل ىذا التدفق يتطلب التحضَت لو ببنية ٖتتية عالية التكلفة ت
مقدمتها السكن كالتعليم كالصحة. كما أف ىناؾ شرائح كاسعة ُب آّتمعات األكركبية ترفض البلجئُت ألسباب 
عديدة أبرزىا ا٠توؼ من تراجع فرص العمل كمعها مستول ا١تعيشة، كا٠تشية من التطرؼ كالعنصرية. كعلى الرغم 

هنا بالفعل موجودة كتشكل إعاقة فعلية لعملية دمج قسم كبَت من البلجئُت رغم من ا١تبالغة ُب ىذه ا١تخاكؼ فإ
حاجة االقتصاد األ١تا٘ب ٢تم. كىو األمر الذم عرب عنو أكثر من مرة مسؤكلوف أ١تاف مؤخرا كُب مقدمتهم ينس 

"ألن ألمانيا ا٢تجرة،  فايدماف رئيس البنك ا١تركزم األ١تا٘ب الذم صرح لوكالة األنباء األ١تانية/ د.ب.ا أنو يدعم
تواجو تحديات ديمغرافية خطيرة تتمثل في تزايد شيخوخة المجتمع وقلة الوالدات وزيادة التنافسية مع 
االقتصاديات الصاعدة". ونظرا لهذه التحديات فإن ألمانيا والكبلم لفايدمان بحاجة إلى المزيد من العمال 

ىذه اٟتاجة إال أنو تبقى أ١تانيا تواجو ٖتدم كبَت يضمن  كعلى الرغم من .2األجانب للحفاظ على ازدىارىا
 العيش الكرٙب للسوريُت، ك٭تفظ ثقافتهم.

كلكن يًتكز  كاحد، جيل خبلؿ كربل  ىوياتية ىزات السوريُت البلجئُت موجات ٖتدث أف ٯتكن ال 
ُب طريقة اٟتياة  -ا١تضيفقبل استقرارىم النهائي كإنتاج جيل جديد مولود ُب البلد -"التأثَت اآل٘ب" لبلجئُت 

اليومية ال ُب ىوية آّتمع، كىنا علينا التذكَت دكما بأف البلجئُت السوريُت عينة اجتماعية عشوائية كليسوا ٩تبة 
ثالثي ىاربة من اإلبادة، كستحمل معها كثَتا من  ثقافية قررت ا٢تجرة ٚتاعيا! كبالتإب فهي عينة من ٣تتمع عآب

كألف  .معية ككثَتا من ٤تموالهتا الثقافية، كلن ترميها ُب البحر ّٓرد استقباؿ األكركبيُت ٢تامشاكل السيكولوجيا اٞت

                                                           
 بلخضر طيفور، مرجع سابق.  1

. على الساعة 21/05/2015كزارة ا٠تارجية األ١تانية، مشروع ثروة ىاربة إلى ألمانيا،  -البلجئون ، almania info /(ا١تركز األ١تا٘ب لئلعبلـ (أ١تانيا إنفو 2 
 مرجع سابق الذكر. .23:00
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آّتمعات األكركبية ليست ٣تتمعات مهاجرين تارٮتيا، فإف التكتبلت السكانية ُب األحياء تعٍت فعليا "غيتو" من 
ات األكركبية بشكل كامل، كتفضل بدال عنو نوع ما داخل آّتمع يرمز إٔب "التمايز" الذم ٓب تتقبلو آّتمع

 .1االندماج، كىذه عملية معقدة ٖتتاج إٔب تعديل ُب سياسات الدكلة ٕتاه توزيع البلجئُت كتشجيع اندماجهم
 الطرف السوري

لعل كأف تطلعات السوريُت ستتغَت ٔتركر الوقت ُب أ١تانيا فبعد أف كاف ٣ترد ٞتوء كْتث عن حياة أفضل "  
كإف توفر كاستمر الوضع على ما ىو عليو"، إال أف الطبيعة اإلنسانية ستفرض بالضركرة التطلع إٔب مطالب أخرل 

تساؤؿ ا١تطركح ُب ىذه النقطة: ىل سيتحقق نفسهم، كالأقد تصل إٔب حد  ا١تطالبة با١تساكاة مع األ١تانيُت 
أعتقد " يحي بوزيديلبلجئُت السوريُت ما يتطلعوف إليو مستقببل؟، كإٔب حُت ذلك ٯتكن القوؿ حسب األستاذ 

بالنسبة للجيل األكؿ من ا١تهاجرين لن تؤثر عليهم بشكل كبَت، كلكن على ا١تدل ا١تتوسط كالبعيد بكل تأكيد 
أف أكرب ٖتدم يواجو السوريُت  2"ىويتهم، كما حصل مع األجياؿ السابقة من ا١تهاجرين ستكوف ٢تا تأثَتات على

م على خصوصياهتم كثقافتهم ُب بيئة دٯتقراطية هبل القريب يتمثل ُب إمكانية حفاظُب الوقت الراىن كُب ا١تستق
ٗتتلف كليا عن ثقافتهم، كال تقبل بزعزعة استقرارىا، كلو أف ىذا يبقى نسيب حسب األستاذ عبد القادر الرف 

ف الشعوب العربية االسبلمية أالذىاب أب القوؿ بمن خبلؿ استقراء التاريخ كمتقصي الواقع ، ٯتكن الذم يرل أنو 
أب اكركبا استطاعت اف ٖتافظ على قدر من االنتماء كاحملافظة على ىويتها االصلية ، كلعل فرنسا  اليت ىاجرت

خَت دليل على ذلك ،فرغم سياسات فرنسا لطمس ىوية ا١تهاجرين االكاىل كرغم سياسات االكره ا١تادم كا١تعنوم 
ُت على قدر من االرتباط كاالنتماء لبلكطاف كاالمتيازات اليت قدمتها للمهاجرين اال اف ىؤالء ا١تهاجرين بقو ٤تافظ

االـ ، ا١تانيا سيكوف االمر اكثر كاسهل على اعتبار اف ا١تانيا اقل عنصرية كاكثر تفتحا على الثقافات الشرقية اذ اف 
انية ا١تثقفُت ك ا١تستشرقُت اال١تاف يقركف بفضل اٟتضارة العربية االسبلمية على االنسانية على فرار ا١تستشرقة اال١ت

زيغريد ىونكة ُب كتأّا مشس العرب تسطع على الغرب، من جهة اخرل ٯتكن مبلحظة أف الشعوب كاالفراد 
ٯتيلوف بطريقة فطرية للتمسك ّتذكرىم كاصو٢تم ُب حاؿ انتقا٢تم للعبش ُب ٣تتمعات كدكؿ اخرل كىذا ٯتكن 

كُب  1م كبلداهنم بقو مرتبطُت ّتذكرىم.ارجاعو السباب نفسية ، حيث يثبت الواقع اف ا١تهجرين قسرا من اكطاهن

                                                           
أٯتن نبيل، أكربا كالبلجئوف... ىواجس االندماج كإشكاالت ا٢توية، على الرابط   1

http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2015/9/14/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8
-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%88%D9%86-%A7
-%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%B3
-D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AC%
-%D9%88%D8%A5%D8%B4%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA

%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%A9  00:02. على الساعة، 04/2016/ 13٘تت زيارة الرابط بتاريخ. 
. ٭تي بوزيدم: 16:00. على الساعة 10/04/2016، بتاريخ في ألمانيا: بين االندماج واالنسبلخ السوريموضوع اللجوء ٭تي بوزيدم، مقابلة حوؿ  2

 أستاذ مساعد ّتامعة الشلف، اٞتزائر، ٗتصص أمن كعبلقات دكلية.
عبد القادر  .21:00الساعة  . على14/04/2016، بتاريخ حول موضوع اللجوء األلماني في ألمانيا: بين االندماج واالنسبلخعبد القادر الرف، مقابلة   1

 الرف ، استاذ بقسم العلـو السياسية ، كلية اٟتقوؽ ، جامعة بومرداس اٞتزائر. ٗتصص تنظيمات سياسية كإدارية.

http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2015/9/14/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%88%D9%86-%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AC-%D9%88%D8%A5%D8%B4%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%A9
http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2015/9/14/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%88%D9%86-%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AC-%D9%88%D8%A5%D8%B4%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%A9
http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2015/9/14/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%88%D9%86-%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AC-%D9%88%D8%A5%D8%B4%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%A9
http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2015/9/14/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%88%D9%86-%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AC-%D9%88%D8%A5%D8%B4%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%A9
http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2015/9/14/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%88%D9%86-%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AC-%D9%88%D8%A5%D8%B4%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%A9
http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2015/9/14/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%88%D9%86-%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AC-%D9%88%D8%A5%D8%B4%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%A9
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يعٍت  ك مسلم ُب ا٠تارجأكضعيتهم لن ٗتتلف عن كضعية ام مهاجر عريب نفس االٕتاه ذىبت الباحثة للقوؿ بأف 
 سيكوف ٢تا دكر ُب اٟتفاظ على ما ٮتص ا٠تصوصية ال اعتقد اف ا١تساعدات ستؤثر ألف التنشئة ُب البيت ىي اليت

 فيما ٮتص التعليم ا٬تاد فرصة عمله ا٠تصوصية ك ٯتكن للفرد السورم االستفادة من ا١تساعدات لتطوير نفسو ذى
االندماج ُب آّتمع اال١تا٘ب بالنسبة ٕب ىي فرصة للسوريُت كليس العكس بالنظر للخصوصيات األ١تانية كاليت 

  1ستكوف ُب صاّب السوريُت.
 الخاتمة: 
الذين قدمت ٢تم أ١تانيا كل ىذه االمتيازات ال اعتقد أهنم سيتخلوف عن ثقافتهم ف و السوريالبلجئوف  

كىويتهم كذلك يرجع لنوع كطبيعو ىذا البلجيء الذم قدمت لو كل ىذه االمتيازات فأ١تانيا كانت سياستها 
ستكوف انتقائية مستهدفة اصحاب ا١تستول الثقاُب كالتعليمي اٞتيد خاصة اصحاب التخصصات ا١تهمة لذلك 

عبلقة مصلحيو باألساس (عكس فرنسا اليت غالبا ما تكوف النتقائيتها معيار ثقاُب) كأ١تانيا من الدكؿ األكركبية 
القليلة اليت ظل ا١تهاجر فيها متمسكا بثقافتو فهي دكلة تقدس العمل بغض النظر عن خلفية العامل اضف لذلك 

ن منطقة الشاـ ككل ضلوا ٤تافظُت عن ىويتهم رغم مركر زمن لقد اثبتت التجارب التارٮتية اف اغلب ا١تهاجرين م
طويل ككاف للبناف ُب ٙتانينيات القرف ا١تاضي كتسعينياتو مثاؿ على ذلك كالفلسطينيُت كذلك كىذا يرجع باالساس 

ىذه لطبيعة الفرد الشامي معركؼ انو يتشبث بثقافتو. كيبقى متغَت ا٢تويو كما يقوؿ البنائيُت مؤشر مهم ُب فهم 
 ...2التبدالت

لتبقى ىذه القضية من أعقد القضايا التحليلية ُب الوقت اٟتإب بالنظر إٔب تسارع األحداث ُب التعامل األ١تا٘ب مع 
البلجئُت السوريُت بالرغم من االختبلؼ الثقاُب كا٢توياٌب، إال أف أ١تانيا تعمل جاىدة الحتواء البلجئُت السوريُت، 

سنشهد اندماجا كقبوال بُت الطرفُت، كالباب يبقى مفتوح أماـ تساؤؿ اإلندماج كاالنسبلخ كالتساؤؿ ا١تطركح، ىل 
 بُت طرُب ا١تعادلة البلجئية السورية كأ١تانيا.

 قائمة المراجع:
 الكتب:
، بَتكت: جدليات اإلندماج االجتماعي وبناء الدولة واألمة في الوطن العربيأٛتد بعلبكي، أ٤تمد مالكي، كآخركف،  )1

 .2014ا١تركز العريب لؤلْتاث كدراسة السياسات، مام 
فولفانغ ازماير، كآخركف، ٚتهورية أ١تانيا االٖتادية: ا٠تصائص العامة كالنظاـ السياسي، األردف: مؤسسة ٛتادة للدراسات  )2

 .2000اٞتامعية كالنشر كالتوزيع، 
، القاىرة: ا١تركز القومي 2ٚتة: شوقي جبلؿ، ط، تر الثقافات وقيم التقدملورانس ىاريزكف، صمويل ىنتنغتوف كآخركف،  )3

 .2009للًتٚتة، 

                                                           
باحثة  خنيش،فايزة .16:00. على الساعة 13/04/2016، بتاريخ في ألمانيا: بين االندماج واالنسبلخ السوريموضوع اللجوء حول  فايزة خنيش مقابلة  1

 دكتوراه، ٗتصص سياسات عامة، ا١تدرسة الوطنية للعلـو السياسية، اٞتزائر.
2
 .سعدتوي عمر، مرجع سبق ذكره  
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 المقاالت:
، الرباط: مؤسسة مؤمنوف ببل حدكد للدراسات االندماج االجتماعي والديمقراطية: نحو مقاربة سوسيولوجيةبوخريص،  / 1

 .كاألْتاث
رابط ، على الأوربا والبلجئون... ىواجس االندماج وإشكاالت الهويةأٯتن نبيل، / 2

http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2015/9/14/%D8%A3%D9%8
-8%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
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%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%A9  13٘تت زيارة الرابط بتاريخ /
 .00:02. على الساعة، 04/2016

3 / ،  .2007السياسة الفدرإب، ، برلُت: مكتب ألمانيا واألمم المتحدةبونيفاتوس بادربـو
ًب تصفح الرابط بتاريخ  arabic.rt.comعلى ا١توقع  ، ألمانيا... قوانين جديدة بحق البلجئين السوريين،زىرة بن ٝترة / 4 

 . 17.00على الساعة  2016مارس 28
البلجئون السوريون في ألمانيا ورحلة البحث عن الحرية، على الرابط االلكتروني التالي:  كارال كريستينا ببليكر،/ 5

http://www.beirut.diplo.de/Vertretung/beirut/ar/00__startseite/Fl_C3_B
Cchtlinge__4.html 19:03، على الساعة 11/04/2016، تم زيارة الرابط بتاريخ. 

 ىل احتضان ألمانيا لبلجئين السوريين ذو أىداف استراتيجية أم إنسانية؟، معن أبو عمار/ 6
-https://sy.aliqtisadi.com/673339
-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%A1
-%D8%A5%D9%84%D9%89

8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A3%D9%84%D9%85%D/  تم  زيارة
 .21:12على الساعة  15/04/2016الرابط بتاريخ 

، استقبال ألمانيا لبلجئين...دافع إنساني أم مصلحة قومية مناؼ ٤تمود قوماف، /7
http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2015/10/18/%D8%A7%D8%

-B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84
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http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2015/9/14/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%88%D9%86-%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AC-%D9%88%D8%A5%D8%B4%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%A9
http://www.beirut.diplo.de/Vertretung/beirut/ar/00__startseite/Fl_C3_BCchtlinge__4.html
http://www.beirut.diplo.de/Vertretung/beirut/ar/00__startseite/Fl_C3_BCchtlinge__4.html
https://sy.aliqtisadi.com/673339-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%A1-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7/
https://sy.aliqtisadi.com/673339-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%A1-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7/
https://sy.aliqtisadi.com/673339-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%A1-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7/
https://sy.aliqtisadi.com/673339-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%A1-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7/
http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2015/10/18/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%8A%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A3%D9%85-%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2015/10/18/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%8A%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A3%D9%85-%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2015/10/18/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%8A%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A3%D9%85-%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2015/10/18/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%8A%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A3%D9%85-%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2015/10/18/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%8A%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A3%D9%85-%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2015/10/18/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%8A%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A3%D9%85-%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2015/10/18/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%8A%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A3%D9%85-%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9
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%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9 ،٘تت زيارة الرابط اإللكًتك٘ب بتاريخ ،
 .22:16، على الساعة 15/04/2016

 المواقع االلكترونية:
كانوف   22، بياف صحفي،  2016مليون في سنة  160المساعدات األلمانية للبنان تخط  سفارة أ١تانيا بلبناف، / 1  

. على الرابط التإب: 2015االكؿ 
t.diplo.de/contentblob/4687578/Daten/6172712/PM_Germahttp://www.beiru

n_Assistance_arabisch.pdf 20:00. الساعة 14/04/2016، ٘تت زيارة الرابط بتاريخ. 
 almania، ا١تركز األ١تا٘ب لئلعبلـ، (أ١تانيا إنفو/ تشديد القوانين األلمانية المتعلقة باللجوءكزارة ا٠تارجية األ١تانية،  / 2 

info 20:00على الساعة  14/03/2016، ًب التصفح بتاريخ. 
 .، ا١تركز األ١تا٘ب لئلعبلـ"ترحيب موسيقي بالبلجئين في برلين: "أىبل وسهبل بكم بينناكزارة ا٠تارجية األ١تانية، / 3
، على الرابط االلكًتك٘ب:  شركات ألمانية كبرى تطرح مبادرات إلدماج البلجئين6/ 4

-many.com/6http://arabinger
%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A3%D9%84%D9%85%

-%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89-D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
-%D8%AA%D8%B7%D8%B1%D8%AD
-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA

%D9%84%D8%A5%D8%AF%D9%85%D8%A7/   على 11/04/2016ًب زيارة ا١توقع بتاريخ .
 .18:30الساعة 

كزارة ا٠تارجية األ١تانية، مشروع ثروة ىاربة إلى ألمانيا،  -البلجئون ، almania info /(ا١تركز األ١تا٘ب لئلعبلـ (أ١تانيا إنفو/ 5
.على الرابط التإب: 21/05/2015

http://www.almania.diplo.de/Vertretung/almania/ar/__Neu__Migration/21__0
9__2015__Fluechtlinge__Reichtum__Seite.html 22:37الساعة. 

. تم زيارة !ميركل حول أزمة البلجئين: ليس  لدي خطة بديلة(almania info /ا١تركز األ١تا٘ب لئلعبلـ (أ١تانيا إنفو /6 
 .19:30. على الساعة 11/04/2016االلكتروني بتاريخ الرابط 

 ،دراسة تؤكد أن البلجئين السوريين ينقذون االقتصاد األلماني/ 7
-http://soutraya.fm/news/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9

-%D8%A3%D9%86-%D8%AA%D8%A4%D9%83%D8%AF
-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%8A%D9%86
-88%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%

%D9%8A%D9%86%D9%82%D8%B0%D9%88/  على 15/04/2016٘تت زيارة الرابط بتاريخ ،
 .20:00الساعة 

 
 

http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2015/10/18/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%8A%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A3%D9%85-%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2015/10/18/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%8A%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A3%D9%85-%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://www.beirut.diplo.de/contentblob/4687578/Daten/6172712/PM_German_Assistance_arabisch.pdf
http://www.beirut.diplo.de/contentblob/4687578/Daten/6172712/PM_German_Assistance_arabisch.pdf
http://arabingermany.com/6-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89-%D8%AA%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%A5%D8%AF%D9%85%D8%A7/
http://arabingermany.com/6-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89-%D8%AA%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%A5%D8%AF%D9%85%D8%A7/
http://arabingermany.com/6-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89-%D8%AA%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%A5%D8%AF%D9%85%D8%A7/
http://arabingermany.com/6-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89-%D8%AA%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%A5%D8%AF%D9%85%D8%A7/
http://arabingermany.com/6-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89-%D8%AA%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%A5%D8%AF%D9%85%D8%A7/
http://arabingermany.com/6-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89-%D8%AA%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%A5%D8%AF%D9%85%D8%A7/
http://soutraya.fm/news/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%AA%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%A3%D9%86-%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-%D9%8A%D9%86%D9%82%D8%B0%D9%88/
http://soutraya.fm/news/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%AA%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%A3%D9%86-%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-%D9%8A%D9%86%D9%82%D8%B0%D9%88/
http://soutraya.fm/news/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%AA%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%A3%D9%86-%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-%D9%8A%D9%86%D9%82%D8%B0%D9%88/
http://soutraya.fm/news/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%AA%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%A3%D9%86-%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-%D9%8A%D9%86%D9%82%D8%B0%D9%88/
http://soutraya.fm/news/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%AA%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%A3%D9%86-%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-%D9%8A%D9%86%D9%82%D8%B0%D9%88/
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 ج/ المقاببلت:
. 15/04/2016، بتاريخ اللجوء األلماني في ألمانيا: بين االندماج واالنسبلخعياشي قرطي، مقابلة حوؿ موضوع / ال1

 .10:00على الساعة 
. 13/04/2016، بتاريخ في ألمانيا: بين االندماج واالنسبلخ السورياللجوء بلخضر طيفور، مقابلة حوؿ موضوع / 2

 .23:00على الساعة 
. على 13/04/2016، بتاريخ اللجوء األلماني في ألمانيا: بين االندماج واالنسبلخخنيش مقابلة حوؿ موضوع  ليندة  /3

 .16:00الساعة 
. على 10/04/2016، بتاريخ اللجوء األلماني في ألمانيا: بين االندماج واالنسبلخبلة حوؿ موضوع ٭تي بوزيدم، مقا/ 4

 .16:00الساعة 
. 14/04/2016، بتاريخ اللجوء األلماني في ألمانيا: بين االندماج واالنسبلخعبد القادر الرف، مقابلة حوؿ موضوع   /5

 .21:00على الساعة 
. على 14/04/2016، بتاريخ في ألمانيا: بين االندماج واالنسبلخ السورياللجوء سعداكم عمر، مقابلة حوؿ موضوع / 6

 .23:00الساعة 
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bargaining in Germany, In « Intra-party politics and coalition governments », 
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3/ Temporary humanitarian admission programme for Syrian refugees, “Notes 
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 انًظهح انصزاع بخأرٍزحكٍف األطز انظٕرٌت انًٓبجزة 

 (جٍجم، انجشائزيجًٕػت يٍ األطز انًمًٍت بٕلٌت حبنت دراطت )

 جبيؼت  جٍجم. انجشائز -بٕغزسة رضب  د.كؼٕاع رؤٔف، د. 

 مقدمة:
تعرؼ اٞتزائر خبلؿ األربع سنوات األخَتة ٞتوء أعداد كبَتة من ا١تهاجرين السوريُت بشكل شرعي كغَت         

شرعي أب أراضيها عرب ٥تتلف ا١تداخل اٞتوية كالربية للببلد، حيث استقبلت التدفقات البشرية الغَت مسبوقة من 
ئبلت السورية الفارة من الصراع ا١تسلح الدائر ُب ببلدىا االخوة السوريُت بشكل فردم كٚتاعي لعديد األفراد كالعا

كزارة التضامن بأهنا " تأخذ على عاتقها التكفل بالوافدين مند بدايتو قبل قرابة األربعة سنوات. كقد أقرت 
مهاجرا ، كدلك ُب  الف12بالتعاكف مع ا٢تبلؿ األٛتر اٞتزائرم، كالدين بلغ عددىم  2012السوريُت منذ سنة 

 . وات القليلة األكٔبالسن
ـ بدأت أعداد كبَتة من البلجئُت بدخوؿ األراضي اٞتزائرية ،  2011ك بداية عاـ  2010فمنذ عاـ       

األمر الذم سهل عليهم ا٢تجرة كاالستقرار باٞتزائر ك  استفادكا من عدـ كجود التأشَتة،  فاإلخوة السوريوف 
 1م اٟتاؿ الذين استثمركا ُب التجارةاالنصهار ُب آّتمع اٞتزائرم ، خاصة ميسور 

سهمت عدة عوامل ُب جعل اٞتزائر كجهة للهجرة السورية، حيث تعد اٞتزائر من البلداف العربية أا كقد ذى        
القبلئل اليت تسمح بدخوؿ السوريُت أب أراضيها بدكف تأشَتة دخوؿ، كما أسهم االستقرار السياسي كاألمٍت 

جعلها كجهة آمنة كمفظلة لدل عدد كبَت من العائبلت السورية، ىدا فضبل عن توافر  الدم تعيشو الببلد ُب
ظركؼ أمنية كاقتصادية تسمح باٟتياة الكرٯتة ككجود شبكة عبلقات قرابة بُت عديد العائبلت اٞتزائرية كالسورية، 

منية من استقرارىم باٞتزائر. غَت أف كأيضا فيما بُت العائبلت السورية ا١تهاجرة كدكيها الدين التحقوا ّٔم بعد فًتة ز 
مهما ُب دفع ا١تهاجرين أب التفكَت ُب القدـك أب اٞتزائر  القرب من أكركبا ك امكانية العبور اليها كاف أيضا عامبلن 
 كاٗتادىا كنقطة عبور ٨تو الضفة األخرل من ا١تتوسط. 

ألف الجئ  24يث بأٌف " اٞتزائر استقبلت كقد بينت كزيرة التضامن كقضايا األسرة كا١ترأة ُب تصريح حد    
، حيث تشَت األرقاـ ا١تسجلة أب أف اٞتزائر الدكلة الوحيدة ُب مشاؿ افريقيا اليت سورم منذ توتٌر األكضاع بسوريا

مدينة جزائرية، إال أف الغالبية العظمي منهم  22يًتكزكف ُب ،  1(استقبلت ىدا العدد من البلجئُت السوريُت"
 مدف كربل مثل عنابة ُب الشرؽ، كىراف ُب غرب الببلد كالعاصمة اٞتزائر ُب الوسط.موجودة ُب 

 انطبلقا من ىدا الواقع كسعيا لبلوغ اىداؼ الدراسة ا١تتوخاة، فقد انطلقنا من تساؤؿ رئيسي ىو:
 ما ىو كاقع تكيف األسر السورية  البلجئة ُب اٞتزائر؟.       

                                                           
(1  )

 ,/http://freedjazeyri.arablog.org/2015/09/19/%D8%A5%D9%86%D9%87ر٤ٖ حُٔؼخٗخس َٝٛحع حُزوخء, … ٬ُؿجٕٞ ك٢ حُـِحثَ ٌُظ٤َٗٝش ؿ٣َيس ؿِح٣َّ ح٫

  2016/04/08 08حُـِحثَ, 

   
، تلؾ الجا سوري فً تلجزتبر،  24: تلدولة تلوحٌدة بإفرٌقٌث تلتً تستقبلت هذت تلعددجرٌدة تلشروق تاللكترونٌة، مونٌة مسلم: (   1)

 ،18 :08 /0809/2015،http://www.echoroukonline.com/ara/articles/254471.html)1: 
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 الرئيسي، ًب صياغة التساؤالت الفرعية التالية:كلبلجابة على ىدا التساؤؿ 
 ما ىي ا٠تصائص االقتصادية كاالجتماعية لؤلسر السورية البلجئة ُب اٞتزائر؟ -1
 ما ىي آليات االندماج االقتصادم كاالجتماعي اليت انتهجتها األسر السورية البلجئة ُب اٞتزائر؟ -2
 اٞتزائر على أكضاعها االقتصادية كاالجتماعية؟ما ىي آثار االندماج  األسر السورية البلجئة ُب  -3
 ما مدل ٧تاعة تدخبلت الدكلة ُب التكفل باألسر السورية  البلجئة ُب اٞتزائر؟ -4

 أىداف الدراسة: -1
 تسعى دراستنا الراىنة أب ٖتقيق األىداؼ التالية

 اٞتزائر ٤تاكلة التعرؼ على ا٠تصائص االقتصادية كاالجتماعية لؤلسر السورية  البلجئة ُب -1
٤تاكلة التعرؼ على آليات االندماج االقتصادم كاالجتماعي اليت انتهجتها األسر السورية البلجئة ُب  -2

 اٞتزائر  
البلجئة ُب اٞتزائر على أكضاعها االقتصادية  على آثار اندماج األسر السورية٤تاكلة التعرؼ  -3

 كاالجتماعية
 لتكفل باألسر السورية  البلجئة ُب اٞتزائر٤تاكلة التعرؼ على مدل ٧تاعة تدخبلت الدكلة ُب ا -4

 األىمية العلمية والعملية  للدراسة: -2
تثَت الدراسة قضية األسر السورية  البلجئة باٞتزائر، كىي ظاىرة معاصرة أفرزهتا الصراعات كاٟتركب اليت ٕتتاح 

فقد أصبح التعرؼ على ظركؼ  البلداف العربية . اد ٗتتص بتكيف االسر القادمة من تلك البلداف ُب اٞتزائر، 
تكيف ىده األسر كاآلليات اليت تعتمدىا، فضبل عن كفاءة السياسات اٟتكومية جانبا مهما من أجل توفَت 

 ظركؼ حياة كرٯتة، كجعلها ضمن مناخ حياة يسمح بتكيفها كاستمراىا.
نب الظاىرة ا١تختلفة، كما ٯتكن أف ىدا كتربز األ٫تية العلمية ٢تده الدراسة فيما ٯتكن أف تضيفو من فهم أكسع ٞتوا

تقدمو من اضافات للًتاث ا١تعرُب حوؿ ا١توضوع، ٔتا يسمح لصانعي السياسات بالتدخل بكفاءة كفعالية، 
 كالتعاطي اجابا مع الظاىرة.

 تحديد المفاىيم: -3
 مفهوم التكيف: -1

 يتكيَّف ، تكيػُّفنا ، فهو ميتكيّْف.لغة: 
الظركؼ، كتكيف الشخص أم انسجم كتوافق مع الظركؼ، أك جعل ميلو تكيف كفق : يقال اصطبلحاً 

 أك سلوكو  أك طبعو على غرار شيء.
كاستخدـ ا١تفهـو ُب علم النفس االجتماعي ليعرب عن تغيَت سلوؾ الفرد لكي يتفق مع غَته من "             

 )2005،07اهلل السنبل، األفراد كخاصة باتباع التقاليد كا٠تضوع لبللتزامات االجتماعية" ( عبد
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أما ُب علم النفس فيعرب عن التغيَتات البنائية أك السلوكية اليت تصدر عن االنساف كٕتعلو أكثر مواءمة             
 )1997،37مع الظركؼ البيئية اليت يعيش فيها ( كفاُب،

 مفهوم التكيف النفسي: -2
كاالجتماعية بالتغيَت كالتعديل حىت ٭تدث التوازف عملية دينامية مستمرة تتناكؿ السلوؾ كالبيئة الطبيعية " 

 )2013،210بُت الفرد كالبيئة"(عبد اهلل السنبل،
 مفهوم التكيف االجتماعي: -3

 ،ككيفية تربيرىا"(عبد اهلل السنبليعرفو ساٯتوف بأنو " التعامل مع ا١تشكبلت اٟتياتية  كٖتديات ا١تطالب اليومية 
 )08مرجع سابق،

فهو يشَت أب االستعداد كالقدرة على التغَت، كالتعامل مع الظركؼ االجتماعية ا١تختلفة كاالستجابة        
 ١تستجدات اٟتياة اٞتديدة. كٯتكن أف تشمل التعايش مع أفراد كٚتاعات كعادات كتقاليد كقوانُت ٣تتمع جديد.

 مفهوم األسرة: -2
ف كأنساؽ العبلقات داخل األسرة كاليت تشكل بناء األسرة، أما يركز ا١تدخل البنائي الوظيفي على دراسة كظائ 

ا١تدخل التفاعلي الرمزم فَتكز على عمليات التنشئة االجتماعية اليت يكتسب الفرد من خبل٢تا ا١تعا٘ب ا١تشًتكة ُب 
ة األسرة  األسرة،ىدا كيهتم مدخل دكرة اٟتياة بالتغَت الدم يطرأ مع الزمن ُب نسق االسرة، كيستخدـ دكرة حيا

كأداة كصفية للمقارنة بُت طبيعة العبلقات األسرية ككظائفها ُب مراحل ٥تتلفة من ٪تو األسرةكتطورىا(٩تبة من 
 )31.30.،2010ا١تتخصصُت،

فاألسرة ىي الوحدة االجتماعية الصغرل ُب آّتمع، كعامل مؤثر كمتأثر باألبنية االجتماعية األخرل       
 )8-2004،7(ا٠توٕب،

 .أوال: الجانب النظري للدراسة   
 التكفل بالمهاجرين السوريين: -1    
سارعت السلطات اٞتزائرية مند األياـ األكٔب لولوج أعداد كبَتة من ا١تهاجرين السوريُت أب اٞتزائر أب احتواء       

مع عدـ إجبارىم  الظاىرة، حيث "كضعت ٥تططان للتكفل بالبلجئُت الفارين من بلداهنم، تضمن توفَت اإلقامة
كىي مراكز ٗتضع إلشراؼ كزارة التضامن كتسعى إٔب توفَت كل ما   1(على اإلقامة ُب مراكز اإليواء اليت أنشأهتا"

. ىدا كقد ردت كزيرة التضامن ُب ٭تتاجونو داخل مراكز اإليواء اليت أقيمت ٢تم، ٟتمايتهم من أخطار الشارع
رعية  1319"السلطات تتكفل بكل البلجئُت السوريُت ا١تقيمُت ُب اٞتزائر، كترعى حاليان  مسائلة بر١تانية بأف

سورية ُب مراكز استقباؿ على مستول كل الواليات مع ضماف اإلطعاـ كاإليواء كاأللبسة كاألدكية كالتكفل 
 "2النفسي.

                                                           
(1 )

 أنف لجئ بظبب أحذاد انزبٍغ انؼزبً ٔاألسيت انًبنٍت 30انجشائز حظخمبم أكزز يٍ ؿ٣َيس ح٤ُّٞ حٗلٞ ح٫ٌُظ٤َٗٝش, 

  http://elyowm.info/?q=node/6886،2015/09/08 08: 18، , حُـِحثَ,  

 ، تلسورٌٌنتلجزتبر تدّعم برنثمجهث لحمثٌة تلالجبٌن ح٫ٌُظ٤َٗٝش, ٤ٗٞٓش ِْٓٔ:  ) ؿ٣َيس ح٬ُّٔ (2) 
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أكضح قسنطيٍت  بأف عدد ا١تخصصة، كقد  غَت أف أعدادا كبَتة من ا١تهاجريُت فضلوا االقامة خارج ىده ا١تراكز    
عرب رحبلت  ألفا، لكنو أكضح أف أغلبهم جاؤكا بأموا٢تم ا٠تاصة 12السوريُت الذين ٞتؤكا إٔب اٞتزائر قدر ْتوإب 

جوية، كاستأجركا مساكن أك غرفا فندقية، رافضُت التوجو إٔب مراكز ا٢تبلؿ األٛتر اٞتزائرم، قبل أف تتطور الوضعية 
  1.لعدد ك٬تد عدد من البلجئُت أنفسهم ُب الساحات العموميةكيرتفع ا

 :الدخول الى الجزائر -2
بدكف تأشَتة مسبقة، قبل أف تضطر لفرض تأشَتة ُب  2015الدخوؿ إٔب اٞتزائر بالنسبة للسوريُت حىت عاـ  ضل

 (2(2011العاـ نفسو، بسبب تطورات األزمة السورية اليت اندلعت عاـ 

العبلقات التارٮتية ا١تتينة بُت البلدين ك استنادا أب مبدأ ا١تعاملة با١تثل، حافظت اٞتزائر على دخوؿ فبسبب         
ا١تواطنُت السوريُت أب أراضيها دكف قيود، اال انو كاماـ التطورات اليت يشهدىا العآب بشكل عاـ كا١تنطقة العربية 

ؼ عليهم، كالتعامل مع كضع جعل اٞتزائر كمعرب على ا٠تصوص، ك فمن أجل تنظيم تدفق البلجئُت ك التعر 
كما أف "الظركؼ ا٠تاصة ُب سوريا فرضت على السلطات اٞتزائرية إخضاع البلجئُت القادمُت .  ١3تناطق أخرل

 ."4من ىناؾ إلشراؼ أمٍت، للتأكد من عدـ كجود متسللُت ينتموف ٞتماعات متطرفة ضمن البلجئُت
النصرة  جبهة غرار على با١تنطقة اإلرىابية اٞتماعات كانتشار الراىن الوقت ُب سوريا تشهدىا اليت لؤلكضاع فنظرا

الدكؿ  ٔتختلف اإلرىابية عناصر٫تا بنشر اإلرىابية، ١تخططاهتما خلفية قواعد عن يبحثاف اللذاف داعش، كتنظيم
 1الساحل كمنطقة العريب ا١تغرب بلداف ا٠تصوص كجو كعلى

التأشَتة، كّٔدا أصبحت الوثائق ا١تطلوبة من  على اٟتصوؿ دكف اٞتزائر إٔب سورم الجئ أم دخوؿ منع تقرر  
  : السوريُت من اجل اٟتصوؿ على تأشَتة دخوؿ أب اٞتزائر

 نسخة من جواز السفر مصادؽ عليها بالقنصلية العامة السورية ُب اسطنبوؿ- 
  ا١تبلغنسخة من بطاقة االقامة مع استظهار البطاقة االصلية حُت دفع - 
 استمارتا طلب تأشَتة ٘تآلف على ا١تستول القنصلية- 
  اربع صور مشسية- 
 شهادة ايواء اصلية مصادؽ عليها ببلدية االقامة باٞتزائر (للتأشَتة العائلية اك السياحية)- 

                                                                                                                                                                                     
 http://essalamonline.com/ara/watani/41771.html،0804/2016/ 18: 30، , حُـِحثَ,  
(3)

 ، بثلجزتبر تلسورٌٌن تلالجبٌن ألبنثء درتسٌة فصول: 11/08/2012) أهزخٍ حُـ٣َِس ٗض ٣ّٞ  
 /http://www.aljazeera.net/news/arabic/2012/8/11،0804/2016/ 23: 50، ، تلجزتبر،  
(4 )

اَطالق حطبٍك لزار فزض انفٍشا ػهى انظٕرٌٍٍ بذاٌت يٍ انفبحح , 02/01/2015حُٜخىٍس رظخ٣ٍن  ح٫ٌُظ٤َٗٝشؿ٣َيس حُٜ٘خٍ  

 جبَفً
،-http://www.ennaharonline.com/ar/algeria_news/231430 0804/2016/ 23: 24، الجزائر  
،  syrian refugees in Algeria:  (2015يبي  09)حصت يًٓت خبصت نمُبة انؼزبٍت ٌٕو  ،، رئٍظت انٓالل األحًز انجشائزيبٍ حبٍهض  (5)

-http://english.alarabiya.net/en/webtv/programs/special  ،htmlAlgeria.: :-in-refugees-mission/2015/05/10/Syrian ٌٕو

09/04/2016: 03:37. 

 ) ؿ٣َيس ح٤ُّٞ حٗلٞ ح٫ٌُظ٤َٗٝش, حُـِحثَ طٔظوزَ أًؼَ ٖٓ 30 أُق ٫ؿت رٔزذ أكيحع حَُر٤غ حُؼَر٢ ٝح٧ُٓش حُٔخ٤ُش      
)6(

 

  http://elyowm.info/?q=node/6886،2015/09/08 تلجزتبر، ، ، 53: 17 

  ، مرجع سثبق02/01/2015جرٌدة تلنهثر تاللكترونٌة تلصثدرة بتثرٌخ  -1

http://english.alarabiya.net/en/webtv/programs/special-
http://english.alarabiya.net/en/webtv/programs/special-
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 دعوة من الشركة ا١تستقبلة مصادؽ عليها ببلدية االقامة باٞتزائر (لتأشَتة االعماؿ)- 
  يوما 15ا١تلف مدة دراسة - 
  أكرك تدفع عند تقدٙب اٞتواز بعد موافقة السلطة ا١تختصة على منح التأشَتة 25ا١تقابل ا١تادم - 

 .1ةمبلحظة : بطاقة التعريف باألجنيب ال تعترب بطاقة اقام

كّٔذا ًب اضافة شرط اٟتصوؿ على عقد عمل ُب اٞتزائر ككدلك بطاقة االقامة، مع ضركرة اٟتصوؿ على       
موافقة كزارة ا٠تارجية كاٞتهات األمنية ا١تختصة للحصوؿ على التأشَتة.  اجراء أنقص بشكل كبَت أعداد السوريُت 

ٯتكن من التعرؼ عليهم كالقياـ بالتدخبلت  الوافدين أب اٞتزائر، كزاد من تنظيم حركتهم من كأب الببلد بشكل
 ا١تطلوبة.     

 االقامة: -3
القوانُت اليت تنظم دخوؿ، اقامة ك مغادرة األجانب للًتاب اٞتزائرم.  2008أصدرت السلطات اٞتزائرية سنة 

نسبة كقد جاءت مواده االثناف كا٠تمسوف لتوضيح ٥تتلف الشركط كااللتزامات اليت تتعلق ّٔده الوضعيات. كبال
من القانوف بأنو: يعترب غَت ا١تقيم األجنيب العابر لئلقليم اٞتزائرم أك الدم يأٌب اليو  10لئلقامة فقد نصت ا١تادة 

يوما دكف أف يكوف لو القصد ُب تثبيت اقامتو أك ٦تارسة نشاط مهٍت أك نشاط  90لئلقامة بو ١تدة ال تتجاكز 
  )2(مأجور بو.

االت االستعجالية اف ٘تنح شرطة اٟتدكد بصفة استثنائية تأشَتة تسوية الوضعية : ٯتكن ُب اٟت12ا١تادة        
  )1(لؤلجنيب الدم يتقدـ أب مراكز اٟتدكد بدكف تأشَتة.

 ٖتدد صبلحية ىده التأشَتة حسب التنظيم ا١تعموؿ. 
ى ٘تديد التأشَتة ١تدة : ٯتكن للسلطات االدارية ا١تختصة اقليميا أف توافق بصفة استثنائية عل13ا١تادة        

) يوما، لؤلجنيب الدم يريد ٘تديد اقامتو باإلقليم اٞتزائرم ألكثر من ا١تدة ا١ترخص ّٔا ُب 90أقصاىا تسعوف (
  )2(التأشَتة، دكف أف يكوف لو عندئذ القصد ُب تثبيت اقامتو باإلقليم اٞتزائرم.

السلطات اٞتزائرية أب ٘تديد االقامة ١تدة شهرين كُب ضل غياب قانوف خاص باللجوء ُب اٞتزائر، عمدت        
مراعاة للظرؼ االستثنائية اليت يعيشها السوريوف غَت ا١تقيموف، "شرط اف يتم التقدـ أب السلطات ا١تخولة اقليميا  

 يوما من أجل تقدٙب جواز السفر كالتأشَت عليو". 45كل 
ألف مواطن  13يس بإمكاف اٞتزائر منح حق اللجوء لقرابة ل" كما بينت ا٠تارجية اٞتزائرية مند فًتة بأنو        

ُب ىذه اٟتالة ٮتضعوف  سورم التحقوا باٞتزائر مؤخرا بسبب الوضع األمٍت ا١تتأـز ُب ببلدىم، مشَتا إٔب أهنم 

                                                           
1
  ، مرجع سثبق02/01/2015جرٌدة تلنهثر تاللكترونٌة تلصثدرة بتثرٌخ  
ىهٍٞ ح٧ؿخٗذ ٣ظؼِن ر١َٝ٘  ٤ٗٞ٣2008ٞ ٓ٘ش  25حُٔٞحكن ٍ 1429ؿٔخىٟ حُؼخ٤ٗش ػخّ  21ٓئٍم ك٢  11-08هخٕٗٞ ٍهْ حُـ٣َيس ح٤َُٔٓش ُِـ٣ٍٜٞٔش حُـِحث٣َش:  2

م  08 - 11  ٍهْ  ٝط٘وِْٜ ك٤ٜخ.ح٠ُ حُـِحثَ ٝحهخٓظْٜ رٜخ  ٍّ  1429ؿٔخىٟ حُؼخ٤ٗش  08, ٛخىٍس رظخ٣ٍن 36حُؼيى  1429  ػخّ  حُؼخ٤ٗش  ؿٔخىٟ  21  ك٢  ٓئ

    06. ٙ  ٤ٗٞ٣2008ٞ  02حُٔٞحكن ٍ 
 .60حُٜٔيٍ ٗلٔٚ, ٙ  (1)

 .60( حُٜٔيٍ ٗلٔٚ, ٙ 2)
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ثبلثة  اليت ال تعفي رعايا البلدين من الفيزا، على أف تتعدل مدة اإلقامة  لبلتفاقيات الثنائية بُت اٞتزائر كسوريا
اال أنو ٯتكن اٟتصوؿ على ٞتوء انسا٘ب صادر عن مفوضية البلجئُت باٞتزائر ١تدة ستة   (1(أشهر دكف انقطاع."

 . كىي كثيقة ٯتكن تقدٯتها إلثبات االقامة ا١تؤقتة القانونية ُب اٞتزائر.  )2() أشهر06(
 التنقل: -4
من القانوف ا١تتعلق بشركط دخوؿ  27، 26، 25، 24ٮتضع تنقل السوريُت ُب اٞتزائر ألحكاـ ا١تواد         

على أنو: يتنقل األجنيب الدم يقيم ُب  24ا١تادة األجانب أب اٞتزائر، كاقامتهم ّٔا كتنقلهم فيها. فقد نصت 
ُب اطار احًتاـ احكاـ ىدا القانوف كقوانُت  اٞتزائر ْترية ُب االقليم اٞتزائرم دكف ا١تساس بالسكينة العامة كدلك

  )3(اٞتمهورية.
على أنو: عندما يغَت األجنيب ا١تقيم ُب اٞتزائر بصفة قانونية مكاف اقامتو الفعلية،  27كما تنص ا١تادة          

) أشهر، ٬تب عليو التصريح بدلك لدل ٤تافظة الشرطة أك فرقة الدرؾ 06بصفة هنائية أك لفًتة تتجاكز ستة (
 الوطٍت أك لدل البلدية ٤تل اقامتو السابق.

) يوما السابقة لتاريخ مغادرة مكاف اقامتو السابق 15استيفاء ىده االجراءات خبلؿ ٜتسة عشر ( ك٬تب        
 أك البلحقة لتاريخ اقامتو اٞتديد.   

 التمدرس:-5     
 1."قررت السلطات اٞتزائرية كفق نفس ا١تصدر "٘تكُت أطفاؿ البلجئُت من الدراسة ُب مدارس الببلد 

إجراءات إدماج أطفاؿ البٌلجئُت السوريُت ُب ا١تؤسسات الًتبوية بأطوارىا الثبلثة، فقط جواز خٌفضت كزارة الًتبية 
سفرىم، دكف الوثائق الرٝتية اليت كانت تفرضها السنوات ا١تاضية، مع إببلغ أكلياء أبناء البلجئُت با١تستول 

. ُب ا١تقابل، تشدد كزارة التعليم العإب الدراسي األصلي ٢تم استنادا ١تا تنص عليو ا١تواثيق الدكلية ّٔذا ا٠تصوص
 2على أنو ال يتم تسجيل الطلبة السوريُت ُب اٞتامعات اٞتزائرية، إال بعد اٟتصوؿ على موافقة من السفارة السورية

 منهجية الدراسة: -ثانيا
 منهج الدراسة: -1

                                                           
 كيح ُِـيٍ حُوخثْ كٍٞ ٟٝؼ٤ظْٜ حُوخٍؿ٤ش ط٠غ, 60/60/5600(ؿ٣َيس حُلـَ ح٫ٌُظ٤َٗٝش, ٛخىٍس ك٢ 1)

 حُـِحثَ طَكٞ ٓ٘ق ح٤٣ٍُٖٞٔ كن حُِـٞء ٝطٔيى اهخٓظْٜ

 fadjr.com/ar/national/221975.html-http://www.al،2016/04/08 23: 00، حُـِحثَ 
  ( ٠ٗخٍ ىرخف ) ٓلخ٢ٓ ػ٠ٞ ُـ٘ش حُيكخع ػٖ كوٞم حُ٘ؼذ ح١ٍُٞٔ(, ٜٓيٍ ٓخرن.2)

٤ٗٞ٣ٞ ٓ٘ش  50حُٔٞحكن ٍ 0051ؿٔخىٟ حُؼخ٤ٗش ػخّ  50ٓئٍم ك٢  00-60ُِـ٣ٍٜٞٔش حُـِحث٣َش: هخٕٗٞ ٍهْ ( حُـ٣َيس ح٤َُٔٓش 3)

م   11-   08ٍهْ  ٣ظؼِن ر١َٝ٘ ىهٍٞ ح٧ؿخٗذ ح٠ُ حُـِحثَ ٝحهخٓظْٜ رٜخ ٝط٘وِْٜ ك٤ٜخ. 5660 ٍّ   ػخّ  حُؼخ٤ٗش  ؿٔخىٟ    21ك٢  ٓئ
 (  60. ٙ ٤ٗٞ٣5660ٞ  65حُٔٞحكن ٍ  0051ش ؿٔخىٟ حُؼخ٤ٗ 60, ٛخىٍس رظخ٣ٍن 30حُؼيى  1429

 (1)
 أُق ٫ؿت رٔزذ أكيحع حَُر٤غ حُؼَر٢ ٝح٧ُٓش حُٔخ٤ُش 30حُـِحثَ طٔظوزَ أًؼَ ٖٓ ؿ٣َيس ح٤ُّٞ حٗلٞ ح٫ٌُظ٤َٗٝش,  

 http://elyowm.info/?q=node/6886،2015/09/08 17: 53، , حُـِحثَ,  
(2)

 بمدترس أوالدهم لتسجٌل تلسورٌٌن ٌكفً تلسفر جوتز, 27/08/2015حُٜخىٍس رظخ٣ٍن  ) ؿ٣َيس حُـِحثَ ٝحُؼخُْ ح٫ٌُظ٤َٗٝش 
 22:33, حُٔخػش 08/04/2016, حُـِحثَ ٣ّٞ http://algeriaworld.net/2015/08/27،2015/09/08  تلجزتبر
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رة، كٚتع البيانات كا١تعلومات ال يقتصر على كصف الظاى الدم ًب استخداـ ا١تنهج الوصفي التحليلي         
 .ككيفيان  فقط، بل تصنيف ىذه ا١تعلومات كتنظيمها كالتعبَت عنها كميان 

 ٣تتمع الدراسة: -2
يتمثل ٣تتمع البحث ُب العائبلت السورية البلجئة أب اٞتزائر جراء اٟتركب كالنزاعات ا١تسلحة ُب بلداهنا،        

 كاليت جاءت أب اٞتزائر كتقيم ٔتختلف مناطق كالية جيجل مند فًتات زمنية ٥تتلفة..
 عينة الدراسة: -3

بلجئة، كاليت قررت االستقرار بوالية جيجل، حيث ًب ىي عينة مقصودة ًب اختيارىا من بُت العائبلت السورية  ال
 استمارة. 19توزيع كٚتع

 اسلوب ٚتع البيانات:  -4
استمارة كعينة ْتث، حيث قاـ الباحث بتوزيع االستمارات كاجراء ا١تقاببلت ١تدة ستة 19 ًب توزيع         
 أشهر.

 أساليب ا١تعاٞتة االحصائية للبيانات: - 5
ت كٖتليلها باالعتماد على االحصاء الوصفي، حيث ًب احتساب التكرارات كالنسب ا١تؤكية ٘تت معاٞتة البيانا

 ا١تعربة عن كل متغَت.
 ثالثا: الجانب الميداني للدراسة

 الخصائص االجتماعية لعائبلت البلجئين السوريين في والية جيجل: -1
رية البلجئة ُب كالية جيجل تنحدر من منطقيت بينت البيانات اليت ًب ٚتعها من ا١تيداف بأف اغلب العائبلت السو 

ٛتص كحلب، ُب حُت كانت تقطن بقية العائبلت مناطق ريف حلب كىي عائبلت متوسطة اٟتجم تضم ُب 
عائلة) قررت ا٢تجرة أب اٞتزائر بدفع من امتبلؾ شبكت اتصاالت كفرت  ٣13تملها اربعة ك ٜتس افراد (

دية كاالجتماعية ُب اٞتزائر ك كدلك كجود عائبلت الجئة منذ فًتة فضبل عن ا١تعلومات ا١تتعلقة باألكضاع االقتصا
سهولة الدخوؿ أب اٞتزائر. كقد قامت ٚتيعها بكراء شقق ُب عمارات اك منازؿ مستقلة من اجل السكن كىي ُب 

 غالبيتها منازؿ متقاربة سهلت عليها عملية التواصل فيما بينها.
 البلجئين السوريين في والية جيجل : الخصائص االقتصادية لعائبلت -2
بينت البيانات اليت ًب ٚتعها من ميداف الدراسة باف جل العائبلت السورية البلجئة بوالية جيجل تتدبر امور      

ُب حُت ًب تسجيل كجود ٜتسة عائبلت ٘تتهن التسوؿ  ̨معيشتها من خبلؿ العمل ُب ٣تإب التجارة ك االعماؿ ا١تهنية 
ُب ا١تساجد ك٤تطات البنزين ك ُب بعض الساحات العمومية  اعتمادا على النساء ك االطفاؿ ُب حُت ٯتتهن الرجاؿ 

 اعماؿ قلع االسناف ك الرقية ُب ا١تنزؿ الذم يقطنونو.
االعماؿ التجارية ارباب العائبلت اليت كانت مقيمة  كقد ًب التفريق بُت صنفُت ٥تتلفُت من االعماؿ، اذ ٘تارس   

ذات القدرة ا١تالية االفضل كاليت ٘تكنت  العائبلت من تعد كاليت̏ ليد  ̋لوقت طويل ُب اٞتزائر جراء عملها مع شركة 
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من فتح ٤تبلت ٕتارية باالشًتاؾ مع جزائريُت ٝتحت ٢تا بامتبلؾ كضع مريح. كٯتارس ارباب بعض االسر اعماؿ 
 الطبلء ... كاليت ٝتحت ٢تا بتوفَت عديد ا١تتطلبات الضركرية للحياة.̨ التلحيم ̨ هنية ُب ٣تاالت البناء م

ساعات  10$ كيشتغل ١تدة قرابة  450ك  300ىذا كٖتصل غالبية العائبلت على دخل شهرم يًتاكح بُت     
ككبل الفئتُت ينفقاهنا كلها ُب  ̨$ 350$ ك 300ُب حُت تتقاضى بعض العائبلت قيمة شهرية تًتاكح بُت  ̨يوميا 

توفَت متطلبات اٟتياة حسب ما عرب عنو ا١تبحوثوف. كىي ٖتصل احيانا على اعانات من افراد العائلة من اجل 
حل بعض ا١تشكبلت اليت ٯتكن اف تطرا. كما اف عددا ٤تدكدا منها يساعد بعض اقاربو ا١تقيمُت حاليا ُب سوريا 

 ك عائبلت جزائرية.مالية من جهات رٝتية ا
فاف مداخيلها ا٩تفضت مقارنة ٔتا كانت ٖتصلو ُب السنوات الثبلثة االكٔب  ̨كبالنسبة للعائبلت اليت ٘تتهن التسوؿ 

 اال اف ما يتم ٚتعو عادة ما يكوف اكرب ٦تا يتم ٚتعو من قبل العائبلت االخرل.̨ من التواجد ُب اٞتزائر 
ة من ا٠تدمات آّانية كاٟتق ُب ا١تعاٞتة ُب ا١تستشفيات ك ا١تصحات ىذا كتستفيد ٚتيع العائبلت من ٣تموع

مع استفادهتم من خدمات النقل ك االطعاـ  ̨اٟتق ُب ٘تدرس االبناء على مستول ٚتيع االطوار التعليمية  ̨العمومية 
 ك الصحة ا١تدرسية. 

 لى اية اعانات اك مساعداتعائلة) باهنم ال ٭تصلوف ع16من خبلؿ ارساؿ بعض ا١تاؿ. كما عرب معظمهم (
 آليات التكيف االجتماعي لعائبلت البلجئين السوريين بوالية جيجل. -5

 ): االتصاؿ ّتزائريُت ُب كسائل النقل العمومي01اٞتدكؿ رقم (
  بدان أ نادران  حيانان أ غالبان  دائمان  آّموع

 ت % ت % ت % ت % ت % 
االتصاؿ  02 52.10 09 36.47 05 31.26 02 52.10 02 25.05 19

ُب  ّتزائريُت
كسائل النقل 

 العمومي
 

بأف معظم عائبلت األسر السورية ا١تهاجرة بوالية جيجل نادرا ما تتحدث مع  01يتضح من بيانات اٞتدكؿ     
كىي نسبة تدؿ على ٤تدكدية  % 47.36عائبلت جزائرية ُب كسائل النقل العمومي، كدلك بنسبة بلغت 

التواصل بسبب ٤تدكدية الًتدد على ىده الوسائل ككدلك االنشغاؿ ا١تستمر بالعمل من قبل اآلباء. اال اف نسبة 
منهم أهركا بقيامهم باتصاالت ُب ىدا االطار، كىي نسبة تعرب عن الفئة اليت ٓب تتكيف بعد بشكل  %  26.31

كسب عبلقات جديدة تسهل من التعرؼ على جزائريُت كا٬تاد فرص عمل أك متقدـ كىي ُب حالة سعي دائم أب  
 بناء عبلقات أسرية، فضبل عن السعي أب ا٬تاد أصدقاء مناسبُت ألبنائهم.    

 ): الًتدد على أماكن ٕتمعات كبَتة.02اٞتدكؿ رقم (
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  ابدان  نادران  احيانان  غالبان  دائمان  آّموع
 ت % ت % ت % ت % ت % 

الًتدد على أماكن  02 52.10 10 63.52 01 26.05 00 00 06 57.31 19
 ٕتمعات كبَتة.

 

بأف معظم العائبلت السورية ا١تهاجرة بوالية جيجل نادرا ما تًتدد على ا١تقاىي 2 يتضح من بيانات اٞتدكؿ
كىي نسبة معتربة تعكس عدـ تعود السوريُت على كجود ىده ا١تقاىي ُب % 52,63اٞتزائرية كذلك بنسبة بلغت 

كتفضيلهم االلتقاء باألصدقاء ك العائلة ُب ا١تتجر (مكاف العمل) اك ُب ا١تنزؿ. كما اف ا٠تركج ˓االحياء السكنية 
ك االمواؿ لقضاء مع العائلة الماكن التنزه ك االستجماـ ٤تدكد بسبس كضع االسرة ا١تإب ك اٟتاجة أب توفَت تل

اغراض اخرل فضبل عن تفضيل ٥تالطة العائبلت السورية ا١تتواجدة ُب نفس ا١تنطقة كألية لتنفيس كٗتفيف 
 الضغوط النفسية خاصة عند النساء 

  : دعوة اٞتَتاف للزيارة ك اقامة صداقات.03اٞتدكؿ رقم  
  ابدان  نادران  احيانان  غالبان  دائمان  آّموع

 ت % ت % ت % ت % ت % 
دعوة اٞتَتاف للزيارة  01 26.05 11 89.57 04 05.21 01 26.05 02 52.10 19

 قامة صداقاتإك 
بأف جل العائبلت السورية نادرا ما تتبادؿ الدعوات ك الزيارات مع عائبلت  03يتضح من  بيانات اٞتدكؿ 

اساسا أب تفضيل  العائبلت كىي نسبة مرتفعة ترجع 57,89 %جزائرية بوالية جيجل ك دلك بنسبة بلغت 
السورية  لبناء شبكة عبلقات مع عائبلت سورية سواء من األقارب أك ٦تن تعرفوا عليهم حديثا ككذلك ميل 

ًب تسجيل كجود نسبة من العائبلت عادة ما  وعائبلت آّتمع اٞتيجلي أب اٟتد من العبلقات األسرية. غَت أن
ىي زيارات تتم أساسا مع العائلة اليت أجرت ٢تا ا١تنزؿ أك بعض أصدقاء ك  % 15,78 تتبادؿ الزيارات كاللقاءات

الزكج الذين تعرؼ عليهم أثناء فًتة عملو باٞتزائر ُب فًتة سابقة، كأهنم يتبادلوف الزيارات ُب األعراس كا١تناسبات  
 كذلك، ىم على اتصاؿ شبو مستمر با٢تاتف.

  طفاؿ جزائريُت): السماح لبلطفاؿ ٔتخالطة أ 04اٞتدكؿ رقم ( 
  ابدان  نادران  احيانان  غالبان  دائمان  آّموع

 ت % ت % ت % ت % ت % 
السماح لبلطفاؿ  00 00 00 00 01 26.05 01 26.05 17 47.89 19

ٔتخالطة أطفاؿ 
 جزائريُت
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بأف الغالبية العظمى من العائبلت السورية ا١تهاجرة ُب كالية جيجل تسمح ألبنائها 4 يتضح من بيانات اٞتدكؿ
ٔتخالطة أطفاؿ جزائريُت كاقامة صداقات فيما بينهم سواء ُب مكاف السكن أك ُب ا١تدرسة، حىت مع العائبلت اليت 

السورية قد كونوا عدة  بأطفاؿ العائبلت% 89,47تقيم معها العائبلت السورية عبلقة متينة، فقد عكست نسبة 
كما أف ترحاب   ،كدخو٢تم ُب جو التمدرس 2012صداقات ُب ا١تدارس اليت بدؤكا بالًتدد عليها منذ سنة 

  العائبلت اٞتزائرية كالرغبة ُب مساعدة األطفاؿ على االندماج سهل من حدكث ىذا التفاعل.
  ): مشاركة بعض اٞتَتاف أفراحهم05اٞتدكؿ رقم (

  ابدان  نادران  احيانان  غالبان  دائمان  آّموع
 ت % ت % ت % ت % ت % 

مشاركة بعض  03 78.15 02 52.10 08 10.42 02 52.10 04 05.21 19
 اٞتَتاف أفراحهم

بأف نسبة كبَتة من العائبلت السورية تساعد اٞتَتاف ُب بعض األحياف ُب االحتفاؿ   5يتضح من بيانات اٞتدكؿ
كىي نسبة ترتبط أكثر باألسر السورية % 42,10 بازدياد أك زكاج أك ختاف أفراد من أسر جزائرية، كذلك بنسبة 

رية اليت ٞتأت ُب السنوات اليت كاف رّٔا يعمل ١تدة طويلة ُب اٞتزائر قبل توتر األكضاع، ككذلك بالعائبلت السو 
األكٔب من األزمة. اضافة أب بعض العائبلت اليت أقامت عبلقة مصاىرة من العائبلت اٞتزائرية كاليت تتلقى دعوات 

 ٟتضور ىذه ا١تناسبات بشكل شبو دائم.
 باألعياد): مشاركة العائبلت االحتفاؿ 06اٞتدكؿ رقم (

  ابدان  نادران  احيانان  غالبان  دائمان  آّموع
 ت % ت % ت % ت % ت % 

مشاركة العائبلت  00 00 00 00 00 00 02 52.10 17 47.89 19
 باألعياداالحتفاؿ 

باف جل العائبلت السورية ا١تهاجرة ُب اٞتزائر تشارؾ أفراد كعائبلت جزائرية  6 يتضح من بيانات اٞتدكؿ
فبسبب االشًتاؾ ُب الدين كا١تذىب كالتشابو ُب عديد العادات كالتقاليد ا٠تاصة ّٔذه  ،باألعياد الدينية االحتفاؿ
يتبادؿ االباء التها٘ب كالتربيكات ٔتناسبة العيد، يؤدكف الصلوات، كتتبادؿ األسر أجزاء من األضاحي   ،ا١تناسبات

ا. فضبل عن تشجيع األطفاؿ على كما تتزين النسوة كتتبادؿ الزيارات مع العائبلت اليت تقيم عبلقات طيبة معه
 .ا٠تركج كاالحتفاؿ ٪تع أطفاؿ اٞتَتاف

 ):  اٟتصوؿ على مساعدات من عائبلت جزائرية.07اٞتدكؿ رقم (
  ابدان  نادران  احيانان  غالبان  دائمان  آّموع

 ت % ت % ت % ت % ت % 
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اٟتصوؿ على  13 42.68 04 05.21 01 26.05 00 00 00 00 19
مساعدات من 
 .عائبلت جزائرية

من العائبلت السورية ا١تهاجرة بوالية جيجل ال % 68,42 بأف نسبة كبَتة كا١تقدرة7 يتضح من بيانات اٞتدكؿ
تطلب مساعدات من عائبلت جزائرية، اذ أقر معظم من ًب اجراء الدراسة معهم بأف السورم يشتغل كيكد من 

حصوؿ بعض العائبلت على أجل توفَت متطلبات حياتو كأنو متعود على ىذا النمط من اٟتياة، اال أنو ًب تسجيل 
معلومات حوؿ كيفية الكراء، اٟتصوؿ على  ،توصيل أب ا١تستشفى ُب كقت متأخر ،ة سيارةمساعدات ُب شكل اعار 

 جزائريُت. عمل، اٟتصوؿ على ىدايا من كقت ألخر من أصدقاء
 آليات التكيف االجتماعي لعائبلت البلجئين السوريين بوالية جيجل. -6

 .العمل):  08اٞتدكؿ رقم (

 آّموع
  ابدان  نادران  احيانان  غالبان  دائمان 

 ت % ت % ت % ت % ت % 

 العمل &0 26.05 00 00 02 78.15 03 78.15 13 42.68 19

باف غالبية االسر ا١تهاجرة بوالية جيجل يعيلها االباء الدين ٯتارسوف باألساس 8 يتضح من بيانات اٞتدكؿ      
 ،ُب مهن الطبخا٩ترط اال اف  اغلبهم  ،اعماال ٕتارية ك مهنية. فعلى الرغم من عدـ امتبلكهم لتصاريح عمل

أب اٞتزائر كما ًب تسجيل قياـ فئة منهم ٦تن 2013 خاصة اللدين  أكلئك الذين قدموا منذ سنة  .التجارة ،البناء
امتلكوا اقامات ُب فًتة سابقة ُب اٞتزائر كعملوا ُب الصحراء اٞتزائرية ببناء شراكة مع اٞتزائريُت حيث يسا٫توا برأس 

٘تتهن الرقية كطب االسناف  ،كيتكفل اٞتزائرم بتوفَت السجل التجارم كما ًب تسجيل فئة مهاجرين أخرل ا١تاؿ
بشكل تقليدم ُب ا١تنزؿ الذم تقطن بو كيشكل فردم دكف اٟتاجة أب أية كثائق رٝتية، ككذلك قلة ٦تن ال 

 يعملوف بسبب أهنم ٯتتلكوف شهادة جامعية كأف القياـ بوظيفة ذات طابع ادارم غَت ٦تكن.
 ): التنقل أب كاليات أخرل من أجل العمل09اٞتدكؿ رقم (

 

بأف جل االباء ُب العائبلت السورية ا١تهاجرة ُب اٞتزائر يعملوف بالقرب من 9 يتضح من بيانات اٞتدكؿ      
قلة ٦تن ٯتتلكوف كثيقة اقامة مؤقتة ١تدة أشهر صادرة عن مفوضية البلجئُت التابعة لؤلمم مكاف اقامتهم، عدا 

تسمح ٢تم باالنتقاؿ كالبقاء ١تدة طويلة نسبيا على خبلؼ بقية أفراد العائبلت اليت ٕتدد اقامتها كل  ،ا١تتحدة

  ابدان  نادران  احيانان  غالبان  دائمان  ّٓموعا
 ت % ت % ت % ت % ت % 

االنتقاؿ للعمل ُب  18 94.73 00 00 00 00 01 00 00 00 19
 كاليات اخرل
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ف التعامل كفقها كما أف طبيعة شهرين لدل مصاّب الوالية كيتطلب تغيَت مقرىا بعض االجراءات اليت ال يفضلو 
 .العمل ا١تمارس كامكانية القياـ بو على مستول الوالية

 ): مساعدة الزكجة ُب ٖتصيل مداخيل لؤلسرة10اٞتدكؿ رقم (
  ابدان  نادران  احيانان  غالبان  دائمان  آّموع

 ت % ت % ت % ت % ت % 
الزكجة مساعدة  13 68.42 00 00 02 15.78 4 21.05 00 00 19

ُب ٖتصيل 
 مداخيل لؤلسر

 

بأف نسبة كبَتة من األسر السورية ا١تهاجرة بوالية جيجل ال تسمح للزكجات  10يتضح من بيانات اٞتدكؿ 
كدلك راجع أب التعود على عمل  % 68.42ٔتمارسة أم عمل أك نشاط يدر دخبل، كدلك بنسبة بلغت  

الزكجة فقط ُب ا١تنزؿ كتكريس كقتها كجهدىا فقط ٠تدمة البيت كاألبناء حسب ما عربكا عنو. اال أنو ًب تسجيل 
عمل ا١ترأة ُب بعض العائبلت، ْتيث تقمن بطلب الصدقات ُب ا١تساجد كبعض األماكن العمومية، ككدلك بيع 

قات الرئيسية، كوهنا ا١تعيل الرئيس لعائلتها. فاألب يفضل البقاء ُب البيت أك ٦تارسة ا١تناديل الورقية على حافة الطر 
 بعض األعماؿ اليت ال تلقى طلبا اجتماعيا كبَتا.

 ):تأخَت دفع ٙتن اال٬تار.11اٞتدكؿ رقم (
  ابدان  نادران  احيانان  غالبان  دائمان  آّموع

 ت % ت % ت % ت % ت % 
19 00 

 
00 00 

 
00 52.36 

 
10 10.52 

 
تأخَت دفع  07 36.84 02

 ٙتن اال٬تار

 
) من  األسر السورية ا١تهاجرة بوالية جيجل أقرت % 52.36بأف نسبة مهمة ( 11يتضح من بيانات اٞتدكؿ       

ُب بتفهم أصحاب ا١تنازؿ اليت قاموا بتأجَتىا الظركؼ اليت ٯتكن أف ٖتوؿ دكف دفع ٙتن اال٬تار الدم ًب االتفاؽ عليو 
 2000دكالر ك  1500الوقت ا١تطلوب، اد عادة ما يتم دفع مقابل ا٬تار سنة كاملة مقدما بقيمة مالية تًتاكح بُت 

 دكالر. غَت أف
 التغَت ُب ظركؼ العمل كمتطلبات اٟتياة ا١تتغَتة من فًتة ألخرل قد يصعب من عملية دفعها.

 الوقت ا١تطلوب كامبل كدكف أم تأخَت، كأهنم قد يقتطعوف ُب حُت عرب البقية عن ضركرة دفع ٙتن اال٬تار ُب        
ىدا ا١تبلغ من ٥تصصات مالية أخرل من أجل تسديده على الرغم من ارتفاعو النسيب باعتبار ا١تنطقة اليت يقع فيها 

 منطقة ساحلية يكثر الطلب فيها على ىده ا١تساكن ُب فًتة الصيف.
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 مالية من سوريُت.): اٟتصوؿ على اعانات 12اٞتدكؿ رقم (

  ابدان  نادران  احيانان  غالبان  دائمان  آّموع
 ت % ت % ت % ت % ت % 

اٟتصوؿ  02 10.52 04 21.05 13 68.42 00 00 00 00 19
على 

اعانات 
مالية من 

 سوريُت
بأف نسبة معتربة من األسر السورية ا١تهاجرة بوالية جيجل ٖتصل على دعم مإب ُب  12يتضح من بيانات اٞتدكؿ 

.دعم يأٌب ُب الغالب من  % 68.42شكل اعانة مالية أك سلفة من عائلة سورية مهاجرة، كدلك بنسبة بلغت  
ة مصاىرة، كالدين ىم على اتصاؿ شبو مستمر العائبلت اليت تربطها ّٔا صلة قرابة ( أخ، أخت، عم ...) أك عبلق

 فيما بينهم، كىو دعم يرتبط بقدرة األقرباء على تقدٯتو ككدلك مدل اٟتاجة أب االعانة.
دعم ال ٖتصل عليو عائبلت سورية أخرل ٦تن ال ٘تلك شبكة عبلقات اجتماعية كطيدة، أك ٦تن ال ٯتكن      

 ٢تدا فهي عادة ما تتدبر شؤكهنا اٟتياتية ٔتفردىا. لعائبلهتا ا١تهاجرة ُب اٞتزائر أف تقدمو،
 األثار االجتماعية لتكيف العائبلت السورية في والية جيجل، الجزائر. -7

 .ائتماف عائبلت جزائرية ُب حاؿ السفر): 13اٞتدكؿ رقم (

  ابدان  نادران  احيانان  غالبان  دائمان  آّموع
 ت % ت % ت % ت % ت % 

ائتماف  00 00 00 00 01 05.26 01 05.26 17 89.47 19
عائبلت 

جزائرية ُب 
 حاؿ السفر

 
بأف غالبية العائبلت األسر السورية ا١تهاجرة بوالية جيجل تأ٘تن عائبلت جزائرية على  13يتضح من بيانات اٞتدكؿ 

.اد يلجأ األب ُب  % 89.47أفرادىا ُب حاؿ سفر األب أك غيابو عن ا١تنزؿ كحىت عودتو، كدلك بنسبة بلغت  
الغالب أب العائلة اليت أجرت ٢تا ا١تنزؿ، أك أب عائلة أصدقائو ا١تقربُت ْتكم تكوف عبلقة كطيدة كثقة متبادلة بُت 

 األبوين. 
 .الرغبة ُب االستقرار ُب اٞتزائر): 14اٞتدكؿ رقم (

  ابدان  نادران  احيانان  غالبان  دائمان  آّموع
 ت % ت % ت % ت % ت % 
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الرغبة ُب االستقرار  02 10.52 00 00. 00 00 01 05.26 16 84.21 19
 ُب اٞتزائر

بأف غالبية  األسر السورية ا١تهاجرة بوالية جيجل تفكر ُب االستقرار ُب اٞتزائر كالعيش ١تدة  14يتضح من بيانات اٞتدكؿ 
.اد أف العديد منهم كجد تشأّا كبَتا ُب طريقة  % 84.21أطوؿ حىت بعد افراج األكضاع ُب سوريا، كدلك بنسبة بلغت  

التفكَت كا١تناخ االجتماعي العائلي الدم تتصف بو ا١تنطقة، فالعديد منهم اختار االستقرار با١تنطقة بسبب طبيعتها احملافظة 
اء كتوفَت التغطية كمبلئمة ىده ا١تيزة ٟتياة عائبلهتم حسب ما أقركا بو. ىدا فضبل عن التسهيبلت ا١تتعلقة بتمدرس األبن

 الصحية آّانية، لكن شريطة تسوية األكراؽ اليت ٘تكنهم من العمل بشكل شرعي. 
ىذا كقد ًب تسجيل اىتماـ عديد اآلباء بالزكاج من جزائريات حسب ما عربكا عنو ، كأف قلة منهم قد تزكجوا فعبل        

 الدائمة كاالندماج أكثر ُب آّتمع اٞتزائرم. كىم ُب سعي لتثبيت الزكاج بقرار عدٕب للحصوؿ على االقامة
 .٥تالطة األبناء ألصدقاء جزائريُت):15اٞتدكؿ رقم (

  ابدان  نادران  احيانان  غالبان  دائمان  آّموع
 ت % ت % ت % ت % ت % 

٥تالطة األبناء  00 00 00 00 03 15.78 02 10.52 14 73.68 19
 ألصدقاء جزائريُت

بأف الغالبية الكربل من أطفاؿ األسر السورية ا١تهاجرة بوالية جيجل ٮتالطوف أطفاؿ جزائريُت  15يتضح من بيانات اٞتدكؿ 
.فهم ٮتالطوهنم يوميا ُب ا١تدرسة ككدلك ُب أكقات الراحة كأكقات تناكؿ  % 73.68بشكل مستمر، كدلك بنسبة بلغت 

لطوف أطفاؿ اٞتَتاف بعد االنتماء أب ٣تموعة أصدقاء قارة يلعبوف معها كينجزكف كجبات الطعاـ ُب ا١تطاعم ا١تدرسية، كما ٮتا
 معها الواجبات ا١تدرسية بشكل شبو دائم.

  ٥تالطة الزكجة ٞتزائريات.):16اٞتدكؿ رقم (

 

  ابدان  نادران  احيانان  غالبان  دائمان  آّموع
 ت % ت % ت % ت % ت % 

٥تالطة الزكجة  01 05.26 14 73.68 01 05.26 01 05.26 02 10.52 19
 .ٞتزائريات

بأف غالبية األمهات ُب األسر السورية ا١تهاجرة بوالية جيجل ٗتالطن جزائريات  16يتضح من بيانات اٞتدكؿ       
، كدلك مرده أب عدـ تقبل أزكاجهن ُب الغالب توطيد ىده العبلقات   73.68بشكل نادر، كدلك بنسبة بلغت 

فة ا١تسبقة ّٔن ككدلك سهولة عملية التواصل كالتفاىم. كما كتفضيل بنائها كاحملافظة عليها مع عائبلت سورية ْتكم ا١تعر 
 ساىم انغبلؽ األسر اٞتيجلية كدلك ُب الدفع أب تشكل ىده الوضعية. 

 االجتماع مع كالتجوؿ مع جزائريُت.):17اٞتدكؿ رقم (
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  ابدان  نادران  احيانان  غالبان  دائمان  آّموع
 ت % ت % ت % ت % ت % 

االجتماع مع  00 00 00 00 02 10.52 02 10.52 15 78.94 19
 كالتجوؿ مع جزائريُت

بأف أرباب األسر السورية ا١تهاجرة بوالية جيجل ٮتالطوف أطفاؿ جزائريُت يلتقوف ّتزائريُت  17يتضح من بيانات اٞتدكؿ 
.فسواء تعلق األمر ٔتناقشة أمور متعلقة بالعمل ْتكم العمل  % 78.94كٮتالطوهنم بشكل مستمر، كدلك بنسبة بلغت 

معهم كشركاء أك أجراء، أك حاجتهم اليهم للحصوؿ على العمل فهم ُب اتصاؿ يومي معهم. كما أف ىده ا١تخالطة كونت 
حدكث مشكبلت يومية جوا من الثقة ا١تتبادلة فيما بينهم كعمقت من مستول العبلقة لتتعداىا أب االعتماد ا١تتبادؿ ُب حاؿ 

 ال ٯتكنهم حلها لوحدىم.
 ٦تارسة بعض العادات كالتقاليد اٞتزائرية.):18اٞتدكؿ رقم (

  ابدان  نادران  احيانان  غالبان  دائمان  آّموع
 ت % ت % ت % ت % ت % 

٦تارسة بعض العادات  00 00 05 26.31 14 73.68 00 00 00 00 19
 كالتقاليد اٞتزائرية

بأف جل األسر السورية ا١تهاجرة بوالية جيجل ٘تارس أحيانا بعض التقاليد اٞتزائرية،  18يتضح من بيانات اٞتدكؿ 
. تقاليد تتجسد عادة ُب ارتداء الرجاؿ للربنوس اٞتزائرم ُب فصل الشتاء، كما ٖتضر  % 73.68كدلك بنسبة بلغت 

 كتقمن بتحضَت بعض األطباؽ اٞتزائرية.النساء أحيانا حفبلت األعراس كاالحتفاالت العائلية، 
 

 الرغبة ُب تعميق العبلقة مع جزائريُت.):19اٞتدكؿ رقم (

  ابدان  نادران  احيانان  غالبان  دائمان  آّموع
 ت % ت % ت % ت % ت % 

الرغبة ُب تعميق  00 00 00 00 00 00 03 15.78 16 84.21 19
 العبلقة مع جزائريُت

بأف كل اآلباء ُب األسر السورية ا١تهاجرة بوالية جيجل ترغب ُب تعميق العبلقة مع جزائريُت  19يتضح من بيانات اٞتدكؿ   
على الرغم من اختبلؼ مستول تلك الرغبة من فرد ألخر، فبسبب التعود على  % 100بشكل أكرب، كدلك بنسبة بلغت 

 لكئبلت جزائرية كما حدث مع بعضهم ككذلى عمل، الرغبة ُب مصاىرة عا٪تط اٟتياة، اٟتاجة أب بناء عبلقات للحصوؿ ع
 القيم، يسعى اآلباء أب توسيع شبكة العبلقات االجتماعية كتقويتها.التشابو ُب ٪تط التفكَت ك 

 األثار االقتصادية لتكيف العائبلت السورية في والية جيجل، الجزائر. -8
 ا١تناسب. دفع ٙتن الكراء ُب الوقت):20اٞتدكؿ رقم (
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  ابدان  نادران  احيانان  غالبان  دائمان  آّموع
 ت % ت % ت % ت % ت % 

دفع ٙتن الكراء  00 00 00 00 02 10.52 06 31.57 11 57.89 19
ُب الوقت 

 ا١تناسب
بأف غالبية األسر السورية ا١تهاجرة بوالية جيجل تدفع ٙتن اال٬تار دائما ُب الوقت  20يتضح من بيانات اٞتدكؿ     

، نسبة ترجع   57.89ا١تتفق عليو سلفا، كالدم يتم عادة بعد مضي سنة كاملة من ا٬تاره، كدلك بنسبة بلغت 
ثَت على استقرار األسرة، ككدلك أب ضركرة استيفاء شركط أساسا أب اعطاء األسر السورية األكلوية لدفعو ْتكم تأ
 العقد كٕتنب اية مشكبلت قد ٖتصل جراء االخبلؿ بو.

غَت أنو ًب تسجيل حاالت أين صعب دفع مستحقات الكراء ُب الوقت ا١تطلوب لدل بعض العائبلت، كىو        
ع ا١تؤجر أك باالستدانة من عائبلت سورية كضع اربك ىده األسر، كما قامت بتسويتو عرب االتفاؽ بشكل كدم م

 دات صلة قرابة كدفع ا١تستحقات حىت بعد هناية مدة اال٬تار.
 تغطية نفقات ٘تدرس األبناء.):21اٞتدكؿ رقم (

  ابدان  نادران  احيانان  غالبان  دائمان  آّموع
 ت % ت % ت % ت % ت % 

تغطية نفقات  00 00 00 00 00 00 00 00 14 100 14
 ٘تدرس األبناء

٘تكن األسر السورية ا١تهاجرة بوالية جيجل من تغطية نفقات ٘تدرس أبنائها، فالدراسة  21يتضح من بيانات اٞتدكؿ 
٣تانية ُب ا١تدارس اٟتكومية، كما يستفيد التبلميذ ُب بعض ا١تدارس من كجبة ٣تانية، كىي جوانب خففت عبئ 

ل كجود بعض العائبلت ٦تن ٓب هتتم بتسجيل ابنائها ُب ا١تدرسة على الرغم التمدرس كما عربكا  عنو. غَت أنو ًب تسجي
 من بساطة االجراءات كالشركط ( جواز السفر، اثبات ا١تستول) كتوظيفهم ُب طلب الصدقات كالتربعات.

 ادانة عائبلت سورية مبالغ مالية.):22اٞتدكؿ رقم (

  ابدان  نادران  احيانان  غالبان  دائمان  آّموع
 ت % ت % ت % ت % ت % 

دانة عائبلت إ 08 42.10 00 00 11 57.89 00 57.89 00 00 19
 سورية مبالغ مالية

 
قياـ قرابة نصف األسر السورية ا١تهاجرة بوالية جيجل أحيانا أسر سورية أخرل  22يتضح من بيانات اٞتدكؿ 

 57.89أمواؿ من أجل تلبية متطلباهتا اٟتياتية، خاصة ُب حاؿ حدكث مشكبلت طارئة، كدلك بنسبة بلغت 
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العائبلت اليت قدمت أب اٞتزائر  . استدانة تقدـ أساسا للعائبلت دات عبلقة قرابية كتصدر بشكل كبَت عن %
 خبلؿ الفًتة األكٔب من بداية الصراع ا١تسلح، كاليت ٝتحت ٢تا ظركفها بادخار بعض ا١تخصصات ا١تالية.

 االستدانة من عائبلت جزائرية.):23اٞتدكؿ رقم (

  ابدان  نادران  احيانان  غالبان  دائمان  آّموع
 ت % ت % ت % ت % ت % 

االستدانة من  17 89.47 02 10.52 00 00 00 00 00 00 19
 .عائبلت جزائرية

بأف أإلب األسر السورية ا١تهاجرة بوالية جيجل ال تستدين من أسر جزائرية، كدلك بنسبة  23يتضح من بيانات اٞتدكؿ 
. اد أقر معظم ا١تبحوثُت بأهنم يفضلوف اللجوء أب العائبلت السورية اليت تربطها عبلقة عائلية من  % 89.47بلغت 

أجل حل أية مشكبلت مالية. كما أف ا١تساعدات اليت تقدمها العائبلت اٞتزائرية ٢تا كيقبلوهنا تكوف عادة مساعدات 
 عينية أك ُب شكل خدمات.

 تذكرة سفر أب سوريا.امكانية شراء ):24اٞتدكؿ رقم (

  ابدان  نادران  احيانان  غالبان  دائمان  آّموع
 ت % ت % ت % ت % ت % 

امكانية شراء تدكرة  00 00 00 00 04 21.05 02 10.52 13 68.42 19
 سفر أب سوريا.

   
بأف أغلب األسر السورية ا١تهاجرة بوالية جيجل دائما ما يكوف لديها االمكانيات ا١تالية  24يتضح من بيانات اٞتدكؿ 

. فالدخوؿ الشهرية  % 68.42لشراء تذكرة سفر ذىاب كاياب أب سوريا ُب حاؿ الرغبة ُب دلك، كدلك بنسبة بلغت 
الر شهريا ٘تكنهم من دلك. اال أنو ًب تسجيل عدـ قدرة بعضها دك  450ك  300اليت ٭تصلوف عليها كاليت تًتاكح بُت 

على شرائها أحيانا بسبب الكرب النسيب ٟتجم األسرة كعدـ قدرهتم على توفَت أمواؿ، كاف أم اضطرار ٯتكن أف يستجد 
 سوؼ يدفعة أب االستدانة  من أجل شرائها.

 والية جيجل، الجزائرتقييم تدخبلت الدولة للتعامل مع المهاجرين السوريين في  -9
 التفكَت ُب اللجوء أب مراكز االيواء ا١تخصصة.):25اٞتدكؿ رقم (

 

  ابدان  نادران  احيانان  غالبان  دائمان  آّموع
 ت % ت % ت % ت % ت % 

التفكَت ُب  17 89.47 02 10.52 00 00 00 00 00 00 19
اللجوء أب مراكز 

االيواء 
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 ا١تخصصة.

بأف جل األسر السورية ا١تهاجرة بوالية جيجل ٓب تفكر بتاتا ُب دخوؿ مركز االيواء  25يتضح من بيانات اٞتدكؿ       
. حيث أقر بعضهم بأنو قد أجر سكن مع عائلة اخوتو، كأنو ال ٯتكنو  % 89.47ا١تخصص ٢تم، كدلك بنسبة بلغت 

م بوجود ىدا ا١تركز، ىدا كأقر آخركف بأنو البد من العمل اقتساـ السكن مع أشخاص غرباء، كما عرب بعضهم عن جهله
من أجل توفَت متطلبات اٟتياة كبأهنم متعودكف على العمل ك الكسب من أجل اٟتياة األمر الدم ال ٯتكن ٖتقيقو ُب حاؿ 

بلؿ ا١ترحلة األكٔب ا١تكوث با١تراكز، كأخَتا عرب البعض منهم على مبلئمة الوضعية االقتصادية اليت تعيشها الببلد خاصة خ
 من ا٢تجرة، كالتعاطف الشعيب الكبَت مع اخوهتم السوريُت ُب الدفع إل٬تار مساكن خاصة.

 حصوؿ األبناء على التعليم.):26اٞتدكؿ رقم (

  ابدان  نادران  احيانان  غالبان  دائمان  آّموع
 ت % ت % ت % ت % ت % 

األبناء حصوؿ  05 26.31 00 00 00 00 00 00 14 73.68 19
 .على التعليم

بأف معظم أبناء األسر السورية ا١تهاجرة بوالية جيجل يتمدرسوف ُب مدارس حكومية،  26يتضح من بيانات اٞتدكؿ   
. اد أف التسهيبلت الكبَتة اليت كضعتها السلطات اٞتزائرية سا٫تت ُب الوصوؿ أب  % 73.68كدلك بنسبة بلغت 

اؾ الدم سجل خبلؿ السنة األكٔب من التواجد ُب اٞتزائر، كالصادر عن قدـك تدفقات  ىده النسبة، على الرغم من االرتب
كبَتة من األسر كالتأخر عن فًتة التسجيبلت. غَت أنو ًب تسجيل مشكل ٘تدرس األبناء ُب ا١ترحلة اٞتامعية كالدم يرتبط 

ٓب تقدـ أبنائها للمدارس كاليت بلغت ٔتوافقة السفارة السورية حسب ماعربكا عنو. ىدا كسجلت نسبة من األسر اليت 
26.31 % . 

 اٟتصوؿ على الرعاية الصحية. ):27اٞتدكؿ رقم (

 

  ابدان  نادران  احيانان  غالبان  دائمان  آّموع
 ت % ت % ت % ت % ت % 

اٟتصوؿ على  00 00 00 00 00 00 00 00 19 100 19
 الرعاية الصحية

بأف كل األسر السورية ا١تهاجرة بوالية جيجل تستفيد من حق العبلج آّا٘ب ُب  27يتضح من بيانات اٞتدكؿ   
، ككدلك يستفيد األبناء من اٟتق ُب الصحة ا١تدرسية  % 100ا١تستشفيات كا١تصحات العمومية اٞتزائرية، كدلك بنسبة 

ُب ا١تخابر ا٠تاصة أحيانا ىو ا١تؤرؽ الدم يطمحوف ُب حلو ُب ىدا آّانية. اال أف شراء األدكية كاجراء بعض التحاليل 
 آّاؿ.

 امكانية العمل. ):28اٞتدكؿ رقم (
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  ابدان  نادران  احيانان  غالبان  دائمان  آّموع
 ت % ت % ت % ت % ت % 

 مكانية العملإ 00 00 00 00 01 05.26 02 10.52 16 84.21 19

بأف جل األسر السورية ا١تهاجرة بوالية جيجل يقـو أربأّا ٔتمارسة أعماؿ على اختبلؼ  28يتضح من بيانات اٞتدكؿ 
، فعلى الرغم من منع القانوف ١تمارسة أم نشاط اال أف السلطات اٞتزائرية  % ٣100تا٢تا كمدل توفرىا، كدلك بنسبة 

 ؿ بالنظاـ العاـ.تغض الطرؼ عن ٦تارسة العمل شرط أف ال يتم االخبل
 امكانية ٕتديد االقامة ا١تؤقتة. ):29اٞتدكؿ رقم (

  ابدان  نادران  احيانان  غالبان  دائمان  آّموع
 ت % ت % ت % ت % ت % 

مكانية ٕتديد إ 00 00 00 00 00 00 00 00 19 100 19
 االقامة ا١تؤقتة

ا١تهاجرة بوالية جيجل يستفيدكف من ٕتديد اقامتهم بسهولة بأف كل أفراد األسر السورية  29يتضح من بيانات اٞتدكؿ 
يوما من انتهاء  15ُب حاؿ احًتاـ النظاـ العاـ للبلد ك ا١تواعيد ا١تخصصة لدلك، اد يتم االتصاؿ ٔتصاّب الوالية قبل 

د من ا١تبحوثُت يركف يوما بعد قرابة أسبوع من ايداع الطلب. اال اف العدي 60فًتة االقامة كيتم اٟتصوؿ على ٕتديد ١تدة 
بأف مدة التجديد قصَتة نسبيا، خاصة بالنسبة لؤلسر اليت ٢تا عدد كبَت من األطفاؿ، اد يتطلب اٟتصوؿ على ٕتديد 
ٞتميع أفراد األسرة التنقل لعدة مرات ُب ا١تدة ا١تخصصة كىو ما يكوف لديهم ضغطا ك٭تد من حركتهٌم، فضبل عن 

ب ما عربكا عنو. كما أف ىده الوضعية دفعت بالبعض منهم أب تفضيل طلب االضطرار لًتؾ العمل ك التنقل حس
 أشهر. 06اللجوء من مفوضية البلجئُت التابعة لؤلمم ا١تتحدة كاٟتصوؿ على اقامة صاٟتة ١تدة 

 النتائج كالتوصيات:
اجايب مع ٥تتلف تعيش األسر السورية ا١تهاجرة بوالية جيجل ظركفا اجتماعية مبلئمة تسمح ٢تا بالتفاعل بشكل 

التشكيبلت االجتماعية ا١توجودة، حيث أسهم تقبل ىؤالء ا١تهاجرين من قبل آّتمع كالتشابو الكبَت ُب قيم كثقافة 
العائبلت السورية كاٞتزائرية ُب تسهيل عملية التكيف ك فتح آّاؿ أماـ ٥تالطات اجتماعية عديدة حاز فيها األطفاؿ 

لسماح ٢تم بالعمل كاظطرارىم للكسب بشكل غَت رٝتي قوض من امكانية تسهيل على أكسع ٣تاؿ. اال أف عدـ ا
عملية التكيف ك أربك األداء األسرم. كما أف تدخبلت الدكلة جاءت متناسبة مع ما ٭تتاجو ا١تهاجركف السوريوف ُب 

ما سهلت من اجراءات اٞتزائر، اد سهلت الدكلة اٟتركة الداخلية كجعلتها مفتوحة على مستول ٚتيع أرجاء الوطن، ك
كشركط ٘تدرس األبناء، فضبل عن حصوؿ األسر على العبلج آّا٘ب ك ىي كلها جوانب أسهمت بشكل كبَت ُب 

 استقرار األسر ك سهلت عملية تكيفها.
ن غَت أف ٤تدكدية اٟتركة بسبب قصر مدة االقامة الشرعية، كتغَت الظركؼ االقتصادية للبلد ُب السنة األخَتة حد م     
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امكانية رفع مستول االندماج كأكجد عدة كضعيات تستدعي التدخل من أجل التعامل معها، ٢تدا تقًتح الدراسة ٚتلة 
 من التوصيات ىي:

 خفض مدة استخراج كثيقة االقامة ا١تؤقتة كتوحيد تواريخ ٘تديد ىده االقامات لكافة أفراد العائلة الواحدة. -1
 يضمن عدـ االخبلؿ بالنظاـ العاـ للبلد. ٘تديد مدة االقامة ا١تؤقتة بشكل منظم -2
 التنسيق مع السفارة السورية فيما يتعلق بولوج حاملي شهادة الباكالويا السوريُت للجامعة اٞتزائرية -3
 اصدار تصاريح عمل كلو بشكل مؤقت. -4
 ا١تساعدة على القياـ بالتحاليل الطبية ُب ا١تصحات ا٠تاصة. -5
 

 قائمة المراجع:
 الكتب: -أ 

 .2004ُب عآب متغَت، ا٠توٕب سناء، دار ا١تعرفة اٞتامعية، االسكندرية األسرة  -1
 .1997الصحة النفسية، كفاُب عبلء الدين، القاىرة، دار ىجر للطباعة كالتوزيع، -2
 2010علم االجتماع األسرم، ٩تبة من ا١تتخصصُت ، الشركة العربية ا١تتحدة للتسويق كالتوريدات، القاىرة  -3
 المجبلت: -ب

مقياس مدل التكيف لدل الدارسُت ُب مراكز ٤تو األمية كتعليم الكبار ُب مدينة الرياض، عبد العزيز بن عبد اهلل تقنُت  -1
 .2005، 22السنبل، ٣تلة كلية الًتبية، جامعة االمارات العربية ا١تتحدة، العدد 

 الجرائد الرسمية: -ج
 2008يونيو سنة  25ا١توافق ؿ 1429ٚتادل الثانية عاـ  21ؤرخ ُب م 11-08اٞتريدة الرٝتية للجمهورية اٞتزائرية: قانوف رقم  -1

  عاـ  الثانية  ٚتادل  21  ُب  مؤرٌخ  08 - 11  رقم  يتعلق بشركط دخوؿ األجانب أب اٞتزائر كاقامتهم ّٔا كتنقلهم فيها.
 .2008يونيو  02ا١توافق ؿ  1429ٚتادل الثانية  08، صادرة بتاريخ 36العدد  1429

 رائد االلكترونية:الج -د
 ألف الجئ بسبب أحداث الربيع العريب كاألزمة ا١تالية 30اٞتزائر تستقبل أكثر من جريدة اليـو انفو االلكًتكنية، -1

 http://elyowm.info/?q=node/6886،2015/09/08 17: 53اٞتزائر، ، ،  
  جواز السفر يكفي السوريُت لتسجيل أكالدىم ٔتدارس اٞتزائر، 27/08/2015جريدة اٞتزائر كالعآب االلكًتكنية الصادرة بتاريخ  -2

2015/09/08،http://algeriaworld.net/2015/08/27 
 22:33، الساعة 08/04/2016، اٞتزائر يـو 

 ، اٞتزائر تدٌعم برنا٣تها ٟتماية البلجئُت السوريُتجريدة السبلـ االلكًتكنية، مونية مسلم: -3
 http://essalamonline.com/ara/watani/41771.html،2016/04/08 18: 30اٞتزائر، ، ،  

 باٞتزائر،  السوريُت البلجئُت ألبناء دراسية : فصوؿ11/08/2012أخبار اٞتزيرة نت يـو  -4
 /http://www.aljazeera.net/news/arabic/2012/8/11،2016/04/08 23: 50اٞتزائر، ، ،  
 انطبلؽ تطبيق قرار فرض الفيزا على السوريُت بداية من الفاتح جانفي، 02/01/2015جريدة النهار االلكًتكنية الصادرة بتاريخ -5

،http://www.ennaharonline.com/ar/algeria_news/231430-  ،2016/04/08 23: 24اٞتزائر  
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      دخوؿ أب اٞتزائر تأشَتةالوثائق ا١تطلوبة من السوريُت من اجل اٟتصوؿ على شبكة غربتنا،  -6  
 http://8rbtna.com،2015/09/08 20: 00اٞتزائر:  

اٞتزائر ترفض منح  ا٠تارجية تضع حدا للجدؿ القائم حوؿ كضعيتهم، 05/04/2015جريدة الفجر االلكًتكنية، صادرة ُب  -7 
 إقامتهمالسوريُت حق اللجوء ك٘تدد 

 http://www.al-fadjr.com/ar/national/221975.html،2016/04/08 23: 00اٞتزائر،  
 المقاببلت الصحفية-ه

) : 2015مام  09مقابلة صحفية مع بن حبيلس ، رئيسة ا٢تبلؿ األٛتر اٞتزائرم، حصة مهمة خاصة لقناة العربية يـو ( -1
syrian refugees in Algeria  ،http://english.alarabiya.net/en/webtv/programs/special- 

 ،mission/2015/05/10/Syrian-refugees-in-: :Algeria.html 03:37: 09/04/2016يـو.  
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 السوريين جودة الحياة والمعاش النفسي لبلجئين
 الجزائر - تلمسان – بلقايد بكر أبي جامعة –بلفيبللي لبنى  الدكتورة:

 ملخص الدراسة:
ٔتا أف اٞتودة انعكاس للمستول ا١تعيشي كالنفسي كنوعيتو،فقد ىدفت الدراسة إٔب معرفة كقياس طبيعة ا١تعاش 

كالفركؽ بُت اٞتنسُت ُب مستول اٞتودة النفسي كجودة اٟتياة لدل البلجئ السورم، ككذلك معرفة درجات اٞتودة 
كالكشف عن ا١تعاش النفسي من صراع نفسي كحساسية نفسية كقلق عاـ كاكتئاب. كقد أشارت النتائج ا١تتوصل 
إليها من خبلؿ إتباع ا١تنهج الوصفي كاألساليب اإلحصائية ا١تتبعة ُب التحليل إٔب كجود مستول جودة منخفض 

خرل،كما أبثثت الدراسة عن عدـ كجود فركؽ بُت اٞتنسُت ُب مستول اٞتودة.كأخَتا  ُب أبعاد كمرتفع ُب أبعاد أ
 كشفنا عن كجود صراع نفسي كحساسية زائدة مع ظهور بوادر اكتئاب.

 .جودة اٟتياة، ا١تعاش النفسي، البلجئ السورم الكلمات المفتاحية:-
-Résumé : étant donné que la qualité est le reflet du niveau de vie et la qualité 

psychologique, visent à apprendre et étudier la nature de la pension de mieux-

être psychologique pour les réfugiés, ainsi que la connaissance des différences 

entre les sexes et de la qualité du niveau de qualité de la mesure et détecter les 

conflits psychologiques pension moi-même et sensibilité psychique et 

inquiétude et dépression. Les résultats ont indiqué par des méthodes descriptives 

et statistiques utilisées dans l'analyse de l'existence de mauvaise qualité dans des 

proportions élevées dans d'autres dimensions .l’étude sur l'absence de 

différences entre les sexes en qualité. Enfin révélé l'existence d'un conflit moi-

même et hypersensible avec des signes de dépression. 

 -Mots clés : qualité de vie, pension psychologique, syriens réfugiés. 

 
 مقدمة:

٘تر آّتمعات اليـو ٔترحلة سريعة التغيَت ُب ٚتيع جوانب اٟتياة كعلى كافة األصعدة، كقد تولدت عن ىده     
األكضاع حالة من االرتباؾ كعدـ االستقرار ُب ٥تتلف ا١تيادين كالنواحي السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية، كإٔب 

 ٟتياة أمرا صعب ا١تناؿ لكل فئات آّتمع. شعور بالقلق ٨تو ا١تستقبل بصورة جعلت االستمتاع با
اىتمت بدراسة جودة اٟتياة علـو كثَتة من بينها علم النفس حيت ًب تبٍت ىدا ا١تفهـو ُب ٥تتلف التخصصات 
النفسية، النظرية كالتطبيقية،فقد كاف لعلم النفس السبق ُب ٖتديد كفهم ا١تتغَتات ا١تؤثرة على جودة حياة 

 ا١تقاـ األكؿ إٔب أف جودة اٟتياة ُب النهاية ىي تعبَت عن اإلدراؾ الذاٌب لتلك اٞتودة      اإلنساف،كيرجع دلك ُب
)كتشَت الكثَت من البحوث كالتقارير ُب آّاالت 2005فاٟتياة بالنسبة لئلنساف ىي ما يدركو منها(األشوؿ،

كلكنو لقي ركاجا كبَتا كمفهـو السابقة،إٔب أف مفهـو اٞتودة يطلق أساسا على اٞتانب ا١تادم كالتكنولوجي،
للداللة على بناء اإلنساف ككظيفتو،ْتيث تعرب جودة اإلنساف على حسن توظيف إمكانياتو العقلية،كمشاعره 
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كقيمتو الدينية كاالجتماعية كاإلنسانية،كإشعاره بالراحة النفسية كاالستقرار ٔتا يفي بغرض ٖتقيقو جودة اٟتياة 
)ٞتودة اٟتياة أهنا اإلدراكات اٟتسية للفرد ٕتاه مكانتو ُب اٟتياة من 1999دير"(كجودة آّتمع، ككما أشار "

الناحية الثقافية،كمن منظومة القيم ُب آّتمع الذم يعيش فيو الفرد،ككذلك عبلقتو بأىدافو كتوقعاتو كثوابتو 
رين يطلقوف على ىدا كمعتقداتو كتشمل اٟتالة النفسية كمستول االستقبلؿ الشخصي.ىدا االىتماـ جعل ا١تفك

العصر عصر اٞتودة كأصبح آّتمع العا١تي ينظر إٔب جودة اٟتياة كالتنمية اإلنسانية كجهاف لعملة كاحدة.(٣تدم 
) كتعترب جودة اٟتياة من ا١تصطلحات اٟتديثة اليت ارتبطت بعلم النفس اإل٬تايب،كيعد 81: 2006عبد الكرٙب،

ودة اٟتياة،ككاف لو السبق ُب فهم كٖتديد ا١تتغَتات ا١تؤثرة ُب جودة حياة علم النفس من بُت العلـو اليت اىتمت ّت
اإلنساف،حيث أف السلوؾ اإلنسا٘ب ىو الذم يساىم ُب ٖتقيق أك عدـ ٖتقيق جودة البيئية احمليطة باإلنساف،كيرل 

كية اليت تدؿ ْتسن اٟتاؿ كما يرصد با١تؤشرات السلو  )بأف جودة اٟتياة  ىي اإلحساس اإل٬تايب2006"ركؽ"(
على ارتفاع مستويات رضا الفرد عن ذاتو كعن حياتو بشكل عاـ كسعيو ا١تتواصل لتحقيق أىداؼ شخصية 
مقدرة،كذات قيمة كمعٌت بالنسبة لو كاستقبلليتو ُب ٖتديد كجهة كمسار حياتو كإقامتو لعبلقات إ٬تابية مع 

سعادة كالسكينة كالطمأنينة النفسية فا٠تربة الذاتية اآلخرين، كما ترتبط جودة اٟتياة بكل من اإلحساس العاـ بال
كالسمات الشخصية اإل٬تابية كالعادات اإل٬تابية تؤدم إٔب ٖتسُت جودة اٟتياة، كٕتعل ٢تا قيمة كٖتوؿ دكف 

 األعراض ا١ترضية اليت تنشأ عندما ال يكوف للحياة معٌت  كتنمي اإلبداع كمركنة التفكَت، كحل ا١تشكبلت. 
من أف مصطلح اٞتودة يطلق أساسا على اٞتانب كالتكنولوجي، لكن ٯتكن استخدامو للداللة على  كعلى الرغم

بناء اإلنساف ككظيفتو ككجدانو، كجودة اإلنساف ىي حسن توظيف إلمكانياتو العقلية كاإلبداعية، كإثراء كجدانو 
 )151: 2012تمع.(رغداء علي،ليتسامى بعواطفو كمشاعره كقيمو اإلنسانية، كتكوف جودة اٟتياة كجودة آّ

كمن ا١تعركؼ أف الصراع النفسي يعد من األمور الطبيعية كالسوية على اعتبار أف كل إنساف ٯتكن أف يصادؼ أك 
يعيش أشكاال متعددة من الصراع النفسي،كدلك بدرجات ٥تتلفة ْتيث ٯتكن اعتبار ىدا األخَت ضركرة معيشية ال 

لصراع ٯتكن أف يدم إٔب عدة اضطرابات نفسية كخلبل ُب اٞتودة الكاملة مفر منها كلكن الفشل ُب حل ىدا ا
 اليت ٖتدت عنها العلماء ُب اآلكنة األخَتة . كمن ىنا ٘تحورت اشكاليتنا التالية:                                  

                       ما طبيعة مستول جودة اٟتياة لدل أفراد العينة ككيف ىو معاشهم النفسي.             -
 كمن ىنا ٘تحورت لدينا الفرضيات التالية:                                                                      

باختبلؼ ٣تاالهتا الستة عند أفراد العينة حسب مقياس جودة اٟتياة ١تنظمة الصحة  جودة اٟتياة مستول درجة -
                                                                                                 مرتفع.  العا١تية

 توجد فركؽ دالة إحصائيا ُب كل ٣تاؿ من ٣تاالت جودة اٟتياة ُب متوسطات أفراد العينة تعزل ١تتغَت اٞتنس.        -
                                                          مستول الصراع النفسي عند أفراد العينة مرتفع.        -
 مستول اٟتساسية التفاعلية عند أفراد العينة مرتفع. -
 مستول القلق العاـ لدل أفراد العينة مرتفع.      -
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 مستول االكتئاب لدل أفراد العينة مرتفع.                                - 
 أىمية الدراسة:-
 أ٫تية الدراسة اٟتالية ُب ٤تاكلة معرفة مستول جودة اٟتياة لدل أفراد العينة.تكمن -   
 قلة األْتاث كالدراسات العلمية اليت ٗتص ا١توضوع .-   
 ٤تاكلة معرفة طبيعة ا١تعاش النفسي لدل أفراد العينة.-   
 .األخَتة نظرا للظركؼ اليت تعيشها بلداهنم اآلكنةاالزدياد الكثَت ٢تده الفئة ُب -   
 التعريفات اإلجرائية لمصطلحات الدراسة:-
 جودة الحياة: -
):جودة اٟتياة ىي إدراؾ الفرد لوضعو ُب اٟتياة ُب سياؽ الثقافة كأنساؽ 1995تعريف منظمة الصحة العا١تية(-

توقعاتو كقيمو كاىتماماتو ا١تتعلقة بصحتو القيم اليت يعيش فيها كمدل تطابق أك عدـ تطابق دلك مع أىدافو، 
البدنية.حالتو النفسية، مستول استقبلليتو، عبلقتو االجتماعية، اعتقاداتو الشخصية،كعبلقتو بالبيئة بصفة 

  عامة.كبالتإب فإف جودة اٟتياة ّٔذا ا١تعٌت تشَت إٔب تقييمات الفرد الذاتية لظركؼ حياتو.
 (Whoqolgroup.1995)كىو التعريف ا١تتبٌت من طرؼ الباحثة. 
 المعاش النفسي: -
حالة نفسية تقيسها ٣تموعة من ا١تقاييس ا١تستعملة من طرؼ الباحثة كتتمثل فيما يلي الصراع  -

 النفسي،اٟتساسية التفاعلية، القلق العاـ، االكتئاب.
 البلجئ السوري:-
ية لببلده مضطرا ١تغادرة مكاف إقامتو بسبب األكضاع السياسية داخل ببلده ىو الشخص الذم عرب اٟتدكد الدكل-

 ّٔدؼ البحث عن األماف كاٟتفاظ على اٟتياة.
 منهج الدراسة:-
 تعترب الدراسة اٟتالية من بُت الدراسات الوصفية اليت تستهدؼ دراسة الظاىرة كما كجدت ُب الواقع كىي- 

 .جودة اٟتياة كا١تعاش النفسي لعينة من البلجئُت السوريُت
كيعرؼ ا١تنهج الوصفي بأنو" دراسة كاقع األحداث كالظواىر كا١تواقف كاآلراء كٖتليلها كتفسَتىا بغرض الوصوؿ -

يها إٔب استنتاجات مفيدة إما لتصليح ىدا الواقع أك ٖتديثو أك استكمالو أك تطويره لتكوف فهما للحاضر أك توج
 )  .289،ص2000للمستقبل"(رمضاف القداُب،

 :عينة الدراسة-
سنة  45ك2الجئ سورم اختَتكا بطريقة عشوائية، تًتاكح أعمارىم ما بُت 25تكونت عينة الدراسة من  لقد-

 دكور.10أنثى ك15كدكم مستويات تعليمية ٥تتلفة،منهم 
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 جمع البيانات:ت او دأ-
 يف العديد من ا١تقاييس كىي:بغرض ٚتع البيانات قامت الباحثة بتوظ

 مقياس جودة الحياة لمنظمة الصحة العالمية:-
ًب إعداد البنود من خبلؿ ٜتسة عشر مركزا تابع للمنظمة عربة اثٍت عشر لغة،كحدت ىده ا١تراكز جوانب اٟتياة -

كٜتسة كثبلثوف بندا،كطبقة ىده  فاليت تعد مهمة ُب قياس نوعية اٟتياة.كمشلت الصيغة االستطبلعية األصلية مائتا
 الصيغة ُب ٜتسة عشر مركزا ميدانيا بلغات ٥تتلفة عرب العآب كًب اختيار أفضل مئة بنود كٝتيت ىده الصيغة

ا١تقياس ا١تئوم لنوعية اٟتياة مئة. كتكوف ا١تقياس من ستة ٣تاالت أساسية: اٞتسمية،النفسية،الركحية، البيئية، 
 قات االجتماعية.كمستول االستقبلؿ، كالعبل

كىده آّاالت ٖتتوم على أربعة كعشرين عامبل كمقياسا فرعيا،كل مقياس تندرج ٖتتو أربع،عبارات كبدلك -
يصبح عدد العبارات ستة كتسعوف عبارة،إضافة إٔب دلك يوجد بعد إضاُب تندرج ٖتتو أربعة بنود لقياس جودة 

دخل ُب ٣تاالت جودة اٟتياة،كلكن يتم ٖتليلو كجزء من اٟتياة بشكل عاـ ك الصحة العامة،كىدا البعد ال ي
مقياس جودة اٟتياة،كتتم اإلجابة على بنود ىدا ا١تقياس باستخداـ طريقة "لبكرت " كدلك على تدرج من ٜتسة 

 نقاط لتقدير الشدة كالتكرار أك لتقيم الصفات ا١تختارة ٞتودة اٟتياة.
) 4802س على عينات غَت متجانسة من ا١ترضى ك األسوياء(ف=كقد ًب تقدير ا٠تصائص القياسية ٢تدا ا١تقيا-

عرب ٜتسة عشرة مركزا تابعا للمنظمة ُب أقطار ٥تتلفة، كأظهرت نتائج الدراسات أف ا١تقياس يتمي ٓتصائص 
 ).123-119: 2013سيكومًتية عالية جدا( شيخي مرٙب،

إل٧تليزية إٔب اللغة العربية بإتباع ا٠تطوات ) بًتٚتة بنود ا١تقياس من اللغة ا2011قاـ أٛتد حسُت أٛتد ٤تمد(
 التالية:

قاـ ٔتخاطبة منظمة الصحة العا١تية للحصوؿ على ا١توافقة لًتٚتة ا١تقياس كاستخدامو للحصوؿ على النسخة  -
 األصلية للمقياس.

ركط صياغة بعد أف حصل الباحث على ا١تقياس قاـ بًتٚتتو للغة العربية، كلقد راعى الباحث أثناء الًتٚتة ش-
 البنود لبلختبارات النفسية، كما ًب عرض ىده النسخة على أحد ا١تختصُت ١تراجعتها لغويا ك٨تويا.

 قاـ أحد ا١تختصُت  ُب اللغة اال٧تليزية بإعادة ترٚتة ا١تقياس من اللغة العربية إٔب اللغة اال٧تليزية مرة أخرل.-
 *صدؽ كثبات ا١تقياس:

 معامل ألفا كركنباخ  على عينة الدراسة. لقد ًب تقدير الثبات باستخداـ
اٞتدكؿ التإب يوضح معامل ثبات ألفا للمجاالت الرئيسية كالعوامل الفرعية ١تقياس منظمة الصحة العا١تية ٞتودة -

 اٟتياة:
 آّاالت الرئيسية كالعوامل الفرعية معامل ألفا كركنباخ

 جودة اٟتياة العامة كالصحة العامة 0.80
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 آّاؿ األكؿ(اٞتسمي) 0.70
 آّاؿ الثا٘ب(النفسي) 0.75
 آّاؿ الثالث(مستول االستقبلؿ) 0.80
 آّاؿ الرابع( العبلقات االجتماعية) 0.83
 آّاؿ ا٠تامس(البيئة) 0.79
 آّاؿ السادس (ا١تعتقدات الدينية) 0.82

يتضح من خبلؿ اٞتدكؿ السابق أف قيم ألفا مرتفعة بالنسبة ٞتميع آّاالت كالعوامل الفرعية ا٠تاصة ٔتقياس     
 جودة اٟتياة بالنسبة للعينة ٦تا يشَت إٔب ثبات جيد للمقياس.

 صدؽ االتساؽ الداخلي:-
ك من خبلؿ حساب بيانات العينة الكلية كدل نًب حساب معامبلت االتساؽ الداخلي كمؤشر للصدؽ، م

االرتباط بُت الدرجة على العامل الفرعي كالدرجة الكلية للمجاؿ الذم يندرج ٖتتو. ككذلك حساب معامل 
االرتباط بُت البنود كدرجة العوامل اليت تندرج ٖتتها ىده البنود، كعلى الرغم من أف البعض يرل أف كل أساليب 

) أشارا إٔب أف بعض 1997، إال أف أناستازم كأكربينا(االتساؽ الداخلي تندرج أساسا ٖتت مفهـو الثبات
األكصاؼ ا١تنشورة الختبارات معينة ُب ٣تاؿ الشخصية على كجو ا٠تصوص تشَت لتقدير صدؽ االتساؽ الداخلي 

 )2007:283(صفوت فرج،
 الستة الرئيسيةاٞتدكؿ التإب يوضح قيم معامل االرتباط بُت جودة اٟتياة العامة كالصحة العامة كبُت آّاالت -

 للمقياس:
 العوامل الفرعية معامل االرتباط الرئيسية العوامل الفرعية معامل االرتباط الرئيسية

 آّاؿ األكؿ(اٞتسمي)  القدرة على العمل 0.74
 آّاؿ الرابع 

 (العبلقات االجتماعية)
 األٓب كعدـ الراحة 0.80

 الطاقة كالتعب 0.84 العبلقات الشخصية 0.72
 النـو كاالسًتخاء 0.83 الدعم االجتماعي 080
 آّاؿ الثا٘ب(النفسي)  النشاط اٞتنسي 0.76
 الشعور اإل٬تايب 0.72 آّاؿ ا٠تامس(البيئة) 
 التفكَت كالتعلم 0.70 األمن كاألماف اٞتسمي 0.62
 تقدير الذات 0.80 البيئة ا١تنزلية 0.70
 صورة اٞتسم 0.75 ا١تصادر ا١تالية 0.69
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الرعاية الصحية  0.63
 كاالجتماعية

 الشعور السليب 0.66

القدرة على اكتساب  0.72
 معلومات كمهارات

آّاؿ الثالث(مستول  
 االستقبلؿ)

 القدرة على اٟتركة 0.72 الًتقية 0.71
 أنشطة اٟتياة اليومية 075 البيئة الطبيعية 0.72
االعتماد على األدكية  0.80 كسائل ا١تواصبلت 0.65

 كالعبلج
 

كىو  0.05يتضح من خبلؿ اٞتدكؿ السابق بأف ٚتيع معامبلت االرتباط دالة عند مستول الداللة ا١تعنوية 
 مستول نوعا ما مرتفع كمؤشر جيد كداؿ على صدؽ كثبات ا١تقياس.

 جودة اٟتياة: اٞتدكؿ التإب يوضح معامبلت االرتباط بُت اٟتياة العامة كالصحة العامة كآّاالت الرئيسية ١تقياس-
معامل االرتباط بجودة الحياة 
 العامة والصحة العامة

 المجاالت الرئيسية

 آّاؿ األكؿ(اٞتسمي) 0.72
 آّاؿ الثا٘ب(النفسي) 0.69
 آّاؿ الثالث(مستول االستقبلؿ) 0.71
 آّاؿ الرابع(العبلقات االجتماعية) 0.75
 آّاؿ ا٠تامس(البيئة) 0.62
 السادس (التدين)آّاؿ  0.59

يتضح من خبلؿ اٞتدكؿ السابق أف معامبلت االرتباط بُت اٞتودة بشكل عاـ كالصحة العامة، كبُت آّاالت 
 كىدا ما يدؿ على صدؽ ا١تقياس.  0.01الرئيسية ١تقياس جودة اٟتياة كانت دالة ند مستول 

 مقياس الصراع النفسي:-
) كدلك لقياس جوانب الصراع النفسي كصراع الفرد ُب عبلقات 1995كآخركف( أعد ىدا ا١تقياس مكونيت

بندا أك عبارة صيغة على شكل رغبات متناقضة أك على شكل رغبة خوؼ 25باآلخرين،كيتكوف ىدا ا١تقياس من
 ُب نفس الوقت،ك٬تيب الفرد على كل عبارة بإجابة كاحدة من بُت اختيارين ٫تا تنطبق أك ال تنطبق.كقد كضع

)يستخدـ اٞتمع اٞتربم ُب حساب الدرجة الكلية اليت ٭تصل 1)،ال تنطبق(٢2تاتُت االستجابتُت كزنُت ٫تا تنطبق(
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: 2007عيها ا١تفحوص على ا١تقياس، الدرجة ا١ترتفعة تشَت إٔب الفرد من الصراع كالعكس صحيح(الدسوقي
184-185                                                     .(                                               

أعيد تطبيقو مرة أخرل على آّموعة نفسها بفاصل زمٍت  بالنسبة لثبات ا١تقياس ًب تطبيقو على عينة الدراسة، ٍب
كىو معامل داؿ 0.89قمنا ْتساب معامل االرتباط بُت التطبيقُت األكؿ كالثا٘ب حيث بلغ يوما، ٍب15قدره

 .0.01مستول  إحصائيا عند
 قائمة مراجعة األعراض:-

)نقبل عن ديركجاتس كآخركف ،كقد صممت ىده 1984أعد ىده القائمة للبيئة العربية عبد الرقيب البحرم(
عبارة تندرج ٖتت تسعة أبعاد فرعية ىي األعراض 90القائمة لتشخيص األعراض السلوكية،كتشمل القائمة 

التفاعلية،كاالكتئاب،كالقلق العاـ،كالعدكاف،كا٠توؼ،كالبار اٞتسمانية،كالوسواس القهرم كاٟتساسية 
،التخيلية،كالدىانية،كيتم تصحيح كل مقياس فرعي بالقائمة باستخداـ مفتاح التصحيح ا٠تاصة بو،كيطلب من اانوي

 درجات.         3ا١تفحوص أف ٬تيب على كل عبارة من عبارات القائمة تبعا لبدائل ٜتسة تًتاكح من صفر إٔب 
 تٟتساب صدؽ القائمة الدراسة اٟتالية قمنا بالصدؽ التجرييب عن طريق تطبيق القائمة على عينة  الدراسة ككان

١تقياس ١0.70تقياس الوسواس القهرم،0.77لقياس األعراض اٞتسمانية،0.69معامبلت االرتباط على الًتتيب .
امقياس ١0.79تقياس العدكاف،١،0.83تقياسالقلق العاـ١0.90تقياس االكتئاب،0.70اٟتساسية التفاعلية،

 ١تقياس الذىنية.0.99التخيلية،ك ا١تقياس البارانوي0.88ا٠توؼ،
 يوما، ٍب15تطبيق القائمة بعد دأما بالنسبة لثبات القائمة فقد قمنا بتطبيق ا١تقياس على عينة الدراسة كأعي

كىو 0.96بلغ معامل االرتباط  ث، حيحساب معامل االرتباط بُت درجات أفراد العينة ُب التطبيق األكؿ كالثا٘ب
 .0.01معامل مرتفع كداؿ إحصائيا عند مستول

 إخبار القلق لكاتل:-
ىو أداة كاسعة االستخداـ ُب ٣تاؿ البحوث العادية،كُب ٣تاؿ الدراسة إذ أنو يتصف با٠تصائص السيكومًتية 

بندا،كاليت بإمكاهنا أف 40عن ٣تموعة األساسية للقياس اٞتيد،كالصدؽ كالثبات كالقدرة على التميز،كىو عبارة
 سنة فما فوؽ.                                    14تكشف لنا عن شدة القلق لدل األفراد ا١تمتدة أعمارىم من

، 2000كما أف ىدا االختبار مًتجم إٔب اللغة العربية من طرؼ اٞتمعية اٞتزائرية للبحث ُب علم النفس سنة
آّموعة(ب)٘تثل ٣تموع النقاط للبنود  ا).القلق ا١تقنع، أم20إٔب1(أ)األسئلة من(ٯتثل ٣تموعة ركاالختبا

االختبار نعتمد على ٣تموع النقاط(أ)ك(ب) للحصوؿ على درجة  ح)٘تثل القلق الظاىرم، كلتصحي40إٔب21من(
 ثالداخلي، حي.كقد بلغ االختبار درجة عالية من الثبات 80إٔب أعلى درجة0القلق اليت ٘تتد من أدٗب درجة ىي

- 11(0.75=&أما بالنسبة للصدؽ التبلزمي لئلخبار فقدر معامل االرتباط 0. 80قدرت درجة معامل ألفا
5 :1961 ،cattel) 
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،أما الصدؽ التبلزمي بُت 0.86كلقد عمدنا ُب الدراسة اٟتالية حساب ثبات االختبار على عينة الدراسة فبلغ
 .0.74سبيلَتجو بلغ درجات مقياس القلق لكاتل كدرجات مقياس 

 مقياس آركف ببك لبلكتئاب:-
كضع ىدا ا١تقياس الطبيب النفسا٘ب آركف ببك كتتمثل العبارات ا١تدرجة ُب ا١تقياس ُب صورتو اٟتالية فيما 
،الشعور بالفشل،عدـ الرضا،الشعور بالذنب،عدـ حب الذات،ايداء الذات ،االنسحاب  يلي،اٟتزف،التشاـؤ

تصور الذات،صعوبة العمل،كالتعب كفقداف الشهية.تًتاكح الدرجة اٟتالية للمقياس  االجتماعي،الًتدد،تغيَت
ىناؾ اكتئاب 16)،كتقـو طريقة التصحيح على ٚتع الدرجات ا٠تاـ،فإذا ٕتاكزت الدرجة العليا 39-0مابُت(

ا١تتعددة األكجو كمينوستا  كأما الصدؽ التبلزمي بُت مقياس أبي0.86شديد،أما بالنسبة ١تعامل ثبات ا١تقياس بلغ
 ).228 1991(بلعزكؽ،0.75،كما كجد أف معامل االرتباط بينو كبُت مقياس ىاميلتوف ىو0.75قدر ب

النصفية غلى أفراد العينة: كبلغ معامل  ةكما عمدنا ُب الدراسة اٟتالية إٔب حساب ثبات ا١تقياس عن طريق التجزئ
عند  0.79وستا ا١تتعدد األكجو على العينة فلقد بلغ أما الصدؽ التبلزمي بُت مقياس ببك  كمين 0.75الثبات 

 .                                                كىي قيم تدؿ على درجة جيدة من الثبات 0.01مستول داللة 
 نتائج البحث وتفسيرىا:-

 *عرض ومناقشة الفرضية األولى:
باختبلؼ ٣تاالهتا الستة عند أفراد العينة حسب مقياس جودة اٟتياة ١تنظمة الصحة  جودة اٟتياة مستول درجة *

        مرتفع:  العا١تية
 اٞتدكؿ التإب يوضح ا١تتوسط اٟتسايب كاال٨تراؼ ا١تعيارم ١تستويات جودة اٟتياة:

 أبعاد جودة الحياة المتوسط الحسابي االنحراف المعياري
 كالصحة العا١تةنوعية اٟتياة  2.03 0.60
 آّاؿ اٞتسمي 11.91 1.60
 آّاؿ النفسي 9.39 1.11
 ٣تاؿ االستقبلؿ 3.02 0.80
 ٣تاؿ العبلقات االجتماعية 5.89 1.20
 ٣تاؿ البيئة 8.25 1.50
 ٣تاؿ ا١تعتقدات الدينية 2.30 0.25

خبلؿ اٞتدكؿ التإب تفاكت ملحوظ ُب مستويات جودة اٟتياة لدل أفراد العينة حسب إجاباهتم  نبلحظ من
مستاء، راض) ٗتتلف من  كنبلحظ كذلك أف متوسط استجابات األفراد على مستويات جودة اٟتياة (مستاء، غَت

 ٣تاؿ إٔب ٣تاؿ ُب جودة اٟتياة.
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 *عرض ومناقشة الفرضية الثانية:
 إحصائيا ُب كل ٣تاؿ من ٣تاالت جودة اٟتياة ُب متوسطات أفراد العينة تعزل ١تتغَت اٞتنس:توجد فركؽ دالة -
 اٞتدكؿ التإب يوضح اختبار(ت) لدراسة الفرؽ:-

 المقياس قيمة)ت( مستوى الداللة
 آّاؿ اٞتسمي 1.25 0.01
 آّاؿ النفسي 0.75 0.01
 ٣تاؿ االستقبللية 0.78 0.01
 العبلقات٣تاؿ  2.13 0.01
 ٣تاؿ البيئة 0.53 0.01
 ٣تاؿ ا١تعتقدات 1.02 0.01
 الدرجة الكلية 1.25 0.01

 يتضح من خبلؿ اٞتدكؿ التإب مايلي:
كجود فركؽ دالة إحصائيا بُت اإلناث كالذكور ُب آّاؿ اٞتسمي، عدـ كجود فركؽ ذات داللة إحصائية بُت  -

االستقبللية كآّاؿ البيئي كا١تعتقدات، أما فيما ٮتص ٣تاؿ العبلقات اإلناث كالذكور ُب آّاؿ النفسي ك٣تاؿ 
 فاتضح كجود فركؽ ذات داللة إحصائية.

 *عرض ومناقشة الفرضية الثالثة:
 مستول الصراع النفسي عند أفراد العينة مرتفع.-
 نة:اٞتدكؿ التإب يوضح اختبار لعينة كاحدة لتحديد مستول الصراع النفسي لدل أفراد العي-

مستول 
 الداللة

قيمة(ت) 
 آّدكلة

قيمة (ت)  درجة اٟترية
 احملسوبة

ا١تتوسط 
اٟتسايب 

 للعينة

ا١تتوسط 
العادم 
 للمقياس

 حجم العينة

0.01 1.13 24 11.380 289.68 250 25 

يتضح من خبلؿ اٞتدكؿ بأف قيمة (ت) احملسوبة أكرب من القيمة آّدكلة كعليو نرفض الفرض الصفرم، كنتأكد 
% من كجود فركؽ بُت ا١تتوسط ُب ا١تقياس كمتوسط أفراد العينة على ا١تقياس كقد كانت ىده الفركؽ 99بنسبة

 لصاّب متوسط أفراد العينة على ا١تقياس. 0.01دالة إحصائيا عند مستول داللة
 عرض ومناقشة الفرضية الرابعة:

 مستول اٟتساسية التفاعلية عند أفراد العينة مرتفع.-
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 لتإب يوضح اختبار لعينة كاحدة لتحديد مستول اٟتساسية التفاعلية لدل أفراد العينة:اٞتدكؿ ا-
قيمة(ت)  مستول الداللة

 آّدكلة
قيمة (ت)  درجة اٟترية

 احملسوبة
ا١تتوسط 

 اٟتسايب للعينة
ا١تتوسط العادم 

 للمقياس
 حجم العينة

0.01 1.13 24 10.85 202.14 150 25 
قيمة (ت) احملسوبة أكرب من القيمة آّدكلة كعليو نرفض الفرض الصفرم، كنتأكد  يتضح من خبلؿ اٞتدكؿ بأف

% من كجود فركؽ بُت ا١تتوسط ُب ا١تقياس كمتوسط أفراد العينة على ا١تقياس كقد كانت ىده الفركؽ 99بنسبة
 لصاّب متوسط أفراد العينة على ا١تقياس 0.01دالة إحصائيا عند مستول داللة

 فرضية الخامسة:عرض ومناقشة ال
 مستول القلق عند أفراد العينة مرتفع.-
 اٞتدكؿ التإب يوضح اختبار لعينة كاحدة لتحديد مستول القلق لدل أفراد العينة:-

مستول 
 الداللة

قيمة(ت) 
 آّدكلة

قيمة (ت)  درجة اٟترية
 احملسوبة

ا١تتوسط 
اٟتسايب 

 للعينة

ا١تتوسط 
العادم 
 للمقياس

 حجم العينة

0.01 1.13 24 5.58 101.02 90 25 

 
يتضح من خبلؿ اٞتدكؿ بأف قيمة (ت) احملسوبة أكرب من القيمة آّدكلة كعليو نرفض الفرض الصفرم، كنتأكد 

% من كجود فركؽ بُت ا١تتوسط ُب ا١تقياس كمتوسط أفراد العينة على ا١تقياس كقد كانت ىده الفركؽ 99بنسبة
  متوسط أفراد العينة على ا١تقياسلصاّب 0.01دالة إحصائيا عند مستول داللة

 عرض ومناقشة الفرضية السادسة:
 مستول االكتئاب عند أفراد العينة مرتفع.-
 اٞتدكؿ التإب يوضح اختبار لعينة كاحدة لتحديد مستول االكتئاب لدل أفراد العينة:-

مستول 
 الداللة

قيمة(ت) 
 آّدكلة

قيمة (ت)  درجة اٟترية
 احملسوبة

ا١تتوسط 
اٟتسايب 

 للعينة

ا١تتوسط 
العادم 
 للمقياس

 حجم العينة

0.01 1.13 24 1.10 98.15 120 25 
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يتضح من خبلؿ اٞتدكؿ بأف قيمة (ت) احملسوبة أصغر من القيمة آّدكلة كعليو نقبل الفرض الصفرم، كنتأكد 
ا١تقياس كقد كانت ىده % من كجود عدـ فركؽ بُت ا١تتوسط ُب ا١تقياس كمتوسط أفراد العينة على 99بنسبة

 لصاّب متوسط أفراد العينة على ا١تقياس. 0.01الفركؽ غَت دالة إحصائيا عند مستول داللة
 المناقشة العامة:-

اٟتياة مثبل أعلى يطمح إليو كل فرد على أمل أف ٭تقق بشكل أك بأخر، كلكن ال ينجح ُب استكماؿ  تعترب جودة
منو كُب نفس الوقت يبتعد عن أبعاد أخرل، كشعور األفراد ّتودة اٟتياة مكوناتو أحد فالكل ٯتكن أف ٭تقق بعدا 

بالتأكيد ٮتتلف من شخص آلخر، كيثمل ُب كيفية إدراكو ٢تده اٟتياة ُب ظل ما يعيشو كُب ظل اإلمكانات 
كالسعادة كالرضا  كالظركؼ ا١توفرة لو كاإلمكانيات ا١تتوفرة بُت يديو، كما أنو ٯتنح الفرد كيشعره ٔتعٌت إ٬تايب للحياة 

عنها،فا١تختصُت الدارسُت للجودة ككل ما يرتبط ّٔا من أبعاد كمتغَتات ىو ٣تاؿ جاء استجابة للحركة السائدة ُب 
اآلكنة األخَتة كاليت تدعوا إٔب أ٫تية تبٍت نظرة إ٬تابية عند النظر للحياة كبديل للًتكيز ا١تفرط الذم أكاله علماء 

ا، ليظهر لنا إتاه جديد يركز على اإلمكانات البشرية كجوانب القول، رغم ما تعيشو النفس للجوانب السلبية منه
الدكؿ العربية ُب اآلكنة األخَتة من اضطرابات سياسية. كٔتا أف اٞتودة تعترب انعكاسا  للمستول ا١تعيشي كالنفسي 

أخرل. كما أف أفراد العينة يتسم كنوعيتو فإف جودة اٟتياة لدل أفراد العينة ترتفع ُب أبعاد كتنخفض ُب أبعاد 
معاشهم النفسي باضطراب كاضح ١تختلف درجات ا١تعاش النفسي( الصراع النفسي، اٟتساسية التفاعلية، القلق 

 العاـ، االكتئاب).
كأخَتان ٯتكننا القوؿ أف ىده الدراسة تفتح اآلفاؽ الواسعة للخوض ُب مثل ىده الدراسات لدل ىده الفئة،لنلقي 

الضوء على ا١تعاش النفسي لديهم كجودة اٟتياة ٔتختلف أبعادىا.بغرض كضع اسًتإتيات للتكفل ّٔده  ا١تزيد من
 الفئة نفسيا أكال كاجتماعيا كطبيا....... 

كبعد قيامنا با١تعاٞتة اإلحصائية للبيانات ا١تستوفاة من ا١تيداف كاختبار الفرضيات اليت افًتضناىا ُب البحث توصلنا 
 :التاليةالنتائج إٔب  

فيما ٮتص الفرضية األكٔب فقد توصلنا إٔب أف ىناؾ تفاكت ملحوظ ُب مستويات جودة اٟتياة لدل أفراد العينة -
حسب إجاباهتم كنبلحظ كذلك أف متوسط استجابات األفراد على مستويات جودة اٟتياة (مستاء،غَت مستاء، 

 راض) ٗتتلف من ٣تاؿ إٔب ٣تاؿ ُب جودة اٟتياة.
الفرضية الثانية فقد توصلنا إٔب أف ىناؾ فركؽ دالة إحصائيا بُت اإلناث كالذكور ُب آّاؿ اٞتسمي، فيما ٮتص -

عدـ كجود فركؽ ذات داللة إحصائية بُت اإلناث كالذكور ُب آّاؿ النفسي ك٣تاؿ االستقبللية كآّاؿ البيئي 
 لة إحصائيةكا١تعتقدات، أما فيما ٮتص ٣تاؿ العبلقات فاتضح كجود فركؽ ذات دال

 فيما ٮتص الفرضية الثالثة فقد توصلنا إٔب أف ىناؾ صراع نفسي مرتفع لدل أفراد العينة. -
 فيما ٮتص الفرضية الرابعة فقد توصلنا إٔب أف ىناؾ حساسية تفاعلية مرتفعة لدل أفراد العينة. -
 اد العينة.فيما ٮتص الفرضية ا٠تامسة فقد توصلنا إٔب أف ىناؾ قلق عاـ مرتفع لدل أفر -
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 فيما ٮتص الفرضية السادسة فقد توصلنا إٔب أف مستول االكتئاب منخفض.-
 :                                                                                            مراجعقائمة ال -
 المراجع باللغة العربية: -

١تنظمة الصحة العا١تية،٣تلة الدراسات النفسية،العدد  مقياس نوعية اٟتياة )،2011أٛتد حسانُت أٛتد،(- )1
 ،مارس،اٞتزائر،دار ا٠تلدكنية للنشر كالتوزيع.4

 )، دراسات ُب الصحة النفسية، آّلد األكؿ، مكتبة األ٧تلو ا١تصرية.2007الدسوقي كماؿ،(- )2
معرفية سلوكية،رسالة  )،الكفالة النفسية لدكم العجز الكلوم ا١تزمن باستخداـ تقنيات1992بلعوؽ ٚتيلة،(- )3

 ماجستَت،جامعة اٞتزائر.
)،سلوكات ا٠تطر ا١تتعلقة بالصحة كعبلقتها بكل من جودة اٟتياة كا١تعتقدات 2009ّٔلوؿ سارة،( -

 الصحية،رسالة ماجستَت،جامعة باتنة اٞتزائر.
 . ،علم النفس كالطفولة كا١تراىقة،ا١تكتبة اٞتامعية،مصر بدكف طبعة2005رمضاف ٤تمد القداُب،- )4
 )،طبيعة العمل كجودة اٟتياة،مذكرة ماجستَت منشورة،جامعة تلمساف.                   2013شيخي مرٙب،(- )5
 ،العدد األكؿ.28)،جودة اٟتياة لدل طلبة جامعيت دمشق كتشرين،آّلد 2012علي عويسة رغداء،(- )6
ُب ٖتقيق أبعاد جودة اٟتياة لدل ديسمرب)،فعالية استخداـ تقنيات ا١تعلومات  19-٣17تدم عبد الكرٙب حبيب،(- )7

 عينات من الطبلب العمانيُت،ندكة علم النفس كجودة اٟتياة،مسقط جامعة السلطاف قابوس.
 المراجع باللغة األجنبية: -

Cattel.R.B. (1961).feuille dauto-analyse.psycho-appliquée.paris 
Whoqol  Group(1995). The world Health Organisation Quality of  life 
Assessment. 
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 دراسة سوسيولوجية حوؿ ظاىرة تسوؿ البلجئيف السورييف في الجزائر
 2016دراسة ميدانية بمدينة تممساف 

 الجزائر -جامعة تممساف -أسماء بف حميمـ د. ، و ػاج. وسيمػة بمحػد
 مػػػمخػػص المػػداخمػة:

في كؿ زاكية  ،ارع، المساجد، األماكف العمكميةالشك  في الطرقات،ظاىرة انتشرت بكثرة   
نجد ظاىرة تسكؿ البلجئيف السكرييف قد طفت في المدف الجزائرية ك  أصبحنا ننظر إلييا إال

اليأس، مف شر الحرب إلى عذاب التسكؿ المتبكع أحيانا باالىانة، فمف القمؽ ك  إلى الكاجية،
مف الكرتكف يمدكف أيدييـ أعطكىـ أك  . يفترشكف قطعدراما تعيشيا العائبلت السكريات ىي

قصؼ جنكني جعميـ يمجؤكف الى الجزائر في مأساة تنتظرىـ بيف ىي حرب دامية ك  منعكىـ،
حدائؽ كفنادؽ متكاضعة لمف لو القدرة عمييا، الظاىرة داع صيتيا في الحديث العاـ 

عف سبب كما ال يمكف إىماؿ الجانب النسكم ك  مستفسريف حكؿ االنتشار الرىيب ليا.
كجكدىف قادمات مف سكريا كدمشؽ بمد األمكمة متسائميف عف الكضعية التي آلت إلييف 
معانتيف التي تخدش كرامة المرأة العربية المسممة كالكرامة اإلنسانية نتيجة بركة الربيع 

 العربي عمى حد قكؿ الغرب.
ىؿ ىناؾ  ير ذالؾ؟ ك اجؿ البقاء أـ األمر غالصراع مف يؿ امتيانيـ لمتسكؿ غاية لمعيش ك ف 

ك أ؟ لى استغبلليـإكراء ىؤالء السكرييف ترسـ طرؽ كسياسات تيدؼ  منظمات خاصة تقؼ
 ؟مف كالكصاية ليـجؿ تحقيؽ األأمف 

 :  مقػػػػػدمػػػػة
جزائر ليذه السنة، بصكرة باتت مزعجة في معظـ ال استفحمت ظاىرة غريبة في شكارع

الحضرم، مف أطفاؿ رفقة أمياتيـ بالكسط  دراماتيكيان  األحياف، مناظر مؤسفة صنعت ديككران 
مع كصكؿ كؿ طائرة قادمة مف  المساجد كغيرىا، كأماـاألرصفة كفي الطرقات  عمى بائيـآك 

العاصمة السكرية، تصؿ عشرات العائبلت السكرية التي قررت المجكء إلى الجزائر، مستفيدة 
يا، ىاربة مف جحيـ الحرب الدامي مف عدـ كجكد التأشيرة الدخكؿ بيف الجزائر كسكر 

كالمعارؾ كالقصؼ الجنكني، تفر مف كضعية غير مستقرة مف  جحيـ الحرب إلى جحيـ 
المأساة التي تنتظرىا في الجزائر، حيث ال سقؼ يأكييا كال فراش كال مرافؽ استقباؿ، عدا 

 رة لو.الفنادؽ المتكاضعة لمقادريف منيـ، كالحدائؽ كالساحات العمكمية لمف ال قد
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ىذا شاىدنا صكرة  جانب ىلإ، كمف ىنا انتشرت بكثرة أسر سكرية  تمتيف التسكؿ في الجزائر
رىيبة نساء كأطفاليف بالشكارع طيمة النيار ينامكف في الطريؽ، مبعثريف أشياءىـ كأحزمتيـ، 

إلى جانب إزعاج المارة. كمع الغركب يحممكف أمتعتيـ كيتجيكف إلى  مقمقان  صانعيف ديككران 
 .فنادؽ كمساكف لمكراء كغيرىا ..مختمؼ األماكف مختمفة منيا ال

لكف الشيء المبلحظ ىك التكاجد الكبير ليذه الجالية أماـ أبكاب المساجد قصد التسكؿ 
ثة باسـ الديف كاألخكة غاكالتكجو إلى إخكانيـ الجزائرييف المسمميف بطمب اإلعانة كاإل

؛ لكف مف جية أخرل عرؼ تكافد السكرييف إلى الجزائر عدة تسييبلت بعدما قدمت كالعركبة
السمطات كؿ التسييبلت في إطار اإلقامة كحتى تسجيؿ أبنائيـ بالمدارس الجزائرية، خاصة 

ا بكراء المنازؿ أف أغمب العائبلت السكرية التي دخمت إلى الجزائر كانت ميسكرة الحاؿ فقامك 
كالتكجو لمبحث عف عمؿ أك االشتغاؿ عند أحد المعارؼ سكاء جزائرييف أك سكرييف، دكف 
نسياف تمؾ العائبلت التي تمتمؾ عائبلت في الجزائر كالتي لقيت كؿ الراحة مف طرؼ أبناء 

 . 1دميا، بينما االخركف بقكا يمارسكف التسكؿ
 :مشكمة الدراسة وأىميتيا وأىدافيا

كؿ البلجئيف السكرييف في الجزائر، ؿ مشكمة الدراسة في تسميط الضكء عمي ظاىرة تستتمث
؟ الصراع مف اجؿ البقاء أـ مينة كنظاـ اجتماعي معترؼ بوالتسكؿ غاية لمعيش ك ىؿ ك 
 كانتشارىا، الظاىرة ىذه حجـ ازدياد خبلؿ مف المكضكع أىمية كتبرز معالجتيا، كيفية بيافك 

 :اآلتية التساؤالت عف اإلجابة خبلؿ مف الدراسة ىذه أىداؼ كتتجمى
 ؟بتسكؿ البلجئيف المقصكد ما .1
 ؟لـ يبحثكف عف ميف كفضمكا التسكؿ كلماذا كأسبابو؟ التسكؿ دكافع ىي ما .2
 ؟ىذه الظاىرة ىكبدائؿ لمقضاء عم. كىؿ ىناؾ حمكؿ 3

 الدراسات السابقة :
ػػ دراسة انتركبكلكجية لجماعات الجماعات اليامشية  حكؿ: عبلـ دراسة ابتساـ.1

شكالو في  قامت بدراسة المتسكليف المتسكليف بمدينة القاىرة. كأسباب كدكافع التسكؿ كا 

                                                           
 6.30عمي الساعة  – 2013اغسطس   -الجزائر العاصمة   –مف جحيـ الحرب الي كيبلت التسكؿ بالجزائر  –جريدة المقاـ  -  1

 مساءا 
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جماعات اجتماعية في قمب  مقاربة نظرية كتاريخية ككيؼ يتـ تيميش القاىرة
 .1المجتمع

، اإلسبلميا كطرؽ عبلجيا في الفقو : ظاىرة التسكؿ كأثارىعمي عودة الشرفات .2
 حيث تطرؽ في بحثو في تحديد مفيكـ التسكؿ كبياف الحكـ الشرعي لو كالتعرض

ثار الخطيرة لمرام القانكني في مسألة التسكؿ، بياف اسبابو ك دكافعو، كبياف اآل
 .2الناجمة عنو

 : منيج الدراسة
 : المنيج الوصفي التحميمي

 : يقكؿ لكمبرج
« ce n’est pas lobjet que fait la cience mais la methode» 

جؿ تحميؿ ظاىرة معينة أفمف  1ف المنيج ىك الذم يصنع العمـ كليس المكضكع لكحدهإم أ  
، كالمنيج المتبع ىنا عماؿ منيج عممي يتحكـ في الدراسةم مكضكع البد مف استأكمعالجة 

كذلؾ ىك المنيج الكصفي التحميمي حيث يساعدنا عمي فيـ الظاىرة كتحميميا كتفسيرىا 
 2.بتحميؿ مضمكف األقكاؿ كأدلتيا كاستخبلص األحكاـ دكف تعصب أك تحيز

أما األداة المستعممة كالتي تخدـ مكضكعنا ىي المقابمة ككنيا الكحيدة التي تتمؾ مف التعرؼ 
 3عمي جكىر اإلنساف كمف خبلليا يتسني لنا محادثة المبحكثيف .

 : خطة البحث
 . مفيكـ التسكؿ كنبذة تاريخية عنو .1
  ىـ دكافع كأسباب تسكؿ البلجئيف. أ  .2
 ، االجتماعية االقتصادية ...الخ .لميدانية " تحديد الخصائص العامةالدراسة ا  .3

                                                           
1
د ت  –جثمعة تلقثهرة  –مركز تلبحوث وتلدرتسثت تالجتمثعٌة  –تلجثمعثت تلهثمشٌة درتسة تنتروبولوجٌة لجمثعت تلمتسولٌن  –تبتسثم عالم  -  

 . 8-6ص  –د سنة  –
2
 3عدد –المجمة االردنية في الدراسات االسبلمية  -ميظاىرة التسكؿ كأثارىا كطرؽ عبلجيا في الفقو اإلسبل -عمي عكدة الشرفات  -  

 .5ص  –االردف  – 2014 -
1 - Medline grawty – methodoogie de sience sociale – dallor- S. E . – paris – 1963- p 264. 
 .282ص  – 2008 –مصر  –دت  –دار النشر لمجامعات  –مناىج في العمـك النفسية كالتربكية  –رجاء محمكد ابك عبلـ  -  2
. 2005 – 2ط –القصبة الجديدة الجزائر  –تر بكزيد صحراكم  –منيجية  البحث العممي في العمـك االنسانية  –مكريس انجمز  -  3

  100ص  – 2006
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  .تحميؿ معطيات الدراسة  .4
 .كتحديد االستنتاجات .5
 فالخاتمة.   .6

 

 

 محددات المشلكلة 

ما مفهوم التسول 
 ؟ اسبابه ودوافعه 

  المنهج المستخدم

هل التسول غاٌة 
للعٌش ام مهن 

؟ٌمارسونها   

متسول تعمثرهم  ٕٓ:العٌنة
سنة  ٩ٖ- ٕ٘مثبٌن   

: أدوات الدراسة 
 تلمقثبلة ، وتلمالحظة 

تلتسول ، : لمفاهٌم ت
دوتفعه ، تهم 

 تلحلول 

تحلٌل المعطٌات 
  والنتائج
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ف ا  الظمكاىر العالمية، ك  لحدإنيا أقديمة قدـ المجتمع االنساني ذاتو، كما ظاىرة التسكؿ     

ت خر، كقد أباحات تشكميا كاستمرارىا مف مجتمع آلليآنماطيا ك أكانت تختمؼ طبيعتيا ك 
كؿ كحرفة كنظاـ اجتماعي معترؼ بو، ككاف التس ىبعض المجتمعات في العصكر الكسط

يزىـ كتم كمعاشان  نيـ يمارسكف ىذه المينة كيتـ منحيـ بيتان ى أعم فراد رسميان يتـ تسجيؿ األ
بو حككمات ىذه ، كفي عصر النيضة شاع ىذا النظاـ كاعترفت شارات لمتعرؼ عمييـ
 1لمبقاء. لخر أسبانيا كالمكسيؾ لعجزىا عف منحيـ كسيمة إالمجتمعات كما في 

 ما كالسؤؿ، كاستعطى، سأؿ أم  "سكؿ" مصدر مف مشتقة كممة التسكؿ .تعريؼ التسوؿ :1
 2.الركاية عصر بعد قديما الناس استعممو مكلد تعبير فيك كيطمب، يسأؿ

في بعض الببلد جنحة يعاقب  ، كيعتبرصدقة مف االفراد في الطرؽ العامةيعني طمب الك 
، كيككف ك اذا كاف التسكؿ فيو اجبار لممتصدؽأعمييا، اذا كاف المتسكؿ صحيح البدف، 

 3حيث تكجد مؤسسات خيرية . يضان أ كران ظمح
لناس مينة كحرفة يعتادىا المتسكؿ، ، أم جعؿ التسكؿ كسؤاؿ اامتيافنو أ ىعم يضان أكيعرؼ 

ك لحاجة معينة ثـ أك مرتيف أالقيد يخرج مف يطمب الناس لمرة  فعميا كبيذا ىكيستمر عم
 .4 ، كما سنبينو الحقان ينتيي
 المارة مف المادية المساعدة كطمب العامة الطريؽ في الكقكؼ "بأنو التسوؿ يعرؼ مف كىناؾ

 عرض أك لغيره، الخدمة بأداء التظاىر أك االدعاء أك العمكمية األماكف أك المحاؿ مف أك
 في المبيت أك التسكؿ، إلخفاء شعارا تتخذ التي األعماؿ مف بعمؿ القياـ أك بميكانية العاب

 أك العاىات أك بالجركح اإلصابات استغبلؿ ككذلؾ كالمنازؿ، المساجد كبجكار الطرقات
 .5الجميكر" عطؼ الكتساب الغش كسائؿ مف اخرل كسيمة أم استعماؿ

 .اسباب التسوؿ : 2
 :سباب لمتسكؿ كىيأىناؾ عدة 

                                                           
1
ص  – 1929 –تلقثهرة  –مطبعة تلكتج  –ومدنهث وبالدهث تلقدٌمة تلشهٌرة  –خطط تلتوفٌقٌة تلجدٌدة لمصر تلقثهرة علً مبثرك أ تل -  

114.113. 
2
 .465ص -1979 سنة -مصر -القاىرة -المعارؼ دار  - الكسيط المعجـ-كآخركف الزيات -  

3
  46ص  -1982 –بٌروت  –مكتبة لبنثن  –معجم تلمصطلحثت تلعلوم تالجتمثعٌة  –تحمد زكً بدوي   -  

4
 –بٌروت  -تلمكتبة تلعلمٌة   –مختثر تلصحثح  –تلمصبثح فً ؼرٌج تلشرح تلكبٌر للرتفعً  –أحمد بن محمد بن علً تلمقري تلفٌومً  -  

 .462ص  – 1469
5
 . 4ص ، 1986 سنة مصر، القاىرة، نشر، دار دكف مكافحتيا، كمعكقات التسكؿ ظاىرة :سريع أبك محمد -  
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 كيقصد بيا تمؾ الفئات التي ال تكجد باالساس الشباع احتياجاتيا  :الفقر والبطالة
االساسية بالقدر الكافي الذم يضمف ليا حياة امنة كمستقرة ، كتعني ايضا الفئات 

التي تعيش في ظركؼ صعبة الفئات التي تعجز عف الحصكؿ عمي المحركمة اك 
 1. حاجاتيا كعادة ما يتعرض ليذا الحرماف الفئات المستضعفة في المجتمع

السكاف  مف المجمكعاتك  العائبلت  األفراد ":يمي بما الفقر :توسند Towsendكما عرؼ 
 مف أنكاع عمى لمحصكؿ المكارد نقص مف تعاني عندما فقيرة أنيا عمييا يطمؽ أف يمكف التي

 كاالحتياجات الحياة في المبلئمة الظركؼ عمى الحصكؿك  األنشطة في المشاركةك  التغذية
 2"معيشتيـ بيا ترتبط البلتي كالمجتمعات لؤلفراد لبلستيبلؾ كالبلزمة األساسية

..الخ ىك الدافع مف كالنسؿ.الشرب كاألك كؿ " األنظريتو الحاجاتكىذا ما ذكر ماسمك في 
 .3التسكؿ  ىإلاألساسي لمخركج 

 أجؿ كمف الكثرة، أجؿ مف الماؿ الناس المتسكؿ يسأؿ أف باالستكثار؛ كنقصد :رااالستكث 
 أجؿ مف ىي إنما باإلنساف؛ ألمت حاجة أجؿ مف كالتسكؿ السؤاؿ فميس غنيا، يصبح أف

قكلو  خبلؿ مف الدافع كىذا السبب، ىذا إلى الشرع أشار كقد كتكثيره، كجمعو الماؿ، زيادة
 4"  جمران  يسأؿ فإنما ،تكثران  أمكاليـ صمى ا عميو كسمـ " مف يسأؿ الناس

 يخص فيما خاصة األسعار كلييب المعيشة غبلء مع إف :تالحاجيا وأسعار المعيشة غبلء
 رمؽ سد اجؿ مف التسكؿ إلى لمجكء الفقيرة كاألسر باألفراد تدفع األساسية، الحاجيات
 العيش.
 ىذه كانتشار لظيكر الدكافع مف التسكؿ فعؿ سيكلة : تعدٌ وسيمة سريعة لجني الماؿ 

 يتطمب ال الفعؿ كىذا التسكؿ، فعؿ في كبيرا جيدا يبذؿ ال المتسكؿ إف إذ الظاىرة،
 مجيكد. أم ببل الماؿ تدر مينة فيك مستمزمات،

 األسباب مف كاالجتماعية األسرية، المشاكؿ تعدٌ : واالجتماعية األسرية المشاكؿ 
 أسرم تفكؾ مف عنيا ينتج كما األسرة، في تحدث فالمشاكؿ التي لمتسكؿ، المعاصرة

                                                           
1
 .11ص – 2011 -تلمكتج تلجثمعً تلحدي –تلفبثت تلخثصة  –محمد سٌد تحمد فهمً  -  

2
 ص ، 2004 سنة الجزائر، قسنطينة، ، منتكرم جامعة المدينة، ك اإلنساف مخبر الرسمي، غير كاالقتصاد العكلمة :آخركف ك قيرة إسماعيؿ - 

123. 
 لممكتبات، العامة اإلدارة ىكانة، المطيؼ عبد كليد ، رت .الناس إلدارة التطبيقي السمكؾ عمـ مدخؿ اإلشراؼ، : جرام – ؿ جيرل -  3

 219 .ص ، 1988 ، ط ب ، الرياض
4
 .72ص  – 2،ج105حدٌث رقم  –بثج كرتهة تلمسؤلة للنثس  –كتثج تلزكثة  –صحٌح مسلم  –مسلم   -   
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 تحدث التي كاألزمات االجتماعية المشاكؿ أف كما كاالستجداء، التسكؿ لممارسة دكافع كميا
 1التسكؿ. ظاىرة لزيادة دكافع ىي

 السبب كىذا: مينة التسوؿ وجعؿ الحرفة ىذه المجتمع أبناء مف معينة فئة امتياف 
 جعمت التسكؿ المجتمع مف معينة فئة ىناؾ إف حيث المعاصرة لمتسكؿ، األسباب مف

 عمييا أطفاليـ فيعممكف الرزؽ، كسيمة لكسب عمييا،كىي يعتاشكف مينة كاالستجداء
 2.عندىـ كعرؼ متأصؿ عادة أصبحت حتى جيؿ، بعد جيبل الصغر، كيتكارثكنيا منذ

  مف جحيـ الحرب الدامي كالمعارؾ كالقصؼ  اليركب :وعدـ االستقرارالحروب
ضكع الجنكني لمعائبلت أم الفرار مف جحيـ الحرب إلى جحيـ المأساة كبالتالي الخ

 .الي التسكؿ ىك المخرج الكحيد
 : الدراسة الميدانية

في تعتمد ىذه الكرقة البحثية عمي تحميؿ معطيات التحقيؽ الميداني الذم قمنا بو 
حكؿ المتسكليف السكرييف في الجزائر حيث شممت الدراسة عينة مف  2016 مارس

، كف مختمفة كغالبيتيا عند المساجدالمتسكليف "ذككرا كايناث" بمدينة تممساف في اما
، عند اماكف العمـ خاصة الجامعات،....الخ تتككف عينة التحقيؽ ب الطرقاتكمفترؽ 

كرة الثمج" كسميت ىذه الطريقة بكرة الثمج متسكؿ كمتسكلة كجدت عف طريؽ " 20
الصفات  ىي اف نجد المبحكث االكؿ كىك الذم يكجينا الي الميحكث الثاني بنفس 

المبحكث الثالث كىكذا حتي تصبح لدينا مجمكعة مف  ىكالمبحكث الثاني يشير ال
 المبحكثيف كىـ عينة الدراسة ".

خرم كتحدد لنا مكانيا ككقت التي حيث كانت كؿ حالة متسكلة  تكجينا الي حالة ا 
 نجدىا فيو اؿ غير ذلؾ. 

كقد اجرينا المقاببلت مع المتسكلكف ككانت المقابمة الكاحدة تستغرؽ حكالي ساعة اك 
ساعة كنصؼ كاممة عمي حسب المبحكثيف كرغبتيـ في التكاصؿ معنا كاداللنا 

 12داء عند الساعة بالمعمكمات الشخصية ككانت معظـ اكقات المقابمة في اكقات الغ

                                                           
 .78 ص ،األردف في لممتسوليف واالقتصادية االجتماعية الخصائص ر،ك الم ميا -  1
2
 3عدد –المجمة االردنية في الدراسات االسبلمية  -ظاىرة التسكؿ كأثارىا كطرؽ عبلجيا في الفقو اإلسبلمي -عمي عكدة الشرفات  -  

 .4ص  –االردف  – 2014 -
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زكاال .غير اف بعضيـ كانكا خائفيف مف المقابمة فمـ يصرحكا  14حتي الساعة 
ببعض االمكر بؿ استنتجتيا الباحثة مف خبلؿ مبلحضتيـ مف بعيد ، كذلؾ نظرا 

 لحساسية المكقؼ .
تيدؼ ىذه الدراسة الي تسميط الضكء عمي ظاىرة التسكؿ كالخصائص العامة المميزة 

لخ، كمعرفة اسباب كدكافع ...اة سكاء مف الناحية االقتصادية كاالجتماعيةالشريحليذه 
درة في معالجتيا عمى مستكم ، فاف ىناؾ نالتسكؿ، فرغـ أىمية المشكمة كشيكعيا

 .البحث
  : الخصائص العامة 
تشير نتائج التحقيؽ الى اف فئة المتسكليف بمدينة تممساف يتميزكف بالشبابية  

سنة كحد اعمي ، أم اف معظميـ في  40سنة حتي 19عمارىـ بيف حيث تتراكح ا
سف النضج اجتماعيا كمينيا،اضافة الي اف كؿ المتسكليف يمتازكف بصحة جيدة 
تسمح ليـ بمزاكلة أم حرفة اك مينة اال حالة كاحدة ىي امرأة ارممة كلدييا طفؿ 

كلكف متزكجكف تعاني مف مرض السكر.اما بالنسبة لمحالةالمدنية فغالبية المتس
متسكؿ الباقيف منيـ مف لدييـ اطفاؿ  11% كىي الفئة الغالبة اما 15بنسبة 

مبحكثيف متزكجكف كليس ليـ أكالد فنظرا  4يتكاجدكف معيـ باماكف التسكؿ بينما 
 الفئة كما اف 1لمحالة المزرية التي يعيشكنيا جعمت منيـ يتفادكف االنجاب،

 5كاحدة كىذا يعني انيـ حديثي الميبلد ك ما بيف سنة أعمارىـ تقع األطفاؿ 
 سنكات. 

 الخصائص االجتماعية لممتسولوف

                                                           
1
 www.raia.com الراية  جريدة -  
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. 
 .الت النساء العازبات تفكؽ الرجاؿف نسبة المتسك أغير 

ـ في بمدىـ االصمي المبحكثيف لـ يكاصمكا تعميمي ةغمبيألممستكم التعميمي فاف ما بالنسبة أ
 شيادات تساعدىـ في ممارسة كظائؼ تساعدىـ عمي العيش. ىكلـ يحصمكا عم

 : ماكف التسوؿأ
 ماكف التسكؿ كانتشار ىذه الفئة في:أتعتبر 

 
 

المتزوجون 
 بنسبة 

ٔ٘% 

 غٌر متزوجون  
 %٘بنسبة 

 الحالة المدنٌة للمتسولون 

1er
trim.

 أماكن تسول الالجئٌن السورٌن بمدٌنة تلمسان 

 عند تلطرقثت 

 عند تلجثمعثت 

 عند تلمسثجد 
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 بإظيار ما بالنسبة لمعبارات التسكؿ فيناؾ بعض المتسكليف مف يستعممكف االلفاظ، السؤاؿأ
ليس لديو  منقطع الجئ بأنو الشخص يدعي كاف ،أحيانان  بالبكاء المصاحب الممحة الحاجة
يا نا البلجئة مف سكر أختي أك أخي أ...ا يعينؾ  ، مثبللممساعدة العطاء فيطمب الماؿ

ختي ساعدني لكي أك أخي أأك  ا يفرج ىمؾ  .بنائي..احتاج لماؿ اشترم بو الحميب أل
رات ... كىناؾ مف يتسكؿ باإلشافي الشارع ىبقأال سا  قطف فيو ك أيجار بالمكاف الذم دفع اإلأ

البسة تقميدية كاإليماءات التي تدؿ عمي الحالة المزرية ليـ حيث يفترشكف االرض كيمبسكف 
طفاىـ يحكمكف حكليـ بمباس مقطع، مما يجؿ أك أرضع  يدييـ أطفاؿأمتسخة حامميف بيف 

شراء الحميب الفرد منا يقشعر قمكبيـ ليذه الحالة كيالتالي يتصدقكف ليـ سكاءا بالماؿ اك 
 .ك غير ذلؾأ كاالدكية

ف سبب أ ذلؾ .نا البلجئة مف سكريا طالبة العكفأ :ما الفئة االخرم تكتفي بكتابة الفتةأ
يف مف تسكليـ ىي الحركب كماخمفتو مف اثار سمبية مادية كمعنكية فمجؤكا الى الجزائر ىارب

 .جؿ البقاءأجحيـ الحرب نحك التسكؿ مف 
 :بعض الميزات االقتصادية

لممتسكليف السكرييف فقد  االقتصادية الكضعية تطبع التي المؤشراتبعض  نعرض سكؼ 
 كاف سؤالنا لممبحكثيف ىك كـ تجنيف في اليكـ ؟

دج حتي  10000فاختمفت االجكبة فمنيـ مف ذكرت انيا في اخر اليـك تككف في يدىا 
اكرك في اليكـ خاصة االميات التي تحممف اطفاليـ ككادني حد  100أم مايقارب  15000
دج ، الما بعض المبحكثيف فكانت اجاباتيـ اف المدخكؿ اليكمي يتراكح مابيف  8000تجني 
دج كىذا كادني حد كىذا المبمغ يعتبر مبمغ جيد جدا فحتي االطار  7500دج ك 5000

 دج في اليكـ رغـ ىيبتو كمكانتو االجتماعية، بيذا 10000الصناعي في الجزائر ال يجني 
التحقيؽ دراسةميدانية اجراىا العنصر العياشي حكؿ االطارات الصناعية  نتائج تشير د،دالص
 "د ألفاسي" الفكالذ ة مؤسس إطارات أجكر أف  2001سنة 
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 مما أقصي في الشير كليس يكميا ، كحد دج 40000 ك أدنى كحد دج 13000 بيف تتراكح
 متدني كلمست عف يعبر مؤشر كىذا .ج د 19.710 ز يتجاك ال األجكر متكسط أف يعني

 ،كمستكم عاؿ بالنسبة لممتسكلكف . 1جدا لبلطارات
 ؟مطركح : فيما تنفقكف ىذه االمكاؿما بالنسبة لمسؤاؿ الأ

لتي تقدر بحكالي بيف الكراء في الفنادؽ كالسكنات كا ف نفقاتيـ ماأجابات المبحكثيف إفكانت 
2500 ، ، بيكت منحكىـ اياىا بعض المحسنيف ما البعض االخر فيعيشكف  فيأدج في اليـك

 فرص ككذلؾما اف ىناؾ اما باقي الماؿ فيصرؼ في االكؿ كالشرب كشراء بعض المبلبس 
 االدخار ايضا كىذه عند بعض الحاالت .

ة التسكؿ سمار م فأجاباتيـ إكانت  غمبيـأف إعف العمؿ ف بحث ىؤالء الفئة ىما بالنسبة الأ
ما البعض أنكنو يمبي كؿ الحاجيات عكس العمؿ، كالماؿ الذيف يج ،حسف مف ممارسة العمؿأ

 3ذكرت المبحكثة رقـ ، كما حسف ليـأفالعمؿ  مناسبان  عمبلن  اجاباتيـ اذا كجدك إخر فكانت اآل
 ..."  ىالعميا خير مف اليد السفمفسأعمؿ ....فاليد  عمبلن  تف كجدإفي قكليا " 

 :طرؽ معالجة التسوؿ
 الكفيمة الطرؽ ككضع بؿ كتحريمو عنو بالنيي يكتؼ كلـ التسكؿ، عف اإلسبلـ نيى .1

 :يأتي ما اإلسبلـ في التسكؿ ظاىرة عبلج طرؽ كمف الظاىرة، ىذه لمعالجة
سأؿ الناس  قاؿ:" مف النبي أنو عف ركم فقد الفعؿ بيذا القياـ عمى األخركم العقاب ترتب 

 الناس يسأؿ الرجؿ عميو كسمـ :" مايزاؿ كقكلو صمى ا " فانما يسأؿ جمران  امكاليـ تكثران 
  2لحـ". مزعة كجيو في القيامة كليس يكـ يأتي حتى
 خاصة تتكفؿ مؤسسة ضمف األسر مف المحركميف المتسكليف األطفاؿ إدماج ضركرة .2

 برعايتيـ.
 يجاد فرص عمؿ مناسبة ليؤالء المتسكليف .إ .3
 كمعنكيا.فتح مراكز تستقبؿ ىذه الفئة كتتكفؿ بيـ ماديا  .4

 بعرض المتسكلكف، حيؿ عميو ال تنطكم فطنان  يقظان  يككف أف المسمـ اإلنساف عمى إف
 .اإلنساف عطؼ التي تستدر كالعبارات المزيفة، األكراؽ كاستخداـ العاىات المصطنعة،

                                                           
1
 –تلجزتبر  –وهرتن  –مركز تلبحوث تالنتروبولوجٌة  –تتلنخبة  تلصنثعٌة  فً تلجزتبر درتسة مٌدتنٌة بمصنع تلحجثر  –عنصر تلعٌثشً  -  

 10ص  2001
2
 760ص  –مرجع سبق ذكره  -صحٌح مسلم -مسلم-  
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ككما تعكدنا في كٌؿ مشكمة مجتمعية نكاجييا نجد أٌف الحٌؿ مكجكد في ديننا  :خيركفي األ
الحنيؼ الذم لـ يترؾ أم أمر إال ككضع لو عبلج فالزكاة ىي التي تحمي مجتمعاتنا مف 
التسٌكؿ الذم سببو األساسٌي الفقر كالحاجة فمك أٌف كٌؿ شخص مقتدر أخرج زكاة مالو لما 

ضا ىؤالء البلجئكف  في ببلدنا كىذا الحاؿ الذم كاف عميو الناس كاف ىناؾ فقراء، كيستقر اي
فترة خبلفة سيدنا عمر بف الخطاب حتى الطير لـ يذيؽ الجكع في زمانو كىذا كاف ال يقتصر 
عمى المسمميف بؿ شمؿ النصارل كالييكد فجميع الناس عاشت في اكتفاء دكف الحاجة لطمب 

 .العكف مف اآلخريف
 :المصادر والمراجع 
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 السورييف البلجئيف مسألة مف المتحدة الواليات موقؼ
 العراؽ- البيضاني سعيد إبراىيـ :الدكتور األستاذ

 العراؽ -عمي  حسيف ناىدة :الدكتورة األستاذ
 

 العربية بالمغة ممخص
 ربعةأ تناكلت كقد تركيا، في السكرييف البلجئيف لةمسأ مف مريكياأل المكقؼ عنكاف تحمؿ البحثية الكرقة

 كتطكرات البلجئيف حجـ تعكس التي حصائياتكاإل رقاـاأل لىإ شارةاإل تمت كؿاأل المحكر في محاكر،
 السكرييف البلجئيف زمةأ تداعيات الثاني المحكر كفي. السكرية زمةلؤل سنكاتال خبلؿ كتدفقيـ عدادىـأ

 البحثية الكرقة تناكلت الثالث المحكر كفي تركيا، في كالداخمية كاالقتصادية السياسية كضاعاأل عمى
 تدفؽ ازداد ذإ الركسي، المكقؼ ثيرتأ عف فضبلن  بالتحديد، كرباأ عمى الدكلية العبلقات مجاؿ في التصعيد

 تحقيؽ عمى السكرم النظاـ كقدرة داعش عمى الركسية العسكرية العمميات ثرإ عمى السكرييف المياجريف
 عمى زمةاأل ىذه تداعيات عمى البحثية الكرقة ركزت الرابع المحكر كفي. االرض عمى كنجاحات تطكرات
 . مريكيةأ بحكث كمراكز ابتٌ كي  نظر كجية مف زمةاأل ىذه كقراءة مريكي،األ المكقؼ

 

Abstract 

The research paper, titled the US position on the issue of Syrian refugees in 

Turkey, has dealt with four axes, the first axis has reference to figures and 

statistics that reflect the size of the refugees and developments groomed and 

flow back through the years of the Syrian crisis. In the second axis repercussions 

of the Syrian refugee crisis on the political, economic and internal situation in 

Turkey, in a paper addressed the escalation in the field of international relations 

in Europe in particular, as well as the influence of the Russian position, as it 

increased the Syrians immigrants flocked to the impact of Russian military 

operations on ISSI and the ability of the Syrian regime on developments and 

achieved successes on the ground. In the fourth axis research paper focused on 

the consequences of this crisis on the US position, read this crisis from the 

perspective of a book and a US research centers. 

 
 البحث مقدمة

 التي القضايا برزأ مف سكريا في الحرب نتيجة تركيا لىإ تدفقكا الذيف السكرييف البلجئيف قضية تعد
 التركي الداخؿ عمى كتداعيات ثاران آ ترؾ المستمر كتدفقيـ عدادىـأ تزايد ذإ الدكلي، كالمجتمع تركيا جيتاك 

 دكؿ مع تركيا سياسة عمى انعكست ثارىاآ فأ عف فضبلن  السياسي، فالشأ كعمـك التركي كاالقتصاد
 .نفسيـأ السكرييف المياجريف عمى كاالجتماعية االقتصادية ثارىاآ عمى زيادة بو، ثرةكالمتأ المعنية الجكار
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 البلجئيف زمةأ ثيراتتأ عف البحث طارإ في ان ميم ان محكر  تعالج يديناأ بيف التي البحثية الكرقة فإف لذلؾ
 كتابات خبلؿ كمف مريكيةأ نظر كجية مف لةالمسأ ىذه بتناكؿ المتعمقة كىي تركيا، عمى السكرييف
عبر ، إذ ركزت الدراسة عمى كجيات النظر التي مريكيةأ بحكث كمراكزأ باحثيف نظر ككجيات كمكاقؼ

 مريكيةاأل التركية العبلقات عمى لةالمسأ ىذه ثيرتأ عف فضبلن  ،عنيا الباحثكف كالخبراء في معيد كاشنطف
 . منيا مريكياأل كالمكقؼ

 تركيا لىإ السورييف المياجريف عدد تطور عف حصائياتوا   رقاـأ/ والً أ
بسبب أعماؿ الجئ سكرم  8500ما يزيد عف مع بدايات األزمة في سكريا  2011عاـ لى تركيا إتدفؽ 
إلى أف تككف ىناؾ تدفقات إضافية لبلجئيف تشير التقارير كانت كمع استمرار األزمة في سكريا، ، العنؼ

 1كسكؼ تككف تبعات ذلؾ خطيرة عمى الكاليات المتحدة كسكريا كتركيا كالمنطقة. ،محتممة السكرييف
 ،الكثير مف البلجئيف إلى تركيا كحمب شماؿ غرب سكريا فر  افظتي إدلب مع تصاعد حدة القتاؿ في مح

كجنكب تركيا ىك الكجية المعتادة ليؤالء البلجئيف حيث تربط الكثير منيـ عبلقة قرابة بأتراؾ عرب في 
 كاف 2012كحتى أيمكؿ عاـ محافظة ىاتام )الكاقعة بيف سكريا كساحؿ البحر المتكسط( كمناطؽ أخرل. 

زيادة  2012عاـ كقد شيد شير آب/أغسطس  ،سكريان في معسكرات الجئيف تركية 80000يعيش حكالي 
حالة في اليكـ أثناء ذركة  5000مثيرة بشكؿ خاص في عدد حاالت العبكر التي تـ تسجيميا بكاقع 

فيديف مف سكريان قد سافركا إلى تركيا بشكؿ قانكني مست 50000كتقدر أنقرة أيضان أف حكالي  التدفؽ.
سياسة إلغاء التأشيرة التي تسمح ليـ بالبقاء في الببلد لمدة تصؿ إلى تسعيف يكمان. كقد تخطى الكثيركف 

 2منيـ الحد القانكني إلقامتو.
، إف تدفؽ البلجئيف الكبير إلى تركيا فرض تحديات أمنية كاالتجاه نحك إغبلؽ الحدكد كالمعابر الحدكدية

، فقد زادت ىذه الخطكة مف مدة انتظار الدخكؿ مما أدل جئيف السكرييفس ذلؾ عمى كضع البلمما انعك
نشاء معسكرات فعمية ىناؾ. كفي   5إلى زيادة تكدس البلجئيف عمى الجانب السكرم مف الحدكد كا 

تدعك  تركياكقد ظمت ، سكريان بيذه الطريقة 10000خي ـ ما يقدر بنحك  2012عاـ أيمكؿ/سبتمبر 
إدراؾ ىذه الحقائؽ الناشئة عمى األرض كدعـ مناطؽ آمنة لبلجئيف في األراضي المجتمع الدكلي إلى 

السكرية. كقد تجاىؿ البيت األبيض ىذا الطمب قائبلن "لقد انصب تركيزنا عمى مساعدة تركيا كدعميا 
 3لتككف قادرة عمى استيعاب عدد البلجئيف الذم تستطيع أف تسكسو عمى طرفيا الحدكدم."

إف عدد األشخاص الذيف يحتاجكف إلى ذ ممياجريف السكرييف في داخؿ سكريا، إرل لخأكىناؾ معاناة 
 اـ المتحدة إلى أف ىناؾ نحك مميكنمساعدات إنسانية عاجمة داخؿ سكريا ىك أكبر مف ذلؾ. كتقٌدر األم

. إلى أف العدد الحقيقي ىك أعمى مف ذلؾ قد أشارتشخص مشرديف داخميان؛ كىناؾ تقديرات مكثكقة أخرل 

                                                           
1
 .2011 ٌونٌو/حزٌرتن 14 ، وتشنطن معهد ، چثؼثپتثي سونر و تثبلر. جٌه أندرو ، تركٌث إلى تلسورٌٌن تلالجبٌن تدفق تبعثت 
2
 .2012 سبتمبر/أٌلول 13 ، وتشنطن معهد ، چثؼثپتثي سونر ، تلسورٌة تلتركٌة تلحدود على تَمنة تلمالذتت رقعة توسع 
3
 .2012 سبتمبر/أٌلول 13 ، وتشنطن معهد ، چثؼثپتثي سونر ، تلسورٌة تلتركٌة تلحدود على تَمنة تلمالذتت رقعة توسع 
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ىناؾ مميكني سكرم آخريف ال يزالكف في منازليـ كييعتقد أنيـ بحاجة إلى الغذاء كالكقكد كالدعـ  ككاف
 1الطبي كغير ذلؾ مف المساعدات اإلنسانية الطارئة.

سكرم في ثبلثة عشر مخيـ لبلجئيف كاثنيف مف  163,000إيكاء  لجر  2013في كانكف الثاني عاـ 
أماكف لئلقامة عمى المدل الطكيؿ كالرعاية الصحية  تركياركيا. كتكفر ليـ مراكز االستقباؿ المؤقتة في ت

مميكف  40كفرص التعميـ؛ ككفقان لنائب رئيس الكزراء عمي باباجاف، إف ىذه المساعدة تكمؼ تركيا حكالي 
و مف تدفؽ البلجئيف، أنشأت أنقرة "نظاـ حماية مؤقت" استنادان إلى تكجي ، كنتيجة الستمراردكالر شيريان 

كيتطمب ىذا التكجيو التزاـ تركيا بضماف حقكؽ اإلقامة المؤقتة  ،االتحاد األكركبي بشأف التشريد الجماعي
كالحصكؿ عمى الخدمات األساسية، لكنو ال يسمح لمكافديف السكرييف بالكصكؿ إلى نظاـ المجكء الذم 

و ال يشمؿ حؽ العمؿ. كبناء عمى يكفره "مكتب المفكض السامي لؤلمـ المتحدة لشؤكف البلجئيف"، كما أن
ذلؾ، تكفر أنقرة المجكء المؤقت ألم شخص يعبر الحدكد دكف جكاز سفر، كلكف عمى ىؤالء األشخاص 

كقد ذكرت التقارير أف العديد مف السكرييف نجحكا في التغمب  ،أف يكافقكا عمى اإلقامة في مخيـ لبلجئيف
عمى ىذا الشرط  بعبكرىـ الحدكد بطريقة غير مشركعة، بينما دخؿ البعض اآلخر بجكاز سفر لكنيـ 

جماالن، يقدر بأف ]حكالي[ سكرم قد   70,000تجاكزكا المدة المتاحة إلقامتيـ التي أمدىا ثبلثة أشير. )كا 
 .2012ككانت ىذه التقديرات لغاية نياية عاـ  2سفر لدخكؿ تركيا(.استخدمكا كثائؽ 
مميكف  1.5إلى  الحرب في سكرياكصؿ عدد السكرييف الذيف دخمكا تركيا ىربان مف  2014كحتى اكتكبر 

عمى مدينة ككباني المحاصرة  2014أيمكؿ/سبتمبر  18بتاريخ  داعشكبعد االعتداء الذم شنتو  ، شخص
ألؼ سكرم إضافي نحك تركيا.  150ية التركية كالتي تقع تحت سيطرة األكراد، عبر عمى الحدكد السكر 

بالمائة مف عدد  20يشكمكف حكالي  إذتركز ىؤالء البلجئكف بمعظميـ في محافظات تركيا الجنكبية، ك 
مميار دكالر عمى مدل  3قدمت ليـ أنقرة الرعاية في إطار دعـ دكلي محدكد، فأنفقت أكثر مف  ،السكاف

كبالتالي تستحؽ ىذه الجيكد المزيد مف الثناء  2014حتى عاـ  2011الممتدة مف عاـ السنكات الثبلث 
 مف جانب كاشنطف.

كقد أدل تدفؽ البلجئيف إلى بركز ضغكط اجتماعية كاقتصادية، ال سيما في المحافظات الجنكبية، مثؿ 
البلجئيف المستمر فييا. كنظران إلى كيرماف ماراس كغازم عنتاب، التي شيدت أعماؿ شغب ضد كجكد 

، اقترحت تركيا اتخاذ أنو مف المستبعد أف يعكد البلجئكف إلى بمدىـ عمى المدل القصير أك المتكسط
يمكف أف يأكم إلييا تدابير أخرل لمتخفيؼ مف التكترات المحمية، تتمثؿ بإيجاد مبلذات آمنة داخؿ سكريا 

الجكم. كبينما تحاكؿ كاشنطف تأميف المزيد مف التعاكف في مكاجية ف في منطقة مف الحظر ك ىؤالء البلجئ
 3ىذه الفكرة ككرقة لممساكمة. تركيا، ستستخدـ «داعش»

                                                           
1
 . 2013 ٌنثٌر/تلثثنً كثنون 28، وتشنطن معهد ، تثبلر. جٌه أندرو و بولوك دٌفٌد ، وتسترتتٌجٌة أخالقٌة قضٌة: سورٌث فً تإلنسثنٌة تألزمة 
2
 .2013 ٌنثٌر/تلثثنً كثنون 29 ، وتشنطن معهد ، چثؼثپتثي سونر ، متوقعة ؼٌر بطرق تركٌث على تإثر سورٌث فً تلحرج 
3
 .2014 أكتوبر/تألول تشرٌن 1 ، وتشنطن معهد ، چثؼثپتثي سونر ، سورٌث تجثه تلسٌثسة على ستصوت تركٌث 
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تقدر أرقاـ ، ك النتائج الكبيرة كالخطيرة التي أفرزتيا األزمة السكرية لة البلجئيف السكرييف مفإذ تعد مسأ
بحكالي ستة مبلييف، ما بيف الجئ كنازح يعانكف ظركفنا  2014ذار آالبلجئيف الفاريف مف سكريا حتى 

، نتيجة الصعكبة في لدكؿ المستقبمة ليـ ضغكطنا ىائمةا عف ذلؾ تعاني فضبلن إنسانية غاية في الصعكبة، 
يمثؿ ضغطنا عمى الخدمات االجتماعية كاالقتصادية التي جعؿ ذلؾ استيعاب ىذه األعداد الضخمة، ما 

األكضاع االجتماعية كقد تجاكزت تأثيرات المجكء الجماعي السمبية عمى  1جئيف.تقدميا تمؾ الدكؿ لبل
عمى االستقرار السياسي كاألمني  بللويمقي بظكاالقتصادية لتشمؿ األكضاع السياسية كاألمنية، كىك ما 

 لتمؾ الدكؿ.
 حزيرافدر في في تقريرىا الصا المفوضية العميا لشئوف البلجئيف التابعة لؤلمـ المتحدةكقد كصفت 

أكبر كارثة إنسانية في األزمنة  زمة البلجئيف السكرييفأ مف العاـ نفسو بأف كانكف االكؿكحتى  2013
 2.3مبلييف سكرم قد أجبركا عمى مغادرة منازليـ تمكف حكالي  6تشير األرقاـ إلى أف حكالي ك الحديثة 

األطفاؿ(؛ مف عبكر الحدكد إلى دكؿ % منيـ مف  52مميكف منيـ، كىـ المسجمكف في جداكؿ المفكضية )
% مف البلجئيف، 97استقبمت حكالي  كىذه الدكؿ مجتمعةالجكار، كبالتحديد األردف كلبناف كتركيا كالعراؽ، 

مبلييف شخص مف  4.25، كما تـ تصنيؼ ما ال يقؿ عف 2013 كانكف االكؿبحمكؿ التاسع مف 
 2النازحيف داخميًّا.

مميكف سكرم في البمداف المجاكرة، مقابؿ  4.6لؤلمـ المتحدة لشؤكف البلجئيف" سجمت "المفكضية السامية 
. كحتى ىذا العدد الكبير ال يبرز حجـ المشكمة ألف نسبة مف 2015مميكف في كانكف الثاني/ يناير  3.3

تشير أرقاـ "المفكضية ، ك  السكرييف، كليس جميعيـ، تتقدـ بطمب رسمي لمحصكؿ عمى حؽ المجكء
لؤلمـ المتحدة لشؤكف البلجئيف" إلى أف تركيا تحممت الجزء األكبر مف التدفؽ اآلخذ في االزدياد  السامية

كانكف الثاني  1,070,000. فعدد البلجئيف المسجميف انخفض في الكاقع في لبناف )2015منذ عاـ 
(، كفي األردف )انخفض 2015في كانكف الثاني/ يناير  1,146,000 ، في حيف كاف2016

(، في حيف شيد العراؽ 123,500 إلى 138,000( كمصر )انخفض مف623,000 إلى 33,0006 مف
. كمع ذلؾ، لـ يعد ىؤالء إلى سكريا، كلكنيـ سافركا إلى 245,000) إلى 234,000 زيادة طفيفة )مف

 1.5أكركبا عبر تركيا عف طريؽ البر أك البحر أك الجك. كنتيجة لذلؾ، ارتفع عدد البلجئيف في أنقرة مف 
 .2016في كانكف الثاني مميكف  2.5إلى  2015مميكف في كانكف الثاني/ يناير 

مف أجؿ الحصكؿ عمى المزيد مف المساعدة  كبشاف المبالغة التي يشار الييا في ذكر اعداد المياجريف 
أف إحصاءات رسمية أخرل تقمؿ مف نسبة ىذه الزيادة، ألف العديد مف البلجئيف  اذ ، مف االتحاد األكركبي

الذيف سجمكا أنفسيـ في دكؿ الشرؽ األكسط قد انتقمكا إلى أكركبا بسرعة كبيرة بحيث أف الحككمات 
                                                           

، غياب المسئكلية الدكلية: تأثيرات أزمة البلجئيف السكرييف في الشرؽ األكسط ، السياسة الدكلية    صافيناز محمد أحمد 1
                                                                                    .2014مارس  26،

 تلمصدر نفســه . 2
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مميكنا  سكرييف الذيف دخمكا تركياف عدد الإكعمكمان ف1المضيفة األكلية لـ تتمكف بعد مف إزالتيـ مف قكائميا.
كبالتالي فاف ىذه االرقاـ  2.، كفي اكقات سابقة قد تجاكز ىذا الرقـ 2015عاـ  ءحصامياجر حسب إ

كاالحصائيات تشير إلى أف تركيا تحممت العبء األكبر في استضافة البلجئيف السكرييف، كانو مع 
 . 2016عاـ كمطمع  2015استمرار الحرب في سكريا ازداد تدفقيـ ككصؿ الذركة في نياية عاـ 

 عف فضبل تركيا، عمى كاقتصادية امنية تداعيات الى ادل المتزايد السكرييف البلجئيف تدفؽ فاف اذف
 التنسيؽ فاف لذلؾ بذلؾ، فمعنيك  االمريكاف فاف كبالتالي كالدكلية، االقميمية العبلقات عمى ثيراتياتأ

 مف المعارضة مع كالتعامؿ جية مف اليجرة مخاطر بيف المعادلة تنظيـ في ميما كاف التركي االمريكي
 . خرلأ جية

 التركية الحدود عمى البلجئيف لةمسأ ثانيا / تبعات
لتدفؽ البلجئيف السكرييف إلى تركيا تبعات مف خبلؿ السماح بدخكؿ زكار غير مرغكب فييـ إلى  كاف
التي يقطنيا األكراد في شماؿ منٌظـ جيدان في المناطؽ « حزب العماؿ الكردستاني»يشار إلى أف  ، اذتركيا

حزب »كما أف الفرع السكرم مف  ، سكريا عمى طكؿ الحدكد التركية، بما في ذلؾ في العزيز كالقامشمي
ىك فصيؿ متشدد يختار المجكء إلى العنؼ، فيما يعكؼ الفرع التركي عمى دمج نفسو « العماؿ الكردستاني

 في النظاـ السياسي التركي.
 االنتخابات في الكطني الكردم« حزب السبلـ كالديمقراطية»نائبان ينتمكف إلى  36ي دخؿ البرلماف الترك

، الذم يعمف تعاطفو العمني مع حزب العماؿ  2011 يكنيك/حزيراف 12 في أجريت التي األخيرة التركية
لى كالمتعاطفيف معو إ« حزب العماؿ الكردستاني»كفي حالة تدفؽ األعضاء المتشدديف مف ، الكردستاني

كتعد  تركيا، فقد يؤدم ذلؾ إلى إعادة تكجيو الحركة الكطنية الكردية في تركيا نحك اتخاذ مكقؼ عنيؼ.
ىذه التداعيات التي كانت متكقعة قد أثارت مخاكؼ كىكاجس تركيا بسبب األزمة السكرية عمكمان كمسألة 

 البلجئيف عمى كجو الخصكص.
الحككمة بقطع عبلقاتيا مع  أم العاـ التركي بحيث يطالبكما أف تدفؽ البلجئيف السكرييف قد يؤجج الر 

كبالنظر إلى الركابط العرقية المتداخمة عبر الحدكد التركية السكرية، فمف المرجح أف تككف  ،األسد
معرضة لضغط مف قبؿ العديد مف المكاطنيف األكراد ممف ليـ عائبلت عبر الجانب  الحككمة التركية

آثار متتابعة  ليايككف  الحرب عمى سكريا التي ركج ليا انيا حرب طائفية قدفضبل عف ذلؾ فاف  السكرم.
يتعيف عمى ك  عبر الحدكد، مما يخمؽ تكترات غير مرغكبة بيف السكاف العمكييف كالسنة داخؿ تركيا نفسيا.

ف المنطقة فيـ قد يغيرك  ،كاشنطف كأنقرة أف يكلكا اىتمامان بالبلجئيف السكرييف الذيف ينتقمكف إلى تركيا
 3التحكـ فييا. يا كمف المرجح أيضان أف ال يمكفالتنبؤ بالعديد من ال يمكفك بطرؽ جكىرية، 

                                                           
1
 .2016 شبثط 12 وتشنطن معهد ، بثلونش فثبرٌس ، أوروبث إلى قثدم تلسورٌٌن تلالجبٌن أزمة فً مث أسوأ 
2
 .2015 تلثثنً تشرٌن 2 ، وتشنطن معهد ، بثلونش فثبرٌس بثلتحدٌد؟، تَن لمثذت: أوروبث إلى تلسورٌٌن تلالجبٌن تدفق 
3
 .2011 ٌونٌو/حزٌرتن 14 ، وتشنطن معهد ، چثؼثپتثي سونر و تثبلر. جٌه أندرو ، تركٌث إلى تلسورٌٌن تلالجبٌن تدفق تبعثت 
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كفي دراسة قدمت مف احد خبراء معيد كاشنطف كمف خبلؿ االستعانة بربط تاريخي عزز الباحث كجية 
، 1946منذ عاـ انو  نظره اف تيديد داعش دفع تركيا الى تقكية عبلقاتيا مع الكاليات المتحدة ، فيقكؿ

عندما طالب جكزيؼ ستاليف بأف تتخمى أنقرة عف سيطرتيا عمى مضيؽ البكسفكر كعمى أراضو أخرل 
لصالح االتحاد السكفيتي. إف ذلؾ التيديد مف قبؿ مكسكك قد دفع أنقرة إلى إقامة عبلقة أكثر قربان مع 

، 1952شماؿ األطمسي" عاـ الكاليات المتحدة، األمر الذم أسفر عف عضكية تركيا في "حمؼ  . أما اليـك
أحمد داكد أكغمك ك ف أردكغاف أإذ  ، إلى تكجو تركيا بشكؿ مماثؿ نحك كاشنطف داعشفقد أدل تيديد 

يدركاف أف الكاليات المتحدة ىي الدكلة الكحيدة التي تممؾ أجيزة االستخبارات كالمعدات العسكرية 
  1الضركرية ليزيمة داعش عمى المدل الطكيؿ.

إذا استمر نمك ىذه الكانتكنات حجمان كعددان فإنيا سكؼ تزيد في تآكؿ األىمية العممية لمحدكد التركية 
السكرية، حيث تبدك أجزاء مف الحدكد بالفعؿ ضبابية كخاصة في المناطؽ التي تعيش فييا أغمبية سنية 

 تركي، كبالتالي فإف ىناؾ دالالت أمنية تيدد األمف العربية عمى جانبي الحدكد
كعمى الرغـ مف أف  ،أف معظـ البلجئيف المستضافيف في المناطؽ المذككرة أعبله ىـ مف العرب السنة إذ 

العرب السنة األتراؾ في ىاتام يرحبكف بيذا التطكر إال أف العمكييف العرب ىناؾ قد كجدكا أنفسيـ عمى 
خبلؼ متزايد مع البلجئيف مما يعكس االنشقاؽ العمكم السني في سكريا. كفي الحقيقة فإف الكثير مف 

د العمكم كيكرىكف خمؽ كانتكنات عربية سنية. العمكييف في تركيا يعارضكف سياسة أنقرة تجاه نظاـ األس
كربما تزيد الكانتكنات الجديدة أك الكبيرة الحجـ في إذكاء نار الفتنة الطائفية بما يجعؿ مف الصعب عمى 

 أنقرة اتباع سياسة تقكيض نظاـ األسد.
مجرد معبر تحديان طكيؿ األمد ألنيا رغـ ككنيا تشكؿ الضبابية المستمرة لمحدكد  فضبل عف ذلؾ فاف

لبلجئيف إال أف الحدكد المسامية يمكف أف تسمح في نياية المطاؼ لعناصر "حزب العماؿ الكردستاني"  
 2في سكريا بالتنقؿ بحرية بيف البمديف. متطرفيفبؿ كربما مقاتميف 

مف أف يؤدم العنؼ  تركيانظران لمعبلقات الديمكغرافية العميقة بيف جنكب تركيا كشماؿ سكريا، تخشى 
فتركيا ىي مكطف ألكثر مف  ، الطائفي في البمد المجاكر إلى تصدعات مكازية عمى الجبية الداخمية

نصؼ مميكف مف العمكييف العرب، الذيف يدينكف بنفس ديانة األسد، كمعظميـ يعيشكف في أقصى جنكب 
تمع ال يرتبط بصمة إقميـ ىاتام )يمقبكف أحيانان بػ "النصيرييف"، كيختمفكف عف العمكييف األتراؾ كىك مج

ييقر العمكيكف في تركيا بضركرة رحيؿ األسد لكف ينتابيـ القمؽ حكؿ مدل ك قرابة مع العمكييف في سكريا( . 
ىناؾ تخكؼ عاـ تقريبان مف قياـ المقاتميف السنة العائديف إلى تركيا ك  ، تأثير انييار النظاـ عمى سبلمتيـ

بعض التدابير لمنع ىذه األنكاع مف  تركيااتخذت ك ييف. مف حربيـ مع األسد بتكجيو غضبيـ نحك العمك 
االحتدامات الطائفية، مثؿ نقؿ بعض البلجئيف العرب السنة إلى مخيمات في داخؿ تركيا، بعيدان عف 

                                                           
1
 .2014 أكتوبر/تألول تشرٌن 1 ، وتشنطن معهد ، چثؼثپتثي سونر ، سورٌث تجثه تلسٌثسة على ستصوت تركٌث 
2
 .2012 سبتمبر/أٌلول 13 ، وتشنطن معهد ، چثؼثپتثي سونر ، تلسورٌة تلتركٌة تلحدود على تَمنة تلمالذتت رقعة توسع 
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كىذا يشكؿ تحديان آخر أفرزتو مسألة تدفؽ البلجئيف السكرييف  1محافظة ىاتام المختمطة لمسنة كالعمكييف.
 إلى تركيا.

جماعات اليسارية الراديكالية كغيرىا مف الجماعات في تركيا ضد تعاكف أنقرة مع حمؼ شماؿ ال كقفت
كقد  ، إذ أف ىناؾ تعصبان كرفضان ضد سياسة الكاليات المتحدة،األطمسي ككاشنطف خبلؿ األزمة السكرية

قفت عمدت تمؾ الحركات إلى الخركج في مسيرات تعارض نشر صكاريخ باتريكت في جنكب تركيا، كك 
كصمت إلى ميناء  التيعمى طكاقـ الباتريكت  2013في كانكف الثاني عاـ كراء اليجكـ الذم كقع 

األسكندركنة في ىاتام، كأطمقت قنابؿ الدخاف عمى جنكد حمؼ شماؿ األطمسي كحرقت األعبلـ 
أف تمؾ الجماعات تمثؿ تياران سياسيان ىامشيان، إال أف تأثيرىا قد يفكؽ حجميا.  كعمى الرغـ مف األمريكية.

كقد أفردت كسائؿ اإلعبلـ اإليرانية كالركسية مساحات لتغطية تمؾ األحداث عمى نطاؽ كاسع مف أجؿ 
السياسية عمى دعميا المعارضة  تركياتعزيز كجيات النظر المعارضة لحمؼ األطمسي كزيادة تكاليؼ 

 2كرية.الس
 لقد كاف التكامؿ االقتصادم لجنكب تركيا مع العراؽ كسكريا أحد نجاحات أنقرة الكبرل في العقد الماضي

أف حجـ التجارة الكمي لممنطقة كاف طفيفان بالمقارنة مع الحجـ التجارم الكمي لتركيا، إال  ، كعمى الرغـ مف
كقد أدل  ببلد عانى مف الفقر لفترات طكيمة.أنو كاف عامبلن ىامان في التنمية االقتصادية لجزء مف ال

الصراع في سكريا إلى عكس ىذا االتجاه بشكؿ كبير. فمع تدىكر األكضاع األمنية عمى الحدكد الجنكبية 
التجارة مع يمنع العراؽ بيف الحيف كاآلخر ك ، التجاريةأغمقت أنقرة الحدكد مع سكريا أماـ حركة المركر 

ككؿ ذلؾ كاف يعني كقؼ تجارة كانت مزدىرة بيف جنكب  ،مع أكراد العراؽ ياتركيا لبلحتجاج عمى تقارب
، تراجعت صادرات ىاتام إلى سكريا إلى 2012في تشريف الثاني/نكفمبر  ،تركيا كشماؿ اليبلؿ الخصيب

كبالتالي  3، كما حدثت تراجعات مماثمة في كؿ محافظة جنكبية.2010أقؿ مف نصؼ مستكاىا مف عاـ 
 .ية تداعيات عمى االقتصاد التركي أدت إلى خفض حجـ التبادالت التجاريةسكر زمة الفإف لؤل

يشعر صناع السياسة في تركيا بالقمؽ مف أف الحدكد التي تربط ببلدىـ بسكريا كالتي تمتد عمى مسافة 
فقد فتحت أنقرة الحدكد  ،إلى تركيا داعشأمياؿ يمكف أف تصبح ممران معاكسان يسمح بدخكؿ قكات  510
كمنذ  ،كأماـ المقاتميف الثكار في كقت الحؽ مف ذلؾ العاـ 2011ـ البلجئيف السكرييف في أكائؿ عاـ أما

ذلؾ الحيف، أصبحت الحدكد مجرد حبر عمى كرؽ. فمعظميا تمتد عمى أراضو مسطحة، كبالتالي ال تكجد 
يشٌكؿ الكضع مصدر حكاجز فعمية مثؿ جباؿ أك أنيار أك بحيرات في ما يقارب مف ثبلثة أرباع طكليا. ف

كمقاتميف « داعش»تركي قد انضمكا إلى  1000-400ألنيا تدرؾ أف ما يقٌدر بػ  لياقمؽ بالغ بالنسبة 

                                                           
1
 .2013 ٌنثٌر/تلثثنً كثنون 29 ، وتشنطن معهد ، چثؼثپتثي سونر ، متوقعة ؼٌر بطرق تركٌث على تإثر سورٌث فً تلحرج 
2
 .2013 ٌنثٌر/تلثثنً كثنون 29 ، وتشنطن معهد ، چثؼثپتثي سونر ، متوقعة ؼٌر بطرق تركٌث على تإثر سورٌث فً تلحرج 
3
 .2013 ٌنثٌر/تلثثنً كثنون 29 ، وتشنطن معهد ، چثؼثپتثي سونر ، متوقعة ؼٌر بطرق تركٌث على تإثر سورٌث فً تلحرج 
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أجانب في سكريا.  كيبدك أف التنظيـ اإلرىابي يقكـ بعمميات تجنيد في المدف التركية الكبرل كقد أفادت 
 1.مع سكريا كدالتقارير أنو أنشأ خبليا في المحافظات القريبة مف الحد

 / اثر تدفق الالجئٌن السورٌٌن الى اوربا ثالثاا 

 البلجئيف مف كبيرة عدادأ كجكد عف الناجمة زمةاأل لةلمسأ مريكيةاأل كالمتابعة مريكياأل المكقؼ فإ
 لبلجئيفا كتكجو كرباأ لىإ الشرعية غير اليجرة عمى لةالمسأ ىذه بانعكاس ان كثير  ثرتتأ تركيا في السكرييف

 داعش مكاجية في الجدم الركسي كالدكر المشاركة ففإ ذلؾ عمى زيادة كربا،أ لىإ كبيرة عدادبأ
 ففإ كبالتالي السكرييف، المياجريف عدادأ  زيادة لىإ دلأ قد طارىا،إ في تنخرط التي السكرية كالمعارضة

 ركسيا فأ يفيـ عاـ مرأ خمؽ جؿأ مف كبرأ ان حجم لةالمسأ ىذه يعطي فأ يحاكؿ عبلميإ خطاب ىناؾ
 . 2016 عاـ كمطمع 2015 عاـ نياية في لمبلجئيف الكبير التدفؽ ىذا في تسببت التي ىي
ف االستقرار في دكؿ الجكار ىك عممية معقدة كغير مرغكب فييا مقارنة مع معايير الحياة األكركبية، إ

العديد منيـ التكجو إلى القارة كبعد أف سمع السكريكف عف ىذه المشاكؿ أك عانكا منيا بشكؿ مباشر، قرر 
األكركبية. كمثميـ مثؿ معظـ البلجئيف، فيـ ببساطة يريدكف الرعاية الصحية كالتعميـ الجيديف، كأنيـ عمى 

كىـ يدرككف أف  ، أتـ االستعداد لمعمؿ لكنيـ يكاجيكف عكائؽ أماـ جميع ىذه المساعي في الدكؿ المجاكرة
الخاصة التي تحكؿ دكف دمجيـ، كلكنيـ يعمقكف آماالن كبيرة عمى  لدل المجتمعات األكركبية عراقيميا

شمؿ األسرة ىي  ٍـّ كما أف السياسة األكركبية القائمة عمى لى  ،مساعدات االنتقاؿ الكاسعة المقدمة لبلجئيف
  2ميزة أخرل، إذ تسمح لؤلشخاص الضعفاء تجنب مخاطر اليركب األكلي.

إذ عبر  ،ر شرعي إلى االتحاد األكركبي عبر مختمؼ الطرؽمميكف مياجر غي 1.5كصؿ  2015عاـ في 
كيشكؿ  ،ألؼ آخريف إلى إيطاليا مف الساحؿ الميبي 150ألؼ البحر بيف تركيا كاليكناف، ك 850أكثر مف 

كاف إجمالي عدد طالبي  2015عاـ السكريكف ثمث ىؤالء المياجريف، فاعتباران مف كانكف األكؿ/ ديسمبر، 
ألؼ في غضكف عاـ  235ألؼ بعد أف ارتفع ىذا العدد مف 897ي االتحاد األكركبي المجكء السكرييف ف

، كبمغت ذركتيا في تشريف األكؿ/ 2015ربيع عاـ كقد بدأت نسبة كبيرة مف ىذه الزيادة في  ، كاحد فقط
 ألؼ. 156حيف كصؿ العدد إلى مف نفس العاـ أكتكبر 

البلجئيف في دكؿ الشرؽ األكسط، فإف تطكر األزمة داخؿ يرتبط تدفؽ اليجرة إلى أكركبا بتدىكر أكضاع 
فاستمرار القتاؿ يمحؽ المزيد مف  ، سكريا أصبح عامبلن يحث عمى اليجرة أكبر مف أم كقت مضى

الضرر بالكضع االقتصادم حتى في المناطؽ التي تنعـ بالسبلـ في الببلد، مما يدفع بالمزيد مف 
لئؾ العامميف في القطاع الخاص، الذيف ليس لدييـ ركاتب مضمكنة مثؿ السكرييف إلى المغادرة، ال سيما أك 

كلكف المجمكعة األكبر مف البلجئيف ستتألؼ مف أكلئؾ الذيف يفركف مف ىجمات جديدة،  ، مكظفي الدكلة
ال سيما في المناطؽ التي ترزح تحت قصؼ جكم مكثؼ. ليذا السبب دمرت بعض الضربات الجكية 
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كال يمكف لمجيش  المعارضة،التحتية ككسيمة لحث المدنييف عمى الفرار، كبالتالي عزؿ  الركسية عمدان البنى
ف مثؿ ىذه العمميات أعدد كبير مف غير المقاتميف. إذ  استعادة السيطرة عمى منطقة فييا محاكلةالسكرم 

لى  زيادة نفكر تسبب خسائر كبيرة في صفكؼ المدنييف مف شأنيا أف تؤدم إلى تفاقـ اإلدانة الدكلية كا 
 .السكاف

قد ينزح أكثر مف مميكني شخص بسبب القتاؿ في شماؿ غرب سكريا، كاف مف المتكقع اف تزداد اليجرة ك 
في محافظة إدلب كغرب محافظة حمب،  المعارضةسيطر عمييا تكعمى كجو التحديد مف األجزاء التي 

الزيادة الكبيرة في أعداد البلجئيف في ف أييا )داعش( شرقي محافظة حمب. إذ كاألراضي التي يسيطر عم
ان حكؿ المكاف الذم سيتكجو إليو العديد مف ىؤالء البلجئيف. تمبر تشكؿ مؤشران رئيستركيا منذ أيمكؿ/ سب

تحكؿ جيكسياسي رئيسي إلى تغيير  ميؤدما لـ  تابو كخبرائو يركف أنوفاف معيد كاشنطف كعدد مف كي  لذلؾ
يتكجب عمى أكركبا أف تيعد نفسيا الستقباؿ ما يصؿ إلى مميكف الجئ جديد الحالة السائدة داخؿ سكريا، س

. كيمكف استنباط ىذه التقديرات مف عدة عكامؿ كىي: مكقع السكاف األكثر تعرضان لمتيديد 2016في عاـ 
، كالطرؽ األكثر احتماالن ليركبيـ، كأنماط اليجرة الماضية التي لكحظت في ظؿ جديدة مف ىجمات 
 1ثمة، كاالتجاه األخير لمغادرة البلجئيف لتركيا كتكجييـ إلى االتحاد األكركبي.ظركؼ مما

في ظؿ غياب عممية معالجة جذكر المشكمة في سكريا، فإف االتحاد األكركبي عاجز إلى حد كبير عف 
 إذ تأخذ بعض الدكؿ األكركبية إجراءات أحادية الجانب، مثؿ ،كقؼ ىذه اليجرة الجماعية فكر انطبلقيا

، األمر الذم بيد أف ىذه التدابير غير فٌعالة ،صربيا كالمجر كسمكفينيا التي أقامت الحكاجز عمى حدكدىا
كما لف تؤدم الزيادة الكبيرة جدان في التمكيؿ المتعمؽ بالبلجئيف  قد يحمؿ خطر تحطيـ "منطقة الشنغف".

ة االجتماعية في االتحاد األكركبي إلى جيراف سكريا إلى تكقؼ تدفقيـ إلى أكركبا أيضان. فنظاـ الرعاي
 2يشكؿ نقطة جذب قكية جدان لممياجريف الفقراء.

مف المثير لبلىتماـ أف الدكؿ األكركبية سمحت بطمبات ىجرة سكرية قميمة جدان مف القنصميات األجنبية، 
سكاحميا  فقد أعطت الشرعية لجميع البلجئيف تقريبان الذيف تمكنكا مف الكصكؿ إلى لكنيا مف جانب آخر

اليجرة غير الشرعية. فإذا ال يحظى البلجؤكف الذيف  كربا شجعت، كبالتالي فإف أ مف خبلؿ كسائؿ أخرل
يصمكف مف خبلؿ ىذه الكسائؿ بأم فرصة لمحصكؿ عمى الشرعية، فإف نسبة محاكلتيـ خكض ىذه 
الرحمة لف تككف مرتفعة. لذلؾ ينبغي عمى االتحاد األكركبي النظر في تخصيص تصاريح اإلقامة ألكلئؾ 

 رة.الذيف يتقدمكف بطمب مف الدكؿ المجاك 
اإلعانات التي يمنحيا االتحاد األكركبي لمدكؿ غير األعضاء المجاكرة في إطار "سياسة  كعمكما فاف

الجكار األكركبية" مشركطة بالمراقبة الفٌعالة لمحدكد كااللتزاـ باستعادة المياجريف غير الشرعييف. كقد يفسر 
في عاـ  5000رؽ )حكالي ذلؾ سبب انخفاض نسبة تدفؽ البلجئيف السكرييف عبر مضيؽ جبؿ طا

                                                           
1
 .2016 شبثط 12 وتشنطن معهد ، بثلونش فثبرٌس ، أوروبث إلى قثدم تلسورٌٌن تلالجبٌن أزمة فً مث أسوأ 
2
 .2016 شبثط 12 وتشنطن معهد ، بثلونش فثبرٌس ، أوروبث إلى قثدم تلسورٌٌن تلالجبٌن أزمة فً مث أسوأ 



 تركيب-م، جبهعة أديبهبى14/5/2016-13 األحببث العلوية احملكوة املشبركة يف املؤمتر العلوي الدويل األول: الالجئوى السوريوى بني الواقع واملأهول

729 
 

(، فعمى عكس تركيا التي أثار مكضكع انضماميا إلى االتحاد األكركبي الجدؿ لسنكات، فإف 2015
المغرب ىك أكثر اعتمادان عمى التجارة األكركبية، كبالتالي يأخذ االلتزامات القانكنية المختمفة تجاه االتحاد 

البلجئيف الضخمة إلى أكركبا في معالجة جذكر تكمف أفضؿ طريقة لمنع تدفقات ك  عمى محمؿ الجد.
المشكمة في سكريا، عمى افتراض أف الكقت لـ يفت بعد. فتركيا ترفض البلجئيف الجدد حتى إذا كانكا في 

 1.ظيعة عمى الجانب اآلخر مف الحدكدحالة ف
 لىإ اكربا تلجأ لذلؾ قمقيا، ثارتكأ كرباأ عمى ان كبير  ان ثير كتأ ان عام ان يرأ خمؽ كرباأ لىإ اليجرة ففإ كعمكمان 

 نفسيا كرباأ فأ عف فضبلن  ، المياجريف مف المتزايد عداداأل استيعاب عمى تركيا بمساعدة التفكير عادةإ
 كفؽ المجكء حؽ عطاءىـإ كترفض كاسعان  لجكءان  الشرعييف غير المياجريف تمنح نياأ في مسكؤلية تتحمؿ
 .صكليةاأل الرسمية القكاعد

 التي ساىمت بمزيد مف تدفؽ المياجريف السورييف رابعا /العوامؿ 
كالدراسات االمريكية المنعية بمتابعة تطكرات االكضاع في تركيا كتاثير االزمة السكرية عمييا ، تؤكد اف 

طالما أف الكضع في الداخؿ السكرم يبدك ميؤكسان منو بالنسبة لمكثير مف تستمر تدفؽ البلجئيف إلى أكركبا 
أف المجتمع الدكلي كمعظـ الدكؿ المجاكرة ال يتخذكف الخطكات الكافية لجعؿ ىؤالء الناس، كطالما 

 اليزيمة بإلحاؽ النظاـ نجح ، اذ انو في الحالتيف سكاء البلجئيف قادريف عمى احتماؿ الكضع الذم ىـ فيو
 ىجرة حركة تكليد في ستستمر االقتصادية كاألزمة العرقي كالتطيير البلحؽ القمع فإف معارضيو، بجميع
 األقميات ىجرة مف مكجة يكٌلد أف شأنو مف المتطرفة المعارضة فكز فإفكبالمقابؿ  أكركبا، إلى قكية

  2.السكرية
كال تكمف مشكمة التدٌفؽ في الخكؼ مف إرىاب محتمؿ، بؿ مف كاقع أٌنو سيتعٌيف عمى ألمانيا تعميـ كتثقيؼ 

يتكٌجب ، جٌدان عف القكانيف السكرية لمقكانيف المحٌمية المختمفةعدد ىائؿ مف البلجئيف حكؿ كيفية االمتثاؿ 
عمى المسؤكليف تفسير الكاقع بأٌف الفتيات يذىبف إلى المدرسة مع الفتياف/األكالد، كأٌف المثمية الجنسية 

مف  غـكعمى الر  ، تحتاج أكركبا إلى نظاـ لمعالجة األزمةك  مقبكلة، كأٌف معاداة السامٌية غير مقبكلة بتاتان.
أٌنو يجب أف ييسمح لبلجئيف الذيف يتعرضكف لبلضطياد السياسي في البقاء في ألمانيا، إال أف أكلئؾ الذيف 

يتعٌيف عمى أكركبا إيجاد كسيمة تشارؾ مف خبلليا جميع ك  ،يأتكف ألسباب اقتصادية ال يستطيعكف البقاء
تقباؿ عدد صغير فقط مف البلجئيف، كىذا الدكؿ بالعبء. ككانت الكاليات المتحدة قد أبدت استعدادىا الس

 3أمر مخيب لآلماؿ.
فالحدكد السكرية التركية  كاف اسباب التكقع باف تدفؽ المياجريف يزداد كيستمر يعكد الى اساب متعددة ، 

كىناؾ حكاجز  ، كىي حدكد مفتكحة تد في الغالب عمى طكؿ أراض مسطحةميبلن تم 544البالغ طكليا 
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3
 تشرٌن 26، وتشنطن معهد ، بولوك دٌفٌد و، برٌنثن مثرؼرٌت، بربندي بسثم، أكرمثن فٌلٌج ، تلسورٌٌن تلالجبٌن أزمة حول تلدتخل من نظرة 

 .2015 أكتوبر/تألول
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كما أنيما ألغيتا  ، ؿ األلغاـ عمى طكؿ الحدكد بينيماا قامت الدكلتاف مؤخران بإزالة حقك طبيعية محدكدة. كم
كقد تـ ترسيـ  ، ية كعرقية تربط الناس عبر الحدكدثانيان، ىناؾ عبلقات عائمك  تأشيرات الدخكؿ المتبادلة.

فيي الحدكد التركية السكرية في نياية الحرب العالمية األكلى بحيث تتبع خط سكة حديد عثماني، كمف ثـ 
فيناؾ عرب عمى الجانب التركي مف الحدكد كىناؾ أتراؾ كتركماف عمى  ، ال تتقيد بالتقسيمات العرقية

الشماؿ كالجنكب مف الخط الحدكدم. كنظران  الجانب السكرم. كما يعيش األكراد كالمسيحيكف الشرقيكف إلى
لمعرفتيـ بأنيـ سيقابمكف بالترحاب مف قبؿ العائمة كاألصدقاء كالقبائؿ العشائرية بمجرد عبكرىـ الحدكد 

ثالثان، إف الجانب السكرم مف ك  التركية، فيناؾ احتماؿ أكبر بأف يسعى السكريكف إلى المجكء إلى تركيا.
تقع مدينة حمب  كىي ثاني أكبر ك  ، سيما عمى امتداد أراضيو الشرقية كالغربية الحدكد مكتظ بالسكاف، ال
مبلييف نسمة ينتمكف إلى تراث مختمط يشمؿ العرب كاألكراد كالتركماف  3مدينة في سكريا كتضـ 

 1ميبلن فقط مف الحدكد التركية. 26عمى بعد  --كالمسيحييف 
زمة البلجئيف السكرييف كالتدفؽ يصكر سبب تفاقـ أرئيسة بأنو كالخطاب االمريكي يركز عمى نقطة 

، كاف بعض البلجئيف السكرييف قد بدؤكا بالفعؿ 2015ففي ربيع عاـ  ،إلى التدخؿ الركسيالمتسارع ليا 
بيد أف نفس ، بقكات النظاـ عمى االنسحاب المعارضيف لمنظاـ بالعكدة إلى إدلب بعد أف دفعت ىجمات 

 300مف الببلد مرة أخرل، إذ دفعت عمميات القصؼ المكثفة بما ال يقؿ عف  ىؤالء البلجئيف ييربكف اآلف
 ،2016كمطمع  2015خير مف عاـ المحصكرة بيف الربع األألؼ إلى مغادرة منازليـ في األشير األربعة 

ال يريدكف البقاء فييا. فعمى مدل أربع سنكات، بقكا بصبر في  نيـبأ معظـ البلجئيف في تركيا كيصؼ
المحافظات الجنكبية بالقرب مف الحدكد عمى أمؿ العكدة إلى ديارىـ بسرعة عندما تسمح الظركؼ بذلؾ، 
كلكف اليجكـ المدعكـ مف ركسيا قد دفع بالكثيريف إلى التخمي عف ىذا األمؿ كالتكجو إلى بمداف أكثر 

كبا. كقد ترؾ غيرىـ مف السكرييف المناطؽ اآلمنة نسبيان التي يسيطر عمييا النظاـ في مبلءمة في أكر 
 2الببلد ألسباب اقتصادية، كاتجيكا مباشرة إلى أكركبا.

ك نقصاف عدد المياجريف الجكية التي تسيـ في زيادة أ حكاؿبالكنش أف يربط بيف األ فابريس  كيحاكؿ
عمى الرغـ مف أف التدخؿ الركسي ىك الذم تسبب بيذا نو فيقكؿ إجكـ كالضغط الركسي الكاسع كبيف الي

فمف حزيراف/ يكنيك إلى تشريف الثاني/  ،االرتفاع األخير اليائؿ، بيد أف األرقاـ تظير أيضان نمطان مكسميان 
آالؼ طمب لجكء شيريان. كتراجع ىذا المعدؿ إلى النصؼ في  10، تـ تقديـ أكثر مف 2014نكفمبر 

، حيف أدل تحسف األحكاؿ الجكية كىدكء البحار إلى تسييؿ 2015، ليعكد كيرتفع في ربيع أشير الشتاء
عميمة العبكر. بعد ذلؾ انخفض العدد بمقدار النصؼ مرة أخرل في تشريف الثاني/ نكفمبر الماضي 

تمرار كلكف مع اسبسبب الظركؼ الجكية كتدابير الرقابة األكثر صرامة التي اعتمدتيا السمطات التركية. 
اذ  .ىجكـ النظاـ السكرم المدعكـ مف ركسيا في شماؿ غرب سكريا سيدفع الى ارتفاع عدد المياجريف
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 مف اآلالؼ بعشرات حمب حكؿ التحالؼ كقكات السكرم النظاـ قكات تشنيا التي األخيرة اليجمات تدفع
 غادر حيف في األكلى، لممرة منازليـ مف بعضيـ فر   فقد. تركيا إلى التكجو إلى الجدد السكرييف البلجئيف
 كبالنسبة القتاؿ، يطاليـ أف قبؿ الشمالية الحدكد مف مقربة عمى الكاقعة الرسمية غير المخيمات آخركف

 نياية إلى بالكصكؿ األمؿ فقدكا فقد. أكركبا إلى عبكر بمد سكل تركيا تشكؿ ال البلجئيف، ىؤالء معظـ إلى
 العكدة لمغاية عمييـ الصعب مف سيككف أنو يدرككف المعارضة دعمكا الذيف أكلئؾ أف كما لمصراع، سريعة

 1[.سكريا إلى]
 عمى العبلقات التركية االمريكية ./ تداعيات البلجئيف السورييف  خامساً 

ربما تؤدم مناطؽ البلجئيف المتزايدة كالمتناثرة عمى جانبي الحدكد بيف تركيا كسكريا إلى إجبار أنقرة عمى 
مطالبيا بمساعدات أمريكية كدكلية مباشرة لحؿ األزمة السكرية. في الكقت الذم تجاىد فيو التعبير عف 

تركيا الستيعاب تدفؽ البلجئيف السكرييف الذيف ينتظركف دخكؿ تركيا، تتشكؿ المبلذات المؤقتة عمى 
رض الجانب السكرم مف الحدكد دكف تدخؿ كاضح مف دمشؽ. كيخمؽ ىذا التطكر حقائؽ جديدة عمى األ

تؤدم إلى إعادة إحياء احتمالية إنشاء مبلذات آمنة رسمية في األراضي السكرية تككف مدعكمة دكليان، في 
حيف تضيع فييا معالـ الحدكد القانكنية كالعرقية بيف البمديف. كلك ترؾ األمر عمى عكاىنو فربما تشكؿ ىذه 

 2ركي األمريكي بشأف سكريا عمى المحؾ.األمكر تحديان ضد االستقرار المحمي لتركيا كتضع التعاكف الت

كيرل سكنر چاغاپتام انو إذا لـ تتـ إدارة مشكمة البلجئيف عمى النحك األمثؿ فإنيا قد تعرض ركابط أنقرة 
مع كاشنطف لمخطر، فالحككمتاف لدييما بالفعؿ اختبلفات كاضحة حياؿ سكريا: فأنقرة تريد أف تتحرؾ 

لقكة ضد نظاـ األسد فيما تريد كاشنطف التحرؾ بحذر، كبشكؿ عاـ بسرعة بؿ كربما ترغب في استخداـ ا
فقد كانت سياسة تركيا تمت ادارتيا بطريقة تتجنب فييا انتقاد سياسة كاشنطف في العمف ، غير أف ثمة 

عندما كبخ رئيس الكزراء التركي  2012عاـ أيمكؿ/سبتمبر  5عبلمات عمى تصدع محتمؿ ظير في 
بسبب "عدـ اتخاذه زماـ المبادرة" حياؿ « سي إف إف»س أكباما مف عمى قناة الػ رجب طيب أردكغاف الرئي

سكريا. كقد يؤدم التدفؽ الحاشد لبلجئيف كالكانتكنات الجديدة عبر الحدكد إلى إجبار تركيا عمى التعبير 
ؾ عف مطالبيا بمساعدات أمريكية بشكؿ أكثر عبلنية. كأف تطمب مف كاشنطف مساعدتيا عمى تحكيؿ تم

المناطؽ إلى مبلذات آمنة يصادؽ عمييا المجتمع الدكلي مع تنسيؽ رفض ثنائي لك لـ يتـ الكفاء بتمؾ 
المطالب. كىكذا كاف باالمكاف أف تصبح مبلذات البلجئيف اختباران جكىريان لمتعاكف األمريكي التركي حكؿ 

سد فيما تراىا كاشنطف حمكالن مؤقتة سكريا حيث تراىا أنقرة بمثابة حجر الزاكية في المرحمة القادمة ضد األ
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كلعؿ ىذه المسالة كانت مف ابرز القضايا التي عكستيا تاثيرات ازمة تدفؽ البلجئيف 1لؤلزمة السكرية.
 السكرييف الى تركيا عمى العبلقات مع الكاليات المتحدة .

جماعة قكمية  ، قاـ أعضاء مف "اتحاد الشباب التركي"، كىك2013كانكف الثاني/يناير عاـ  21في 
يسارية متطرفة، بمياجمة طكاقـ ألمانية لصكاريخ باتريكت تـ إرساليا لممساعدة في الدفاع عف تركيا ضد 
التيديدات السكرية ، كقد كاف ذلؾ الحادث بمثابة رسالة تذكير حكؿ السبؿ غير المتكقعة التي يمكف أف 

ان مباشران في الصراع مف خبلؿ دعميا تؤثر بيا الحرب السكرية عمى استقرار تركيا التي تعد العب
لمجماعات المسمحة كغير المسمحة التي تقاتؿ نظاـ بشار األسد. كتعد تركيا متكرطة أيضان في الحرب مف 

، كيمكمتر 510سكريا البالغ طكليا  منظكر االستراتيجية األكسع نطاقان، اذ انتقؿ التاثير عمى الحدكد مع
ب آثار عدكل االنتقاؿ ىذه، ألنيا تشكؿ خطر إجياد االقتصاد كيجب عمى كاشنطف أف تراقب عف كث

ضعاؼ استقرار  التركي، حيث أنيا تحمؿ في طياتيا إزكاء نار االنقسامات الطائفية كالسياسية في تركيا كا 
 2الببلد الكمي.

زمة ففي دراسة لمعيد كاشنطف تؤكد تكجياتيا الختامية عمى االكضاع كالتاثيرات التي تسببيا تفاقـ اال
السكرية ، كبالتالي فاف الدراسة تكصي اف تعمؿ كاشنطف بشكؿ كثيؽ مع تركيا لمراقبة الطرؽ العديدة التي 
ينتقؿ بيا الصراع السكرم إلى تركيا. كيشمؿ ذلؾ تكفير التعاكف الكثيؽ في مجاؿ االستخبارات ضد "حزب 

المساعدات، كيجب عمى كاشنطف أف العماؿ الكردستاني" كحشد الحككمات األكركبية لتقديـ المزيد مف 
اإلسرائيمي الناجح ضد المجمكعة اإلرىابية، الذم  -تنظر أيضان في إحياء التعاكف االستخباراتي التركي

. كيمكف أف يككف ذلؾ بمثابة مقدمة لتطبيع العبلقات 2010تكقؼ في أعقاب حادث أسطكؿ غزة عاـ 
عك كاشنطف أف تكلي اىتمامان خاصان بصعكد جماعات الثنائية في أعقاب االنتخابات اإلسرائيمية. كتد

يسارية متطرفة كقكمية في المجتمع التركي كالعمؿ مع أنقرة لمنع أعماؿ العنؼ ضد عمميات انتشار حمؼ 
كبالتالي فإف جممة مف التأثيرات خمقتيا األزمة السكرية عمى  3شماؿ األطمسي في الحاضر كالمستقبؿ.

األكضاع في تركيا بشأف العبلقات األمريكية التركية كالعبلقات التركية كاإلسرائيمية، فضبلن عف أف 
 األكضاع الداخمية كما أفرزتو نتائج االنتخابات .

قضة في كثير مف األحياف ، فيي لف تدعـ إف سياسة تركيا تجاه سكريا مميئة باألكلكيات المربكة كالمتنا
دكف استيداؼ نظاـ األسد، كلف تقبؿ في تبني استراتيجية « داعش»سياسة أمريكية تؤدم إلى انحبلؿ 

اذ اف تركيا تعمؿ مع  ، المعارضة السكرية مف غير تنظيـ الدكلة اإلسبلمية تفشؿ في تقكية عناصر
، «جبية النصرة»كاليات المتحدة عمى أنيا إرىابية مثؿ فصائؿ المعارضة، بما فييا جماعات صنفتيا ال

كمف كجية نظر تركيا «. حزب العماؿ الكردستاني»بينما تعارض في الكقت نفسو أم تدابير أمريكية تدعـ 
                                                           

1
 .2012أٌلول/سبتمبر  13توسع رقعة تلمالذتت تَمنة على تلحدود تلتركٌة تلسورٌة ، سونر چثؼثپتثي ، معهد وتشنطن ،  
2
 .2013كثنون تلثثنً/ٌنثٌر  29تلحرج فً سورٌث تإثر على تركٌث بطرق ؼٌر متوقعة ، سونر چثؼثپتثي ، معهد وتشنطن ،  
3
 .2013كثنون تلثثنً/ٌنثٌر  29ر على تركٌث بطرق ؼٌر متوقعة ، سونر چثؼثپتثي ، معهد وتشنطن ، تلحرج فً سورٌث تإث 
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مف شأنيا أف تقكم مف عزيمة األسد، ككفقان لذلؾ، « داعش»، إف أم استراتيجية تؤدم فقط إلى انحبلؿ 
حزب العماؿ »كنظاـ األسد عمى حد سكاء كعمى إخضاع  داعشعمى انحبلؿ  تقكـ السياسة التركية

 1أيضان.« الكردستاني
 2014ولويات تركيا السياسية وموقؼ الواليات المتحدة أ

ساعد في تسكية بعض ىذه الخبلفات السياسية. ف مؤخران نحك الكاليات المتحدة إف تحٌكؿ الرئيس أردكغا
تمر في تقديـ الدعـ لكاشنطف عمى مستكل الخدمات المكجستية كليس ىناؾ شؾ أف تركيا سكؼ تس

في سكريا، كما ستبقى مستعدة لبلنخراط في جيكد اإلغاثة « داعش»كالعمميات االستخباراتية ضد 
سيعتمد عمى مدل  داعشاإلنسانية. كمع ذلؾ، فإف تأميف التزاـ تركي أعمؽ عمى المدل الطكيؿ لمحاربة 

حزب »ك « داعش»نيج أنقرة الذم يشمؿ نظاـ األسد كالمعارضة مف غير  مع التعامؿقدرة كاشنطف عمى 
ككاف مف أكلكيات أنقرة في سكريا الحد مف تدفؽ البلجئيف  «.حككمة إقميـ كردستاف«/»العماؿ الكردستاني

ضعاؼ  ، أف تعٌقد تعاكف أمريكي تركي عمى مستكل «حزب العماؿ الكردستاني»كاإلطاحة بنظاـ األسد كا 
، كال تزاؿ تركيا تعاني مف نقاط ضعؼ تجاه التنظيـ، كمف المرجح أف تستمر « داعش»في مكاجية أعمؽ 

 2في تجنب اإلعبلف عف المساعدة العمنية لكاشنطف طالما أف نطاؽ الضعؼ ىذه ال تزاؿ قائمة.
عمى دخكؿ  ان كعف مكقؼ الكاليات المتحدة مف مسالة البلجئيف السكرييف ، فإنيا كانت تفرض قيكد

طمبات  ذ أف كاشنطف رفضتإدعـ اإلرىاب لؤلراضي األمريكية، مف دخكؿ عناصر ت المياجريف، خكفان 
لب الككنجرس األمريكي لذلؾ طا ،شخصا فقط 31ال لحكالي إكلـ تمنح  ،ألؼ سكرم لمجكء 135حكالي 

، كقد المجكء لمكاليات المتحدة مريكية بمنح المزيد مف السكرييف الفاريف مف الصراع المسمح حؽ  اإلدارة األ
جمسة استماع حكؿ أزمة البلجئيف السكرييف، كالضغكط التي  2014كانكف الثاني  7عقد الككنجرس في 

تتحمميا دكؿ الجكار في ىذا الشأف قبؿ يكـ مف انعقاد مؤتمر المانحيف في الككيت، كعد نكاب الككنجرس 
ك البلجئيف السكرييف، ككفقنا لؤلمـ المتحدة فإف كاشنطف أف الكاليات المتحدة عمييا مسئكلية أخبلقية نح

 3مميار دكالر في ىيئة مساعدات إنسانية لبلجئيف السكرييف. 1.3قدمت 
فضبل عف ذلؾ فقد كضعت شئكف السكاف كالبلجئيف كاليجرة بكزارة الخارجية األمريكية في مطمع شباط 

ييف ، ككضعت أربعة أىداؼ يتـ مف خبلليا تصكراتيا بشاف التعامؿ مع ازمة البلجئيف السكر  2014
معالجة أزمة البلجئيف، كىي: تقديـ أكبر قدر مف المساعدات اإلنسانية لمنازحيف السكرييف داخؿ األراضي 
السكرية عبر األمـ المتحدة، كتقديـ حزمة مف المساعدات اإلنسانية لبلجئيف في دكؿ الجكار السكرم بما 

حدكد مفتكحة أماـ البلجئيف، كاتخاذ كافة اإلجراءات التي مف شأنيا دعـ يحفز تمؾ الدكؿ عمى إبقاء ال
االستقرار األمني في الدكؿ المجاكرة لسكريا كالتي تستكعب العدد األكبر مف البلجئيف ال سيما لبناف 

                                                           
1
 .2013كثنون تلثثنً/ٌنثٌر  29تلحرج فً سورٌث تإثر على تركٌث بطرق ؼٌر متوقعة ، سونر چثؼثپتثي ، معهد وتشنطن ،  
2
 .2014تشرٌن تألول/أكتوبر  1وتشنطن ، تركٌث ستصوت على تلسٌثسة تجثه سورٌث ، سونر چثؼثپتثي ، معهد  
3
 ، تلمصدر تلسثبق ، ؼٌثج تلمسبولٌة تلدولٌة. صثفٌنثز محمد أحمد 
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 كاألردف، كاليدؼ األخير يتضمف تمبية االحتياجات الدكلية البلزمة لحماية البلجئيف السكرييف مف العنؼ
 1المرتكب عمى أساس التفرقة الجنسية.

كبالتالي فاف الكاليات المتحدة كبقية دكؿ العالـ نظرت باىتماـ الى مسالة البلجئيف السكرييف ، ككانت احد 
بلليا ظريا ، كاف االزمة السكرية القت بمحركات الحمكؿ المطركحة في التفاكض بيف االمـ المتحدة كسك 

سية كاجتماعية كانسانية ة مف المسائؿ الميمة التي ليا جكانب مختمفة سيامريكي في كاحدعمى المكقؼ األ
طار مؤتمر جنيؼ كالذم كاف يجرم الحديث عنو إالحمكؿ السممية الدبمكماسية في  فإف . كعمكمان كاقميمية

 .ال يتكافؽ مع رغبات كمصالح تركيافي حينو 
لتأميف المياه الجارية عمى  -صيرفت لمساعدة البلجئيف ستتحٌدث اإلدارة األمريكية عف المبالغ المالية التي 

سكرم إلييا خبلؿ السنكات األربع  ََُٓسبيؿ المثاؿ. إال أف الكاليات المتحدة لـ تسمح سكل بدخكؿ 
الماضية، كيخشى ىؤالء البلجئكف القبلئؿ التحٌدث إلى اإلعبلـ ألٌف لدييـ أقارب ال يزالكف في سكريا أك 

كصميـ في بعض أنحاء الكاليات المتحدة حيث استقٌركا. كما يقكؿ المسؤكلكف األمريكيكف يظٌنكف أٌنو سيتـ 
إٌنيـ مارسكا الضغط عمى دكؿ الخميج لحثٌيا عمى دعـ البلجئيف؛ إف أحد اإلحباطات في بداية الحرب كاف 

     2نقص الحماس حكؿ منح الماؿ إلى األمـ المتحدة.
ك اعتماد العمؿ العسكرم ضد سكريا، البلجئيف السكرييف ىك الدفع نح زمةيجاد حمكؿ ألراء إلكمف بيف اآل

ف سمعة الكاليات المتحدة، عانت كال تزاؿ تعاني، مف نقص تحٌركيا في األزمة أذ يرل ديفيد بكلكؾ إ
السكرية، ككانت كاشنطف سخٌية في تحرير الصككؾ لدعـ البلجئيف، لكٌنيا لـ تكف كريمة بما يكفي إلعادة 

ف المسألة ليست قضية أالصراع. ك في الكاليات المتحدة. كما أف كاشنطف لـ تفعؿ الكثير لكقؼ  تكطينيـ
بؿ إف المكضكع ىك معالجتيا بصكرة صحيحة أك عدـ فعؿ أم شيء عمى اإلطبلؽ.  -« قٌكة أك ضعؼ»

يككف  كعمى الرغـ مف أٌف التدٌخؿ العسكرم ىك خطر كفكضكم كمحفكؼ بالعكاقب غير المقصكدة، إال أنو
أحيانان األمر الكحيد الذم قد يحٌؿ الصراع. لقد كانت ىناؾ فرصة أماـ الكاليات المتحدة لمتدٌخؿ عسكرٌيان 

، إال أف الحككمة األمريكية َُِّك َُِِبتكمفة منخفضة نسبٌيان في مرحمة مبكرة مف الثكرة بيف العامىيف 
ة اإلسبلمية في الدكل»تعقيدان بكثير بكجكد تنظيـ لـ تغتنـ تمؾ الفرصة. أٌما اليكـ فقد أصبح الصراع أكثر 

كتدٌخؿ ركسيا العسكرم، كأزمة البلجئيف. لقد نظرت الحككمة األمريكية كالكثير  داعش« العراؽ كالشاـ
بأٌف التدٌخؿ العسكرم ال يؤدم سكل « الدرس»غيرىا إلى النتائج في العراؽ، كأفغانستاف، كليبيا، كتعٌممت 

ر سكءان. كما أنيا استبعدت إمكانية دعـ معارضة كطنية؛ لقد كاف لمكاليات المتحدة إلى جعؿ األمكر أكث
             3ىذا الخيار في سكريا لكٌنيا لـ تمجأ إليو.

                                                           
1
 ، تلمصدر تلسثبق ، ؼٌثج تلمسبولٌة تلدولٌة. صثفٌنثز محمد أحمد 
2
تشرٌن  26بولوك ، معهد وتشنطن ، نظرة من تلدتخل حول أزمة تلالجبٌن تلسورٌٌن ، فٌلٌج أكرمثن، بسثم بربندي، مثرؼرٌت برٌنثن، و دٌفٌد 

 .وجهة نظر دٌفٌد بولوك .2015تألول/أكتوبر 
3
تشرٌن  26نظرة من تلدتخل حول أزمة تلالجبٌن تلسورٌٌن ، فٌلٌج أكرمثن، بسثم بربندي، مثرؼرٌت برٌنثن، و دٌفٌد بولوك ، معهد وتشنطن ، 

 .وجهة نظر دٌفٌد بولوك .2015تألول/أكتوبر 
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 عف فضبلن  الخطر، لىإ التركية مريكيةاأل العبلقات تعرض فأ كادت البلجئيف لةمسأ فإ الختاـ كفي
 التركية العبلقات عمى بلليابظ لقتأ التي المسائؿ برزأ كمف بينيما، المتطابقة غير النظر كجيات

 شجعت المتحدة الكاليات ففإ كعمكمان  منة،اآل المبلذات قامةإ في تركيا ليوإ تسعى كانت ما ىك مريكيةاأل
 معادلة ىناؾ كبالمقابؿ السكرييف، لبلجئيف المتزايد التدفؽ لمكاجية لتركيا المساعدات تقديـ عمى كرباأ

 السكرم، النظاـ مف كالمكقؼ داعش مف المكقؼ بيف التركية مريكيةاأل العبلقات في شكاليةإ تخمؽ صعبة
 الكاليات لىإ البلجئيف بدخكؿ تسمح كلف جادة حقيقية جراءاتإ تتخذ لـ المتحدة الكاليات فإ نقكؿ خيران أك 

 .   المتحدة
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 البلجئين السوريينالصراع بين تركيا وأوروبا للنهوض بواقع 
 سورية - دكتوراه في الفقو االجتماعي -د. إبراىيم عبد الل سلقيني

 ملخص البحث:
 عبلقة البحث بمحاور المؤتمر:

 يدخل البحث ُب احملور السابع، كىو دكر ا١تؤسسات ُب النهوض بواقع البلجئُت السوريُت.
 أىمية البحث:

من البلجئُت على تلك الدكؿ سلبان كإ٬تابان، كعلى مستقبل ا٠تريطة يبحث التأثَت االسًتاتيجي ٟتركة كتل كبَتة 
 الدٯتغرافية السورية مستقببلن، كعلى التوازنات العا١تية ُب ا١تستقبل.

 أىداف البحث:
مساعدة أصحاب القرار الًتكي كا١تؤسسات ُب توجيو حركة البلجئُت ٔتا ٮتدـ مصلحة العآب اإلسبلمي 

 اسًتاتيجيان.
 :ىيكل البحث

يعرض ىذا البحث صراع تركيا مع أكركبا ُب قبوؿ كعدـ قبوؿ البلجئُت السوريُت على أراضيها، من خبلؿ 
 تصر٭تات مسؤكليها، كقراراهتم، كاالتفاقات بُت الدكؿ، كتبدؿ االتفاقات تبعان لتغَت القرارات.

 كستتم دراسة البحث من خبلؿ العناكين التالية:
 ريُت عرب الزمن.تصاعد أعداد البلجئُت السو  -1
 تسلسل االتفاقات كالقرارات كالتصر٭تات الرٝتية ا١تتعلقة بالبلجئُت السوريُت. -2
 تأثَت القرارات كاالتفاقات الًتكية كاألكركبية على كضع البلجئُت. -3
 القرارات ا١تقًتحة للنهوض بواقع البلجئُت كٗتدـ مصاٟتهم االسًتاتيجية. -4

رين كانت إٔب أكركبا كإٔب الدكؿ احمليطة بسوريا، كُب حُت قامت لبناف كاألردف بتسجيل  ا٢تجرة األكرب للسو         
كل السوريُت كبلجئُت، حىت أكلئك الذين كانوا يقيموف فيها من ست كثبلثُت سنة، فإف صراع القرارات كاف 

 حثيثان كقويان بُت أكركبا كتركيا ُب ٣تاؿ البلجئُت السوريُت.
ات الطارئة بشأف البلجئُت السوريُت فيجب علينا أف نعرؼ قوانُت البلجئُت ا١تعموؿ ّٔا ُب كقبل ا٠توض ُب القرار 
 تركيا كاالٖتاد األكركيب.

 المبحث األول: قوانين البلجئين المعمول بها في تركيا واالتحاد األوروبي:
 أواًل: قانون البلجئين في االتحاد األوروبي:

ـ، 15/6/1990القانوف ا١تعموؿ بو بشأف البلجئُت ُب االٖتاد األكركيب ىو "اتفاقية دبلن" اليت أيًقرىت بتاريخ 
ـ، كقد انضمت إليها على فًتات عدة دكؿ أكركبية غَت أعضاء ُب 1/9/1997كدخلت حيز التنفيذ بتاريخ 
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". ٍب 2ٝتيت ٔتوجبها "اتفاقية دبلن ـ أيدخلت تعديبلت على االتفاقية 18/2/2003االٖتاد األكركيب. كُب 
ـ، 19/7/2013اقًتحت ا١تفوضية األكركبية تعديبلت إصبلحية على االتفاقية دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 

 "، كالدكؿ ا١توقعة عليها اطلق عليها اسم "منطقة دبلن".3كٝتيّْيت "اتفاقية دبلن 
كؿ لبلجئُت، كتعامل دكؿ االتفاقية مع الجئي الدكؿ غَت كالبنود اليت تتعلق ٔتوضوع ْتثنا ىو آلية االستقباؿ األ

 األعضاء، كفيما يلي تلك البنود:
دبلن)  ةغَت رعايا الدكؿ ا١تنضمة التفاقيتقع مسؤكلية النظر ُب طلب اللجوء ا١تقدـ من أحد البلجئُت (من  -1

ا كاف طالب اللجوء لديو على أكؿ دكلة عضو يصل حدكدىا أك يوجد على أراضيها كتؤخذ فيها بصمتو، إال إذ
 إقامة ُب دكلة أخرل عضو أك حاصبل على تأشَتة لدخو٢تا، فتكوف ىي ا١تسؤكلة عن النظر ُب طلب ٞتوئو.

ْتقها ُب إرجاع طالب اللجوء إٔب دكلتو إذا كجدت أنو ال  -لقوانينها الوطنية كفقان -ٖتتفظ أم دكلة عضو  -3
 ـ.1951منتو اتفاقية جنيف للبلجئُت عاـ ١تا تض يستحق منحو إقامة ٞتوء، كذلك طبقان 

 -١تعايَت ىذه االتفاقية كفقان -إذا طلب أفراد من أسرة كاحدة اللجوء إٔب دكلة كاحدة لكن بعضهم ٮتضع  -16
١تسؤكلية دكلة أخرل، فبل ٯتكن تفريق أفراد األسرة بُت الدكلتُت كتكوف الدكلة ا١تختصة بلجوئهم ىي تلك ا١تسؤكلة 

وء العدد األكرب منهم، فإف تساكل العدداف يكوف االختصاص للدكلة ا١تسؤكلة عن النظر ُب ٞتوء عن النظر ُب ٞت
 .أكربىم سنان 

حىت كإف ٓب تكن مسؤكلة ٔتوجب معايَت ىذه االتفاقيو عن  -نسانية غَت اإللزامية: أم دكلة عضو الفقرة اإل -17
ان عليها) أف ٕتمع بُت أفراد األسرة ا١توجودين ٬توز ٢تا (أم من حقها كليس فرض -النظر ُب طلب ٞتوء شخص 

على أراضيها، كبُت بعض أقارّٔم ألسباب إنسانية أك ألسباب ثقافية أك لسبب اٟتمل أك مساعدة طفل حديث 
الوالدة أك لكرب سن الشخص أك ١ترض خطَت أك إعاقة شديدة، شرط توفر صلة القرابة عند الدكلة األصلية، كرغبة 

 القاصر. ةكأحد أقاربو إذا كاف ىذا ُب مصلح، ككذلك اٞتمع بُت القاصر األشخاص ا١تعنيُت
٬تب على كل دكلة عضو أف تستجيب لطلب "االسًتجاع" الذم تقدمو دكلة عضو أخرل الستعادة  -18

 .)1(طالب ٞتوء كانت ىي دكلة بصمتو
الذم  16تقدمها لبلجئُت، كالبند  كأكثر ما يدفع البلجئُت السوريُت للهجرة ألكركبا أمراف: مستول ا٠تدمة اليت

 مشل األسر. مّْ يسمح بلى 
كنبلحظ أف االتفاقية ال تنص على أم شيء فيما يتعلق ٔتستول ا٠تدمات ا١تقدمة لبلجئُت، كاليت ٗتتلف من دكلة 

جئ إٔب ألخرل تبعان لقوانينها احمللية كا١تتبدلة بتبدؿ األحزاب اليت ٖتكم الدكلة. ٍب تكوف الصدمة عندما يصل البل
فبل ٬تد أرض الفردكس ا١توعود الذم حكاه لو أصدقاؤه كأقاربو،  -بعد أف شارؼ على ا٢تبلؾ ُب طريقو  -ىدفو 

 كذلك لسبب بسيط، كىو أف مستول ا٠تدمة ا١تقدمة لبلجئُت تغَتت مع كثافة البلجئُت ُب الدكلة ا٢تدؼ.
                                                           

 REGULATION (EU) No. 604/2013 OF THE EUROPEAN PARLIAMENTتالتفثقٌة كثملة فً:( تنظر 1)
AND OF THE COUNCIL of 26 June 2013. 
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الذم ٬تعل الدكلة غَت ٣تربة على ٚتعهم ُب مكاف  17مشل األسر فيدمره البند  الذم ينص على ٓبىّْ  16أما البند 
 كاحد داخل دكلة اللجوء.

 ثانياً: قانون البلجئين في تركيا:
ينص قانوف "األجانب كاٟتماية الدكلية الًتكي" على موضوع البلجئُت ُب الباب الثالث منو، كسأدرج ىنا البنود 

 جوء:األساسية منو، كاليت ٖتدد البلجئ كشركط حصولو على الل
: يتم منح صفة البلجئ كالبلجئ بشركط بعد إجراءات ٖتديد ا٢توية للشخص األجنيب ا١تتواجد 62ك 61مادة 

خارج البلد الذم ٭تمل جنسيتو، كال يستطيع االستفادة من اٟتماية اليت يؤمنها بلده؛ ألسبابو ٤تقة تتعلق ٓتوفو 
٣تموعة اجتماعية معينة أك أفكاره السياسية، كيرغب ُب من تعرضو للظلم بسبب عرقو كدينو كانتمائو كانتسابو إٔب 

االستفادة من ىذه اٟتماية بسبب ىذا ا٠توؼ، ككذلك الشخص عدٙب اٞتنسية الذم يتواجد خارج البلد الذم  
كاف يعيش فيو سابقان، كيعا٘ب من أحداث ٦تاثلة، كال ٯتكنو العودة إٔب ىناؾ، أك ال يرغب بالعودة بسبب ىذا 

 ا٠توؼ.
: الذين ال ٯتكن إطبلؽ صفة البلجئ أك البلجئ بشركط عليهم، من األجانب أك األشخاص عدٯتي 63دة ا١تا

 اٞتنسية كالذين سيواجهوف األكضاع التالية ُب حاؿ ٘تت إعادهتم إٔب بلد ا١تنشأ أك بلد اإلقامة:
 سييحكم عليو بعقوبة اإلعداـ أك أف ىذا اٟتكم سيتم تنفيذه، -أ

لة بالكرامة،سيتعرض للتعذيب  -ب  أك لعقوبة أك معاملة غَت إنسانية أك ٥تًي
سيواجوي هتديدان جديان ضده بسبب حركات العنف اليت ال ٘تيز بُت أحد، ُب حالة الصراعات ا١تسلحة الدكلية  -ج

 أك على مستول البلد،
باالستفادة منها  كال يستطيع االستفادة من ٛتاية بلد ا١تنشأ أك بلد اإلقامة بسبب ىذه األمور، أك ال يرغب
 بسبب التهديد ا١تذكور، فإنو يتم منحهم صفة اٟتماية الثانوية كذلك بعد إجراءات ٖتديد ا٢توية.

): ٯتكن لكل شخص أجنيب أك عدٙب اٞتنسية أف يقدـ طلبان باٝتو. كما ٯتكن لصاحب الطلب أف 3( 65ا١تادة: 
ذين تستند طلباهتم ا١تقدمة إٔب نفس األسباب. ُب ىذه يقدـ طلبان باسم أفراد عائلتو الذين قىًدموا بصحبتو، كال

اٟتالة يتم اٟتصوؿ على موافقة مبدئية ألفراد العائلة من البالغُت، إٔب حُت القياـ با١تراجعة أك تقدٙب الطلب 
 .)1(باٝتهم. 

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

                                                           

 ,YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU ( تنظر قثنون تلحمثٌة تلدولٌة كثمالً فً: 1)
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI-GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYINLARI, Yayın No: 7, 

HAZİRAN 2014, s. 27, 29. 
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بتاريخ  -كٖتديدان ُب الدكؿ احمليطة بسوريا  -يظهر ُب ا٠تريطة التالية أعداد البلجئُت السوريُت 
ـ، كيظهر كيف أف عدد البلجئُت السوريُت ُب تركيا يزيد عن نصف العدد الكلي لبلجئُت ُب 11/04/2016

 :)1(العآب

 
 

                                                           

 .http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php( تنظر تلخرٌطة فً: 1)
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 :)1(البلجئُت السوريُت ُب دكؿ اللجوء احمليطة بسوريايظهر الرسم البيا٘ب التإب خبلصة تصاعد أعداد 

 
 ثانياً: أعداد البلجئين السوريين في أوروبا:

 :)2(ـ2/2016ـ إٔب 4/2011كفيما يلي عدد البلجئُت ُب أكركبا ُب الفًتة من 

 
                                                           

تستخرجت تلبٌثنثت من تلتقثرٌر  ، حٌثhttp://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php( تنظر تلتقثرٌر كثملة فً: 1)

 وأعدت رسمهث فً تلرسم تلبٌثنً تلمرفق.

 .http://data.unhcr.org/syrianrefugees/asylum.php( تنظر تلتقثرٌر كثملة فً: 2)
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 :)1(ـ2/2016ـ إٔب 6/2014كفيما يلي تصاعد عدد البلجئُت ُب دكؿ أكركبا ُب الفًتة من 

 

                                                           

 ,External Syrian Resettlementand HAPEuropeفً تقرٌر تلمفوضٌة تلعلٌث لشإون تلالجبٌن:  6/2014( تنظر بٌثنثت 1)
UNHCR national focal points and compiled, the Resettlement Service,23/06/2014, P1. وبٌثنثت .

 Map Europe Syrian resettlement and other forms of admission Feb2015, UNHCRفً تلتقرٌر:  2/2015
national focal points and compiled by the Resettlement Service, 09/02/2015, P1. فً  2/2016. وبٌثنثت

 .http://data.unhcr.org/syrianrefugees/asylum.phpتلتقرٌر: 
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مبلحظة أف ىذه األرقاـ قاصرة على البلجئُت ا١تسجلُت رٝتيان؛ كىذا يؤدم ٠تلل كبَت ُب صحة كدقة ىذه مع 
األرقاـ. فعلى سبيل ا١تثاؿ تقـو األردف كلبناف بإجبار ٚتيع السوريُت ا١تقيمُت لديها على تسجيل أنفسهم كبلجئُت 

مع أف عدد كبَت منهم مقيم ىناؾ منذ سنوات لتحصل على تعويض عنهم من ا١تفوضية العليا لشؤكف البلجئُت، 
طويلة قبل اٟترب. كما أف أعدادان كبَتة من السوريُت يقيموف ُب تركيا بإقامات عمل، كيرفضوف التسجيل بصفة 
الجئ؛ إما بسبب كضعهم ا١تادم اٞتيد، أك بسبب كضعهم االجتماعي. لكنهم ُب احملصلة خارج ببلدىم بسبب 

 اٟترب.
القراءة األكلية لؤلرقاـ السابقة أف أعداد البلجئُت إٔب أكركبا بدأت باالرتفاع ُب منتصف العاـ كنبلحظ من خبلؿ 

 ـ، مع عدـ ا٩تفاض األعداد ُب الدكؿ احمليطة.2015
 -رئيسة خدمة االتصاالت كا١تتحدثة باسم ا١تفوضية العليا لؤلمم ا١تتحدة لشؤكف البلجئُت-كترل ميليسا فليمنغ 

 لسوريُت الفارين إٔب أكركبا يًتكز ُب ستة أسباب:أف تزايد أعداد ا
أف اٟترب ُب سوريا يبدك أنو ال هناية ٢تا، حيث يواصل الناس فرارىم، كالبلجئوف ُب الدكؿ آّاكرة بدؤكا  -1

يفقدكف األمل ُب إمكانية العودة نظرا لتدىور األكضاع داخل سوريا من سيء إٔب أسوأ بعد ٜتس سنوات من 
 األىلية. اندالع اٟترب

ا١تعيشة كبلجئ ُب الدكؿ آّاكرة غَت ٣تدية لدل كثَت من البلجئُت الذين ال يسمح ٢تم بالعمل كينزلقوف إٔب  -2
 ىاكية الفقر ا١تدقع.

 ا١تعونة الدكلية ١تساعدة البلجئُت ُب ا١تنطقة ال تكفي نظرا لضخامة حجم ا١تشكلة كطوؿ ا١تدة الزمنية. -3
 عليم مدة طويلة لقلة الفرص ُب الدكؿ آّاكرة، كالضطرارىم إلعالة األسرة.األطفاؿ يظلوف بدكف ت -4
فرض دكؿ ا١تنطقة ا١تضيفة ألربعة مبليُت الجئ قيودا جديدة بدكف دعم دكٕب مكافئ لتعويض الضغط ا٢تائل  -5

 على البٌت التحتية لتلك الدكؿ.
بية على أهنا ترحب بالبلجئُت، كبالنسبة للسوريُت تصوير أكركبا ُب التلفاز ككسائل اإلعبلـ االجتماعية الغر  -6

فإف فكرة أف يتمكنوا من طلب اللجوء ُب بلد يقدـ ٢تم األمن كفرص العمل كالتعليم كانت تستحق الرسـو 
الباىظة اليت يفرضها ا١تهربوف ك٥تاطر الوصوؿ إٔب ىناؾ، كالكثَتكف منهم ٮتشوف أيضا أف البوابات ستغلق قريبا 

 .)1(ة للسفر ىي اآلفكأف أفضل فرص
 المبحث الثالث: المصالح المعتبرة في رعاية مصالح البلجئين:

تغيَت ا٠تريطة السكانية كالدٯتغرافيا ىو حرب ال ٗتتلف شيئان عن اٟتركب العسكرية كاالقتصادية كالسياسية، كمع 
 ٭تتاج أيضان إٔب شيئيُت أساسيُت:حاجة البلجئ للطعاـ كالشراب كالدؼء كاألمن كالتعليم كالصحة مهمة، إٔب أنو 

                                                           

 م:25/10/2015( ستة أسبثج لزٌثدة هجرة تلسورٌٌن إلى أوروبث، مٌلٌسٌث فلٌمنػ، تلؽثردٌثن، 1)

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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 االستقرار: كىو ما توفره بنسب متفاكتة كل الدكؿ اليت ٘تنح حق اللجوء. -1
أف يكوف االستقرار داخل الوطن: كذلك حفاظان على حقوؽ البلجئ السياسية، كىذا ال يدخل ٖتت  -2

 صبلحيات الدكؿ من الناحية القانونية، فبل ٘تنحو دكؿ اللجوء.
ضرر كبَت على مستقبل البلجئ السورم كمستقبل كطنو، بل كمستقبل أمتو أيضان، كمع أنو من كىذا لو 

 ا١تسؤكليات األخبلقية لؤلمم ا١تتحدة، إال أهنا ال هتتم بو على اإلطبلؽ.
أف ىجرة كل مسلم سورم ىي من سلبيات ا٢تجرة خارج حدكد الوطن، فهجرة الطبيب تضر ُب آّاؿ الصحي، 

ٖتدث أزمة سياسية ُب العآب اإلسبلمي، كىجرة أصحاب الوجاىة كالنفوذ الذين ٢تم القدرة على  كىجرة السياسي
حل ا١تشاكل كا٠تبلفات لو سلبياتو االجتماعية، كىجرة علماء الشريعة يسهم ُب انتشار اٞتهل كضعف البنية 

اكت ُب ذلك الضرر كتلك العامة للمجتمع، كىجرة الفٍت كا١تهٍت يسبب عجزان ُب األيدم العاملة؛ على تف
 السلبيات تبعان ١تدل كفاءة أكلئك، كأعداد ا١تهاجرين من االختصاص نفسو.

، أما بالتفصيل فهناؾ عدة سلبيات للهجرة إٔب الغرب، منها:  ىذا من حيث العمـو
تخلف ُب تأكيد الصورة ا١تشوىة عن ا١تسلمُت: ىجرتنا إليهم تأكيد لصورة ضعفنا كقوهتم، كأننا ىربنا من ال -1

ببلدنا إٔب اٟتضارة ُب ببلدىم، كمكافأة ٢تم على ما يصموننا بو من أكصاؼ، مع أف ا١تسلمُت ا١تهاجرين إٔب 
 الغرب ترس قوم من تركس ا١تدنية الغربية.

حرماف ا١تهاجرين من حقوقهم السياسية: كجود ا١تسلم ُب غَت عا١تو اإلسبلمي ٭ترمو من حقوقو السياسية؛ إف  -2
دع  عاجبلن أك آجبلن، كيزداد ذلك اٟترماف كلما ازداد النشاط اإلسبلمي للمهاجر. كال ينبغي للمسلم الفىًطن أف ٮتي

بربيق اٟترية الظاىرة كا١تؤقتة ُب الغرب، فبل أدؿ على كذّٔم من قوانُت األدلػة السرية، كقوانُت مكافحة اإلرىاب، 
ية ا١تقنعة؟! كسنرل ُب ىذا البحث كيف أهنم بعد ككل ذلك موجو ضد ا١تسلمُت فقط، كدكف دليل!! فأين اٟتر 
 استقباؿ بعض البلجئُت السوريُت بدؤكا يتملصوا من استقبا٢تم.

االزدكاجية ُب الوالء: ال ٯتكن للمسلم أف ٮتدع نفسو عندما ٬تعل كالءه مزدكجان، فالدين اإلسبلمي ىو قانوف  -3
مة اإلسبلمية ، أك للوطن غَت اإلسبلمي الذم يعيش فيو. كتشريع ٝتاكم شامل، فإما أف يكػوف كالءه السياسي لؤل

كأكثر ما أخشى أف يكتب أحفادنا ُب التاريخ أننا بتصر٭تات الوالء كا١تواطنة للغرب ينطبق علينا قولو تعأب: 
ئًرىةه فػىعىسىى اللَّوي أىٍف يىٍأٌبى بًاٍلفىٍتًح أىٍك أىٍمرو }فػىتػىرىل الًَّذينى ُب قػيليؤًًٍّم مىرىضه ييسىارًعيوفى ًفيًهٍم يػىقيوليوفى ٩تىٍشىى أىٍف تيًصيبػىنىا دىا

 [.52ًمٍن ًعٍنًدًه فػىييٍصًبحيوا عىلىى مىا أىسىرُّكا ُب أىنٍػفيًسًهٍم نىاًدًمُتى{ ]ا١تائدة: 
 عدـ االعًتاؼ السياسي باإلسبلـ دينان رٝتيان: كبالتإب فا١تسلموف ٣تربكف على اإلسهاـ ُب ميزانية الكنيسة، -4

 .)1(كأكالدىم ٣تربكف على تعلم عقيدة الدين الرٝتي ُب ا١تدارس العامة، كعلى تعلم األخبلؽ غَت الدينية

                                                           

 1بٌروت، ط-رقعمثن، دتر تلبٌث-( تألحكثم تلسٌثسٌة لألقلٌثت تلمسلمة فً تلفقه تإلسالمً ، سلٌمثن محمد توبولٌثك، دتر تلنفثبس1)
 .37م(، صـ1997-هـ1418)
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ترسيخ ظركؼ االحتبلؿ: ا٢تجرة إٔب خارج العآب اإلسبلمي ىي استمرار لسياسة االحتبلؿ؛ علمنا ذلك، أـ  -5
االنتقاء ُب استقباؿ ا١تهاجرين، فتأخذ ما تريد  تطبق سياسة -سابقان  -جهلناه. فالدكؿ احملتلة للعآب اإلسبلمي 

من العمالة كترفض ما تريد، كىي ٘تلك استخداـ نفوذىا ُب مستوطناهتا السابقة فنجد أف مواطٍت كل دكلة 
إسبلمية يهاجركف بكثافة أكرب إٔب الدكلة احملتلة سابقان، كهجرة مسلمي ا١تغرب العريب للجزائر، كىجرة سكاف شبو 

 ندية إٔب بريطانيا، كىجرة األتراؾ إٔب أ١تانيا، كىكذا...القارة ا٢ت
زيادة كسائل الضغط السياسي: فكثافة ا١تسلمُت ُب الغرب تزيد كسائل ضغط الغرب على العآب اإلسبلمي  -6

مستقببلن، كاستقباؿ ا١تعارضُت، كالتهديد بطػرد العمالة، كغَتىا من كسائل الضغط بسبب كجود ا١تهاجرين ُب 
 .قبضتها

 .)1(كىذا كلو عدا السلبيات العسكرية كاالجتماعية كاالقتصادية كالدينية
ك٢تذا السبب نبلحظ كجود تنافس قانو٘ب شديد بُت تركيا كأكركبا ُب ىذا آّاؿ ٖتديدان. كىذا ما سندرسو ُب 

 ا١تبحث التإب.
 السوريين:المبحث الرابع: تسلسل االتفاقات والقرارات والتصريحات المتعلقة بالبلجئين 

 الحمبلت اإلعبلمية بشأن البلجئين:
كانت اٟتملة اإلعبلمية األكرب ىي ا١تتعلقة بالطفل إيبلف الذم انتشرت صورتو كىو مسجى على شاطئ تركي 

ـ. مع أف األطفاؿ قبل إيبلف الذين قيًتلوا داخل سوريا أك الذين غرقوا ُب البحر باآلالؼ، 2/9/2015بتاريخ 
 ن قضية الطفل إيبلف بقدر ما إهنا عملية استثمار ألىداؼ سياسية.كىذا ليس تقليبلن م

حيث إف ا١تسؤكلُت الغربيُت ٚتيعان خرجت أصواهتم بتصر٭تات علنية، عن إيبلف دكف اآلالؼ الذين سبقوه، ليظهر 
 -الوقتكالغريبة ُب ذات -الغرب بعد أربع سنوات من القتل كاٟتمل الوديع، كفيما يلي بعض التصر٭تات الغربية 

 فيما يتعلق بالبلجئُت السوريُت:
ـ: انتقد مفوض حقوؽ اإلنساف بآّلس األكركيب نيلس مويزنيكيس سياسة أكركبا ُب 21/12/2013 -1

التعامل مع البلجئُت السوريُت ا١تتدفقُت عليها فرارا من اٟترب الدامية الدائرة ُب بلدىم، كدعا الدكؿ األكركبية 
لبلجئُت إٔب بلغاريا حيث يعانوف من أكضاع إنسانية مًتدية. كقدر أعداد السوريُت الذين للتوقف عن إعادة ىؤالء ا

 100ك 50، ٔتا يًتاكح بُت 2011كصلوا بطرؽ قانونية كغَت قانونية ألكركبا منذ اندالع األزمة ُب بلدىم عاـ 
ض تركيا اليت فتحت ألف شخص، إضافة إٔب ٨تو مليوف الجئ سورم آخرين كصلوا إٔب تركيا. كامتدح ا١تفو 

حدكدىا الستقباؿ ٨تو مليوف سورم ٞتؤكا إليها، كاعترب أهنا قدمت مثاال لسياسة ٞتوء ناجحة عرب استقبا٢تا 
 46ألعداد من البلجئُت السوريُت، تفوؽ عشرة أضعاؼ ما استقبلتو كل الدكؿ األعضاء بآّلس األكركيب كالبالغة 

                                                           
( تنظر هذه تلسلبٌثت وؼٌرهث بشكل وتفً فً: تلهجرة وأحكثمهث؛ درتسة شرعٌة لوتقع تلهجرة تلعشوتبٌة فً تلعصر تلحدٌث، 1)

 .290-285م(، صـ 2014-هـ1435) 1بٌروت، ط-إبرتهٌم سلقٌنً، دتر تلنوتدر
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يورك شهريا لكل الجئ سورم، كتنفيذ مشركع تعليمي  40بدأت بتسديد دكلة. كقاؿ: إف اٟتكومة الًتكية اليت 
 .)1(مليار دكالر نفقات ٢تؤالء البلجئُت 2.5معسكرا يتوزعوف عليها، تتكلف  21ألطفاؿ البلجئُت السوريُت ُب 

دكؿ  -ُب مقاؿ لزعيمة حزب ا٠تضر ناتإب بينيت-ـ: دعت صحيفة إندبندنت الربيطانية 4/1/2014 -2
د األكركيب إٔب مد يد العوف كا١تساعدة لبلجئُت السوريُت الذين ٕتربىم اٟترب اليت تعصف بببلدىم منذ قرابة االٖتا

 .)2(ثبلث سنوات على مغادرهتا إٔب حياة التشرد كاللجوء ُب ا٠تارج
إف على ـ: قالت ا١تفوضية العليا لشؤكف البلجئُت التابعة لؤلمم ا١تتحدة ُب تقرير صادر عنها: 11/7/2014 -3

أكركبا أف تفتح أبوأّا ١تزيد من البلجئُت، إذ إهنا ٓب تستقبل سول "أعداد ضئيلة" منهم، ُب حُت كصلت البلداف 
آّاكرة لسوريا إٔب "درجة التشبع". كقالت ا١تتحدثة باسم ا١تفوضية مليسا فليمينغ: "إننا ندعو الدكؿ األكركبية إٔب 

 .)3(ية"أف ترفع درجة استجابتها لؤلزمة السور 
كقد أدرجت ىذه التصر٭تات للتأكيد على التبلد الكامل لؤلحاسيس األخبلقية لدل ا١تسؤكلُت األكركبيُت، ككيف 
أف ٖتركهم البلحق كاف بعد أربعة أعواـ من اٟترب، كبعد عاـ كامل من ىذه التصر٭تات!! فهو ٖترؾ سياسي، 

 كليس ٖترؾ أخبلقي على اإلطبلؽ!!
ئيس الوزراء الًتكي داككد أكغلو: "إف تركيا طالبت بتوفَت منطقة آمنة لبلجئُت ـ: قاؿ ر 15/10/2014 -4

السوريُت كٓب تطالب ٔتنطقة عازلة... كا١تنطقة اآلمنة ىي إليواء ا٢تاربُت من القصف كٛتايتهم، كتكوف ٖتت ٛتاية 
 .)4(دكلية كتوفر ٢تم ما ٭تتاجونو"

                                                           

 م:21/12/2013لٌن، ( مقثبلة خثصة مع تلجزٌرة نت، خثلد شمت، بر1)

http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2013/12/21/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%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. 

(2 )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. 

(3 )Syrian Refugees in Europe: What Europe Can Do to Ensure Protection and Solidarity, UNHCR, 
11 July 2014: 

http://www.refworld.org/docid/53b69f574.htmlر تعلٌق تلمتحدثة بثسم تلمفوضٌة على تلتقرٌر على تلرتبط ، وتنظ

 .http://www.unhcr.org/53bfa7719.htmlتلتثلً: 

 م:15/10/2014( قنثة تلجزٌرة، برنثمج بال حدود، حثوره أحمد منصور، 4)

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-

http://www.refworld.org/docid/53b69f574.html
http://www.refworld.org/docid/53b69f574.html
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د كامَتكف ُب لشبونة بعد لقاء نظَته الربتغإب: "ُب ضوء ـ: قاؿ رئيس الوزراء الربيطا٘ب ديف4/9/2015 -5
 .)1(حجم األزمة كمعاناة الناس بوسعي أف أعلن اليـو أننا سنفعل ا١تزيد إلعادة توطُت آالؼ البلجئُت السوريُت"

ـ: قاؿ رئيس الوزراء األسًتإب تو٘ب أبوت ُب مؤ٘تر صحفي ُب العاصمة األسًتالية كانربا: 6/9/2015 -6
"سنكوف على استعداد الستقباؿ ا١تزيد من الناس من ىذه ا١تنطقة ا١تضطربة، ٨تن مستعدكف لتقدٙب ا١تزيد من 
ا١تساعدات ا١تالية للمفوضية السامية لؤلمم ا١تتحدة لشؤكف البلجئُت... كسيكوف تركيزنا على استقباؿ العائبلت 

 .)2(ا ُب ٥تيمات اللجوء على حدكد العراؽ كسوريا"كالنساء كاألطفاؿ، خاصة من األقليات ا١تضطهدة، الذين كانو 
كنبلحظ ىنا كيف أف الًتكيز على األقليات دكف غَتىا، كيبلحظ أيضان أنو ُب اليـو السابق ذكر موقع أسًتإب آخر 
أف أبوت رفض دعوات من داخل حزبو لزيادة عدد البلجئُت السوريُت ُب ببلده، كقاؿ إنو لن يرضخ للضغوط، 

أف أسًتاليا كافقت بالفعل العاـ ا١تاضي على استقباؿ أربعة آالؼ كأربعمئة شخص إضاُب من ا٢تاربُت مشَتا إٔب 
 .)3(من اٟترب ُب مشاؿ العراؽ كسوريا!!

 ككأف حرب التصر٭تات الكاذبة ىي مسرحية لعلمو بصعوبة كصوؿ السوريُت إٔب ىناؾ!!
قباؿ ا١تزيد من البلجئُت، كحذرت االٖتاد ـ: أعلنت سلطات كركاتيا أهنا عاجزة عن است18/9/2015 -7

 .)4(األكركيب من أهنا سًتسل أكلئك الذين يدخلوف الببلد إٔب الدكؿ األكركبية آّاكرة
ُب خطاب ألقاه أماـ منتدل اقتصادم ُب -ـ: ىدد الرئيس الًتكي رجب طيب أردكغاف 11/2/2016 -8

بالدعوات الدكلية لفتح اٟتدكد الًتكية أماـ عشرات آالؼ بفتح حدكد ببلده مع االٖتاد األكركيب، كندد  -أنقرة

                                                                                                                                                                                     

%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. 

 م:4/9/2015( وكثلة روٌترز لألنبثء، 1)

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

 م:6/9/2015( وكثلة روٌترز لألنبثء 2)

http://ara.reuters.com/article/topNews/idARAKCN0R608J20150906:ًوموقع نٌوز تألسترتل . 

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-

story/b6a8b07ade0b7b0f278f7fdc9ac2fad2?from=google_rss. 

 م:5/9/2015( موقع تألسترتلٌون، 3)

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

 م:19/9/2015( وكثلة تلصحثفة تألوروبٌة بثلعربٌة، 4)

http://europressarabia.com/index.php?aa=news&id22=2668&iraq=%DF%D1%E6%C7%CA%ED%C7%2
0%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#.Vx5qYTArLI

U. 

http://ara.reuters.com/article/topNews/idARAKCN0R608J20150906
http://ara.reuters.com/article/topNews/idARAKCN0R608J20150906
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النازحُت السوريُت الذين ىربوا من استهداؼ حلب، كرأل أنو ال حلَّ لؤلزمة السورية إال بإقامة مناطق آمنة كحظر 
، ُب إشارة لنفاؽ الغرب السياسي )1(طَتاف، كقاؿ أردكغاف: "إف كلمة أغبياء ليست مكتوبة على جبيننا"

دراجو لًتكيا إٔب مأزؽ، من خبلؿ استمرار القصف على حلب، كمطالبتو لًتكيا باستقباؿ البلجئُت دكف اٗتاذ كاست
 تدابَت إليقاؼ القصف.

: "إف فرنسا -على ىامش مؤ٘تر األمن ُب ميونيخ-ـ: نقل مكتب رئيس الوزراء الفرنسي قولو 13/2/2016 -9
 .)2(، ك٨تن مستعدكف لذلك كلسنا مستعدين الستقباؿ ا١تزيد"أعربت عن استعدادىا الستقباؿ ثبلثُت ألف الجئ

ـ: عقب ٤تادثات ُب فيينا مع كزراء تسع دكؿ تقع على طوؿ طريق غرب الببلد من اليوناف 24/2/2016 -10
إٔب مشاؿ أكركبا قالت كزيرة الداخلية النمساكية يوىانا ميكل ليتنر: "علينا أف ٩تفض تدفق البلجئُت اآلف، ىذه 

 .)3(ة ٖتدد بقاء االٖتاد األكركيب"مسأل
 القرارات من طرف واحد المتعلقة بالبلجئين السوريين:

 نرل فيما يلي تسلسل القرارات ا١تتعلقة بالبلجئُت السوريُت:
ـ: كانت تركيا قبل ىذا التاريخ تعامل السوريُت كضيوؼ، ككانت إقامتهم ٖتت مسمى 16/12/2013 -1

اد البلجئُت، كىو تاريخ  "إقامة بإذف كزارم" صادرة عن األمنيات، كبعد ىذا التاريخ أدرجت تركيا السوريُت ُب ًعدى
االتفاؽ بينها كبُت االٖتاد األكركيب، مع أف قانوف اٟتماية الدكلية الًتكي سارم ا١تفعوؿ من تاريخ 

 .)4(ـ11/4/2013
ستثمر، كاإلقامة السياحية، كإقامة اللجوء كالذم ٔتوجبو أصبح السورم ٥تَت بُت ثبلثة أنواع من اإلقامات؛ إقامة ا١ت

اإلنسا٘ب. كالذم يهمنا ىو النوع الثالث، كالذم ٔتوجبو يستطيع البلجئ اٟتصوؿ على تصريح بالعمل يصدر عن 
دائرة ا٢تجرة اليت ًٌب إحداثها لتتؤب إصدار ىذه اإلقامات، كاليت ستكوف مرتبطة إلكًتكنٌيان مع بنك معلومات 

                                                           
 ( موقع تلجزٌرة نت، عن تألسوشٌتد برس:1)

http://www.aljazeera.net/news/international/2016/2/11/%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%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. 

 م:13/2/2016( وكثلة تألنبثء تلفرنسٌة، 2)

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

 م:24/2/2016( تلنٌوٌورك تثٌمز، 3)

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

 YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA( تنظر قثنون تلحمثٌة تلدولٌة تلتركً فً تلجرٌدة تلرسمٌة:  4)
KANUNU, Resmî Gazete, Sayı: 28615, PERŞEMBE, 11 Nisan 2013, Kanun No. 6458, Kabul 

Tarihi: 4/4/2013. 
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 (اتفاقية دبلن)، كبالتإب يتعٌُت على البٌلجئ السورٌم البقاء ُب تركيا فقط (طبعا مع حٌقو ُب العودة البصمة األكركيٌبٌ 
إٔب ببلده إف رغب)، كُب حاؿ ٞتوئو بالطرؽ غَت الشرعٌية ألكركبا، فستتٌم إعادتو لًتكيا بوصفها أسبغت عليو 

ع كثَتان من ا١توسرين السورٌيُت لتجٌنب ىذا النوع من ٛتايتها القانونٌية عندما منحتو ٞتوءان إنسانٌيان. كىذا دف
اإلقامات، كالسعي للتحٌصل على اإلقامات السياحٌية ٖتٌسبان لتبٌدؿ الظركؼ كاضطرارىم للسعي كراء اللجوء ُب 

ما دكؿ أكركبٌػٌية؛ ألف اإلقامات السياحٌية ال يرتبط إصدارىا ببنك معلومات البصمة األكركيٌبٌ، كبالتإب ال يوجد 
ييثبت إقامتهم ُب تركيا بصفة الجئ، كال ٯتكن إعادهتم إٔب تركيا

)1(. 
ألفا  22ـ: اتفق كزراء داخلية االٖتاد األكركيب كدكؿ منطقة الشنغن على قبوؿ استضافة 21/7/2015 -2
. الجئُت سيتم اختيارىم من ٥تيمات اللجوء خارج دكؿ االٖتاد األكركيب، كسيكوف معظمهم من السوريُت 504ك

الجئ، تليها  3500كأقر الوزراء الئحة بتوزيع البلجئُت على دكؿ االٖتاد ٚتيعا، حيث كاف نصيب النركيج 
الجئ، ككزع الباقوف على باقي دكؿ االٖتاد، بينما أعلنت آّر عدـ  2200الجئا، كبريطانيا  2375فرنسا 

 استعدادىا لقبوؿ أم الجئ.
الجئا موجودين على األراضي األكركبية ُب كل من إيطاليا كاليوناف  356كألفا  32كما أقر كزراء الداخلية توزيع 

على بقية دكؿ االٖتاد األكركيب كمنطقة الشنغن، حيث تعهدت أ١تانيا باستقباؿ عشرة آالؼ كٜتسمئة الجئ، كما 
 .)2(الجئا 752تعهدت فرنسا باستقباؿ ستة آالؼ ك

بلمية اليت قاـ ّٔا الغرب على قضية الطفل إيبلف بتاريخ كنبلحظ كيف أف ىذا القرار سابق على الضجة اإلع
 ـ.2/9/2015
إجراء  80ـ: صرح كزير الداخلية الفنلندم بيًتم أكربو قائبلن: "لقد أدخلت اٟتكومة أكثر من 6/3/2016 -3

أدؽ لتشديد قوانُت اللجوء. كا٢تدؼ ىو كبح التدفق غَت ا١تنضبط لطاليب اللجوء إٔب فنلندا، كلتحديد بصورة 
الذين ىم ْتاجة حقيقية للحماية، كإلدماج أكلئك الذين منحوا حق اللجوء بكفاءة عالية، ككذلك لضبط تكلفة 
اللجوء كاالندماج الباىظة. كسوؼ تشمل التغيَتات ُب التشريعات القادمة، تشديد معايَت ٚتع مشل األسرة، كىذا 

ب أف ٭تصل على ما يكفي من الدخل لدعم ٚتيع يعٍت أف أم شخص يرغب ُب جلب أفراد أسرتو إٔب فنلندا ٬ت
أفراد العائلة. كما ًب تعديل معايَت اٟتماية الدكلية ْتيث لن يكوف من ا١تمكن اٟتصوؿ على اٟتماية الدكلية 
ألسباب إنسانية. كذلك سوؼ يتم تسريع مسار استئناؼ قرار رفض طلب اللجوء. سوؼ توفر فنلندا لطاليب 

األساسية فقط. ككذلك ٨تن بصدد دراسة إمكانية نظاـ للضماف االجتماعي مستقل  اللجوء خدمات االستقباؿ
 .)3(لطاليب اللجوء الذين حصلوا على قرار إ٬تايب"

                                                           
( تالتفثق تلتركً تألوروبً وتلمترتبثت تلقثنونٌة على إقثمثت تلسورٌٌن فً تركٌث، ؼزوتن قرنفل، موقع ترك برس، 1)

 .http://www.turkpress.co/node/1991م. على تلرتبط: 21/9/2014

 م:21/7/2015 ( فوكس تألوروبٌة،2)

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

 ( فً مقثبلهث أجرتهث معه جورج حورتنً فً موقع تلجزٌرة نت:3)
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ـ: أعلن التحالف اٟتاكم ُب أ١تانيا خبلؿ قمة عقدىا ُب برلُت توافقو على قوانُت كإجراءات  15/4/2016 -4
إلرىاب، كتتضمن التدابَت ٗتصيص اٟتكومة مكاف اإلقامة لطاليب كربل تتعلق ٔتلف إدماج البلجئُت كمكافحة ا

اللجوء ا١تعًتؼ ّٔم على ىذا النحو، من أجل توزيعهم بشكل أفضل ُب أرجاء الببلد كٕتنب إقامتهم ُب ٕتمعات 
خاصة، كما تتضمن قسما ٥تصصا لتشغيل البلجئُت. كتؤكد نصوص التدابَت أف "األشخاص ا١تعنيُت سيتعرضوف 

ب ُب حاؿ ٥تالفتهم للتعليمات"، كما أهنا لن ٘تنح حق اإلقامة الدائمة لبلجئُت الذين ال يبذلوف جهدا كافيا لعواق
 .)1(لبلندماج، كخصوصا تعلم اللغة األ١تانية

كمع أف ىذه القوانُت عامة ُب كل البلجئُت، إال أف الشر٭تة األساسية من البلجئُت ا١تتواجدين حاليان ُب أ١تانيا ىي 
 ة، فهم ا١تستهدفوف حقيقة من القرار.سوري

ـ تراجعت ُب 2015كنبلحظ ىنا كيف أف ا١تشاعر اإلنسانية الطارئة اليت أصابت الدكؿ األكركبية ُب آكاخر عاـ 
ـ، ككأف ىدفها تفريغ األراضي احملررة من البقية الباقية من الفئات الصامدة من الشعب ٖتت 2016بدايات عاـ 

كعها بالفشل من خبلؿ تدفق أعداد كبَتة من البلجئُت إليها من مناطق األسد تراجعت عن القنابل، فلما باء مشر 
 ىذا الكـر الطارئ، كبدأت باٗتاذ قرارات ٖتد من دخوؿ البلجئُت إليها كما ىو ظاىر ُب القرارات األخَتة.

ـ، كالذم 18/2/2016لتظهر تلك السياسات كاضحة ُب تقرير ا١ترصد األكركمتوسطي ٟتقوؽ اإلنساف بتاريخ 
كصف تلك السياسات بردة أكركبية آخذة ُب التصاعد إزاء التعامل مع طاليب اللجوء، كشدد على إهناء حالة 
التخبط بُت أعضاء االٖتاد ٕتاه ىذا ا١تلف، مستعرضا اإلجراءات ا١تتشددة اليت اٗتذهتا دكؿ عديدة، كذكر منها 

كتأخَت ٓب مشل عائبلهتم ُب أ١تانيا كالدينمارؾ، كنشر النمسا قرارات مصادرة مقتنيات طاليب اللجوء الشخصية 
مركز إيواء ُب السويد، كبناء آّر ألسبلؾ  43للجنود على حدكدىا ١تنع دخوؿ البلجئُت، كحرؽ ا١تتطرفُت لػ 

ا مع  شائكة على حدكدىا كتشريع بر١تاهنا لقانوف بفتح النار على البلجئُت، كبناء سلوفينا ٞتدار على طوؿ حدكدى
كركاتيا، كنية فنلندا لطرد ثلثي طاليب اللجوء لديها، كقياـ إحدل الشركات الربيطانية بتمييز أماكن سكن البلجئُت 
بطبلء األبواب باللوف األٛتر ُب منطقة ميدلسربه، ٦تا سهل على ا١تتشددين التعرؼ على أماكن كجودىم 

 .)2(كاالعتداء عليهم

                                                                                                                                                                                     

http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2016/3/6/%D9%81%D9%86%D9%84%D9%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. 

 م:15/4/2016( موقع إٌفثنجٌلكثل فوكس، 1)

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

(2 )EUNAVFOR MED Op SOPHIA - Six Monthly Report, Operation Commander Op SOPHIA 
(EEAS), 17/2/2016. 
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 ن البلجئين السوريين:االتفاقات بين تركيا وأوروبا بشأ
ـ، حيث كقع ُب أنقرة 16/12/2013بذكر االتفاؽ بُت تركيا كاالٖتاد األكركيب بشأف البلجئُت بدأت بتاريخ 

كزير ا٠تارجية الًتكي داككد أكغلو مع مفوضة الشؤكف الداخلية ُب االٖتاد األكركيب سيسيليا مآب سًتـك على ٤تضر 
لتأشَتة بُت تركيا كاالٖتاد األكركيب، كعلى اتفاقية إعادة قبوؿ تركيا للمهاجرين غَت التفاىم ا١تتعلق ٔتباحثات إلغاء ا

 .)1(الشرعيُت الذين حاكلوا دخوؿ بلداف االٖتاد عرب األراضي الًتكية
ـ: اتفاؽ اٞتمعة ُب برككسل: كفيما يلي أىم بنود 18/3/2016ٍب ًب التوقيع الرٝتي على االتفاقية النهائية بتاريخ 

 االتفاؽ:
إعادة ٚتيع البلجئُت اٞتدد الذين يصلوف من تركيا إٔب اٞتزر اليونانية اعتبارا من العشرين مارس/آذار اٞتارم  -1

 إٔب تركيا، ّٔدؼ كضع حد للرحبلت ا٠تطَتة عرب ْتر إ٬تة كالقضاء على عمل ا١تهربُت.
دموف طلب ٞتوء أك يتم التثبت من أف طلبهم كستخضع طلبات اللجوء للدراسة ُب اٞتزر اليونانية، أما الذين ال يق

 ال يستند إٔب أساس أك ال ٯتكن قبولو، فستتم إعادهتم إٔب تركيا.
كسيتم اٗتاذ التدابَت الضركرية من قبل تركيا كاليوناف ٔتساعدة ا١تفوضية العليا لبلجئُت كاالٖتاد األكركيب، ٔتا ُب ذلك 

صر يونانيُت ُب تركيا، كما سيتكفل االٖتاد األكركيب بنفقات إعادة كجود عناصر أتراؾ ُب اٞتزر اليونانية، كعنا
 البلجئُت.

مبدأ "كاحد مقابل كاحد": ففي مقابل كل سورم يعاد من اٞتزر اليونانية إٔب تركيا سيتم استقباؿ سورم آخر  -2
 شرعية" إٔب ىناؾ.من تركيا إٔب االٖتاد األكركيب، كتعطى األكلوية للذين ٓب ٭تاكلوا الوصوؿ بصورة "غَت 

ألف الجئ، كُب حاؿ االقًتاب من ىذا السقف ستتم مراجعة اآللية، أما ُب حاؿ  72كًب ٖتديد سقف قدره 
 ٗتطيو فسيتم كقفها.

ٖترير تأشَتات الدخوؿ: سيتم تسريع العمل على خارطة الطريق للسماح بإعفاء مواطٍت تركيا من تأشَتات  -3
 .72، على أف تستوُب تركيا ا١تعايَت الػ2016ىا هناية يونيو/حزيراف الدخوؿ إٔب أكركبا ُب مهلة أقصا

مساعدة مالية: سيتم تسريع تسديد ا١تساعدة األكركبية لًتكيا البالغة ثبلثة مليارات يورك من أجل ٖتسُت  -4
مبليُت. كحُت تصبح ىذه ا١توارد على كشك النفاد  2.7ظركؼ معيشة البلجئُت الذين يقدر عددىم بنحو 

 .2018يقدـ االٖتاد األكركيب ٘تويبل إضافيا ٦تاثبل ْتلوؿ هناية عاـ س
(ا١تسائل ا١تالية) خبلؿ  33االنضماـ إٔب االٖتاد األكركيب: كافق االٖتاد األكركيب كتركيا على فتح الفصل  -5

 الرئاسة ا٢تولندية لبلٖتاد اليت تنتهي بنهاية يونيو/حزيراف.
فتح فصوؿ جديدة "دكف إٟتاؽ الضرر ٔتواقف دكؿ أعضاء"، كذلك ُب  كسيتواصل العمل التحضَتم لتسريع

 .)2(إشارة إٔب قربص اليت ٖتاكؿ عرقلة انضماـ تركيا إٔب االٖتاد األكركيب
                                                           

 .http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1259_en.htmم: 16/12/2013( موقع تلمجلس تألوروبً، 1)

 ( تنظر بنود تالتفثق فً موقع وكثلة تألنثضول:2)
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من جهتها علقت ا١تفوضية العليا لشؤكف البلجئُت على ىذا االتفاؽ بأنو ٔتثابة هترب من أكركبا من مسؤكلياهتا 
علمت ا١تفوضية السامية لؤلمم ا١تتحدة لشؤكف البلجئُت باالتفاؽ الذم عقد اليـو بُت ٕتاه البلجئُت، فقالت: " 

االٖتاد األكركيب كتركيا بشأف كضع البلجئُت كا١تهاجرين الذين ٭تاكلوف شق طريقهم للوصوؿ إٔب أكركبا. ك٨تن 
لواقع، قدمت ا١تفوضية ُب نعًتؼ باٟتاجة ا١تشًتكة للدكؿ إل٬تاد حلوؿ ميدارة بشكل مناسب ٢تذا الوضع. كُب ا

عدة مناسبات ُب األشهر األخَتة توصياهتا ا٠تاصة إٔب أكركبا ُب ىذا الشأف. كالفوضى اليت سادت ُب عاـ 
، ال ٗتدـ مصاّب األشخاص الفارين من اٟترب كالذين ٭تتاجوف إٔب 2016كا١تستمرة حىت اليـو من عاـ  2015

 .)1(األماف، كال حىت مصاّب أكركبا"
 ة:الخبلص

إف الصراع بُت تركيا كأكركبا على قضية البلجئُت السوريُت يأخذ منحياف متعاكساف ٘تامان، فأكركبا ال تتخذ أم 
إجراء إليقاؼ حركة النزكح من سوريا؛ ال ٕتاه األسد، كال ٕتاه شريكتو داعش اللتاف تقوماف ٓتطة ٦تنهجة لتهجَت 

 ا١تدنيُت عن طريق ٛتبلت الرعب اليت تنتهجاهنا.
ىذا يصب ُب النهاية بشكل مباشر ُب مصلحة األسد كحربو الدٯتغرافية اليت تؤمن لو انتصاران اسًتاتيجيان ُب ك 

 ا١تنطقة.
بينما تسعى تركيا جاىدة إلنشاء منطقة آمنة للمدنيُت داخل اٟتدكد السورية للحفاظ على حقوقهم ُب ا١تواطنة 

 كاٟتفاظ على ىوية كطنهم من العبث الدٯتغراُب.
كقعت تركيا اتفاقيتاف مع االٖتاد األكركيب إلعادة البلجئُت السوريُت إليها، لكن دكؿ االٖتاد األكركيب تتهرب  كقد

 من التنفيذ؛ أحيانان بشكل فردم كل دكلة على حدا، كأحيانان بشكل ٚتاعي.

                                                                                                                                                                                     

tp://aa.com.tr/ar/%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%ht
-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-A7
-%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%AD%D9%88%D9%84-84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%
-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9

/539888-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%8A%D9%86. 

 وتنظره مختصرتً فً موقع تلجزٌرة:

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. 

 م:18/3/2016( تلمفوضٌة تلعلٌث لشإون تلالجبن، بٌثن صحفً، 1)
http://www.unhcr-arabic.org/56f12c736.html. 

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
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
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
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
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
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
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
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
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؛ فبينما يطالب تركيا كٮتتصر رئيس الوزراء الًتكي داككد أكغلو ذلك بوصف الغرب "بالنفاؽ" ٕتاه األزمة السورية
بفتح اٟتدكد أماـ البلجئُت ال يطالب ركسيا بوقف القصف. كقاؿ: "سنسمح بدخوؿ السوريُت الراغبُت ُب 
آّيء، لكن األكلوية لدينا ىي إقامة ٥تيم جديد ّٔدؼ استقباؿ سوريُت على األراضي السورية"، ككصف ىجـو 

نظاـ فقط، معتربان أف حقوؽ االنساف كشرعة جنيف تداس النظاـ بأنو تطهَت منهجي غايتو إبقاء مؤيدم ال
 .)1(باألقداـ. كقاؿ أكغلو: "إف بعض األطراؼ ٔتا فيها ٣تلس األمن الدكٕب ٓب ٖتٌرؾ ساكننا ٟتل األزمة ُب سوريا"

كقاؿ يالتشُت أقدكغاف نائب رئيس الوزراء الًتكي ُب اليـو التإب ُب مؤ٘تر صحفي عقده أقدكغاف عند اٞتانب 
الًتكي ١تعرب باب السبلمة اٟتدكدم مع سوريا: "ُب الوقت اليت تيركت فيو تركيا كحيدة ُب مواجهة أزمة البلجئُت، 
فإف دكالن ٓب تساىم بشيء ُب حل األزمة تدعو تركيا لفتح أبوأّا الستقباؿ البلجئُت... لذا فإف النازحُت الذين 

ات أقامتها تركيا أك سا٫تت ُب إقامتها ُب اٞتانب السورم... احتشدكا مؤخران على اٟتدكد جرل توزيعهم على ٥تيم
أف بعض األطراؼ تسعى أحيانا إٔب افتعاؿ موجة نزكح كي تضع تركيا ُب مأزؽ... فالغارات ال تستهدؼ 
ا١تنظمات اإلرىابية، إ٪تا تطاؿ ا١تدنيُت كا١تدارس كا١تشاُب، متعمدة خلق حركات نزكح كي تبقى تركيا ُب كضع 

فإذا استمرت الغارات كآّازر، فإف ذلك ينذر ٔتوجات نزكح جديدة، كإف إيقافها يكمن ُب دفع نظاـ حرج... 
 .)2(األسد كركسيا على كقف ىجماهتما"

 المصادر والمراجع:
 ـ.21/9/2014االتفاؽ الًتكي األكركيب كا١تًتتبات القانونية على إقامات السوريُت ُب تركيا، غزكاف قرنفل، موقع ترؾ برس،  -1
بَتكت، -عماف، دار البيارؽ-األحكاـ السياسية لؤلقليات ا١تسلمة ُب الفقو اإلسبلمي ، سليماف ٤تمد توبولياؾ، دار النفائس -2

 ـ).1997-ىػ1418( 1ط
 1بَتكت، ط-ا٢تجرة كأحكامها؛ دراسة شرعية لواقع ا٢تجرة العشوائية ُب العصر اٟتديث، إبراىيم سلقيٍت، دار النوادر -3

 ـ).2014-ىػ1435(

                                                           

 م:11/2/2016( موقع تلجزٌرة نت، بتثرٌخ 1)

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. 

 م:12/2/2016( وكثلة تألنثضول، كلس، عزت مثضً، بتثرٌخ 2)

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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 تأثير أزمة البلجئين السوريين على األمن التركي
 .3 الجزائر جامعة -د. عبير شليغم 

 :المداخلةملخص 
أجربت السكاف على الرحيل من بيوهتم،  ،2011آذار/اندلعت أكٔب شرارات اٟترب ا١تدمرة السورية ُب مارس  

ٞتأ البعض اآلخر خارج األراضي السورية إٔب البلداف آّاكرة  فيما داخل الدكلة نفسها،فأدت لنزكح البعض منهم 
 لبناف ىي فقط بلداف ٜتسة ، ككاف ذلك ُبالسلم كاألمن خارجهاىربا من العنف كاالضطهاد ُب سوريا كْتثا عن 

 كمصر تركيا. كالعراؽ كاألردف
 تركيا قدمتعلى غرار باقي الدكؿ آّاكرة تدفق العديد من البلجئُت السوريُت إٍذ فقد شهدت األخَتة  ؛كعليو  

 اليت ا١تالية ا١توارد حيث من أيضان  كإ٪تا فحسب، تؤكيهم الذين البلجئُت أعداد حيث من فقط ليس كربل، مسا٫تة
 زادت العآب، فقد ُب الجئة ٣تموعة أكرب اآلف شكلوفالبلجئُت السوريُت ي ىؤالءأف، بيد  .٢تم خصصتها
 دكلية منظمات حىت أك مستقبلة بلداف كانت سواء ا١تعنية األطراؼ كل على خطَتا ٖتديا فرض ٦تا أعدادىم

 .القضية مع بالتعامل معنية
السوريوف ُب تركيا بإبراز  البلجئوف على كاقعالضوءّٔدؼ تسليط الورقة،  ىذه أقدـ أف أردت انطبلقا ٦تا سبق؛ 

كصوال لئلشادة ، ٥تتلف اإلحصاءات للعديد من مدف تركيا، ىذا إٔب جانب عرض موقف تركيا من األزمة السورية
تركيا على شىت ا١تستويات، سواء أكانت االقتصادية ُب  البلجئُت السوريُت ٔتختلف النتائج كالتداعيات ا١تًتتبة عن

كُب األخَت؛ أقدـ خبلصة من االستنتاجات كالتوصيات اليت توصلت ٢تا  أك حىت األمنية.، منها، أك االجتماعية
 ىذه الدراسة.

: األزمة السورية، البلجئوف السوريوف، األمن الًتكي، تداعيات، االقتصاد، الوضع الكلمات المفتاحية
  األمراض. االجتماعي، التعليم، الوضع الصحي،

 
Abstract:        

The first sparks of the Syrian devastating war broke out in March, 2011, forced the residents 

to flee from their homes, Vodt to the displacement of some of them within the state itself, 

while others took refuge outside the Syrian territory to neighboring countries to escape the 

violence and repression in Syria and the search for peace and security abroad. that was in only 

five countries are Lebanon, Jordan, Iraq, Egypt, Turkey. 

  Therefore; the last saw like other neighboring countries, the flow of many Syrian refugees as 

Turkey made a major contribution, not only in terms of the number of refugees who are 

sheltered, but also in terms of financial resources allocated to them. However; these Syrian 

refugees now make up the largest refugee group in the world, have increased their numbers 

than the imposition of a serious challenge to all parties concerned, whether receiving 

countries or even interested in dealing with the issue of international organizations. 



 تركيب-م، جبهعة أديبهبى14/5/2016-13 األحببث العلوية احملكوة املشبركة يف املؤمتر العلوي الدويل األول: الالجئوى السوريوى بني الواقع واملأهول

756 
 

Based on the foregoing; I wanted to give this paper, in order to shed light on the reality of 

Syrian refugees in Turkey to address the various statistics highlight for many of the cities of 

Turkey, along with display Turkey's position on the Syrian crisis. All the way to pay tribute to 

the different results and implications of all Syrian refugees in Turkey at various levels, 

including whether economic or social, or even security.In the latter; the oldest summary of 

conclusions and recommendations reached by this study. 

 Key words: Syrian crisis, Syrian refugees, the Turkish security repercussions, economics, 

social status, education, health status, diseases. 

 مقدمللة:
، كتدفق ا١تزيد من البلجئُت السوريُت إٔب الدكؿ آّاكرة بأعداد 2011منذ بداية اٟترب األىلية ُب سوريا عاـ 

ىائلة، جعلها أسوأ كارثة إنسانية ُب القرف اٟتإب منذ هناية اٟترب الباردة، حيث ٖتملت الدكؿ آّاكرة ٟتدكد 
 العآب شهدىا اليت خطران  األكرب من أزمة البلجئُت األشدالعبء  -، مصرالعراؽ األردف، لبناف، تركيا، –سوريا 
انطونيو  تركيا، ُب البلجئُت لشؤكف العلياا١تفوض السامي للمفوضية  عاما. كُب ىذا الصدد؛ قاؿ 40 خبلؿ

 غوتَتيس "أزمة البلجئُت األسوأ منذ اإلبادة اٞتماعية ُب ركاندا السورية".
البلداف ا١تضيفة ُب ا١تنطقة إليواء البلجئُت السوريُت، حيث تشًتؾ ُب  كاحدة من تعترب تركياعلى أساس ذلك؛  

كم)، ما دفع لتدفق أعداد كبَتة 900يصل طوؿ اٟتدكد ا١تشًتكة بُت البلدين إٔب ٨تو  أطوؿ حدكد مع سوريا (
٦تا  .2015 الجئ حىت عاـ  1.7من البلجئُت عرب نقاط عبور رٝتية كأخرل غَت رٝتية، إٍذ تشَت اإلحصاءات لػ 

 سوريا آّاكرة كحىت الدكؿ األكركبية كباقي الدكؿ. البلجئُت السوريُت بُت دكؿ تركيا تستضيف أكرب عدد من جعل
فضبل عن ذلك؛ ٮتلف اللجوء السورم تداعيات كآثار كبَتة كمتنوعة على الدكؿ ا١تضيفة ٔتا فيها تركيا، منها ما  

 كتطرؼ سوريا، ُب متطرفة ّتماعات الجئة سورية ك٣تموعات سوريُت أفراد بارتباطيرتبط باٞتوانب األمنية كذلك 
أما اٞتانب  .منها انطبلقنا أك ا١تضيفة، الدكؿ داخل إرىابية عمليات كتنفيذىا الجئة، ك٣تموعات عناصر

إٔب ، ىذا -سوريا كتركيا–بُت الدكلتُت كا١تصاّب االقتصادية التجارم  للتبادؿ اٟتاد االقتصادم، يتجسد ُب الًتاجع
 ، ما ينتج عنو تعزيز النزاعات االنفصالية القومية كالعرقية كحىت الطائفية.جانب تأثَتات اجتماعية عديدة

 ُب ضوء ما تقدـ، كبناء عليو تستدعي طبيعة ا١توضوع صياغة اإلشكالية على النحو اآلٌب:إشكالية الدراسة: 
 جئُت السوريُت على األمن الًتكي؟مدل تأثَت أزمة البلما 

 كمن خبلؿ إشكالية الدراسة ٯتكن إثارة العديد من التساؤالت الفرعية على النحو التإب: 
 تعاملت اٟتكومة الًتكية للمواجهة كالتصدم لتدفق أعداد كبَتة من البلجئُت السوريُت إليها؟ كيف  -
  تركيا؟البلجئُت السوريُت ُبما ىي ٥تتلف التداعيات كاآلثار النإتة عن تواجد -

 فروض الدراسة:
تية ٟتل اإلشكالية، كلئلجابة  ا١تبدئية على راسة ًٌب صياغة الفرضيات اآلمن أجل اإلحاطة ٔتختلف جوانب الد

 كىي: سابقا، ا١تطركحةالتساؤالت 
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 اتبعت اٟتكومة الًتكية سياسة الباب ا١تفتوح مع البلجئُت السوريُت على أراضيها.- 
زاد تدفق ا١تزيد من أعداد البلجئُت السوريُت ينعكس بدكره على الدكلة ا١تضيفة تركيا على مستول العديد  كلما-

 .من األصعدة
 حدود الدراسة:

كما ىو معلـو أنو البد من كضع حدكد لدراستنا سواء أكانت حدكدا مكانية (جغرافية) أك زمنية اليت تربز األ٫تية    
ض الوصوؿ إٔب نتائج علمية ُب إطار من الدقة كالوضوح. ففيما يتعلق باٟتدكد ا١تكانية العلمية ١توضوعنا، كىذا بغر 

اخًتنا كبل من دكليت اٞتوار سوريا كتركيا، أما الزمنية ستكوف منذ بداية توافد ا١تزيد من البلجئُت السوريُت إٔب تركيا 
 كصوال إٔب كقتنا الراىن. 2011مع بداية األزمة السورية عاـ 

 لدراسة:منهج ا
سعيا منا لئلجابة على اإلشكالية ا١تطركحة كالتحقق من صحة الفرضية ا١تشار ٢تما سابقا، فضبل عن تناكؿ   

 الدراسة بأسلوب علمي ٯتكن االستعانة بعدة مناىج منها: ا١تنهج التارٮتي، الوصفي، دراسة اٟتالة.
 تقسيم الدراسة:

ا١توضوع ا١تتشعبة كا١تتداخلة ارتأينا لتقسيم الدراسة على النحو ُب ضوء كل ما تقدـ،كّٔدؼ احتواء كل جوانب 
 التإب:

 مقدمة
 كاقع البلجئُت السوريُت ُب تركيا؛ ا١تبحث األكؿ:
 ؛تداعيات البلجئُت السوريُت على األمن الًتكي ا١تبحث الثا٘ب:

 خا٘تة

 : واقع البلجئين السوريين في تركيا:المبحث األول
كأعلن نظاـ اٟتماية  قدمت تركيا استجابة فعالة ُب حاالت الطوارئ ،2011منذ بداية األزمة السورية ُب عاـ 

ا١تؤقت لبلجئُت السوريُت، كضماف اٟتماية كا١تساعدة، حيث ٝتح للجميع دخوؿ األراضي الًتكية حىت للذين 
 بلجئُت.نقلوا إٔب ٥تيمات مؤقتة لبدكف كثائق ىوية سورية أك جواز السفر  

 سياسة الباب المفتوح: .1

ٚتيع أ٨تاء اٟتدكد إٔب تركيا، اليت حافظت على من  الجئوف سوريوف سوريا، فرٌ  الصراع ا١تسلح ُب كمنذ بدء    
أكرب دكلة  طاليب اللجوء، مع تزايد تدفق أعداد البلجئُت ٖتولت تركيا إٔب سياسة "الباب ا١تفتوح" إٔب حد كبَت ٨تو

 ٦تا جعل اٟتكومة الًتكية توفر ا١تزيد من ا١تخيمات العآب.جئُت ُب مضيفة لبلٌ 
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كفق ما عرؼ  2011يواء البلجئُت أك "الضيوؼ"، كما كانت تعرفهم ُب أكتوبر إ الستقباؿ ك بالقرب من اٟتدكد 
 " لبلجئُت السوريُت.1ؤقتةا١تماية اٟتبػ "

ٞتميع  عبور اٟتدكد الًتكية عملية مباشرة كعلى الرغم من سياسة الباب ا١تفتوح اليت تنتهجها تركيا، ٓب يكن 
نعوف سفر جوازاتبطاقات ىوية سورية  ٭تملوف ال الذين األشخاصالبلجئُت السوريُت،  إٍذ أٌف   من عادةن  ٯتي

نقاط ٦تا يضطركف الستخداـ  طارئة، إنسانية أك طبية احتياجات لديهم كانت إذا إال الرٝتية، ا١تعابر عرب الدخوؿ
 .2أك اللجوء لدفع األمواؿ ٞتماعات التهريب عبور غَت رٝتية

ُب الدكلة آّاكرة  األمنية كتأـز األكضاع، 2012أف؛ مع استمرار أعداد البلجئُت ُب النمو خبلؿ صيف عاـ  بيد
٥تيمات مؤقتة على  20، ىذا ما دفع لربكز ما يفوؽ ل لتزايد الضغط على ٥تيمات البلجئُت ُب تركياأدٌ ٦تا سوريا، 
سرعاف ما اٟتدكد السورية الًتكية تضم عدد من البلجئُت ُب انتظار قبو٢تم لدخوؿ األراضي الًتكية، ك طوؿ 

 كمن بُت ىذه ا١تخيمات ا١تؤقتة يوجد عتمة، باب ا٢تول كباب سبلمة، شبو دائمة،  -ا١تخيمات ا١تؤقتة-أصبحت 
على اٟتدكد السورية،  العنف أعماؿ تصاعدك أما ُب اآلكنة األخَتة؛ جراء ما سبق من تدىور الوضع األمٍت 

/ رأك٧توبينا منفذ أغيلق حيثاضطرت تركيا إٔب إعادة تقييم سياستها الباب ا١تفتوح، فأغلقت عدة منافذ حدكدية، 
-ا٢تول باب/ جيليفيغوزك ، كمنفذكيلومًتا جنوب شرؽ غازم عنتاب  50قرب كيليس على مسافة -السبلمة باب

 تل /أكتشاكإب منفذ ككذلك ، كأيضا كوبا٘ب/ عُت العرب-كيلومًتا شرقي أنطاكية  30قرب الر٭تانية على مسافة 
ٙتانية من أصل  فقط ثبلثةكأبقت على  .3كركميش ، كحىت معرب-كيلومًتا جنوب أكرفة 50على مسافة  -أبيض
إصابات حرجة الذين السوريوف ا١تصابوف كا١تساعدات اإلنسانية أك ما زالت مفتوحة أماـ التجارة ف ،دكدللحمعابر 

ال ٯتكن عبلجهم ُب سوريا، كالسوريوف ا١تسجلوف لدل ككالة الغوث الًتكية ٦تن معهم تصاريح خاصة بدخوؿ 
) ا١ترفقة توضح اٟتدكد 1كا٠تريطة رقم  ( ،4، كلكن غالبا ما تغلق بشكل متقطعسوريا مؤقتا كالعودة منها إٔب تركيا

 اٟتدكدية بُت البلدين.السورية الًتكية ك٥تتلف ا١تنافذ 

 توضح الحدود التركية السورية :01خريطة رقم 

                                                           
 الدكلة الًتكية "نظاـ اٟتماية ا١تؤقت" للسوريُت، ترتكز على ا١تبادئ التالية ىي: اتبعت -1

 أكال: سياسة اٟتدكد ا١تفتوحة.
 ثانيا:عدـ اإلعادة القسرية.

 ثالثا: التسجيل مع السلطات الًتكية كالدعم داخل حدكد ا١تخيمات، كتوفَت االحتياجات األساسية.

2- NOWHERE TO TURN: The Situation of Dom Refugees From Syria in Turkey, By Yeşim Yaprak Yıldız, 
September 2015, p 34. 

     .35، ص 2014أبريل/ نيساف  30، 23 رقم ، األكركيب السورم، ٣تموعة األزمات الدكلية، التقرير ا١تستنقع ُب تركيا تورط تكلفة ارتفاع - 3
4
-Turkey’s Syrian Refugees toward Integration, Kilic Bugra Kanat, Kadir Ustun, Report SETA, 

(Foundation For Political Economic and Social Research: Ankara Turkey 2015), p 12. 
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Source: The Rising Costs of Turkey’s Syrian Quagmire, International Crisis Group, Europe Report 

N°230, Istanbul, 30 April 2014, p 43 .            
مفوضة  من قبل السلطات الًتكية بالتعاكف مع األمم ا١تتحدةعبلكة على ذلك؛ يتم تسجيل البلجئُت السوريُت 

)، ٦تا يسهل لبلجئُت السوريُت ا١تسجلُت من الوصوؿ إٔب UNHCRاألمم ا١تتحدة السامية لشؤكف البلجئُت (
 كا٠تدمات األساسية اليت توفرىا اٞتهات ا١تا٨تة. ا١تساعدات

ككالة إدارة الكوارث كالطوارئ لتسجيل ٚتيع البلجئُت السوريُت ُب تركيا، حيث كفرت  كثفت اٟتكومة جهودىا
AFAD عملية التسجيل باستخداـ البيانات البيومًتية، اليت هتدؼ إٔب منع  نظاما إلكًتكنيا جديدا ١تركز

 . 1احتياجات البلجئُت خارج ا١تخيمات التسجيبلت ا١تكررة كٖتديد
سباب ، ألالتسجيل ك اٟتصوؿ على بطاقة ىوية من البلجئُت السوريُت ال يرغبوف ُب كُب ا١تقابل؛ ىناؾ الكثَت

شى إرسا٢تم إٔب ٥تيمات إٔب سوريا عندما ينتهي الصراع، كىناؾ من ٮت العودةعدة، كوف البعض منهم يودكف 
ىناؾ من يرل أف ، كآخركف خوفا من إعادهتم إٔب سوريا أك لتحديد ىويتهم من جانب النظاـ السورم، ك البلجئُت

على  تسجيلهمٯتنعهم السفر إٔب مدف أخرل للعمل، ٦تا أدل بعض األسر لعدـ  تسجيلهم ُب مدينة معينة
 .2اإلطبلؽ

 مخيمات البلجئين: .2

، إٔب أف كصل التدفق ا٢تائل لبلجئُت 2015الجئ حىت عاـ  1.758.000بلغ عدد البلجئُت السوريُت ُب تركيا   
مارس بتاريخ   UNHCRالبلجئُت  لشؤكف ا١تتحدة ا١تفوضية العليا لؤلمم إحصاءاتمليوف مسجل كفق  3.1إٔب 

سوريا آّاكرة كحىت الدكؿ األكركبية  دكؿالبلجئوف السوريوف بُت  ٦تا ٬تعل تركيا تستضيف أكرب عدد من، 20163
                                                           
1
-  NOWHERE TO TURN: The Situation of Dom Refugees From Syria in Turkey, op.cit, p 36. 

2
 -Ibid,  p 41. 

3
 - Turkey: Refugee crisis, ECHO Factsheet , Turkey, March 2016, In: bit.ly/echo-fs      
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ذلك ُب  ، نوضحكوهنا قبلة البلجئُت السوريُت إٍذ تعترب بلدا مستهدفا ٢تم كأيضا بلدا لعبور أكركبا  كباقي الدكؿ
 :الدائرة النسبية التالية

 دائرة نسبية توضح أعداد البلجئين السوريين موزعة حسب البلد المضيف:

 
 .      12، ص 2014، ديسمرب/ كانوف األكؿ 2014/ 047/ 24البلجئوف السوريوف كقد ٗتلى عنهم آّتمع الدكٕب، ا١تنظمة العفو الدكلية، رقم الوثيقة  المصدر:

٥تيما ٣تهزا، أقامتها اٟتكومة الًتكية ٢تم على طوؿ  25ُب بناءا على ذلك؛ يتوزع ىؤالء البلجئُت السوريُت   
سوريا (٥تيم أكرفة، ٥تيم كٌلس، ٥تيم غازم عنتاب، ٥تيم قهرماف، مرعش، اإلصبلحية،  الشريط اٟتدكدم مع

بينما  تركيا، جنوب منطقة ُب منتشرةالتتوز، العثمانية، كوفتشي، آدياماف،...)،  ،2-1ييبلداغي  ،2-1ٓتشُت 
، ٭تظوف بتسهيبلت كإعفاءات متنوعة يتوزع البقية على ا١تدف الًتكية، كيسكنوف فيها على شكل مقيمُت عاديُت،

 .2إشارة لبعض ا١تخيمات نوضحها ُب ا٠تريطة ا١ترفقة رقم 
 اٟتدكدم اٟتـر مناطق ُب تعترب أف ٯتكن السورية األراضي داخل كلكن جديدة ٥تيمات 3كما يوجد كذلك؛  

 أما اٟتدكديتاف. كقاح أطمة قرية من ككل ا٢تول باب معرب من بالقرب الغريب الشمإب الطرؼ من كسوريا تركيا بُت
 كلس، عنتاب، كغازم كالر٭تانية انطاكية مدينة من كل ُب ىاتام بوالية فهي ا١تخيمات خارج التواجد أماكن
ُب  يسكن البعض كىناؾ اٟتدكد من القريبة كالقرل ا١تدف ُب متعددة أماكن كمرسُت، كما يتواجد ُب اضنة اكرفة،
 الثوار من الكثَت فهنالك العمر ككبار كاألطفاؿ النساء البلجئُت عدد على يغلب كأزمَت. كاسطنبوؿ بعيدة مدف

.  السوري مستمر بشكل كٮترجوف كيدخلوف ٢تم اتبيو  استأجركا أك ا١تخيمات ُب سواء تركيا إٔب عائبلهتم جلبوا قد
 ا١ترفقة. 2 كل ذلك من تواجد البلجئُت السوريُت كانتشارىم ُب األراضي الًتكية توضحو ا٠تريطة رقم

 :في تركيا الكثافة السكانية لبلجئين السوريين(: توضح 02خريطة رقم )
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، من 5، ص 2015ىيومن رايتس ككتش، نوفمرب/ تشرين الثا٘ب ٛتاية جيل من الضياع: تركيا "عندما أٗتيل مستقبلي، ال أرل شيئا"،  المصدر:
                               http://www.hrw.org/arالرابط: 

 المساعدات التركية: .3

توفر العديد من ا٠تدمات كا١تساعدات اإلغاثية  ٥تيما لبلجئُت السوريُت، 25أنشأت حكومة تركيا ما يفوؽ   
، كانت 2013كالطبية كحىت التعليمية، كما زالت تواصل بناء ٥تيمات جديدة، فبحلوؿ منتصف فرباير/ شباط 

مليوف دكالر على خدمات معاٞتة األزمة السورية (دكف اعتبار الركاتب  600اٟتكومة قد أنفقت أكثر من 
مليار دكالر  7,6تشَت األرقاـ الرٝتية األخَتة الرتفاع إنفاؽ اٟتكومة الًتكية ما يفوؽ  ، بينما1كالنفقات كغَتىا)
، AFAD. كنشَت ّٔذا ا٠تصوص، أف رئاسة إدارة الكوارث كحاالت الطوارئ ُب تركيا 22011ُب عاـ  منذ بداية النزاع

ككذلك ُب توفَت فرص اٟتصوؿ على ا٠تدمات الطبية ، تتعاكف بنشاط ُب إدارة ا١تخيمات TRCبالتعاكف مع ا٢تبلؿ األٛتر الًتكي
 للسكاف غَت ا١تسجلُت با١تخيمات.

 :على الصعيد اإلغاثي 

 من األساسية الغذائية ا١تواد عن عبارة كىي ا١تخيمات ُب البلجئُت على الغذائية اٟتصص بتوزيع اٟتكومة تقـو  
 لشراء اٟتاجيات العينية ا١تبالغ بعض عليهم توزع كلس مثل ا١تخيمات بعض كُب كغَته، كٝتن رزأك  كسكر شام

                                                           
كتركيا) كخطة تقييم األزمة السورية على سبل العيش القائمة على الزراعة كاألمن الغذائي ُب البلداف آّاكرة لسوريا (مصر كالعراؽ كاألردف كلبناف  -1

 .      57، ص 2013االستجابة، منظمة األغذية كالزراعة لؤلمم ا١تتحدة، مارس 
2
 - Prime Ministry Disaster and Emergency Management Authority, Disaster Report Syria (in Turkish), 

www.afad.gov.tr/TR/IcerikDetay1.aspx?ID=16&IcerikID=747                   

http://www.hrw.org/ar
http://www.afad.gov.tr/TR/IcerikDetay1.aspx?ID=16&IcerikID=747


 تركيب-م، جبهعة أديبهبى14/5/2016-13 األحببث العلوية احملكوة املشبركة يف املؤمتر العلوي الدويل األول: الالجئوى السوريوى بني الواقع واملأهول

762 
 

 الًتكي األٛتر ا٢تبلؿ يقـو ككذلك مستمر، بشكل ليس كلكن للعائلة تركي لَتة  200 ب تقدر كاليت ا٠تاصة
  .1ا١تختلفة اإلنسانية كا١تعونات الغذائية اٟتصص بتوزيع

البلجئُت السوريُت ُب ا١تخيمات اليت كما تظهر نتائج عمليات الرصد ا٠تاصة بربنامج األغذية العا١تي أف   
يدعمها برنامج األغذية العا١تي كا٢تبلؿ األٛتر الًتكي، تنعم بشكل نسيب باألمن الغذائي، حيث تعاقد الربنامج مع 
عدد من احملبلت التجارية الواقعة ُب ا١تناطق اٟتضرية القريبة، ٦تا يوسع خيارات التسوؽ بالنسبة للمستفيدين 

 .2قات إلكًتكنيةاٟتاملُت لبطا
 :على الصعيد التعليمي 

كفقا للقانوف الوطٍت الًتكي، ٚتيع األطفاؿ ُب تركيا، ٔتا ُب ذلك األجانب، لديهم اٟتق ُب اٟتصوؿ على التعليم   
 لسنة 21 رقم التعميم الًتكية الوطٍت التعليم كزارة أصدرت 2014 أيلوؿ/سبتمربففي  االبتدائي كالثانوم ٣تانا.

 ُب الصادر جرةا٢ت قانوف مع اتفاقا ا١تؤقتة، اٟتماية من ا١تستفيدين لتعليم جديدة قواعد أرسى الذم 2014
 بالتعليم ا٠تاصة اإلجراءات بتنفيذ مكلفة باحملافظات ٞتانا التعميم أنشأ حيث أخرل، بنود كضمن .نيساف/أبريل
 "األجنيب تعريف كثيقة" أف كقرر ا١تؤقتة، السورية التعليم مراكز العتماد نظاما أنشأكما  كالنظاـ، القانوف ُب ا١تبينة
 .3الًتكية العامة ا١تدارس نظاـ ُب للتسجيل تكفي اإلقامة تصريح كليس

 ا١توانع مثل ... ا١توانع إزالة" على العمل إٔب تهاْتاج الوزارة من اعًتاؼ ٔتثابة  2014/21التعميم  جاءكمن ًب؛  
 .4ا١تدارس إٔب ذىابال من السوريُت البلجئُت من الطلبة ٘تنع اليت "التحتية البنية كفجوات التشريعية كا١توانع اللغوية
 التعليم كزارة بُت شراكة ا١تؤقتة نتيجة التعليم مراكز كُب العامة الًتكية ا١تدارس ُب التعليمية ا٠تدمات توفَت ًب كعليو؛
 آخرين. كما٨تُت البلجئُت كمفوضية اليونيسيف كبُت الًتكية الوطٍت

 2 ففي وريُت،السٌ  جئُتالبلٌ  أطفاؿ بتعليم مهاالتزا عن بوضوح الًتكية اٟتكومة عبلكة على ذلك؛ فقد عرٌبت 
 األطفاؿ الءىؤ  تعليم نستطع ٓب إذانو: "بأ بويوؾ يوسف التعليم كزارة ككيل صرٌح2015 األكؿ  تشرين/أكتوبر
 بالنسبة ا١تعايَت ٖتسُت أيضا يعٍت ٦تا بلدنا، ُب ا١تعايَت ٖتسُت ٨تاكؿ إننا ...كآّرموف العصابات لهمتستغ فسوؼ

 وريُت". للسٌ 
 

طفبل الجئا على الفصوؿ الدراسية كرياض  24.431يداـك ا١تخيمات، مسؤكٕب  كبناءا على؛ ا١تعلومات الواردة من 
من الكبار من دكرات التدريب ا١تهٍت كفصوؿ اللغات ُب ا١تخيمات، كعلى الرغم  5,361األطفاؿ، كما يستفيد 

 من أف معظم ا١تعلمُت من السوريُت.
                                                           

ُب ( لبناف، األردف، تركيا، العراؽ، مصر)، ناصر الغزإب، (مركز دمشق للدراسات النظرية كاٟتقوؽ تقرير النازحوف ُب سورية كالبلجئوف السوريوف  - 1
 .46ا١تدنية، اللجنة العربية ٟتقوؽ اإلنساف)، ص 

 .9 ، ص2014٘توز  22-9برنامج األغذية العا١تي، التقرير الدكرم،  ا٧تليس، كاثلُتاستجابة برنامج األغذية العا١تي ُب سورية،   - 2
3

 .7جيل من الضياع: تركيا "عندما أٗتيل مستقبلي، ال أرل شيئا"، مرجع سبق ذكره، ص ٛتاية    -
4
- Scaling Up Quality Education Provision for Syrian Children and Children in Vulnerable Host Communities, 

UNICEF, Report of the Sub-Regional Conference, 17-19 June 2014, Amman, Jordan, June 2014, p 9.                     
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 البلدة ُب ا١تقيمُت السوريُت من كطلبت السورية ا١تناىج بإحضار اٟتكومة قامت الر٭تانية ُبفعلى سبيل ا١تثاؿ؛    
 األكؿ الصف من مدرسة إعطاؤىم يتم لكي ىمءأٝتا يسجلوا أف بالتدريس كيرغبوف جامعية إجازات لديهم ٦تن

 .1شهريان  دكالر 250 إٔب 150حوإب  كٔترتب السورية للمناىج ككفقان  الثانوم العاشر كحىت
 لؤلطفاؿ مدرسة لتشييد أرض قطعة ماردين ٤تافظة ُبكية الًت  كالتعليم الًتبية كزارة خصصتإضافة لذلك؛   

 ا٠تدمة ستوفر لكنها تلميذ، 800 استيعاب من دةاٞتدي ا١تدرسة كستتمكنات، ا١تخيم ُب ا١تقيمُت غَت السوريُت
 سانليورفا ٤تافظة ُب أما، يوميا نوبات بثبلث الدكاـ بنظاـ العمل خبلؿ من كذلك تلميذ 2,400 إٔب يصل ١تا

 كثرأ اآلف حىت فيها التحق كقد ا١تدينة، ُب يعيشوف الذين للسوريُت أبوأّا فتحت قد جديدة مدارس ثبلثفيها 
 .2طفل 1,200 من

 :على الصعيد الصحي 

خارج ا١تخيمات عليهم فقط يتلقى البلجئُت السوريُت داخل ا١تخيمات الرعاية الطبية كالعبلج ٣تانا، أما الذين 
االقًتاب من ا١تراكز الصحية أك ا١تستشفيات.  إضافة لتشغيل عدد من األطباء السوريُت كالصيادلة ُب مراكز 

 12مستشفيات ٣تهزة ٕتهيزا كامبل ك  10ماية ا١تؤقتة ٔتوافقة من كزارة الصحة، ىناؾ خطط أيضا الفتتاح اٟت
 .3كحدة صحية متنقلة لزيادة كصوؿ السوريُت إٔب الرعاية الصحية

 :: تداعيات البلجئين السوريين على األمن التركيالمبحث الثاني

مع تدفق أعداد كبَتة من البلجئُت السوريُت إٔب األراضي الًتكية، جعلها أكرب الدكؿ اليت تستضيف البلجئُت ُب  
أسعار ا١تساكن، ك أثرت على الغذاء العآب، ٦تا نتج عنو مشاكل كتأثَتات كبَتة على الدكلة الًتكية ا١تضيفة، 

ا١توارد  على ا٠تدمات االجتماعية، ككذلك على، ككذا ياكمعدالت التوظيف كأ٪تاط ا٢تجرة الداخلية ُب مناطق ترك
 اإلسكاف كالكهرباء كالصرؼ الصحي كا١تياه، نوجزىا ُب األصعدة التالية:

 على الصعيد األمني: .1
لكنو ليس األكحد  -يبدك العبء األمٍت ىو األبرز كاألخطر بُت ٚتلة التداعيات السلبية جراء األزمة السورية 

ذلك أف األزمة السورية ٕتاكزت حد األزمات السياسية الداخلية بُت نظاـ كمعارضة، كٖتولت إٔب  ،-كما ىو معلـو
أزمة إقليمية دكلية، كىي مرشحة أف تتحوؿ إٔب أزمة طائفية بسبب الًتكيبة السكانية، كاالمتدادات اإلثنية كالعرقية، 

                                                           
         .47تقرير النازحوف ُب سورية كالبلجئوف السوريوف ُب ( لبناف، األردف، تركيا، العراؽ، مصر)، مرجع سبق ذكره، ص  - 1

2
، للسنة ا١تالية 4نشرة الوقائع رقم  ،حالة الطوارئ ا١تعقدة، الوكالة األمريكية للتنمية الدكلية/ مكتب ا١تساعدات األمريكية ا٠تارجية للكوارث سوريا - 

times-conflict/responding-and-crises-do/working-we-http://www.usaid.gov/what- ، من الرابط:5، ص 2014

work-we-crisis/where            
3
-  Frequently Asked Questions Syrian Refugees in Turkey, United Nations High Commissioner for Refugees, 

UNHCR Turkey October 2013 , p 5. 

http://www.usaid.gov/what-we-do/working-crises-and-conflict/responding-times-crisis/where-we-work
http://www.usaid.gov/what-we-do/working-crises-and-conflict/responding-times-crisis/where-we-work
http://www.usaid.gov/what-we-do/working-crises-and-conflict/responding-times-crisis/where-we-work
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كلبناف كالعراؽ مع سوريا. كٯتكن إ٬تاز أىم التداعيات  كالتكوينات الطائفية، كا١تذىبية اليت تتشابو فيها كل من تركيا
 :1األمنية فيما يأٌب

  ا١تضيفة، تطرؼ عناصر ك٣تموعات سورية الجئة، كتنفيذىا عمليات إرىابية داخل الدكؿ 

كانطبلقا منها: ٗتشى اٟتكومة الًتكية من تسرب عدد من اإلرىابيُت من تنظيم داعش كسط موجات النزكح اليت 
تدخل إٔب األراضي الًتكية كاليت تشكل خبليا نائمة للتنظيم داخل تركيا قد تقـو بأعماؿ إرىابية كبَتة ٦تاثلة 

أهنا ٗتشى من تسلل عناصر أخرل  كما  ،20152 أكتوبر 10ُب شخص  100لتفجَت أنقرة الذم راح ضحيتو 
ُب ٤تافظة ىاتام بتاريخ  الر٭تانية الًتكيةتابعة للنظاـ السورم قد تقـو بتفجَتات ٦تاثلة للتفجَت الذم كقع ُب بلدة 

 ضبط عن الًتكية الشرطة أفادت. إضافة لذلك؛ 3مواطن تركي كثبلثة سوريُت 48كراح ضحيتو ، 2013مايو  11
 ألفراد أهنا كيفًتض عنتاب، غازم ُب ٥تبأة كانت االنتحارية، كالسًتات كاألسلحة ا١تتفجرات من كبَتة كميات
 .4اإلسبلمية بالدكلة مرتبطُت

إٔب سلسلة تفجَتات ضربت مناطق ٥تتلفة كراح ضحيتها  2016فضبل عن ذلك؛ تعرضت تركيا منذ بداية 
العشرات من األشخاص، حيث كقع انفجار ُب منطقة السلطاف أٛتد أشهر ا١تناطق السياحية كا١تعآب التارٮتية 

يناير/ كانوف الثا٘ب، كمنفذ ا٢تجـو يدعى "نبيل الفضلي" سورم  12كأقدمها، كسط مدينة أسطنبوؿ بتاريخ 
قتلى سقطوا جراء التفجَت، إٔب  كمرتبط بتنظيم الدكلة اإلسبلمية، راح ضحيتو عشرة 1988ليد اٞتنسية من موا

 .جر٭تنا آخرين، معظمهم من السياح األ١تاف 15جانب 

بكر جنوب شرقي تركيا، راح ضحيتو قيتل  مركز للشرطة بسيارة مفخخة ُب كالية ديارذلك؛ تفجَت  تبل
 37من أفراد الشرطة. ككذلك؛ تفجَت أنقرة الذم راح ضحيتو  ستة آخركف، بينهم 39مدنيُت كأصيب  ٜتسة

آذار من نفس السنة، كصوال التفجَت اٟتاصل ُب منطقة تقسيم ٔتدينة  14شخصنا ُب  70شخصنا كإصابة حوإب 
٤تمد أكزترؾ،  "االنتحارم"ذ بواسطة فٌ آخركف، كنػي  39 ٜتسة أشخاص كأصيب اسطنبوؿ الًتكية، كراح ضحيتو

                                                           
، السنة 2015، ( القاىرة: ستا للدراسات كاألْتاث، صيف مجلة رؤية تركيةأثر األزمة السورية ُب دكؿ اٞتوار كمشكلة البلجئُت، فادم شامية،  -1
 .84ص  )،2، العدد 4

، 2016فرباير  13، 17400تبعات أزمة الجئُت جديدة على تركيا.. إثر القصف الركسي على حلب، عمرك ٤تمد، جريدة الرياض، العدد  -2
  .6ص 

3
 The Rising Costs of Turkey’s Syrian Quagmire, International Crisis Group, Europe Report N°230, Istanbul, 30 

April 2014, p36 .            
4
: من الرابط كانوف األكؿ،  31-تشرين األكؿ  1، 2014التحليل اإلقليمي سوريا، مشركع ٖتليل االحتياجات اإلسًتاتيجي، الربع الرابع  - 

SNAP@ACAPS.org               

mailto:SNAP@ACAPS.org
mailto:SNAP@ACAPS.org
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، ْتسب تصر٭تات اإلسبلمية" الدكلة"ُب غازم عينتاب، كينتمي إٔب تنظيم  1992كىو تركي اٞتنسية من مواليد 
 .1كزير الداخلية الًتكي

 2014نيساف/أبريل كْتلوؿ .نفسها تركيا إٔب النزاع السورية غَت آمنة: امتد -اٟتدكد الًتكية 

 على كالصدامات ا١تفخخة، كالسيارات الطائشة للقذائف نتيجة حتفهم لقوا قد تركيان  مواطنان  75 من أكثر كاف
 سوريا، ُب بالقتاؿ االلتحاؽ ٭تاكلوف الذين األفراد قبل من تركيا من الشرعية غَت ا١تعابر الًتكية، كتيستخدـ األراضي

 قدٯتة هتريب عمليات ا١تنطقة تشهد كما   مؤكدة. شبو بصورة تركيا دخوؿ ٖتاكؿ مسلحة ٚتاعات أفراد قبل كمن
 يعملوف الذين كُب حُت بعض .كاألسلحة ا١تركبات غيار كقطع كاألغذية كالسجائر كالوقود لؤلشخاص اٟتدكد عرب
 .2اٟتاالت بعض ُب األتراؾ اٟتدكد حرس على النار أطلقوا أف كحدث مسلحوف، اٟتدكد على

  :إف األكضاع القاسية انتشار ثقافة العنف، كارتفاع مستول اٞترٯتة الفردية بشكل ملحوظ 

 اإلجرامي،  وفَت بيئة مناسبة للنشاطتتعمل على كالصعبة النإتة عن توافد العديد من البلجئُت السوريُت 

االستغبلؿ ، ُب حُت قد تقع النساء ضحية كاٟتبوب ا١تهلوسة أك السرقة ا١تخدراتتعاطي ُب  كوقوع الشباب
نتيجة لتدفق  تضررااألكثر كيليس ، حيث تعٌد مدينة  3كاالٕتار ّٔندعارة ارسة المكانتهاؾ حقوقهن كحىت ١ت

 نظرا لبلختبلفات من ثقافة كلغة بُت السكاف احملليُت الًتكيُت كالبلجئُت السورين ذكم األصوؿ العربية. البلجئُت،

  كالبلجئُت، كيرجع ذلكطنُت ٓب تشهد توترات حادة بُت ا١توا ذلك؛ كجب اإلشارة أف مدينة أكرفةعلى الرغم من  
 ، ككذا ا١تدينة أساساالسوريُت مع البلجئُت ُب ا١تدينة لديهم عبلقات عائليةلسكاف احملليُت من ا الغالبيةكوف 
من قبل السكاف احملليُت ٦تا جعل البلجئُت السوريُت ييستضافوف ربية، األكراد ذككا األصوؿ العمن ا١تواطنُت  تتكوف
كذلك مدينة أضنة، ىي األخرل ٓب تشهد   . باإلضافة ١تدينة أكرفة؛ ٧تدبط القرابة كاللغةتربطهم عبلقات كركا الذين

لذين ٯتثلوف ٣تموعة كبَتة كا كجود العلويُت العرب،توترات كصراعات عرقية مقارنة با١تدف األخرل، على الرغم من 
 .4ُب ا١تدينة

 النحو اآلٌب:يتم تلخيص اآلثار االقتصادية على على الصعيد االقتصادي:  .2
 تركيا –اندالع األزمة السورية كانت ىناؾ ٕتارة نشطة بُت البلدين قبل : تراجع التبادؿ التجارم 

                                                           
 من الرابط: ، جريدة عنب ببلدم السورية،2016سلسلة تفجَتات ضربت تركيا منذ مطلع  - 1

http://www.enabbaladi.org/archives/68305         
 .12، ص 2014، 1صراع البقاء: البلجئوف من سوريا ُب تركيا، منظمة العفو الدكلية، ط - 2

3 -From Blame Game to Cooperation: EU-Turkey Response to the Syrian Refugee Crisis, op.cit, p 3.     
4
- EFFECTS OF THE SYRIAN REFUGEES ON TURKEY, Report No: 195, ORASAM PUBLICATIONS, 

January 2015, p 29. 

http://www.enabbaladi.org/archives/68305
http://www.enabbaladi.org/archives/68305
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، 2010مليار دكالر أمريكي ُب عاـ  2.3بنحو حيث تشَت اإلحصاءات ٟتجم ىذه التجارة يقٌدر  ،-كسوريا
دكالر ُب عاـ  مليوف 43، أما معدؿ الصادرات فقد كصل إٔب 2012ف تنهار إٔب ٨تو نصف مليار ُب عاـ أقبل كذلك 
 .20121مليوف ُب عاـ  24، لكنو تراجع إٔب 2011

 :األزمة  قبلكاف منتشر التهريب ُب ا١تدف اٟتدكدية   اٟتدكد التجارية/ االقتصاد غَت الرٝتي 

من السكاف، ُب لكنو أصبح لصاّب أقلية فقط ذلك إٔب حد كبَت،  ت منظهور األزمة زاد مع، إاٌل أٌف السورية
كيليس   ُبعائبلت على سبيل ا١تثاؿ: العديد من الف صدر الدخل ّٓموعة أكسع من األفراد.محُت قبل اٟترب كاف 

كعليو عند عبورىا اٟتدكد السورية،  من أجل بيعهاكما تشًتم ٥تتلف ا١تنتجات   سياراهتم بالغازتقـو ٔتلء خزانات 
 عائلة ُب ا١تدينة فقدت مصدر دخلها.  6000كىذا يعٍت كاف ا١تدينة يعتمدكف على ىذه التجارة، تقريبا ثلث س

 إٍذ مشًتؾ للسكاف ُب ٚتيع ا١تدف ىو زيادة ُب أسعار اإل٬تار،  زيادة ُب أسعار اإل٬تار: تأثَت 

مع فالناس ذكم الدخل ا١تنخفض الذين يؤجركف. بينما ىي عبئا على ألصحاب العقارات، تعترب كسبا كفائدة 
أصبح من الصعب للمستأجرين العثور على أماكن إقامة بأسعار معقولة،  ك ارتفاع أسعار اإل٬تارات،  تزايد الطلب

ترؾ مناز٢تم ا١تستأجرة لكي يتمكنوا من من بعض ا١تبلؾ ٬تربكف ا١تستأجرين األتراؾ  أفٌ  شائعاتكما انتشرت 
 .2ار أعلى للسوريُتىا بأسعاستئجار 

 :ارتفاع ككذا تكاليف ا١تعيشة،  ارتفعتدفق البلجئُت السوريُت نتيجة لت ارتفاع تكاليف ا١تعيشة 

كذلك بسبب كثرة كزيادة الطلب على الغذاء مقابل ا٩تفاض كقلة ا١تنتوج الغذائي، الغذائية األساسية،  ا١توادأسعار 
ا١تدخبلت الزراعية، ٦تا أدل إٔب زيادة كبَتة ُب تكاليف اإلنتاج ككذا بسبب األزمة السورية اليت عطلت تدفق 

الزراعي ُب ا١تناطق اٟتدكدية، ىذا إٔب جانب جلب البلجئوف السوريوف ٤تاصيلهم الزراعية كالسيما الزيتوف من 
 أسعار السلع سوريا، لبيعها ُب األسواؽ احمللية الًتكية بأسعار تقل بكثَت عن أسعار السوؽ، ٦تا أدل ٢تبوط كبَت ُب

معدالت التضخم ُب ا١تدف تشَت اإلحصاءات إٔب أعلى متوسط . بناءن عليو، 3احمللية على حساب ا١تزارعُت األتراؾ
 مثل كيليس كغازم عنتاب.

 :إٍذ يعملوف لساعات  كعمالة رخيصة غَت قانونيةاستخداـ العماؿ السوريُت   العمالة السورية 

                                                           
1- Ibid, p 30. 
2
 -The Rising Costs of Turkey’s Syrian Quagmire, op.cit , p 10.                          

كتركيا) كخطة تقييم األزمة السورية على سبل العيش القائمة على الزراعة كاألمن الغذائي ُب البلداف آّاكرة لسوريا (مصر كالعراؽ كاألردف كلبناف  - 3
 .5االستجابة، مرجع سابق، ص 
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لَتة  30إٔب  20يًتاكح متوسط أجر العامل السورم من حيث تدنية مقارنة بالعماؿ األتراؾ كبأجور م عمل أكثر
٦تا يزيد  ُب الصناعة كالزراعة، الغزؿ النسيج البناء كاألعماؿ التجارية الصغَتة قطاعات، فهم يشتغلوف ،تركية يومينا

فهم ُب ا١تدف اٟتدكدية، فهم يعتقدكف أف التوتر بُت البلجئُت السوريُت كا١تواطنُت األتراؾ الذين فقدكا كظائ
 السوريُت يسرقوف فرص عملهم. 

 ُب مقابل ما سبق؛ كجب اإلشارة لفوائد اقتصادية أقل حجما، مثل: 

 :التطورف ُب الغزؿ كالنسيج كالزراعة. ىذا الوضع ٮتلق فرصا خاصة خلق فرص عمل جديدة 

عجلة نتيجة للصراع السورم، ٦تا ٭ترؾ  اال٩تفاضات اٟتادةكاستعادة الصادرات من  يساعد على زيادة إنتاج
ارتفع إٔب ٌٍب ، 2011مليوف دكالر ُب عاـ  133ٔب سوريا إاب بلغت الصادرات من غازم عنت فمثبل، االقتصاد.

 .12013مليوف دكالر ُب عاـ  278

  انتقاؿ عدد من األثرياء السوريُت، كنقلهم أموا٢تم كأنشطتهم معهم إٔب ا١تناطق اٟتدكدية. على 

أشهر  7شركة ُب أكؿ  122سبيل ا١تثاؿ، ُب ا١تدف اٟتدكدية مثل غازم عنتاب كمرسُت كىاتام، افتتح السوريوف 
شَت التقديرات إٔب أف . كت2013شركة أخرل ُب اسطنبوؿ كبورصا ُب عاـ  106، فضبل عن 2013من عاـ 

مليوف دكالر. تشمل الفوائد االقتصادية من تدفق السوريُت أيضا زيادة الطلب  20إٚتإب رأس ا١تاؿ كصل إٔب 
 .2على السلع كا٠تدمات اليت تستفيد التجارة ُب ا١تنطقة

شركة من أصل  750ازدىار أكرب للمستثمرين السوريُت، حيث سا٫توا ُب تأسيس  2015بينما شهدت سنة   
حسب معطيات اٖتاد الغرؼ كالبورصات الًتكي، كبالتإب تصدركا قائمة ا١تستثمرين األجانب، كجاء  ،2395

 . 3شركة 142شركة، ٍب اإليرانيوف بػ  184األ١تاف ُب ا١تركز الثا٘ب بػ 
شركة ُب  471 شركة، 2827من إٚتإب الشركات السورية تتواجد ُب إسطنبوؿ أم ٨تو  %60أف  كأضاؼ ا٠ترباء 

ُب قهرماف مرعش، موضحُت أف عمل تلك  22ُب أكرفا،  56ُب كيليس،  70ُب ىاتام،  250غازم عنتاب، 
 .4الصيانة كالعقاراتالشركات يتوزع ُب قطاعات عدة بينها ٕتارة اٞتملة كأعماؿ 

 النسيج فضبل عن ٥تاطر ٘تدد الصراع إٔب دكؿ اٞتوار، كتفسخ على الصعيد االجتماعي:  .3

                                                           
1
- EFFECTS OF THE SYRIAN REFUGEES ON TURKEY, Op.Cit, p19. 

2
 - TURKEY AND SYRIAN REFUGEES: THE LIMITS OF HOSPITALITY, Osman Bahadır Dinçer, Vittoria 

Federici, International Strategic Research Organization (USAK) Brookings, Ankara, Turkey,  November 2013, p 

28. 
         http://www.enabbaladi.org/archives/68305 جريدة عنب ببلدم السورية، من الرابط:السوريوف يتصدركف القطاع األجنيب ُب تركيا،  -3

 جريدة عنب ببلدم السورية، من الرابط:آالؼ،  10الشركات السورية العاملة ُب تركيا تتجاكز حاجز الػ  -4
http://www.enabbaladi.org/archives/68305         

http://www.enabbaladi.org/archives/68305
http://www.enabbaladi.org/archives/68305
http://www.enabbaladi.org/archives/68305
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 االجتماعي جراء اٟترب الدائرة ُب سوريا، كعليو ٯتكن الوقوؼ على أىم ىذه األضرار على الشكل اآلٌب:

  أكرب على البلجئُت مع تركيز مشكبلت اإليواء: ارتفعت أسعار اإل٬تارات بشكل كبَت 

 معظمف١تضيفة. عدد البلجئُت ا١تعرضُت للخطر ككذلك على آّتمعات ا ٦تا يشكل عبئا إضافيا على ضررين،ا١تت
أماكن اإلقامة دكف ا١تستول مثل ا١تبا٘ب ا١تهجورة أك  البلجئُت ال ٬تدكف السكن ا١تبلئم، ك٣تربين على العيش ُب

إضافة لذلك كثَتا ما تشًتؾ عدة عائبلت ُب اإلقامة ُب ا١تبلجئ كالبيوت  رٝتية،أك ُب مساكن غَت  اليت ٓب تكتمل
ُب حاالت  ما ٬تعل البلجئُت يفتقركف شخص اإلقامة ُب غرفة كاحدة مشًتكة. 12إٔب حد تقاسم أكثر من 

غَت  ، كما أهنا، كالصرؼ الصحي، كإدارة النفايات، كالكهرباءمياه الشرب من عديدة اٟتصوؿ على ما يكفي
فهي غَت ٣تهزة ٔتصادر التدفئة الكافية نظرا ألشهر الشتاء الباردة كتساقط الثلوج ُب تركيا،  اٟتة لفصل الشتاءص

اٟتدائق العامة  نـو ُب العراء ُب الشوارع أك ُب األماكن العامة مثلالمنهم من يضطر إٔب فضبل عن ذلك؛ ف
 .1حيافبعض األُب  ك٤تطات اٟتافبلت

  قلق آخر ُب مدف اٟتدكد الًتكيبة السكانية، حيث على السكاف احملليُت: زيادة أعداد البلجئُت 

كقد كاف بارزا بشكل الشعور بعدـ األماف بُت آّتمع احمللي. سببا ُب عرؼ التغَت السريع كالتدفق ا١تستمر للشعب 
حيث أصبح عدد ، ، ىاتام شانلي اكرفا كغازم عنتابا١تواطنُت الذين يعيشوف ُب مدف مثل كيليسأكرب عند 

البلجئُت السوريُت ُب ىذه ا١تدف يفوؽ عدد ا١تواطنُت األتراؾ كبالتإب أصبحوا ٯتثلوف أقلية ُب مدينتهم، ٦تا ٬تعلهم 
ألف الجئ كأكثر)  160مدينة كيليس فاؽ عدد البلجئُت السوريُت (فعلى سبيل ا١تثاؿ: يشعركف بعدـ األماف. 

 .2ألف نسمة) 130عدد السكاف األصليُت (

  :الثقافة احمللية السائدة ُب  كاحدة من أكثر التغيَتات البارزة اليت تؤثر علىالزكاج من سوريات 

الزكاج من  -سواء كانوا كبار السن أك الشباب-ىي تعدد الزكجات، حيث قاـ العديد من الرجاؿ األتراؾ تركيا 
الرٝتية من سوريا  ناٟتصوؿ على كثائقه اتغَت قادر فهن بدكف ىوية أك جواز سفر، الفتيات السوريات الشابات 

، كقد شهدت بركز السلطات الًتكيةُب تسجيل الزكاج ا١تد٘ب ا١تتعلقة باألحواؿ الشخصية ٬تعل من ا١تستحيل 
 كيليس، شانلي اكرفا كىاتام.كانتشار ىتو الظاىر أساسا ُب  

اليت يلقوف باللـو على ا١ترأة السورية  االكتئاب بُت النساء احملليات حيثحاالت كُب ا١تقابل؛ ىذا الزكاج يسبب  
٢تذا داع أزكاجهن، ٦تا نتج عنو زيادة ُب معدالت الطبلؽ بسبب تعدد الزكجات، اٞتانب السليب اآلخر تقـو ٓت

                                                           
1
- NOWHERE TO TURN: The Situation of Dom Refugees From Syria in Turkey, Op.Cit, p 38. 

2
 ، مرجع سبق ذكره.أزمة الجئُت جديدة على تركيا.. إثر القصف الركسي على حلب - 
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كانتهاؾ براءهتم  معاملة األطفاؿ قصر، قد يؤدم إٔب إساءة زكجات السورياتىو أف العديد من ال الزكاج
 كطفولتهم.

األطفاؿ كأمهاهتم يعانوف حتما من الوصمة ىذا الزكاج أطفاال خارج نطاؽ الزكاج، ما ٬تعل كعليو؛ ينتج عن 
االجتماعية، كلكن األىم من ذلك القانوف الًتكي ال يسمح بإمكانية تسجيل ىؤالء األطفاؿ. كتواجو مشكلة 

 نسية.التسجيل أيضا األطفاؿ الذين يولدكف لزكاج  السورية خارج ا١تخيمات فيولدكف بدكف ج
كُب ا١تقابل؛ غالبا ما ينظر عائبلت العركسة السورية أف زكاجها كاستبلـ مهرىا مصدر لكسب ا١تاؿ، كأيضا لتأمُت 

 .1مستقبل االبنة

   :علىتؤثر الظركؼ القاسية كالصعبة ُب السكن كالتغذية أيضا تد٘ب مستول الرعاية الصحية 

مى أك مشاكل ُب اٞتهاز ألمراض اٞتلدية كاإلسهاؿ كاٟتا األمراض (مثل النتشارجئُت، ٦تا يؤدم البل صحة  
، فضبل عن أشهر الشتاء الباردة كتساقط الثلوج ٦تا 2ا١تعدية ا١تزمنة ك ىناؾ أيضا ٖتدم األمراضك ، التنفسي)
 كالتهاب اٟتادة التنفسي اٞتهاز التهابات مثل بأمراض اإلصابة ستزيد الربد، اليت قسوة منالبلجئوف سيعا٘ب 
 .3الوفيات معدؿ ُب ما زيادة ك، غَتىا ك القصبات

بُت األطفاؿ السوريُت،  أعلى نسبها أعلنت منظمة الصحة العا١تية أف حاالت اإلصابة بشلل األطفاؿ سجلت 
شنت اٟتكومة الًتكية ٛتلة التطعيم ُب ا١تخيمات ككذلك ُب احملافظات على طوؿ اٟتدكد السورية. كمع حيث 

ما ٓب يتم تطعيمهم ضد اٟتصبة كشلل األطفاؿ،  ا١تخيماتسبة مهمة من األطفاؿ داخل كخارج ذلك، ىناؾ ن
فضبل على ذلك؛ ىناؾ مشكلة كبَتة ُب  .4يضع تركيا ُب خطر ألف ىذه الفَتكسات قد تنتشر إٔب أطفاؿ تركيا

ياب التواصل بُت األطباء ٦تا يؤدم لغ اجز اللغة، فبل يتواجد ا١تًتٚتُتتوفَت ا٠تدمات الصحية لبلجئُت بسبب ح
 كا١ترضى. 

  :كفقا يواجو البلجئُت صعوبة كبَتة ُب التعليم، حيث عدـ التحاؽ األطفاؿ با١تدارس كعملهم 

 حوإب ىناؾ أف يعٍت كىذا ا١تدارس، إٔب تذىب البلجئُت األطفاؿ من فقط  30 %لليونسيف يوجد نسبة 
، ينتج عليو خطر "جيل 5ملتحقُت با١تدرسةالتعليم كغَت  على ٭تصلوف ال ا١تدرسة سن ُب الجئ طفل 450,000

                                                           
1
-SYRIAN REFUGEES AND TURKEY’S CHALLENGES: GOING BEYOND HOSPITALITY, Kemal 

Kirişci, BROOKING, Washington, May 2014, p 29. 
2
 -Struggling to survive: Refugees from Syria in Turkey,” Amnesty International, November 2014, 

www.amnesty.org/en/      
 مرجع سبق ذكره.اإلسًتاتيجي، التحليل اإلقليمي سوريا، مشركع ٖتليل االحتياجات  -3

4
- SYRIAN REFUGEES AND TURKEY’S CHALLENGES, Op. Cit, p28. 

5
- “Supporting the Syrian Children in Turkey,” UNICEF, July 2015, www.unicef.org/ceecis/media_28010.html.        

http://www.amnesty.org/en/
http://www.unicef.org/ceecis/media_28010.html


 تركيب-م، جبهعة أديبهبى14/5/2016-13 األحببث العلوية احملكوة املشبركة يف املؤمتر العلوي الدويل األول: الالجئوى السوريوى بني الواقع واملأهول

770 
 

عدـ قدرة اٟتكومة الًتكية كا١تنظمات غَت اٟتكومية لتقدٙب ما يكفي من التعليم لؤلطفاؿ ضائع". إٔب جانب؛ 
للعمل بدال من ا١تدارس، ينتهي ّٔم اٟتاؿ للعمل ُب  إرساؿ األكلياء السوريُت أطفا٢تمالبلجئُت، إٔب جانب 
التسوؿ ُب األماكن العامة. تنظيف نوافذ السيارات أك حىت ُب الشوارع أك ا١تناديل الورقية ا١تصانع كبيع السلع ك 

أك لديهم تصريح اإلقامة ٯتكنهم االلتحاؽ  فقط البلجئُت الذين يدخلوف ّتواز سفركعلى الرغم؛ أنو بإمكاف 
 .1دارس اٟتكوميةبا١ت

إضافة لذلك؛ توجد العديد من ا١توانع تواجو األطفاؿ السوريُت حالة توجههم للمدارس، نذكر على سبيل ا١تثاؿ  
، حيث يواجو معظم األطفاؿ السوريُت ا١تتحدثُت باللغة العربية مانعا لغويا ُب ا١تدارس الًتكية تحدي اللغةمنها: 

، حيث يؤثر نقص ا١تاؿ ُب قدرة األسر على دفع تكاليف النقل كمستلزمات العسر االقتصادياللغة، إٔب جانب 
، ىناؾ بواعث للقلق صعوبة االندماج االجتماعيكحىت أتعاب التعليم ألطفا٢تم ُب مراكز التعليم ا١تؤقتة، كأيضا 

م با١تدارس العامة كا٠توؼ من صعوبة االندماج مع زمبلء الفصوؿ األتراؾ ٦تا ٘تنع األسر السورية من إٟتاؽ أطفا٢ت
 . 2احمللية

  تنظيف ا١تبا٘ب كالشوارع،  ا٠تدمات البلدية (ٚتع القمامة،مستول ا٠تدمات البلدية: تشمل تد٘ب 

توزيع ا١تياه، شرطة ا١تدينة، الفعاليات الثقافية ...إْب) تكوف ٥تططة كفقا لعدد  كسائل النقل العاـ،
كفق  دفق السريع لبلجئُت، ٦تا يضطر البلديات ٠تدمة الناسبسبب الت السكاف.كىكذا، فإف ا٠تدمات غَت كافية

 .3اإلمدادات كا١تيزانيات احملدكدة

 صيانة كتتطلب ا١تستول، دكف لتصبح بالًتاجع كالشخصية العامة النظافة كخدمات ا١تياه مرافق كما بدأت  
 كالصرؼ ا١تياه إمدادات كفاية عدـ قضايا مقبوؿ، فيوجد العديد من التقارير عن مستولن  إٔب إلعادهتا جذرية

 كلٌ  يتسع خيمة  110 لكل مراحيض ستة كجود عن حديث تقرير يشَتحيث  ا١تخيمات، بعض ُب الصحي
 .4العراء ُب التغوط لوحظ كقد أشخاص، 7 لػ منها

 خاتمة:
 ٯتكن اإلشارة إٔب عدد من النقاط األساسية كالتإب:ُب ىذه الدراسة، ما ًب تناكلو ُب ضوء 

                                                           
1- From Blame Game to Cooperation: EU-Turkey Response to the Syrian Refugee Crisis, Pinar Elman, Policy 

Payper, PISM, No. 34 (136), October 2015, p 5.     
2

                     ٛتاية جيل من الضياع: تركيا "عندما أٗتيل مستقبلي، ال أرل شيئا"، مرجع سبق ذكره. -

3-EFFECTS OF THE SYRIAN REFUGEES ON TURKEY, Op. Cit, p 15. 
4
               ، مرجع سبق ذكره.التحليل اإلقليمي سوريا، مشركع ٖتليل االحتياجات اإلسًتاتيجي - 
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ا١تنظمات الدكلية على ٧تاح اٟتكومة الًتكية ُب إنشاء كإدارة ٥تيمات البلجئُت السوريُت العديد من أشادت أوال، 
كما عليم كغَتىا من ا٠تدمات،  تحية ك صرعاية  ،غذاءا١تساعدات كا٠تدمات ا١تتاحة من حيث اٞتودة ككمية  من

 توفر ٢تم بطاقات ا٢توية اليت تضمن حقهم ُب البقاء ُب تركيا.
حيث ، ألسباب إنسانية كقانونية عديدة حكومة تركيا كقف موجات البلجئُت السوريُت إليها، ال تستطيعثانيا، 

بيد  ١تن يهرب من خطر ا١توت كاٞتوع، يشدد على دكر دكؿ اٞتوار ُب توفَت اٟتمايةكما ٯتنع القانوف الدكٕب ذلك،  
ا أكسع من آّت  .مع الدكٕبأف أزمة البلجئُت تتطلب دعمن

كُب ا١تقابل، خٌلف تواجد البلجئُت السوريُت العديد من اآلثار، حيث يعمل على توفَت أرضية خصبة ثالثا، 
زيادة العبء االقتصادم على دكلة تركيا، من للجماعات اإلجرامية ا١تنظمة فضبل عن ٕتنيد ا١تقاتلُت. ككذلك؛ إٔب 

بركز مشاكل اجتماعية كثَتة ، فضبل عنى فرص العمل تراجع التبادؿ التجارم، ارتفاع أسعار اإل٬تار، التنافس عل
 خاصة على اٟتدكد اٞتنوبية لًتكيا، كعمالة األطفاؿ كالتسوؿ كزكاج األطفاؿ. 

 

بناءا على كل ما سبق؛ ٬تب على اٟتكومة الًتكية كآّتمع الدكٕب عامة ّٔدؼ التصدم كمواجهة ٥تتلف اآلثار   
 كالتحديات النإتة عن أزمة البلجئُت السوريُت، القياـ با٠تطوات التالية:

 :توصيات للحكومة السورية 
 أك كإدلب حلب ٤تافظيت ُب الًتكية السورية اٟتدكد طوؿ على إما عسكريان، مفركضة عازلة منطقة إنشاء ضركرة  

 الدكلة ٖتارب اليت ا١تعارضة ٞتماعات آمن مبلذ توفَت ىو ا١تنطقة العازلة من ا٢تدؼ .درعا ٤تافظة غرب جنوب ُب
اإلنسانية، كتتفق العديد من اٞتهات  ا١تساعدات إيصاؿ تسهيل ككذلك السورية، اٟتكومة كقوات اإلسبلمية

جاء ذلك عازلة، كعلى رأسهم دكلة تركيا، كقد  منطقة إنشاء على ا١تعارضة ٚتاعات كحىت بعض الدكلية كاإلقليمية
 ."بالتشُت أقدكغاف"ُب تصر٭تات عدد من ا١تسؤكلُت األتراؾ، آخرىم نائب رئيس الوزراء الًتكي، 

 :توصيات للسلطات التركية 
 بالدخوؿ عرب سوريا مغادرة إٔب يسعوف الذين ا١تدنيُت ٞتميع ًتكيةػ، كذلك بالسماحالضماف دخوؿ األراضي 

 الطبية احتياجاهتم كتلبية ال، أـ ا١تفعوؿ سارية سفر جوازات لديهم كاف إذا عما النظر بغض الرٝتية، اٟتدكد
 السوريُت لبلجئُت كشرعية كآمنة مبلئمة مواقع كذات كافية حدكدية عبور نقاط فتح على العاجلة، مع اإلبقاء

 توفَت بضماف كذلك ا٠تطرة، الشرعية غَت ا١تعابر استخداـ إٔب البلجئُت اضطرار النزاع. كإهناء أتوف من الفارين
 لبلجئُت. كمنظَّمة كآمنة كافية عبور نقاط

ٍب، فإف  كمنتوزيع عبء كثافة السكاف البلجئُت السوريُت ُب ا١تدف اٟتدكدية، عبلكة على ذلك؛ العمل على  
 تأثَت كبَت على ٖتسُت أزمة البلجئُت. لو ٯتكن أف يكوفموازنة إعادة توزيع البلجئُت 

 :توصيات بالنسبة للمجتمع الدولي 
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فعلى آّتمع الدكٕب أف ، ٛتاية كرعاية البلجئُت ىو مسؤكلية دكلية، كليس ٔتقدكر تركيا أف تتحمل ذلك لوحدىا 
يساىم ُب اٞتهود اليت تبذ٢تا تركيا من حيث القيمة اٟتقيقية كالفعالة. ٬تب أف يكوف ىناؾ اعًتاؼ بأف األزمة كما 
ينتج عنها من معاناة ُب سوريا كتشريد ا١ترافق ىي على األقل جزئيا من مسؤكلية آّتمع الدكٕب ٔتا فيو الدكؿ 

 آّاكرة البلداف من كغَتىا تركيا إٔب كبَت دعم تقدٙبعريب كحىت العربية األخرل، فبل بد من األكركبية كدكؿ ا٠تليج ال
مع الًتكيز على توفَت التمويل البلـز من أجل اٟتماية كتوفَت فيها،  الوطنية ا٠تدمات دكائر قدرات لزيادة لسوريا

ية األمم ا١تتحدة للطفولة، كالربنامج العا١تي ا١تأكل كا١تساعدات الغذائية كالصحية كحىت التعليمية من خبلؿ مفوض
سوريا،  من البلجئُت احتياجات لتلبية كذلك، السكن مبادرات عن فضبلن  ،للغذاء كاللجنة الدكلية للصليب األٛتر

 .ا١تتضررين احملليُت السكاف إٔب باإلضافة
 غَت كا١تساعدات للطعاـ الفورم التسليم لضماف اإلنسانية االستجابة نطاؽ كتوسيع كذلك؛ العمل على زيادة

مع  ،تسجيلهم عملية باستكماؿ مشركطة اإلغاثة جعل دكف البلد إٔب كصو٢تم عند كافة البلجئُت إٔب الغذائية
 كاستيعاب الشتاء فصل ظركؼ لتناسب كٕتهيزىا الفور على اٞتماعية ا١تبلجئ كتوفَت استقباؿ مراكز إقامة تسريع
 جئُت.لبلٌ  ا١تتزايد التدفق
 :قدرة استيعاب ا١تستشفيات القائمةمستشفيات جديدة أك زيادة  بناء بالنسبة للرعاية الصحية 

باإلضافة إٔب ذلك، اٟتاجة إٔب مزيد من ا١توظفُت ُب كل قسم ا١تستشفيات احمللية. بواسطة السماح لؤلطباء 
 .يُتسور أغلبية من ال ا١تراكز الصحية األساسية اليت تقع ُب األحياء اليت تقطنهاُب  سوريُت للعملال

 من اٞتهود  ا١تزيد أف يبذلوا  أيضا تركيا كآّتمع الدكٕب بالنسبة لتعليم األطفاؿ: البد من حكومة 

 : تشمل كىي التعليم، إٔب السوريُت األطفاؿ كصوؿ دكف ١تواجهة ٥تتلف العقبات اليت ٖتوؿ
 بالنسبة اللغوم ا١تانع على للتغلب العامة، ا١تدارس نظاـ خبلؿ من الًتكية اللغة لتعليم معٌجلة برامج تنفيذ -

 .السوريُت للطلبة
 .اٟتضور كتشجيع ا١تدارس من ا١تتسربُت لتعقب بالفعل القائمة الرصد آليات استغبلؿ -
 تعليم ُب التحديات ١تواجهة خصيصا مصممة برامج ضمن ا١تدارس كأفراد ا١تعلمُت تدريب ُب االستثمار -

 .االجتماعي االندماج كتشجيع التمييز ٤تاربة الًتكية، بغية اليت ال تتحدث اللغةالتجمعات السكانية 
 األمم كمفوض يف)اليونيس( الطفولة لطوارئ الدكٕب ا١تتحدة األمم صندكؽ مثل التنفيذيُت الشركاء مع التعاكف -

 إليها، الوصوؿ يصعب مناطق ُب ا١توجودين فيهم ٔتن السوريُت، البلجئُت لتزكيد لبلجئُت، السامي ا١تتحدة
 .ا١تدارس ُب التسجيل كشركط إجراءات بشأف الدقيقة با١تعلومات
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 تدابَت إٔب الوصوؿ من احملركمة األسر ٘تكُت بغية السوريُت، لبلجئُت كاسع نطاؽ على العمل تصاريح توفَت -
 األطفاؿ عمالة من ا١ترتفع ا١تعدؿ ٗتفيف كبالتإب األجور، من األدٗب باٟتد ا١تنتظم العمل كإمكانية العمالية اٟتماية
 ؤىلُت.ا١ت السوريُت ا١تعلمُت استغبلؿ تزيد فكأالسوريُت،  البلجئُت أسر كسط ا١تنتشرة
 :ميزانية باعتبار بناء ا١تزيد من القدرات كتوفَت ميزانية إضافية للبلديات،  بالنسبة لعماؿ البلديات 

 اد بشكل كبَت مع تدفق البلجئُت السوريُت، فأصبح لعماؿا١تدف ٖتدد كفقا لسكاهنا، بيد أف عدد السكاف قد ز 
 جديدة. النظافة كالبلديات أعباءن 
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 استجابة أوروبا ألزمة البلجئين السوريين
 3- الجزائر جامعة -د. عبد المل  بلغربي 

  مقدمة 
الربيع العريب كالذم انطلق من تونس مركرا بعديد من الدكؿ العربية ُب صورة مصر كليبيا كالبحرين يبدك أف قطار 

كاليمن كاألف ىو متوقف ُب سوريا منذ سنوات، كانت لو تداعيات متباينة على كل دكلة مستها رياحو، ىذا كال 
، فها ىي تدخل عامها ا٠تامس دكف أف  ٮتتف اثناف ُب كوف األزمة السورية تبقى كاحدة من أكثر األزمات تعقيدا

تلوح ٢تا هناية ُب األفق. فأثار األزمة كبَتة، فالكثَت من السوريُت لقوا حتفهم منذ بداية الصراع، كما أجرب نصف 
مليوف الجئ إٔب العديد من البلداف ُب صورة لبناف كاألردف  4السكاف على الرحيل من بيوهتم ٔتا فيهم حوإب 

كأخَتا أكركبا كمبلذ أخَت ٢تؤالء البلجئُت ىركبا من قسوة اٟترب. ىذا كإذا   لداف مشاؿ افريقياكتركيا كمصر كب
كانت الدكؿ العربية كاالسبلمية آّاكرة لسوريا قد حاكلت التعاطي مع أزمة البلجئُت السوريُت ٔتا تستطيع بالرغم 

كسياسية. إال أف ىذه الدكؿ قررت فتح  اقتصادية، كدٯتغرافية، كاجتماعية،من أف معظمها يعا٘ب من مشاكل 
حدكدىا الستقباؿ البلجئُت بل أف بعض ىذه الدكؿ ٓب يوقع أصبل على اتفاقية جنيف لشؤكف البلجئُت، إال أف 
قرارهتا كانت إنسانية ٞتهة االلتزاـ ببنود االتفاقية ا١تذكورة. فإذا كاف ىذا ىو حاؿ الدكؿ العربية كاالسبلمية ُب 

فإف أكركبا كاليت تتشدؽ ٔتبادئ حقوؽ االنساف كالدٯتقراطية كاليت تعرؼ  مة البلجئُت السوريُت،التعامل مع أز 
كانت غائبة كٓب يسمع ٢تا معظم بلداىا أكضاع سياسية مستقرة، كأكضاع كاقتصادية متطورة، كاجتماعية راقية،

إال بعدما باتت تدؽ أبوأّا أمواج  صوت من أزمة البلجئُت السوريُت ككأف األمر ال يعنيها، بل إهنا ٓب تتحرؾ 
كيف كانت االستجابة   : البلجئُت ا٢تاربُت من كيبلت اٟترب ُب سوريا، الشيء الذم ٬تعلنا نطرح التساؤؿ التإب

  األكربية مع أزمة البلجئُت السوريُت؟ 
 :مدخل مفاىيمي للدراسة : أكال

 البلجئوف كحقوؽ االنساف: 
 أك للتعذيب إنساف أم يعرض ال ( بأنو 1948 لعاـ اإلنساف ٟتقوؽ العا١تي اإلعبلف من الثانية ا١تادة ُب جاء

 -1 بأف اإلعبلف ذات من 14 ا١تادة كصرحت، )بالكرامة اٟتاطة أك الوحشية أك القاسية ا١تعامبلت أك للعقوبات
 من االضطهاد. ىربان  إليها االلتجاء ٭تاكؿ أك أخرل ببلد إٔب يلجأ أف ُب اٟتق فرد لكل
 كرامتهم ٢تم ٭تفظ كٔتا باٟتسٌت تعاملهم كأف كافة مواطنيها ٖتًـت أف اٟتكومات أك الدكؿ على يتعُت أنو يتبُت لذا

 الذم األمر الوحشية، أك القاسية ا١تعامبلت اك العقوبات أك االعتقاؿ أك عليهم للقبض تعرضهم كأال كآدميُت
 1.بلدىم داخل سيما ال ككرامة ْترية العيش ُب كٟتقهم ٟترياهتم خطَت انتهاؾ عن يعرب

                                                           
 ٝحُِـ٘ش حُٔي٤ٗش ٝحُلوٞم حُ٘ظ٣َش ُِيٍحٓخص ىٓ٘ن ًَِٓ، ناصر الغزإب ،)مصر العراؽ، تركيا، األردف، لبناف،( ُب السوريوف كالبلجئوف سورية ُب النازحوف تقرير - 1

 .30 -29, ٙ ٙ, 2012حُي٣ٔوَح٢١,  ُِظـ٤٤َ ٤ٗٔخٕ 28 ٗزخد كًَش ٓغ رخُظؼخٕٝح٩ٗٔخٕ  ُلوٞم حُؼَر٤ش
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 من اسوري ُب ٭تصل كما صارخة بصوره حقوقو كتنتهك بلده داخل يضطهد الذم اإلنساف بأف القوؿ ٯتكن كال
 آمن ملجأ عن يبحث أف ُب – ٘تامان  يعجز عندما -اٟتق لو ال يكوف للمدف كاستباحة ٦تنهج كتعذيب عمد قتل

 اٟتكومة قبل من صارخ كبشكل انتهكتا األخَتتُت أف كٔتا كرامتو، فيو كيصوف أسرتو كحياة حياتو على فيو يأمن
 كبكل تبُت كاليت أعبله، ٢تا ا١تشار العا١تي اإلعبلف من األكؿ البند كفق 14 ا١تادة ما قررتو عينو ىو كىذا السورية
 أخرل دكلة داخل سوريا أك داخل لبلضطهاد تعرض طبيعي شخص لكل حق ىو اإلنسا٘ب اللجوء إف كضوح

 .آمنان  ملجأ لنفسو يلتمس أف ُب فيها، مقيمان  كاف
 بإتاه كٞتوئها معينة دكلة مواطٍت من كبَتة أعداد ٢تجرة تبعا تنشأ اليت القانونية اٟتالة يعٍت اإلنسا٘ب اللجوء إف

 بسبب بلدىم ُب ّٔم احملدقة األخطار نتيجة كذلك ٣تاكرة، غَت أخرل بلداف أك لدكلتهم ٣تاكرة دكؿ اك دكلة
 ٚتاعات بسبب أك )آلخر أك لسبب(اٟتاكم النظاـ قبل من إما تقع اليت العامة كٟترياهتم ٟتقوقهم ا٠تطَت االنتهاؾ
 كضع عنو ينشا بذلك السورم، ا١تواطن على ا٠تطَتة كأبعاده معطياتو سوريا بكافة ُب ٭تصل ما كىذا مسلحة،

 1951 عاـ اتفاقية كٖتديدان  العبلقة ذات اإلنسا٘ب الدكٕب القانوف قواعد إعماؿ يستلـز كخطَت جدان  صعب إنسا٘ب
 البلجئُت يوصف ٔتوجبها البلجئُت ىؤالء ك٘تتع ّٔا، ا١تلحق 1967 لعاـ ا٠تاص كالربتوكوؿ بالبلجئُت ا٠تاصة

 كيتم سوريا أكضاع تستقر ريثما ٢تم، اآلمن ا١تلجأ كتوفَت كرامتهم كصيانة ٛتايتهم ٭تتم الذم األمر اإلنسانُت،
 .كسبلـ بأماف إليها إعادهتم
 : تعريف اللجوء أو البلجئ .1

 بوضع ا٠تاصة 1951 عاـ اتفاقية من2 /ألف الفقرة أكردتو الذم التعريف ىو ذلك اإلنسا٘ب البلجئ تعريفإف 
 :كىي البلجئ ىو من ٖتديد خبل٢تا من ٯتكن شركط أربعة على الحتوائها كذلك البلجئُت

 .لبلضطهاد التعرض من ما يربره لو خوؼ حالة ُب يكوف أف ٬تب 1-
 فئة إٔب انتمائو اك جنسيتو أك دينو أك عرقو بسبب قائمان  يكوف أف ٬تب البحث، موضع االضطهاد، إف 2-

 .السياسية آرائو بسبب أك معينة اجتماعية
 جنسيتو ٭تمل الذم البلد خارج اٞتنسية عدٯتي حالة ُب جنسيتو، ٭تمل اليت البلد خارج يكوف اف ٬تب 3-

 .السابقة
 بلد خارج كىو لو جنسية ال من كل أك ، البلد ذلك ٛتاية على اٟتصوؿ ُب يرغب ال أك يستطيع ال أف ٬تب 4-
 : فالبلجئ لذلك البلد، ذلك إٔب العودة ُب ا٠توؼ بسبب يرغب ال أك يستطيع كال السابقة إقامتو

 إٔب انتمائو أك جنسيتو أك دينو أك عرقو بسبب لبلضطهاد التعرض من يربره ما لو خوؼ بسبب كجد، من كل ىو
 ٛتاية ُب يرغب ال أك يستطيع كال جنسيتها ٭تمل اليت البلد خارج السياسية، آرائو بسبب اك معينة اجتماعية فئة

 يرغب ال أك يستطيع كال السابقة إقامتو بلد خارج كىو لو جنسية ال من كل أك ا٠توؼ ىذا بسبب البلد ذلك
 .البلد ذلك إٔب العودة ُب ا٠توؼ ذلك بسبب
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 الخاصة المظاىر تحكم التي اإلفريقية الوحدة منظمةجاء تعريف مصطلح "البلجئ" ُب اتفاقية كذلك 
 : 1في مادتها األولى 1969إفريقيا عام  في البلجئين بمشكبلت

إف لفظ (ال جيء) ٔتقتضى ىذه االتفاقية " يعٍت كل شخص يتواجد خارج ببلده خوفان من االضطهاد بسبب   -أ
العرؽ، أك الدين، أك اٞتنسية، أك بسبب عضوية ٣تموعة اجتماعية معينة، أك بسبب الرأم السياسي، كيكوف غَت 

 –ك الدكلة. أك من يكوف غَت قادر غَت راغب ُب االستفادة من ٛتاية تل –بسبب مثل ىذا ا٠توؼ  –قادر أك 
 أف يعود إليها.   -بسبب عدـ ٛتلو ٞتنسية، ككونو خارج دكلة إقامتو ا١تعتادة السابقة كنتيجة ١تثل ىذه األحداث

ينطبق كذلك مصطلح "الجئ" على كل شخص ٬ترب على ترؾ ٤تل إقامتو ا١تعتادة بسبب اعتداء خارجي،  -ب
أحداث تعكر النظاـ العاـ بشكل خطَت ُب كل أك جزء من بلد منشأه أك  أك احتبلؿ، أك ىيمنة أجنبية، أك

 .جنسيتو من أجل البحث عن ملجأ ُب مكاف آخر خارج بلد منشأه أك جنسيتو
يعٍت مصطلح "الدكلة اليت يكوف مواطنان ٢تا" أم من الدكؿ  –ُب حالة الشخص الذم ٭تمل عدة جنسيات  -ج

دكف أم سبب  –الشخص مفتقران ٟتماية الدكلة اليت ىو مواطن ٢تا إذا ٓب يستفد  اليت يكوف مواطنان ٢تا، كال يعترب
 .من ٛتاية إحدل الدكؿ اليت ىو مواطن ٢تا –كجيو قائم على ا٠توؼ 

 : حقوؽ البلجئ -2
 اٟتقوؽ من لطائفة اٟتماية توفر أخرل معاىدات ٙتة اإلقليمية، كالصكوؾ ا١تتحدة األمم اتفاقية إٔب باإلضافة

 بشكل مقتصران  معينة ٟتقوؽ الكامل النطاؽ فيها يكوف حاالت ٙتة أنو كمع .اللجوء كطاليب لبلجئُت سانيةاإلن
 اللجوء كطاليب لبلجئُت ٭تق فإنو كىكذا، .القاعدة كليس االستثناء ٘تثل اٟتاالت ىذه فإف ا١تواطنُت، على صريح
 اٟتق قبيل من كالسياسية، ا١تدنية باٟتقوؽ ا٠تاص الدكٕب العهد ُب عليها ا١تنصوص اإلنساف ّتميع حقوؽ التمتع

 السلمي كالتجمع كالتعبَت التنقل حرية ُب كاٟتق اٟترية، ا١تعاملة كُب كإساءة للتعذيب التعرض عدـ كُب اٟتياة ُب
 استثناءن  25ا١تادة كتتضمن .جنسيو على اٟتصوؿ ُب كاٟتق القانوف، أماـ ا١تساكاة كُب اٞتمعيات ُب كاالشًتاؾ

 تقلد كفرصة كاالنتخاب التصويت كُب العامة الشؤكف ُب ا١تشاركة ُب اٟتق على تنص إذ ا١تواطنُت، على يقتصر
  .العامة الوظائف
 كطاليب البلجئُت ٟتق اٟتماية يوفر كالثقافية كاالجتماعية االقتصادية باٟتقوؽ ا٠تاص الدكٕب العهد فإف كبا١تثل،
 كُب االجتماعي الضماف كُب عمالية نقابات تشكيل كُب كتفضيلية عادلة عمل شركط على اٟتصوؿ ُب اللجوء
 مع تقرر، أف النامية للبلداف الدكٕب العهد من 2ا١تادة  كٕتيز.التعليم على كاٟتصوؿ كاؼ معيشي مستول ٖتقيق
 ّٔا ا١تعًتؼ االقتصادية اٟتقوؽ ستضمن مدل أم إٔب القومي، كالقتصادىا اإلنساف ٟتقوؽ الواجبة ا١تراعاة إيبلء

 لضمانات استثناء ٯتثل ألنو نظران  مقيّْد، بشكل ييفسَّر أف ٬تب التحديد ىذا أف بيد ".ا١تواطنُت لغَت العهد ىذا ُب
 باٟتقوؽ ا٠تاص الدكٕب العهد تفسَت عن ا١تسؤكلة ا١تتحدة األمم ٞتنة فإف ذلك على كعبلكةن  .اإلنساف حقوؽ

                                                           
 http://www.mhrye.org : ، على الرابط1969عاـ  إفريقيا ُب البلجئُت ٔتشكبلت ا٠تاصة ا١تظاىر ٖتكم اليت اإلفريقية الوحدة منظمة اتفاقية - 1
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 ٔتن األشخاص، ٚتيع على تنطبق الدكٕب العهد ُب الواردة اٟتقوؽ أف أكضحت كالثقافية كاالجتماعية االقتصادية
 بالبشر االٕتار عمليات كضحايا ا١تهاجرين كالعماؿ اٞتنسية كعدٯتي اللجوء كطاليب كالبلجئُت ا١تواطنُت، غَت فيهم

 ".الثبوتية كالوثائق القانونية الصفة عن بغض النظر الدكلية،
 كاتفاقية التعذيب، مناىضة اتفاقية بينها من أخرل، معاىدات ْتماية اللجوء كطاليب البلجئُت حقوؽ ٖتظى كما

 ٚتيع على للقضاء الدكلية االتفاقية كتيعترب .ا١ترأة ضد التمييز أشكاؿ ٚتيع على القضاء كاتفاقية الطفل، حقوؽ
 ٔتوجب اٟتقوؽ من كاسع بنطاؽ اللجوء كطاليب البلجئُت ٘تتع ضماف ُب ٦تيزة معاىدة العنصرم التمييز أشكاؿ

 . 1ا٠تامسة ا١تادة
 .المفاىيم المساوقة لمصطلح اللجوء 

 ا٢تجرة ، القانونية غَت ا٢تجرة ، الشرعية غَت ا٢تجرة ، السرية ا٢تجرة بُت دالالهتا تتعدد : ا٢تجرة غَت الشرعية -1
 كاليت الظاىرة ىذه عنها تًتتب اليت اٟتاالت ىذه لكل شامل إطار ىو الشرعية غَت ا٢تجرة فمفهـو النظامية، غَت
دكليا "  عليو متعارؼ ىو كما ا٢تجرة لقانوف ٥تالفة سرية بطرق آخر إٔب مكاف من جماعة أو فرد انتقال" تعٍت
 أمل على كّٔويتو ّتذكره الفرد تربط اليت كالركابط األكراؽ كل حرؽ" كمعناه "الحرڤة " فهو ا١تتداكؿ ا١تصطلح أما
 . 2االستقباؿ" بلداف ُب جديدة ىوية ٬تد أف

 العضو الدكلة إقليم يدخلوف :ثبلث دكؿ جنسيات على تشمل متنوعة ظاىرة بأهنا األوروبية المفوضية كتعتربىا
 بوثائق عادة ذلك كيتم ا١تطارات، ُب العبور مناطق ذلك ُب ٔتا اٞتو أك البحر أك الرب طريق عن شرعية غَت بطريقة
 بصورة يدخلوف الذين األشخاص من عدد كىناؾ كٕتار، مهربُت من ا١تنظمة اٞترٯتة شبكات ٔتساعدة أك مزكرة

 ،كأخَتا السلطات موافقة على اٟتصوؿ بدكف فيبقوف الزيارة غرض يغَتكف أك يبقوف لكنهم صاٟتة كبتأشَتة قانونية
 .3الببلد ُب يبقوف لكنهم طلبهم على موافقة على ٭تصلوف ال الذين السياسي اللجوء طاليب من ٣تموعة ىناؾ
 : منهم ا١تهاجرين من متباينة أصنافا يشمل فإنو السرم ا١تهاجر لوضع كنظرا
 القانو٘ب كضعهم يسوكف كال االستقباؿ دكؿ إٔب قانونية غَت بطريقة يدخلوف الذين األشخاص. 
 القانونية اإلقامة مدة انقضاء بعد ىناؾ كٯتكثوف قانونية بطرؽ االستقباؿ دكؿ يدخلوف الذين األشخاص 

 .4احملددة إقامتهم انقضاء فًتة بعد أكطاهنم إٔب يعودكف ال الذين كالطبلب السائحُت كبعض
 كصعوبة السفر لصعوبة قانونية نظرا غَت بطرؽ تتم اليت تلك أهنا على الشرعية غير الهجرة تعريف ٯتكن عموما
 .5مستحيلة شبو الشرعية ا٢تجرة كأصبحت السفر إجراءات تعقدت حيث الشرعية ا٢تجرة

 العبلقة بين اللجوء والهجرة غير الشرعية : 
                                                           

1
 .8-7ص  ، ص2014، شتاء 21د عد٣تلة موارد،  نضرة عامة على حقوؽ البلجئُت "البلجئوف كمبدأ عدـ اإلعادة القصرية "، شريف السيد علي، -  

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

3
 تلمرجع نفسه. -  

4
 .18 ص ، 2008 األمنية، للعلـو  للعربية نايف جامعة:الرياض، مبارؾ الكرٙب عوض ياسر نور، ٤تمد حسن عثماف والجريمة المشروعة غير الهجرة -  

5
  170 .ص ، 2010 جانفي 179 دد،ع الدكلية السياسة  ،بشَت ىشاـ .مواجهتها سبل ،تداعياتها، أسبابها:أوروبا إلى الشرعية غير العربية الهجرة -  
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 اختلف السياسيوف كاإلعبلميوف ُب كصف طاليب األماف كاالستقرار: ىل ىم مهاجركف أـ الجئوف؟
أكدت أف ىناؾ فرقا مهما بُت ا١تصطلحُت، كبينت ُب  ا١تفوضية السامية لؤلمم ا١تتحدة لشؤكف البلجئُت غَت أف 

تركوا بلداهنم خوفا على حياهتم كحريتهم من الصراع ا١تسلح أك  موقعها على اإلنًتنت أف البلجئُت أشخاص
تمل دفعتهم إٔب عبور اٟتدكد  -ُب الغالب-االضطهاد كالقمع بعدما كجدكا أنفسهم  ُب كضع خطر كظركؼ ال ٖتي

هم الوطنية ْتثا عن األماف ُب الدكؿ آّاكرة، كعلى ىذا األساس يتم االعًتاؼ ّٔم دكليا بوصفهم الجئُت من حق
اٟتصوؿ على ا١تساعدة من الدكؿ كا١تفوضية كمنظمات أخرل؛ ألف عودهتم إٔب أكطاهنم خطَتة جدا ك٭تتاجوف إٔب 

 . 1مبلذ آمن، كحرماهنم من اللجوء يعرضهم لعواقب ٦تيتة
قد عرفت البلجئ كحددت اٟتقوؽ األساسية اليت يتعُت على الدكؿ ضماهنا لبلجئُت،  1951ككانت اتفاقية عاـ 

ىم ا١تبادئ األساسية ا١تنصوص عليها ُب القانوف الدكٕب منع طرد البلجئ أك إعادتو إٔب أكضاع هتدد حياتو كمن أ
كحريتو. كتشمل حقوؽ البلجئُت ٛتايتهم من العودة للمخاطر اليت فركا منها، ككجوب استفادهتم من إجراءات 

منها العيش بكرامة، كمساعدهتم على إ٬تاد حلوؿ اللجوء العادلة كالفعالة، كاحًتاـ حقوقهم اإلنسانية األساسية، ك 
البلجئُت على أراضيها أك على حدكدىا، كتساعدىا ُب  ٕتاه طويل األمد. كتتحمل الدكؿ مسؤكليات

 ا١تفوضية السامية لؤلمم ا١تتحدة لشؤكف البلجئُت. ذلك
ال اضطرارا، ّٔدؼ إ٬تاد  أما ا١تهاجركف فيختلف كضعهم عن البلجئُت، ألهنم أشخاص غادركا بلداهنم اختيارا

 -على عكس البلجئُت- مستواىم ا١تعيشي، أك ٚتع مشل األسرة، كبإمكاهنم كٖتسُت فرص عمل كتعليم أفضل
العودة إٔب كطنهم دكف مشاكل أك ٥تاطر، كالدكؿ غَت ملزمة بتقدٙب ا١تساعدة ٢تم، كال ٭تق ٢تم ا١تطالبة ّٔا، كىذا 

على حياة البلجئُت  ا١تهاجرين يسبب مشاكل كعواقب كخيمةفارؽ جوىرم. كأم خلط بُت البلجئُت ك 
كسبلمتهم، كغالبا يتم ا٠تلط ألسباب سياسية تسعى للتملص من ا١تسؤكلية القانونية ُب توفَت اٟتماية ا١تطلوبة 

 . 2لبلجئُت كمساندهتم ُب ٤تنتهم
 يزاؿ ما البلجئُت كضع أف إال ، 1951 اتفاقية إقرار منذ قرف نصف من أكثر مركر من جهة أخرل فإنو رغم

 الطابع عن الناشئة كا١تشكبلت االتفاقية ٔتوجب الدكؿ التزامات بُت التوفيق ُب تتمثل عديدة ٖتديات يواجو
 االٕتار ك األشخاص هتريب معدالت ك٪تو اللجوء تكلفة كزيادة اللجوء، نظاـ استخداـ كإساءة ا٢تجرة بُت ا١تختلط

 حقوؽ كانتهاكات األىلية كاٟتركب كالنزاعات كاإلزاحة للغزك نتيجة اللجوء ك٭تدث . باٞترٯتة ذلك كارتباط ّٔم
 الناس من خاصة فئة البلجئوف كيعد السياسي، اللوف أك الدين أك العرؽ حسب كاالضطهاد كالعنف اإلنساف

 ١تنظمة التابعة  البلجئُت شؤكف مفوضية  األكؿ ا١تقاـ ّٔما ُب تلتـز اليت الدكلية كالرعاية اٟتماية إٔب ٟتاجتهم نتيجة
  .ا١تتحدة األمم

                                                           
1
: أـ مهاجركف؟ على الرابط لبلجئوف كأكركبا.. "أزمة القوانُت كجبهة الرفض"، الجئوفانت ،  اٞتزيرة -  

 .http://www.aljazeera.net/knowledgegate/newscoverage/2015/9/15/ 

 ا١ترجع نفسو. -  2

http://www.aljazeera.net/home/getpage/4f51f922-997b-4db4-a88c-158034f501b4/77bf5fcb-c640-421f-8676-15bf63e97a79
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 الدكؿ ٭تاكلوف دخوؿ البلجئُت غَت جعل ما القانونية الدكلية ا٢تجرة فرص ُب تراجعان  ،ةاألخَت  العقود شهدت كلقد
 ك٢تذا فيها، كالبقاء الدكؿ لدخوؿ ا١تشرع الوحيد الباب ىو الباب ىذا يكوف عندما خاصة اللجوء باب طريق عن
 ا١تفوضية ككالية يتسق الذم بالقدر كا٢تجرة اللجوء بُت العبلقة كإدارة فهم ٖتسُت بضركرة تطالب اٟتكومات فإف
 من ا٢تجرة الراغبُت ُب ٘تكُت للحكومات ينبغي نفسو الوقت كُب ، يستحقها من على الدكلية اٟتماية إسباغ بغية

 بالبشر ا١تتاجرين قبضة ُب ا٢تجرة راغيب يقع ال حىت اللجوء، بوابة استخداـ غَت أخرل خيارات على اٟتصوؿ
 . 1البشرم التهريب كعصابات
 من البلجئُت بعض ٘تنع قد الشرعية غَت ا٢تجرة من للحد الدكؿ بعض ّٔا تقـو اليت اإلجراءات أف كيبلحظ
 السبب ٢تذا اٟتماية لتلك ْتاجة ليسوا أشخاصا تضم البلجئُت معسكرات ،ألف الدكلية اٟتماية على اٟتصوؿ

 ٘تنع ال أف ٬تب الشرعية غَت ا٢تجرة من للحد ا١تتخذة اإلجراءات أف البلجئُت لشؤكف ا١تتحدة األمم مفوضية تؤكد
 ٢تا أساس ال اليت الطلبات من اٟتد ضركرة ا١تفوضية تؤكد كما األخرل، الدكؿ أراضي إٔب الوصوؿ من البلجئُت

 .2اللجوء حق على للحصوؿ الشرعيُت غَت ا١تهاجرين بعض قبل من تقدـ كاليت الصحة من
 عندما كاللجوء، ا٢تجرة بُت بالتمييز ا٠تاص اإلشكاؿ ىذا للهجرة الدكلية ا١تنظمة دستور ٕتاكزمن ناحية أخرى، 

 ا١تنتقلُت كاألشخاص البلجئُت ىجرة العاملة، اليد ىجرة إٔب باإلضافة أيضا تعٍت الدكلية ا٢تجرة أف على نص
  .للهجرة دكلية خدمات إٔب حاجة ُب ىم كالذين  بلدىم مغادرة على ا١ترغمُت اآلخرين كاألشخاص

 :كالتإب داخليا النازح عرفت كاليت1997العاـ  ُب الداخلي النزكح بشأف التوجيهية ا١تبادئ صدرت : النزكح -2
 أك مناز٢تم ترؾ على أك ا٢ترب على أيكرىوا الذين األشخاص ٚتاعات أك األشخاص داخليا با١تشردين يقصد" 

 عنف حاالت أك مسلح  آثار نزاع لتفادم سعيا أك نتيجة كالسيما ذلك، إٔب اضطركا أك ا١تعتادة إقامتهم أماكن
 الدكلية اٟتدكد يعربكا كٓب البشر فعل من أك كوارث طبيعية كوارث أك اإلنساف حقوؽ انتهاكات أك األثر عاـ

 . 3"للدكلة ّٔا ا١تعًتؼ
 تقـو بل فراغ، من تأٌب ال كسياقها ٔتضموهنا أهنا إال مصاؼ االتفاقية إٔب تصل ٓب ا١تبادئ ىذه أف من الرغم كعلى

 ىنا كمن داخليا النازحُت على ينطبق ٔتا اإلنسا٘ب الدكٕب كالقانوف اإلنساف ٟتقوؽ الدكٕب القانوف على باألساس
  .قوهتا تكتسب
 العبلقة بُت النزكح كاللجوء :  

 الدكلية اٟتدكد عرب الذم بالشخص ” البلجئ ” ا١تختصة الدكلية كا١تواثيق الدكلية اٟتكومية ا١تنظمات تعرؼ
 .بلده حدكد داخل باقيا إقامتو مكاف ١تغادرة اضطر من النازح بينما لببلده

                                                           
1
    .21ص .سابق مرجع مبارؾ، الكرٙب عوض ياسر نور، ٤تمد حسن عثماف ،والجريمة المشروعة غير الهجرة -  

2
 كاإلعبلـ، السياسية العلـو الدكلية ،كلية كالعبلقات السياسية العلـو ُب ماجستَت زيوش، رسالة بن غالية التسعينات، منتصف منذ المتوسطي والتعاون الهجرة -  

 .16-15 .ص ، 2005 ، اٞتزائر جامعة
3
، ٣تلة موارد، مرجع سابق، " البلجئوف كاألشخاص النازحوف داخليا بُت حقوؽ االنساف كالواقع"، باليغ  تيسكبلف كعدناف نسيم  : النازحوف داخليا أية ٛتاية ؟ -  

 . 11ص 
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 الجئان، بصفتو قانو٘ب بوضع يتمتع البلجئ بينما النزكح، أساس على قانونية صبغة يعطيو ال داخليان  نازحان  ا١ترء كوف
 إذ إال "نزكحو ينتفي" أف ٯتكن ال كا١ترء اٟتركة، على تدؿ نزكح ككلمة كصفي، مصطلح "الداخلي أف "النازح أم

 بُت اإلنساف حقوؽ قانوف ُب اٞتوىرية بالفجوة التوجيهية ا١تبادئ كتقر .األصلي موضعو إٔب كارتد حركتو انعكست
 عن النزكح من باٟتماية ا١تتعلقة التوجيهية ا١تبادئ تتحدث الثا٘ب الباب ففي الجئا، ككونو داخليا نازحان  ا١ترء كوف
 ا١تسلح كالعنف الصراعات حالة ُب كما النزكح صور بعض بأف تقر بينما "تعسفية بصورة" النزكح عدـ ُب اٟتق
 لتقليص تدابَت" الدكلة اٗتاذ بضركرة كتقر "القاىرة الضركرية العامة تربرىا " ا١تصاّب سوريا ُب ٬ترم ما منواؿ على

 قانوف أف إذ ىنا، بالنزكح "اللجوء" كلمة يستبدؿ أف ا١ترء يستطيع كال "٦تكن حد أقل على الضارة كآثاره النزكح
 كراء الكامن ا٠تطر ألف الجئ إٔب شخص أم لتحويل الظركؼ من ظرؼ أم ٖتت مربرا يرل ال اإلنساف حقوؽ
 يتعرضوف فقد الداخليوف النازحوف أما لبلضطهاد التعرض من اٟتماية توفر كعدـ االضطهاد ىو اللجوء كضع

 1.كحده االضطهاد على تقتصر ال اليت االسباب من للعديد للنزكح
 مع فا١تقارنة كلذلك البلجئُت حالة من العكس على قانونية، صفة أم يضفي ال قائم كضع الداخلي فالنزكح 

 استمرار مراعاة ٬تب كما بلداهنم، ُب كمواطنُت حقوقهم من الداخليُت النازحُت ٖتـر أف شاهنا من اللجوء قانوف
 فالنازحوف.بالنزكح متعلقة خاصة احتياجات ىناؾ تعد ٓب لو حىت اإلنسا٘ب كالقانوف اإلنساف حقوؽ قانوف انطباؽ

 يتناقض ذلك األمر كاقع أف إال كالعمل كاإلقامة اٟتركة حرية ُب اٟتق ٢تم معُت بلد ُب مواطنُت بوصفهم الداخليوف
 . 2النازح ٢تا يتعرض اليت السورية األزمة طبيعة بسبب

 : التهريب البشرم -3
 الربية معابرىا ك أراضيها على الدكؿ سيادة تطور مع الثانية العا١تية اٟترب بعد البشرم التهريب ظاىرة نشأت

 معدالت كذات ا١تتزايدة السكانية األعداد ذات الفقَتة الدكؿ ُب البشرم التهريب حركة نشطت كقد كالبحرية،
 لو موطنا ليست أخرل دكلة إٔب ما لشخص ا١تشركع غَت الدخوؿ تدبَت " المهاجرين تهريب كيعٍت .ا١ترتفعة الفقر

 منفعة أك مالية منفعة على مباشرة غَت أك مباشرة بطريقة اٟتصوؿ أجل من فيها، الدائمُت ا١تقيمُت من يعد ال أك
 3."أخرل

 اليت كالكوارث كاٟتركب االقتصادية األزمات مستغلة الطائلة األرباح عن تبحث عصابات البشرم بالتهريب تقـو
 غَت بالطرؽ السفر راغيب ك ا١تهاجرين هتريب عمليات أف حيث النامية، الدكؿ كبعض الفقَتة آّتمعات تصيب
 حيث األخَتة، اآلكنة ُب خاصة أ٫تية اكتست اليت ا١تنظمة اٞترٯتة أنواع من جديدا نوعا تشكل أصبحت الشرعية

                                                           
 . 8، مرجع سابق، ص ناصر الغزإب ،)مصر العراؽ، تركيا، األردف، لبناف،( ُب السوريوف كالبلجئوف سورية ُب النازحوف تقرير - 1
 .9ا١ترجع نفسو، ص  - 2
   . 19 -18، مرجع سابق. ص ص. مبارؾ الكرٙب عوض ياسر نور، ٤تمد حسن عثماف ،والجريمة المشروعة غير الهجرة - 3
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 اإلجرامية ا١تنظمات ٖتاكؿ ا١تتحدة، األمم تقارير فحسب .بالبشر االٕتار ١تمارسة الفرصة "التسفير" مافيا انتهزت
 .1سنويان  دكالر مليارات 4 ٨تو أرباح بإٚتإب سنويا شخص مليوف هتريب

 صغَتة ٣تموعات أك ٔتفرده شخص بو يقـو األكؿ فالنوع ،"منظم مهني" آخر ك "فردي نشاط" البشرم كللتهريب
 ك إدارة علم دكف من كالتجارية البحرية السفن ُب الصعود أك معينة، مبالغ مقابل التهريب قوارب باستخداـ

 النوع أما .كالتفريغ الشحن عمليات أثناء السفن إٔب للتسلل السباحة على ذلك ُب معتمدين السفن، مبلحي
 التهريب شبكات خبلؿ من مادم كسب مقابل منظمة عصابات طريق عن فيحدث البشرم التهريب من الثا٘ب

 السفر ككاالت ُب عملوا كمن ، كاإلقامة كاٞتنسية ا٢تجرة قوانُت ُب خربات ٢تم من فيها يعمل اليت العا١تية
 . كالبحرم الربم النقل كشركات كالسياحة
 مقابل اٟتدكد رجاؿ قبل من كالتفتيش للرقابة ٗتضع ال اليت كالبحرية الربية ا١تمرات التهريب عصابات كتستخدـ

 للغرؽ أحيانا ا١تهاجركف فيها يتعرض اليت التهريب رحلة خبلؿ كصحية أمنية ضمانات تقدٙب دكف مالية مبالغ
 ُب دكرا ا١تهربوف كيلعب كا١ترض، لئلرىاؽ تعرضهم اليت القوارب ٖتملها اليت الكبَتة األعداد بسبب البحر كسط

  .الشرعية غَت ا٢تجرة طالبوا اللجوء ك منها يعا٘ب اليت ا١تًتدية االقتصادية للظركؼ كاالستغبلؿ االبتزاز
 البلداف ُب ا٢تجرة قوانُت انتهاؾ ىو ماكينلي" برونسون" العا١تية ا٢تجرة منظمة عاـ مدير حسب البشرم فالتهريب

  .التهريب بعملية يقوموف كمن الضحية جانب من
 : مفهـو الدكلة ا١تضيفة -4

 األطراؼ البلداف كتعترب البلجئُت، ٛتاية مسؤكلية أساسية بصفة عاتقها على يقع اليت الدكلة ىي ا١تضيفة الدكلة
 تتضمن االتفاقية من11إٔب 3 من فا١تواد أحكامها بتنفيذ ملزمة 1967 عاـ ا١توقع كالربتوكوؿ1951عاـ  باتفاقية
 ٘تنحهم كأف ا١توطن أك الدين أك العرؽ بسبب البلجئُت بُت التمييز بعدـ االتفاقية ُب األطراؼ الدكؿ تلـز أحكاما

 .١تواطنيها ٘تنحو ما رعاية تقل ال رعاية أراضيها على
 ا١تدره باألعماؿ االشتغاؿ ُب البلجئُت ْتق 24 إٔب 2 كا١تواد البلجئُت، قانوف بوضع 16 على 12 ا١تادة كتتصل

 اٟتكومية كاإلغاثة العاـ، كالتعلم اإلسكاف ٔتسألة يتصل فيما البلجئُت برعاية 24 إٔب 2 كا١تواد للدخل،
 ُب حريتهم 26 كا١تادة لبلجئُت اإلدارية ا١تساعدة توفَت 25 ا١تادة كتتناكؿ االجتماعي، كالضماف العمل كتشريعات

 السفر من لتمكنهم سفر ككثائق لبلجئُت ىوية بطاقات إصدار التوإب على فتعاٞتاف 28 ك 27 ا١تادة أما التنقل،
 ُب حقهم على 30 كا١تادة البلجئُت على الضريبة األعباء انطباع 29 ا١تادة كتتناكؿ القانو٘ب، إقامتهم بلد خارج
 أحكاما 33 إٔب 31 ا١تواد كتتضمن فيو، لبلستيطاف قبلتهم آخر بلد إٔب ا١تتعاقدة الدكلة أراضي من أمتعتهم نقل
 .اللجوء ٔتسألة تتصل ىامو
 تدفق البلجئين السوريين على أوروبا والموقف األوربي من ذل  .  : ثانيا

                                                           
1
 .171، مرجع سابق، ص بشَت ىشاـ .مواجهتها سبل ،تداعياتها، أسبابها:أوروبا إلى الشرعية غير العربية الهجرة -  
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 بداية تدفق البلجئُت السوريُت على أكركبا 
كابوس،  إٔب متحوالن  اٟتلم ىذا ما تبلشى ،سرعاف، لسوريا" اٟترية " جديد عنوانو حلم 2011 مارس ُب كلد

 جديدان  عنوانان  الغربية الصحف كجدت كّٔذا .سورم مبليُت أربعة من أكثر بذلك ليتشتت البوصلة، كتشتت
 يشهدىا اليت اإلنسانية األزمات أخطر من كاحدة" أزمة البلجئُت السوريُت" ىذه األخَتة باتت   األولىللصفحة 

 كعدد مبليُت، ٙتانية السورية األراضي داخل النازحُت عدد ٕتاكز إذ الثانية، العا١تية اٟترب كوارث منذ العآب
العدد ُب  ىذا يرتفع أف ا١تتوقع كمن .السكاف عدد سدس ٨تو يشكلوف الجئ مبليُت أربعة اٞتوار بدكؿ البلجئُت

 أكرب تضم اليت تركيا أ٫تها دكؿ؛ عدة بُت البلجئوف ىؤالء ظل استمرار االقتتاؿ ك العنف داخل سوريا. كيتوزع
 بنحو كالعراؽ ألف، 629,2 بواقع كاألردف مليوف،1,1 بواقع كلبناف الجئ، مليوف 1,9 بواقع منهم عدد

   . 1أخرل دكؿ جانب إٔب ألف 132,4 ٭تو تضم اليت كمصر ألف، 249,5
بدأ السوريوف بالنزكح إٔب البلداف آّاكرة، حىت كإف ككاف معظم ىذه البلداف تعا٘ب من مشاكل اقتصادية، 

من أزماهتا الداخلية، قررت ىذه الدكؿ فتح ٚتيع اٟتدكد الستقباؿ  كدٯتغرافية، كاجتماعية، كسياسية. كعلى الرغم
البلجئُت، رغم اف بعضها ٓب يوقع على اتفاقية جنيف لشؤكف البلجئُت، إال أف قرارهتا كانت إنسانية ٞتهة االلتزاـ 

مليوف لبنا٘ب،  4.2ػ على سبيل ا١تثاؿ، بلد ْتجم لبناف كالذم ال يتجاكز عدد سكانو الف ببنود االتفاقية ا١تذكورة. 
مليوف الجئ، أم ما يفوؽ ربع إٚتإب السكاف. كىذا أمر غَت كارد ُب أم مكاف  1.5استضاؼ ما يقارب الػ 

آخر، حيث أثار القرار اإلنسا٘ب ىذا ٖتوالن ال رجعة فيو من حيث التوازف االجتماعي اٟتٌساس ُب البلد. كقد 
  . 2نفسو بٌكًل ٩توة كرحابة صدرخاضت الدكؿ األخرل آّاكرة لسوريا ا١تسار 

 البلجئُت، الستقباؿ أبوأّا فتحت اليت الدكؿ كبعض اٞتوار دكؿ ُب أساسي بشكل السورم التواجد تركز لذلك
 مرسي. بالرئيس ٤تمد اإلطاحة قبل مثل بلداف مشاؿ إفريقيا كمصر

بسبب دخوؿ بعض اآلالؼ من البلجئُت كىا ٨تن نشهد اليـو االضطراب اٟتاصل ُب قارة أكركبا الواسعة كالغنية 
 أعلنت فقد السوريُت، البلجئُت على ا١تناؿ صعبة ا١تقاصد أحد األكركبية إذ أضحت القارة السوريُت إٔب أراضيها،

كأكت  2011 أفريل بُت ا١تمتدة الفًتة خبلؿ أكركبا إٔب منهم كصل من عدد أف لبلجئُت ا١تتحدة األمم مفوضية
 ُب البلجئُت عدد بإٚتإب مقارنة ٤تدكدة تعترب األرقاـ ىذه أف ا١تفوضية كأكدت .ألف 441,25 يبلغ 2015

 بشكل السوريُت البلجئُت تدفق كتَتة الرتفاع أشارت لكنها ،  1%  10 نسبتهم تتجاكز ال حيث اٞتوار؛ دكؿ
 .الصراع عمر من األخَتة الفًتة خبلؿ كبَت

                                                           
 : .  على الرابطا٠تريطة على ،إف إف م كأكركبا، س ا١تنطقة دكؿ على كتوزيعهم السوريُت البلجئُت عدد  - 1

http://arabic.cnn.com/middleeast/2015/09/06/unhcr-syrian-refugees-eu 
 مدير، ، فريد بلحاجأزمة البلجئُت السوريُت: ما نشاىده بكل رعب ضمن نشرات األخبار ا١تسائية ىو ما يشهده الشرؽ األكسط يوميان على أرضو منذ سنوات - 2

 : ط، على الرابإدارة الشرؽ األكسط ُب البنك الدكٕب
http://www.albankaldawli.org/ar/news/opinion/2015/09/15/op-ed-syrian-refugee-crisis 

1
  السوريُت، على الرابط لبلجئُت اإلقليمية االستجابة البلجئُت، لشؤكف السامية ا١تفوضية :انظر -  
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 بُت( كاحد عاـ خبلؿ أكركبا إٔب السوريُت البلجئُت عدد ارتفع البلجئُت، لشؤكف السامية ا١تفوضية بيانات ككفق
 البلجئُت عدد صليل ، 184% إٔب تصل زيادة بنسبة ألف، 286,1 ) بواقع2015ك أكت  2014أكت 

 بداية منذ بالقارة البلجئُت عدد ضعفي من الزيادة لتقًتب ألف 155.16 مقابل ألف 441,25 إٔب اإلٚتإب
 .األزمة
 تفاقم كبُت األكركبية السياسات أجندة على السوريُت البلجئُت بقضية االىتماـ تنامي بُت الفصل الصعب كمن

 لشؤكف األكركيب االٖتاد ككالة إحصاءات تشَت إذ ،2015 خبلؿ عاـ بشكل أكركبا إٔب الشرعية غَت ا٢تجرة ظاىرة
 خبلؿ األكركبية الدكؿ إٔب شرعي غَت مهاجر ألف630 كصوؿ  إٔب " Frontex "  ا٠تارجية اٟتدكد أمن

 بُت األكركبية، القارة داخل متنوعة فعل ردكد األزمة ىذه أثارت كقد 1 2015 من سنة األكٔب التسعة الشهور
 مهاجم. أك رافض أك متحفظ أك بالبلجئُت مرحب
 استفهاـ عبلمات ٕتاىها األكركبية القول كمواقف أكركبا إٔب السوريُت البلجئُت أعداد ُب الكبَت االرتفاع كيضع
 حوؿ ككذلك السورية، األراضي على الدائر الصراع ٓتبلؼ التدفق، ىذا إٔب أدت اليت األخرل األسباب حوؿ

 اإلنساف كرامة على للحفاظ األزمة مع للتعامل رؤية بناء ٔتحاكلة انتهاء كأسبابو، األكركبية القول ُب التباين
 .السورم
 مع العاملُت ككذلك ا١تدنيُت، كالناشطُت كا١تيسورين، األغنياء على األكٔب، الفًتة ُب أكركبا، إٔب ا٢تجرة اقتصرت
 الدراسة، أك العمل، ّٔدؼ أكركبا ُب ا١تقيموف السوريوف كانضم .ا١تد٘ب آّتمع كمنظمات الدكلية اإلغاثة منظمات

 استقرت حُت ُب أكركبا، ُب السوريُت البلجئُت لوائح ضمن ديرجوا كأ رٝتية، ٞتوء كثائق على فحصلوا ىؤالء، إٔب
 .ببلدىم إٔب بعودهتم كيسمح األزمة، ينهي حل انتظار ُب كلبناف) كاألردف، اٞتوار (تركيا، دكؿ ُب البلجئُت أغلبية
 نظران  الوسطى، الطبقة أبناء من السوريُت آالؼ عشرات مرسي، ٤تمد السابق الرئيس عهد ُب مصر، جذبت كما
 كنقل بالعمل ٢تم كالسماح اإلقامة، كتسهيبلت كالصحة، التعليم ُب با١تصريُت مساكاهتم أبرزىا أسباب؛ دةع إٔب

 ك أكركبا تكن ٓب لذلك، .سوريا جوار بدكؿ مقارنة مصر ُب ا١تعيشة تكلفة كا٩تفاض كالصناعية، التجارية أنشطتهم
 دكؿ استقبلت البلجئُت، لشؤكف دةا١تتح األمم مفوضية كْتسب .السوريُت البلجئُت إٔب بالنسبة رئيسة ًجهة

 ٤تدكد عدد كىو سورم، الجئ ألف 50 ٨تو ، 2013 عاـ هناية حىت األزمة اندالع منذ األكركيب، االٖتاد
 .2آّاكرة اللجوء بدكؿ مقارنة

 ،2جنيف مؤ٘تر إخفاؽ صدارهتا ُب ٥تتلفة، لعوامل نتيجة ؛ 2014 عاـ ُب تضاعف أف العدد ىذا لبث ما
 على كالتضييق السورية، األراضي معظم ُب القتاؿ كانتشار العنف، مستويات كارتفاع ، اٟتل فرص كتراجع

                                                                                                                                                                                     

http://data.unhcr.org/syrianrefugees/asylum.php:  
1
، على الرابط األفق، ركسيا ُب لؤلزمة حل كال ..أكركبا كصلوا شرعي غَت مهاجر ألف  630 -     : اليـو

https://arabic.rt.com/news/795903 :-أكركبا -شرعي-مهاجر-ألف. 
 : سورية، ا١تركز العريب لؤلْتاث كدراسة السياسات، على الرابط ُب األزمة ْتل كانعداـ األمل أكركبا إٔب اللجوء -2

https://www.alaraby.co.uk/opinion/2015/9/13/ 

http://data.unhcr.org/syrianrefugees/asylum.php
https://arabic.rt.com/news/795903
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 ا١تعارضة لنفوذ ا٠تاضعة ا١تناطق ُب الدكلة تنظيم توسع ساىم كما .كاألردف كلبناف مصر ُب السوريُت البلجئُت
 عدد زيادة ُب ، الكردية ا١تناطق على ىجومو ككذلك سوريا، من كاسعة مساحات على كسيطرتو ا١تسلحة،
 أ١تانيا إٔب التوجو (كوبا٘ب) العرب عُت منطقة سكاف من األكراد من السوريُت آالؼ فضل إذ أكركبا؛ إٔب البلجئُت

 نقطة أ١تانيا برزت كقد.الًتكية اللجوء ٥تيمات ُب العيش ُب رغبتهم كعدـ فيها، كبَتة كردية جالية ، لوجود مثبل
 الشمل، كٓبّْ  باإلقامة، يتعلق ما ُب األ١تانية اٟتكومة ا١تقدمة من التسهيبلت نتيجة ، اٞتدد للمهاجرين جذب
 أكركبية دكلة أكؿ ُب طلبو تقدٙب البلجئ على تفرض اليت دبلن" " بصمة ٕتاىلها ككذلك االجتماعية، كا١تعونة
 البلجئُت لشؤكف األكركبية ا١تفوضية أعلنت كقد .إليها اللجوء خيار اعتماد على كثَتين سوريُت حفز ما يطأىا،

جويلية  من طلب آالؼ 210 بلغ السوريُت من األكركيب االٖتاد دكؿ إٔب ا١تقدمة اللجوء طلبات عدد أف
 .1  2015 إٔب جويلية ،2014
 أخَتان إٔب أكركبا اللجوء تصاعد موجة  أسباب 

 البلجئُت أىداؼ تطوير ُب سا٫تت كالدكلية اإلقليمية ا١تتغَتات من لعدد باإلضافة السورم، الصراع أمد طوؿ إف
 للبحث إمتد كإ٪تا سوريا، ُب ا١تشتعل الصراع بعيدا عن آمن مكاف عن البحث عند فقط تتوقف فلم السوريُت،

 االحتياجات ُب الشديد النقص ظل ُب عليها، ٭تصلوف اليت كا٠تدمات ا١تعيشة مستويات كٖتسُت أفضل حياة عن
 .األكركبية القارة إٔب السوريُت البلجئُت تدفق معدالت ازدادت ٍب كمن عليها؛ ٭تصلوف اليت األساسية

 :2أ٫تها عوامل، اللجوء ٨تو أكركبا ٣تموعة معدالت ُب األخَت كلعل ما يربر االرتفاع
 2015 عاـ من األكؿ النصف ُب مهمة تطورات السورية الساحة شهدت :اٟتل فرص تضاؤؿ  ،

 عن الدفاع عن عجزه كأظهرت النظاـ، استنزفت ا١تسلحة ا١تعارضة قٌتها حق اليت العسكرية فاالنتصارات
 ضركرة عن اٟتديث عاد النظاـ، أيضا، مناطق ُب الدكلة تنظيم لتوسع كنتيجة .مؤيٌديو كمناطق مواقعو،

 بارقة مثلٌ  كبَت، دبلوماسي جهد ُب كاإلقليمية الدكلية القول كشرعت السورية، لؤلزمة السياسي اٟتل
 ٕتاكز ّٔدؼ ركسي؛– سعودم  تقارب عن اٟتديث تزايد بعد سيما كال السورية، األزمة ٟتل أمل

 .التنفيذ موضع 1 جنيف بياف ككضع خبلفاهتما،
 ا٦تحل،  إٔب التوصلٌ  بقرب اآلماؿ دبدَّ  لو، ا١تقدـ العسكرم الدعم كتَتة كتنامي األسد، ببقاء موسكو ٘تسك لكن
 قريبا. ٍب سيأٌب أنو يبدك ال حل انتظار من بدال البحر، ركوب إٔب دائم استقرار عن باحثُت كثَتين سوريُت دفع
 ٕتاكز من تتمكن حىت عقودا سورية حاجة عن فضبل ، عديدة سنوات األزمة استمرار كتوقع األفق، انسداد إف

 أكركبا، إٔب اللجوء طلب إٔب العربية ا٠تليج دكؿ ُب ا١تقيمُت السوريُت ببعض حىت دفع اإلعمار، كإعادة األزمة آثار
 .كألسرىم ٢تم هنائي استقرار عن ْتثا

                                                           
، على الرابط األفق، ركسيا ُب لؤلزمة حل كال ..أكركبا كصلوا شرعي غَت مهاجر ألف  630 - 1   : اليـو

https://arabic.rt.com/news/795903 :-أكركبا -شرعي-مهاجر-ألف - 
 ا١ترجع نفسو. – 2

https://arabic.rt.com/news/795903
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 كما .كمصاٟتهم السوريُت مبليُت ْتياة الضرر الطويلة اٟترب سنوات أٟتقت :القاسية اللجوء ظركؼ 
 .أبنائهم تعليم أك االقتصادية، أكضاعهم ٖتسُت فرص كأفقدىم كمدخراهتم، مقدراهتم اللجوء استنزؼ

 إضافة البطالة، فيها كتنتشر كاجتماعية، اقتصادية، مشكبلت تعا٘ب تركيا) عدا (ما الرئيسة اللجوء فدكؿ
 كدعم بالصحة، يتعلق ما ُب سيما كال مساعداهتا، ا١تتحدة األمم خفضٍ  كجاء .فيها ا١تعيشة غبلء إٔب

 ترحيب شكلٌ  ا١تقابل، كُب .أبنائهم مستقبل كيهددٌ  الشديد، للعوز كيعرضهم معاناهتم، ليضاعف التعليم،
 طاليب من كثَتين دفع قويا ان  حافز 2015 عاـ خبلؿ الجئ ألف 800 استقباؿ نيتها أعلنت اليت أ١تانيا

اللجوء  أكضاع من ىربنا أكركبا، إٔب الرحاؿ كشد ا١تستقبلية، خططهم ُب النظر إعادة إٔب السوريُت اللجوء
 .القاسية

 تركيا ٖتتض ا١تتحدة، لؤلمم التابعة البلجئُت لشؤكف العليا ا١تفوضية إلحصائية كفقا :تركيا أكضاع اختبلؼ 
 لدل ا١تسجلُت ا٠تارج ُب السوريُت البلجئُت إٚتإب من % 45 ٨تو أم سورم، الجئ مليوف 1.8
 الوجهة تركيا كانت ا١تاضية، األربع السنوات كُب .مبليُت 4 من أكثر عددىم البالغ ا١تتحدة األمم

 كاٟتكومة القوم، كاقتصادىا اٞتغراُب، قرّٔا منها عديدة؛ ألسباب السوريُت كا١تهجرٌين لبلجئُت ا١تفضلة
 خبلؿ ان  كثَت تغَتت األكضاع لكن .كإليها سورية من التنقل كسهولة العودة، إمكاف كتوفر الداعمة،
 سورية، من ا٠تارجُت أماـ حدكدىا كأغلقت األمنية، إجراءاهتا الًتكية اٟتكومة شددت إذ ا١تاضية، األشهر
 .اٞتنوبية كاليتها ُب األمنية التهديدات بسبب

 قلق كاألمٍت السياسي االستقرار عدـ من مرحلة تركيا كدخوؿ الرب١تانية، االنتخابات نتائج أثارت أخرل، جهة من
 العدالة حزب إخفاؽ ىؤالء ٮتشى إذ بدائل، عن البحث إٔب كدفعتهم كثَتين، سوريُت
 إٔب كاضطراره ان، منفرد اٟتكومة تشكيل من ٘تكنو ا١تقبلة، ا١تبكرة االنتخابات ُب أغلبية على اٟتصوؿ ُب كالتنمية

 بشار مع التحالف كإٔب ترحيلهم، إٔب كتدعو العداء، السوريُت البلجئُت تناصب معارضة ألحزاب تنازالت تقدٙب
 "اإلرىاب" . مواجهة ُب األسد

 اٞتزر إتاه ُب رئيسة انطبلؽ نقطة السوريُت، ا١تهاجرين إٔب بالنسبة الًتكية، السواحل أضحت ذلك، على بناء
 التهريب، شبكات مبلحقة ُب األخَتة، اآلكنة ُب تتواٗب، أخذت الًتكية السلطات أف القريبة، خصوصا اليونانية
 عن البحث ُب بتقاعسها أكركبا، ١تعاقبة ان  جديد تركياِّ  توجهان  يبدك، ما ُب األمر، ككأف ا١تهاجرين، مراكب كضبط

 تركيا، خصوصا اٞتوار، دكؿ ٖتملٌ  ظل ُب اإلنسانية، ا١تعاناة على ا١تتفرج ٔتوقف كاكتفائها السورية، لؤلزمة حل
 .اللجوء أعباء

، إذ دفعت عمليات القصف ا١تكثفة ٔتا ال يقل 2015ىذا باإلضافة إٔب التدخل الركسي ُب سوريا ُب ربيع عاـ 
سورم إٔب مغادرة مناز٢تم ُب األشهر األربعة ا١تاضية فقط من نفس السنة. كمن ٙتة فإف التدخل ألف  300عن 

 الركسي ُب سوريا قد دفع بالكثَتين إٔب التوجو ٨تو بلداف أكثر مبلءمة ُب أكركبا.
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 كتَتة كارتفاع ا١تختلفة، الدكؿ بُت السوريُت البلجئُت توزع خريطة تشكيل إلعادة ٣تتمعة العوامل ىذه أدت كقد
ك  -2014كاحد(بُت أكت  عاـ خبلؿ البلجئُت خريطة تطور التإب اٞتدكؿ كيوضح .األكركبية الدكؿ إٔب ا٢تجرة
 ).2015أكت 

 2015عدد البلجئين حتى أوت  2014عدد البلجئين حتى أوت  البلد
 815 1939 تركيا
 1140 1114 لبناف
 608 628.2 األردف
 155.16 441.25 أكركبا
 215 249.5 العراؽ
 138.2 132.4 مصر

 كتصر٭تات البلجئُت،  لشؤكف ا١تتحدة األمم مفوضية بيانات من مستمدة البيانات ىذه -الجئ  باأللف األرقاـ(
 )مسؤكليها

ىذا كلقد تعددت طرؽ البلجئُت إٔب أكركبا، بُت الرب كالبحر كاٞتو، كما اختلفت نقاط انطبلقهم فمنهم من عرب 
ا١تتوسط إتاه إيطاليا، كمنهم من شق طريقو إٔب منطقة البلقاف عرب تركيا كاٞتزر اليونانية الواقعة ُب ْتر البحر 

يا، كىي األغلبية، ليصلوا إٔب آّر اليت تعد البوابة ١تنطقة شنغن ا١تفتوحة اٟتدكد بُت كمقدكنيا كصرب كاليوناف إ٬تو
 .1. كما ىو موضح ُب ا٠تريطة رقم 1دكؿ االٖتاد األكركيب

 

                                                           

  %file:///C:/Users/HP/Desktop/%D9%87%D8%AC : على أبواب أكركبا.. البلجئوف كالعبور، اٞتزيرة نت، على الرابط -1 
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كصربيا كمقدكنيا كاليت  كاليوناف عرب تركيا كاٞتزر اليونانية الواقعة ُب ْتر إ٬توخريطة توضح طرؽ ا٢تجرة غرب البلقاف 

 تعترب ٤تطة عبور البلجئُت إٔب أكركبا.
 .ا١توقف األكركيب من تدفق البلجئُت السوريُت 

 بسبب األكركيب االٖتاد ُب األعضاء الدكؿ بُت كاسعة خبلفات األكركبية القارة إٔب السوريُت البلجئُت تدفق أثار
رأسها  كعلى دكؿ، عدة أعلنت فقد ٢تم، أخرل دكؿ استقباؿ على التحفظ أك البلجئُت استقباؿ بعضها رفض

 كمن .االٖتاد دكؿ بُت حصصنا البلجئُت لتوزيع األكركيب االٖتاد خطة كركمانيا كسلوفاكيا كبولندا التشيك آّر ك
 عدة ".كتوجد الشرقية أكركبا"ب  ا١تعركفة األكركبية الدكؿ من أساسي بشكل نابع الرفض ىذا أف بالذكر اٞتدير

الصراعات  ُب سبب أهنا ترل ال الدكؿ ىذه أف بينها من البلجئُت ٨تو الدكؿ ٢تذه السليب للموقف تفسَتات
 كوهنا ٓتبلؼ الصراعات تلك ُب مباشرة أطراؼ ليست أهنا كما كأفريقيا، األكسط الشرؽ منطقة ُب الدائرة
 كوهنا عن فضبل البلجئُت، أعباء استقباؿ لتتحمل أخبلقي مربر يوجد فبل ٍب كمن األكركيب، االٖتاد ُب أعضاء
 .1الغربية أكركبا إٔب للمهاجرين مصدرنا

أ١تانيا  تتزعمىولندم ُب استقباؿ الفارين من اٟترب ُب سوريا،  ك -سويدم-فرنسي-ىناؾ تسامح أ١تا٘ب ا١تقابل، ُب
 االٕتاه ىذا ُب األ١تا٘ب االندفاع لكن األكركبية، آّتمعات ُب كد٣تهم ا١تهاجرين احتواء إٔب الرامي الثا٘ب االٕتاه ىذا

 .أ١تانيا موقف ُب التحوؿ أسباب حوؿ التساؤالت أثار ا١تاضية السنوات خبلؿ عليو كاف ٔتا مقارنة
 أ١تانيا تدعو كدٯتوغرافية اقتصادية اعتبارات توجد الصدد، ىذا ُب تسويقها يتم اليت ا٠تبلقة ا١تربرات كفضبل عن 

 تلك كتتمثل خاص، بشكل السياسيوف البلجئوف كبينهم عاـ بشكل الشرعيُت غَت با١تهاجرين اٟتار للًتحيب
 كيعود ا١تتحدة، كا١تملكة أخرل بدكؿ مقارنة كبَت، بشكل أ١تانيا ُب السكا٘ب النمو معدؿ ا٩تفاض ُب االعتبارات

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

http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/dee8747e-c383-4e9b-a393-9fa2317f3a08
http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/dee8747e-c383-4e9b-a393-9fa2317f3a08
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 كبار نسبة ارتفاع عليو ترتب ٦تا مرة، من أكثر اإل٧تاب عن األ١تا٘ب الشعب إلحجاـ ا١تواليد، أعداد لنقص ذلك
 كالطلب العرض بُت الفجوة لتغطية األجانب إٔب اٟتاجة ٍب كمن العمل األ١تانية قوة ُب كالعجز السكاف بُت السن

إنو إذا ما »  : كىذا ما أكد عليو رئيس اٖتاد الصناعات األ١تانية، " أكلريش غريللو"، حُت قاؿ .العمل سوؽ ُب
كذلك أف أ١تانيا، «. ٘تكنا من إدخاؿ (البلجئُت) سريعان ُب سوؽ العمل، فسنساعد البلجئُت كنساعد أنفسنا

خبلفان لغَتىا من الدكؿ األكركبية، ترٌحب بذكم الكفاءات من ا١تهاجرين؛ فهي تعا٘ب كما سبق كذكرنا من نقص 
ًتكيبة السكانية، كتتمتع ٔتعٌدؿ بطالة منخفض نسبيان. كتتوقع معدؿ الوالدات (حىت أقل من الياباف) كشيخوخة ال

مليوف شخص ُب عاـ  1.8نقصان ُب العاملُت ُب ٚتيع قطاعات االقتصاد األ١تا٘ب يػيقىٌدر بػ « بركغنوس»مؤسسة 
، كذلك إذا ٓب ٖتصل تبدالت دٯتوغرافية. ككاف حاكم البنك 2040مبليُت على مشارؼ عاـ  3.9، ك2020
لفرنسي، "كريستياف نوايي"، قد عرٌب عن رأم مشابو ُب اجتماع ٣تموعة العشرين ُب أنقرة، حيث اعترب أف ا١تركزم ا

ُب ا١تدل ا١تباشر، إال أهنا ٯتكن « عامل يؤثر على الثقة كا١تناخ االقتصادم كرٔتا على ا١تاليات العامة»موجة اللجوء 
 .1 »موتشكل على األمد ا١تتوسط عامل تعزيز إلمكانيات الن»أف 

 إٔب 2013 عاـ خبلؿ نسمة مليوف 81,3 من ينخفض سوؼ األ١تاف السكاف عدد أف إٔب التقديرات كتشَت
 عامنا  65 أعمارىم تتجاكز الذين السكاف عدد يرتفع أف يتوقع كما ، 2016 عاـ خبلؿ نسمة مليوف 70,8

 سكاف عدد ارتفاع ا١تتوقع من ا١تقابل ُب 59% إٔب 32% من عامنا 65 -15 بُت أعمارىم تًتاكح ٔتن مقارنة
 األكركبية، القارة األ١تا٘ب ُب تنافسية االقتصاد يهدد ٦تا مليوف، 80,1 إٔب نسمة مليوف 64,1 من ا١تتحدة ا١تملكة

 .2كغَتىم السوريُت السياسيُت البلجئُت كتوطُت لقبوؿ اٟتاجة تزداد ٍب كمن
كتشهد أ١تانيا موجة تطوع كتربٌع ١تساعدة البلجئُت، بالتوازم مع تظاىرات منددة بتدفق البلجئُت، كاعتداءات 
يتعرض ٢تا األخَتين، على أيدم مىن يوصفوف بالنازيُت اٞتدد. كقد أعرب سياسيوف أ١تاف عن قلق متزايد من 

ّٔذه الوتَتة ا١تتصاعدة سيؤدم أب مشاكل سياسية  األعداد القياسية للوافدين، ٤تذرين من أف استمرار تدفق ىؤالء
 كلوجستية على حد سواء. 

 ىوية أك أكركبا ُب السكانية الًتكيبة على كبَتة ٥تاطر يشكلوف ال أهنم البلجئُت الستقباؿ ا١تؤيدكف يرل ا١تقابل ُب
 األكركبية. القارة سكاف إٚتإب من  11% تتجاكز ال ا١تهاجرين ألف نسبة األكركبية، آّتمعات

 الرسمي خطابها تعارض األوروبيات، شقيقاتها ، فعلى غرارفكاف موقفها متباينا من تدفق البلجئُت فرنسا أما
 فحتوا الذين الحكومي وفريقو فالس مانويل حكومتو ورئيس ىوالند فرانسوا االشتراكي رئيسها أكده الذي

                                                           
  : الرابطعلى 2015سبتمرب 7االثنُت  2685العدد مأساة اللجوء ُب اٟتسابات األكركبية الباردة، جريدة األخبار السورية،   - 1

http://www.al-akhbar.com/node/241561  
2 - Robert Peston, Why Germany needs migrants more than UK,  
http://www.bbc.com/news/business-34172729 
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 أو الضيوف استقبال بعضهم رفض الذين والمقاطعات البلديات رؤساء وبقية المهاجرين، وجو في األبواب
كانت ا٠تطابات ُب البداية توحي إذ  ". محتملون إرىابيون" أنهم بحجة على أعقابهم منهم المسلمين رد

برفض البلجئُت كعدـ الًتحيب ّٔم ُب فرنسا، حيث أعلن الرئيس الفرنسي السابق، كزعيم حزب اٞتمهوريُت 
أنو يؤيد إنشاء "مراكز احتجاز" لبلجئُت ُب مشاؿ أفريقيا كصربيا كبلغاريا، على أف يينظر  اليميٍت، نيكوال ساركوزم،

بلدان  26(٣تاؿ التنقل اٟتر بُت « شينغن»ُب ىذه ا١تراكز ُب منح اللجوء السياسي ١تهاجرين، قبل دخو٢تم ٣تاؿ 
جوبيو، ا٠تصم األكرب للجمهوريُت ُب أكركبيان)، داعيان إٔب "إعادة تأسيس" األخَت. كُب موقف مشابو، دعا آالف 

التمييز بُت ا١تهاجرين ألسباب اقتصادية ») إٔب 2017االنتخابات الرئاسية التمهيدية (اليت ستيجرل عاـ 
ىناؾ رجاالن كنساءن يصلوف (إٔب أكركبا) من دكؿ ال يتعرضوف لبلضطهاد فيها، (كىم »، قائبلن إف «كالبلجئُت

على فرنسا ٖتٌمل حصتها من البؤس، »كأضاؼ جوبيو إف «. ؿ على حق اللجوءبالتإب) ليسوا مؤىلُت للحصو 
      » .سياسية كاقتصادية حقيقية كلكن ليس البؤس كلو، كإال ستكوف ىناؾ ٥تاطر زالزؿ

كيبدك ا١تزاج الشعيب األكركيب غَت بعيد عن موقف اٟتكومات كالساسة، حيث أظهر استطبلع للرأم ُب فرنسا أف 
%) يرفضوف استقباؿ ا١تهاجرين ُب ببلدىم. كُب مقابل ذلك، تظاىر اآلالؼ ُب 56أكثر من نصف الفرنسيُت (

كتأييدان الستقباؿ البلجئُت". ٦تا جعل  باريس " رفضان لسياسات ا٢تجرة القمعية اليت تؤدم أب موت اآلالؼ،
يغَتكا رأيهم، كخرجت األحزاب السياسية عن صمتها، كأظهر استطبلع ثا٘ب للرأم، قامت بو قنوات الفرنسيوف 

% من الفرنسيُت مع استقباؿ البلجئُت، بعدما ٓب تتجاكز النسبة قبل ذلك بأسبوعُت 56، أف أكثر من  تلفزيونية
دعا آّر إٔب إزالة األسبلؾ الشائكة اليت أقامتها على حدكدىا مع  لوراف فابيوس جية%. ككاف كزير ا٠تار 46

 .1الكوتا األكركبية  استعداد الببلد الستقباؿ البلجئُت ُب إطار نظاـ فرانسوا ىوالند صربيا. كأعلن الرئيس
ضة لبلجئُت، إذ توافقت كشفت ٣تموعة من دكؿ أكركبا الوسطى كالشرقية بوضوح عن مواقفها الرافُب ا١تقابل  

كبل من التشيك كسلوفاكيا كبولندا ،كاف قادهتا   -إٔب جانب آّر-٣تموعة "فيسغراد"، كىي ٕتمع إقليمي يضم 
قمة ُب براغ توافقوا ُب ختامها على رفض مبدأ إلزامية حصص البلجئُت اليت  2015سبتمرب 4يـو   قد عقدكا

كإضافة إٔب دكؿ فيسغراد  .28ٖتاد األكركيب كفرضها على أعضائو الػتسعى أ١تانيا كفرنسا إٔب إقرارىا ضمن اال
األربع، فإف ركمانيا أيضا أبدت رفضها للحصص ا١تقررة من البلجئُت، حىت إف الدا٪تارؾ اليت ٬تتازىا البلجئوف 

. غَت أف ىذا 1الراغبوف ُب التوجو إٔب السويد أعلنت رفضها ا١تشاركة ُب نظاـ اٟتصص كما يرغب االٖتاد األكركيب
 مبلحظة مع األعباء، ٖتمل ُب للمشاركة البلجئُت لتوزيع األعضاء الدكؿ بُت هنائي التفاؽ يسعى للتوصلاألخَت 

 الجئ ألف 40 من العدد ارتفع فقد البلجئُت، تدفق زيادة مع تزداد الستقبا٢تا التخطط يتم اليت األعداد أف

                                                           
 : " ا٠تبلفات إٔب السطح " ، اٞتزيرة نت ، على الرابطالبلجئوف كأكركبا.. أزمة القوانُت كجبهة الرفض  -1

http://www.aljazeera.net/knowledgegate%2Fnewscoverage%2F2015 
 ا١ترجع نفسو. –2

http://www.aljazeera.net/home/getpage/fdd68154-5cb7-4edd-a8d0-fc680f0d7696/5a789ee3-ba72-41a8-8b8b-537597619f48
http://www.aljazeera.net/home/getpage/fdd68154-5cb7-4edd-a8d0-fc680f0d7696/5a789ee3-ba72-41a8-8b8b-537597619f48
http://www.aljazeera.net/home/getpage/fdd68154-5cb7-4edd-a8d0-fc680f0d7696/1db250e9-8fe6-4eee-a626-583281013c58
http://www.aljazeera.net/home/getpage/fdd68154-5cb7-4edd-a8d0-fc680f0d7696/1db250e9-8fe6-4eee-a626-583281013c58
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 لزيادة خطط حوؿ حاليا يدكر اٟتديث لكن نفس السنة،سبتمرب من  خبلؿ ألف 120 إٔب 2015 مام خبلؿ
 .2األعضاء الدكؿ بُت اٟتصص توزيع التإب الرسم كيعرض .ألف 160 إٔب العدد

 
 : كىناؾ بعض ا١تبلحظات ٯتكن االشارة إليها ُب ىذا الصدد

 كاف فقد دكلة، الستيعأّا بكل ا١تخطط اٟتصص زيادة إٔب أكركبا إٔب البلجئُت تدفق معدؿ زيادة تؤدم 
 40 استيعاب ا١تخطط من ككاف الجي، ألف 287,6 يتجاكز ال 2015 مام حىت البلجئُت عدد
 زيادة ٘تت لذا ، 2015 سبتمرب حىت ألف 441,2 إٔب ارتفع البلجئُت عدد لكن فقط، الجئ ألف

 صوؿ عن فيو اٟتديث يتم الذم الوقت ُب ألف 160 إٔب ٍب الجئ، ألف 120 إٔب اٟتصص ٣تموع
 . "فركيتكس رصدهتا اليت األرقاـ كفق" أكركبا إٔب الجئ ألف 630 ٨تو

 كيعود .الجئ ألف 41 بواقع ا١تقًتحة االستقباؿ خطة كفق البلجئُت من الكرب النسبة أ١تانيا تستوعب 
 توقعات ظل ُب إليها، الوصوؿ يستطيع الجئ أم الستقباؿ استعدادىا األ١تانية ا١تستشارة إلعبلف ذلك
 الجئ ألف 800 من أكثر إٔب اٞتارم 2015عاـ  بنهاية إليها البلجئُت عدد يصل بأف حكومتها من
 رفضها بسبب لبلجئُت ا١تعادية كاٟتركات التيارات من مضادة دعايات ٛتبلت مَتكل كاجهت كقد1. 

 متهمة اٟتملة ىذه ُب اإلعبلـ كسائل بعض شاركت كما استيعابو، ٯتكن الذم للعدد أقصى حد كضع
 للخطر "اإلسبلمي". األ١تا٘ب آّتمع ىوية بتعريض إياىا

                                                           
3 - BBC, Migrant crisis: EU's Juncker announces refugee quota plan, http://www.bbc.com/news/world-
europe-34193568 

   : على الرابط  إف، إف م البلجئُت، س أزمة من أكركبةة دكؿ مواقف عن سريعة حملة - 1
-country-country -crisis-http://arabic.cnn.com/world/2015/09/06/migrant       

http://arabic.cnn.com/world/2015/09/06/migrant-crisis-country%20-country-
http://arabic.cnn.com/world/2015/09/06/migrant-crisis-country%20-country-
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 رغم الجئ ألف 120 إٔب استقبا٢تم سيتم الذين البلجئُت أعداد زيادة ٘تت ا١تقًتحة، اٞتديدة ا٠تطة كفق 
 باستيعاب تقضي اليت األكٔب ا٠تطة ٔتوجب حصتها استيعاب على بعد توافق ٓب األكركبية الدكؿ بعض أف

 كُب .الجئ ألف 32 فعبل عليو ا١توافقة ٘تت الذم اإلٚتإب العدد يتجاكز ٓب حيث فقط، ألف 40
 .البلجئُت استقباؿ ترفض اليت الدكؿ على عقوبات بفرض األكركيب االٖتاد ىدد العقبة ىذه ٕتاكز سبيل

 البلجئُت كعدد البطالة كمعدؿ السكاف كعدد اإلٚتإب احمللي الناتج حسب دكلة كل حصة ٖتديد كًب
 .  1بالفعل استقبا٢تم ًب الذين

ٯتكن القوؿ أف تذبذب ا١تواقف األكركبية ُب التعامل مع أزمة البلجئُت أحد أىم األسباب اليت قد تؤثر على ىذا ك  
منطقة الشجن ُب ا١تستقبل؛ ككانت أبرز مؤشرات تذبذب ا١تواقف األكركبية ىي ا٠تطوات األحادية اليت اٗتذهتا  

كاليت كانت قد أكقفت العمل  3ة األزمة ففي حُت أعادت أ١تانيا العمل باتفاقية دبلن كل دكلة ُب سبيل مواجه
ّٔا إلتاحة كصوؿ البلجئُت إٔب أراضي أ١تانيا، أهنت آّر بناء جدار عازؿ على حدكدىا مع كركاتيا بعد جدار 

كسلوفينيا كالسويد ٓتطوات أحادية كقامت كل من النمسا كأ١تانيا كآّر  ٦تاثل شيدتو بلغاريا. من جهة أخرل
إلعادة فرض الرقابة على اٟتدكد، كىو األمر الذم قوبل بفزع من قبل مفوضية االٖتاد األكركيب إذ يعٍت ىذا 

بالكامل. من جانبها اعًتضت دكؿ التشيك كآّر كسلوفاكيا كبولندا كالتفيا  انهيار منطقة الشنغن اإلجراء
البلجئُت على دكؿ االٖتاد، حيث سجلت آّر أكرب عدد من طلبات اللجوء كركمانيا على نسب توزيع حصص 

 . 2من بُت دكؿ االٖتاد األكركيب، بعد أ١تانيا
   ظركؼ كأضاع البلجئُت السوريُت ُب أكركبا  : ثالثا

 معاناة البلجئُت السوريُت ُب أكركبا 
االضطهاد أك شقاء اٟتاؿ ُب بلداف اللجوء األكؿ، عندما ٭تاكؿ البلجئ من سوريا أف يباشر ٞتوؤه الثا٘ب ىربا من 

يصطدـ بأسوار قانونية كأمنية شيدهتا الدكؿ األكركبية حوؿ حدكدىا ١تنع ا٢تاربُت من ا١تذابح من الوصوؿ إليها. 
م، بالنسبة إٔب السوريُت ا٢تاربُت من ا١توت ُب ببلدى« غَت اآلمن»تبقى ا٢تجرة غَت الشرعية ا١تبلذ األخَت، كإف كاف 

ُب بلد اللجوء، رغم كل األخطار اليت يتعرضوف ٢تا خبلؿ الرحلة البحرية. كبعدما كانت تعٌد كل من « الذؿ»ك
بلغاريا كإيطاليا بلدم العبور األساسيُت بإتاه الدكؿ األكركبية، اٗتذت األكٔب قرارا بإغبلؽ حدكدىا بسياج شائك 

، إٔب 2013رة أمامهم، بعدما كصل عدد ا٢تاربُت إليها عاـ مع تركيا أماـ البلجئُت السوريُت قاطعة طريق ا٢تج
 . 3ألف شخص 16أكثر من 

                                                           
1
-  BBC, Migrant crisis: EU's Juncker announces refugee quota plan, Op.cit.  

 : سيناريوىات متشابكة: تأثَتات أزمة البلجئُت كا٢تجرة على منطقة الػ"شنجن"، ٤تمود ا١تنياكم، على الرابط -  2
      http://www.fekr-online.com/article/%D8%B3%D9%8A 

3
ا١تركز السورم ألْتاث كدراسات قضايا ا٢تجرة كاللجوء، كالفيدرالية  ، تقرير مشًتؾ بُت"البلجئ السورم ما بُت الفرار من ا١توت كالسقوط على مراكب ا١توت -  
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كإضافة إٔب تركيا اليت ينتقل البلجئوف منها إٔب بلغاريا، تعٌد مصر كمن بعدىا ليبيا من أكثر الدكؿ اليت تشهد 
يصلوف إٔب السواحل الليبية  ىجرة غَت شرعية للسوريُت بإتاه إيطاليا، كمنها إٔب بلداف أكركبية أخرل، كعندما

يتكدسوف ُب مراكب ال تتوفر فيها شركط السبلمة للمغامرة برحلة ٤تفوفة با١تخاطر عرب البحر ا١تتوسط بإتاه 
السوريٌُت، كىكذا ترد األخبار بُت حُت كآخر عن غرؽ قارب ُب « مقتلة»المبيدكزا قبالة صقلية، أك مالطا 

ئُت من سوريا دفعوا مدخراهتم لبزنس هتريب مزدىر بغرض أف يصلوا إٔب ا١تتوسط كاف ٭تمل ا١تئات من البلج
جزكا ُب معسكرات تشبو السجوف ١تدد قد تطوؿ شهورا، كدكف  أكركبا. أما من ينجحوف ُب الوصوؿ فيتواتر أف ٭تي

 . 1ضماف أف يتم االعًتاؼ ّٔم ُب النهاية كبلجئُت
 مظاىر معناة البلجئُت السوريُت ُب أكركبا 
 طفل إيبلف كشاحنة ا١توت قصة ال 

استيقظ العآب منذ أياـ على الواقع الذم تعيشو بعض البلداف ُب الشرؽ األكسط منذ حوإب ٜتس سنوات. 
كعربت الصورة األليمة للطفل إيبلف، كقد لفظتو أمواج البحر على أحد الشواطئ الًتكية حيث انطفأت أعوامو 

البٌلجئُت الذين كجدكا ُب مياه البحر كسيلة للهركب إٔب بٌر آمنو، بعيدو عن القليلة، عن ا١تصَت ا١تأساكم ١تبليُت 
 .2العنف الوحشي الذم كٌلدتو اٟترب ُب سوريا. ىذه ىي أزمة اٟتضارة كاإلنسانية

لكن،  فالطفل غرؽ ككالدتو كأخوه ُب البحر بعد انقبلب قارب كانوا مع آخرين يسعوف الوصوؿ بو إٔب اليوناف،
 مأوى، عن بحثا يغادر الجميع فيما وطنو، تراب إلى عاد الذي السوري قصة ىذا الصبي التاريخ سيحكي
 عائلة ىذا وكان .الجهل وعصابات السلطة إرىاب عن بعيداً  للعيش، فرصة وراء وسعياً  للجوء، وطلباً 
 أن قبل العنف أعمال من ىربا تركيا وإلى سوريا، داخل عدة مرات شنو أب الطفل إيبلن قد نزح  عبدالل
 شاطئ رمال عند جثثاً  ورماىم فبتلعهم المسيرة، يكملوا ان رفض البحر لكن .أوروبا الى الهجرة تقرر
 . 3بأسره العالم أبكى مشهد في تركيا غرب جنوب بودروم

كتعليقان على صورة الطفل "إيبلف،  توالت ردكد األفعاؿ الدكلية متهمة أكركبا با١تشاركة ُب آّازر اليت يتعرض 
السوريوف ،كذلك بتضيقها على ىؤالء ا١تضطهدين ، كىذا ما عرب عنو الرئيس  رجب طيب أردكغاف الذم انتقد 

للمهاجرين، كما كصفها بالشريك ُب اٞترٯتة، من جهة أكركبا بشدة متهما أياىا بتحويل البحر ا١تتوسط إٔب مقربة 
 اثناء عينيها من الدموع فالستروم" تذرف "مارغوت السويد خارجية وزيرةأخرل  جعلت صورة الطفل إيبلف 

 الشاطئ. وكان  على ممددة السوري ايبلن جثة صورة مشاىدتها لدى وذل  تلفزيوني، حواري برنامج
 ان اعتقد« التأثر دموع تمسح وىي الوزيرة، حيث قال  .البلجئين لمأساة كرس  اسئلة على ترد الوزيرة
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2
مرجع  ، فريد بلحاج،األكسط يوميان على أرضو منذ سنواتأزمة البلجئُت السوريُت: ما نشاىده بكل رعب ضمن نشرات األخبار ا١تسائية ىو ما يشهده الشرؽ  -  

 سابق.
3
 .24، ، ص 2015سبتمرب5، السبت 15181العدد  الطفل إيبلف عاد إٔب تراب الوطن بعد مشقة، جريدة القبس، -  
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 مملوءة مراكب االمر يعد لم .وحكاية واسم وجو في المأساة جسدت ألنها وقعا، فينا احدث  الصورة ىذه
 .جميعا اآلخرين وألجل ألجلو نتحرك ان علينا االقل على فرض  لقد« وأضاف ». رعب بل بالبلجئين،
 في السويد لجهد مماثل بجهد اخرى اوروبية دول تقوم ان اجل من ستكافح أنها فالستروم واكدت
 .1»بمفردنا المسؤولية كامل تحمل يمكننا ال -البلجئين استقبال

كأما قصة "شاحنة ا١توت" أك "شاحنة العار" كما ٭تلو للنمساكيُت تسميتها فكانت براد دجاج ( ٖتمل شعار  
رجبل كٙتا٘ب نساء كأربعة أطفاؿ) ككجدهتا الشرطة  59جثة ( 71شركة دكاجن سلوفاكية ) تكدست فيها 

كّٔا كثائق سفر سورية  2015أكت  27النمساكية على جانب طريق عاـ شرقي الببلد قرب العاصمة فيانا يـو 
مهاجرين، في حين  ينقل أنو يجهل كان أنو بلغاريا في محكمة أمام ككاف سائق الشاحنة أكد .بُت اٞتثامُت
 وأفغان، وعراقيين سوريين ىناك إن الشرطة وقال  الضحايا، جثث تشريح نتائج النمساوية النيابة سلم 
 بعد. منهم أي ىوية تحدد لم لكنها

ىل قتلوا اختناقا كىم ُب  -كمنهم سوريوف-النظر عن األسئلة ا١تطركحة عن كيفية موت ىؤالء البلجئُت كبًغىض 
طريقهم أل١تانيا؟ أـ أهنم قتلوا بشكل ٦تنهج كسرقت أعضاؤىم؟ كغَتىا من األسئلة اليت ال معٌت من االجابة عنها، 

بلجئُت، خاصة كأنو بعد يومُت عثرت الشرطة فقد دفع ىذا اٟتادث األكركبيُت للتحرؾ اٞتدم ١تعاٞتة أزمة ال
الجئا  أغلبهم من سوريا ، لكنهم  26النمساكية على شاحنة ثانية ُب بلدة صغَتة قرب اٟتدكد مع أ١تانيا، تقل 

 . 2ىذه ا١ترة كانوا ٤تظوظُت كأدركوا أحياء
حل تركيا ك"شاحنة كشكلت صورة جثة الطفل السورم " إيبلف شنو"  (ثبلث سنوات) ٦تددا على كجهو بسوا

كدخل الشارع  .ا١توت" أك "العار" كما يسميها النمساكيوف، نقطة التحوؿ اٟتقيقي كا١تفصلي ُب ا١توقف األكركيب
أكت  23األكركيب على ا٠تط، كٓتبلؼ إتاه اليمُت ا١تتطرؼ، خرجت مظاىرات بالعاصمة النمساكية فيينا يـو 

. كرفع ا١تتظاىركف شعارات عديدة منها "ال كجود إلنساف غَت ا١تاضي، تطالب بفتح اٟتدكد كإنقاذ الضحايا
 شرعي، لن نقبل باٞترٯتة بعد اليـو كلن نصمت، أكقفوا آّزرة". 

فهذه ىي أكركبا اليت تتشدؽ بالدٯتوقراطية كحقوؽ االنساف، كشفت عن نواياىا السيئة إتاه البلجئُت السوريُت، 
 قامت ّٔا بعض دك٢تا ٕتاه ىؤالء ا٢تاربُت من االضطهاد كالباحثُت عن مبلذ ٕتلى ذلك ُب ا١تعاملة البلإنسانية اليت

البلجئُت إٔب  عتعاملها العنيف مب خبلفات دكؿ االٖتاد األكركيب من قمقمها  أخرجت أمن، ُب صورة آّر اليت
كالتشيك كسلوفاكيا) ١تبدأ  بولندا أراضيها كصوال إٔب تشريع اعتقا٢تم، رفض تشاطره ٣تموعة " فيسغراد" (آّر مع

وجاء ذل  على  اقتساـ األعباء عرب توزيع إلزامي "للحصص". كىي إشارة ضمنية لعشرات آالؼ طاليب اللجوء.
ان رئيس الوزراء المجري فيكتور أوروبان حين قال : " إن من يصلون عبر حدود جنوب شرق أوروبا ىم لس

مهاجرون تجذبهم فكرة الحياة في ألمانيا وليسوا الجئين"، وأضاف: " إذا أرادوا أن يكملوا من المجر 
                                                           

 ا١ترجع نفسو. -  1
2
 نت، مرجع سابق." ا٠تبلفات إٔب السطح " ، اٞتزيرة البلجئوف كأكركبا.. أزمة القوانُت كجبهة الرفض -  

http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/a1343191-ecb2-4308-a22d-cf859842020f
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ين ىو ألمانيا والحياة فاألمر ليس ألنهم في خطر بل ألنهم يريدون شيئًا آخر"، وتابع: إن ىدف المهاجر 
األلمانية وليس السبلمة الجسدية، معتبرا أنو "من دون وجود ضوابط سيشكل البلجئون عبئًا ماليًا غير 

 . 1"محتمل على الدول األوروبية وأن ىذا سيؤثر في دول الرخاء المسيحية في القارة
 التشريعية التعديبلت 

 من كاف لذا أزمة لبلجئُت السوريُت ، مع للتعامل الكاُب باٟتد مرنة تكن األكركبية ٓب يبدك أف التشريعات
 ىذا ُب اٗتاذىا ًب اليت اإلجراءات كمن .البلجئُت إليها تدفقات من للحد التشريعات تلك مراجعة الضركرم

 :الصدد
 لكن قدماه، تطؤىا أكركبية دكلة أكؿ ُب اللجوء بطلب البلجئ يتقدـ ٔتقتضاه، كالذم دبلن، اتفاؽ ُب النظر إعادة

 أصبحت ٍب كمن البد إٔب باالتفاؽ التمسك ٯتكن ال أنو أثبتت الراىنة البلجئُت أزمة خبلؿ األكركبية ا١تمارسة
 فالدكؿ األكركبية، الدكؿ بُت االختبلؼ نقاط إحدل االتفاؽ ىذا شكل كقد .فيو النظر إلعادة ضركرة ىناؾ
 االتفاؽ ىذا ١تراجعة قبل من تدعو كانت البلجئُت طريق ُب أكركبية ٤تطة أكؿ تعترب اليت أك الشواطئ على ا١تطلة

 البت ٟتُت اإليواء أك البصمات أخذ أك التسجيل سواء البلجئُت مع بالتعامل ا٠تاصة العباء ٖتملها عدـ لضماف
 كأ١تانيا أخرل دكؿ كانت ا١تقابل ُب .طلباهتم رفض يتم ١تن الًتحيل عمليات نفقات حىت أك اللجوء طلبات ُب

 لدكؿ الفرصة إعطاء لعدـ باالتفاؽ، تتمسك األكركيب لبلٖتاد ا٠تارجية اٟتدكد عن بعيدة دكؿ كىي كفرنسا
 تعديلها يتم ٓب االتفاقية أف أيضنا اٞتدير بالذكر كمن . 2االتفاؽ ٔتوجب التزاماهتا من للتنصل إيطاليا أك كاليوناف

 .الواقع أرض على ا١تمارسات خبلؿ من كإ٪تا رٝتيا
 الذين السوريُت البلجئُت ّتميع ترحيبها األ١تانية السلطات إعبلف رغم: األ١تا٘ب كا٢تجرة اللجوء قانوف تعديل
 ا٢تجرة تدفقات من للحد كا٢تجرة للجوء ا١تنظمة القواعد لتعديل األ١تانية اٟتكومة ٞتأت أراضيها، إٔب يصلوف
اللجوء  طلبات ُب البت كتسريع فيها، كالتشدد اللجوء كشركط لقواعد الصاـر التطبيق خبلؿ من إليها، كاللجوء
 اآلمنة للدكؿ جديد تصنيف كاعتماد ا١ترفوضة، الطلبات لذكم الفورم كالًتحل
 مراكز ُب ا١تالية على العينية ا١تساعدات كتقدٙب أ١تانيا، ُب اللجوء بطلبات التقدـ مواطنيها على صعبنا ليكوف

 . 3فقط كاحد شهر ١تدة مسبقة مالية ٔتعونة البلجئ ٭تتفظ أف على االستقباؿ،
 ا١تهاجرين، من ا١تزيد لتدفق سبب إليها اللجوء حوافز أف الدكؿ بعض أدركت :الدنماركية التشريعات تعديل

 شددت اإلطار ىذا كُب .إليها ا٢تجرة عن لئلحجاـ لدفعهم البلجئوف عليها ٭تصل اليت ا١تزايا تقليل ُب فشرعت
 4 ١تدة ماليا مكتفيا يكوف كأف الد٪تاركية، اللغة إتقاف ذلك ُب الراغب على ليكوف اٞتنسية، منح شركط الد٪تارؾ
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 أشهر، 6 ك العامُت تتجاكز ال ا١تدة تلك كانت أف بعد إقامتو، من سنوات ٜتس آخر خبلؿ أشهر كستة سنوات
 بعد األسئلة، من  80% على صحيح بشكل كاإلجابة العامة بالشؤكف يتعلق الختبار ا١تتقدموف ٮتضع أف على
 البلجئُت عدد من للحد اللجوء لطاليب ٘تنحها اليت ا١تزايا بتخفيض الد٪تارؾ قامت كما ، 73% النسبة كانت أف

 ا.إليه بالقدـك يرغبوف الذين
 السياسيُت البلجئُت أزمة مع للتعاطي األكركيب االٖتاد دكؿ تبنتها اليت التشريعية للتعديبلت ٪تاذج ىذه تعترب

 .النهج نفس على سارت أخرل الشرعيُت، لكن دكال غَت كا١تهاجرين
 إساءات على حدكد أكربا 

 لتقليل سعيان  اإلجراءات من ٣تموعة أكركبا حدكد على الواقعة األعضاء ُب االٖتاد األكركيب ك الدكؿ بعض كىضىعىت
 إقامة مثل الرٝتية بُت اإلجراءات ىذه كتًتاكح . نظامي ٔتا فيهم البلجئُت غَت ٨تو على ٟتدكدىا العابرين أعداد

 على الوافدين كإجبار العنف استخداـ مثل كغَت الرٝتية اٟتدكد امتداد على إضافية شرطة قوات كنشر األسوار
 مدار على متنوعة مناطق ُب اإلساءات تلك لوقوع ا١تؤكدة كثرة الرباىُت من كبالرغم .آّاكرة للبلداف االنتقاؿ
 ُب األعضاء الدكؿ ١تساءلة زىيدة خطوات سول األكركبية ا١تفوضية تتخذ ٓب األقل، على ا١تاضية سنوات الثبلث
 حقوؽ كمفوض اإلنساف حقوؽ كٚتاعات لبلجئُت السامي ا١تتحدة األمم مفوض دعوات كمع .األكركيب االٖتاد

 الدكٕب للقانوف انتهاكان  ىوادة دكف مستمرة ا١تمارسات ىذه زالت ما موزينيكس، نيلز أكركبا ّٓلس اإلنساف
 .كاألكركيب
 يسعوف اليت الدكلة ٟتدكد آّاكرة للبلداف ا١تهاجرين أك لبلجئُت النظامية غَت اإلعادة كالطرد الصد عمليات تتضمن
 كال .اٟتدكد على من الدكلية اٟتماية طاليب رفض أك الفردم الفحص أشكاؿ من شكل أم إجراء دكف لدخو٢تا
 كالطرد الصد عمليات تنتهك بل غَت ا١تباشر  أك ا١تباشر القسرم الًتحيل ُب التسبب احتمالية عند األمر يتوقف

 تشَت ثابت، كبشكل .ا١تواطنُت لغَت اٞتماعية الًتحيل لعمليات اإلنساف ٟتقوؽ األكركبية االتفاقية حظر أيضان  ىذه
 تعًتض كانت يونانيُت ضباطان  ٖتمل قوارب أفَّ  إٔب 2012 أكتوبر منذ كا١تهاجركف البلجئوف ركاىا اليت القصص
 اإلقليمية ا١تياه إٔب ذاهتا القوارب على بالعودة تأمرىم ٍب اليوناف إٔب تركيا من رحلتهم أثناء ُب كتوقفها قوارّٔم
 أجرب حُت ُب تلك االعًتاض عمليات أثناء ملثمُت رجاؿ يد على كالسرقة للضرب تعرضهم بعضهم كذكر .الًتكية
 كتركوا الًتكية اإلقليمية ا١تياه إٔب قسران  كأعيدكا إليها الوصوؿ ُب ٧تاحهم بعد اليونانية األراضي مغادرة على آخركف

 إفركس هنر عرب تركيا إٔب قسران  الربية اليونانية للحدكد للوافدين اليونانية الشرطة إعادة عن ركايات كتواترت .فيها
 ُب لبلجئُت السامية ا١تتحدة األمم مفوضية مكتب أفاد ، 2014 كُب .صغَتة قوارب ُب سابقان  النهر عربكىم بعد

 الفًتة كُب . 2014 ك 2013عامي  ُب كطرد صد عملية 152 ٨تو بوقوع مصداقية ذات مزاعم بتوثيقو اليوناف
 الصدد ّٔذا اليونانية السلطات إٔب خطية شكاكل تسع لبلجئُت السامية ا١تتحدة األمم مفوضية قدمت نفسها،

 البحر ُب كالطرد الصد عمليات حوؿ التقارير كتوقفت .كاالدعاءات ا١تزاعم ىذه إنكار غَت كاحدة إجابة تتلق كٓب
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 مثل ضد ا١تقدمة التقارير استمرت ُتح جويلية ُب شهر أكاخر منذ ٣تددان  عادت كلكنها 2015 ُب أشهر لعدة
 1  2015 عاـ طواؿ الربية اٟتدكد على العمليات ىذه
 يد على كطرد صد عمليات كيثقىت 2013 كأكتوبر سبتمرب ُب للحدكد العابرين عدد ارتفاع أعقاب ُب بلغاريا كُب

 أموا٢تم كسرقة للضرب تعرضهم تركيا إٔب قسران  أعيدكا من بعض كادعى .تركيا مع حدكدىا على البلغارية السلطات
 ٚتاعات كىثقىت األكركيب األخرل، االٖتاد بلداف إٔب اليوناف من البلجئُت قدمان  انتقاؿ كمع .النقالة كىواتفهم

 إٔب صربيا كمن اليوناف إٔب )السابقة يوغوسبلفيا ٚتهورية( مقدكنيا من كطرد صد عمليات أيضان  اإلنساف حقوؽ
 مقدكنيا ٚتهورية أغلقت ،2015أكت  ُب جويلية ككذلك كُب .السابقة اليوغوسبلفية مقدكنيا ٚتهورية

 ثبلثة ييناىز ١تا للحدكد الوافدين عدد ، ارتفع2015أكت  كُب .اليوناف مع حدكدىا مؤقتان  السابقة اليوغوسبلفية
 من ككاف عليهم بكميات للدموع ا١تسيل كالغاز صوت قنابل بإطبلؽ تشتيتهم السلطات كحاكلت فرد آالؼ
 ينقضوف كىم أيضان  كاٞتيش الشرطة كصُّوّْرت .منهم كثَتو  إصابة إٔب أدل ما الصغار األطفاؿ من العديد بينهم
 مع ا٢تنغارية الشرطة اشتبكت حُت ٦تاثلة مشاىد تكررت ،2015سبتمرب  كُب .با٢تراكات البلجئُت على بنعف

 . 2صربيا مع حدكدىا آّر أغلقت أف بعد كا١تهاجرين البلجئُت
 تقيم االستجابة األكركبية ألزمة البلجئُت السوريُت : رابعان 

،  فآماؿ ىؤالء ا١تضطهدين كالفارين من حرب ٓب تبقي ال على  يبدك ا١تعاناة ىي قدر البلجئُت السورين احملتـو
بل أخضر كال على يابس، كالبحثُت عن مبلذ أمن ُب أكركبا قد تبخرت باصطدامهم بواقع أليم ٓب يكوف يتوقعوه 

وىهم، كذلك من خبلؿ ا١تعامبلت البلإنسانية ٓب يضعوه مسبقا ُب حسباهنم، ٕتلى ُب صد أكركبا الباب ُب كج
 اليت قامت ّٔا بعض الدكؿ األكركبية إتاىهم ُب صورة آّر .

كعليو فإف أكركبا اليت تتغٌت بالدٯتقراطية كحقوؽ اإلنساف ،ٓب تقم بواجبها إتاه البلجئُت السوريُت، بل إهنا 
ضعو بنفسها، كمن ٙتة أعطت صورة غَت الئقة تقاعست كقصرت ُب تطبيق القانوف الدكٕب كالذم سا٫تت ُب ك 

رئيسة ٞتنة حقوؽ اإلنساف  عن تلك القيم اليت تتشدؽ ّٔا . كىذا باعًتاؼ األكربيُت أنفسهم  إذ جاء على لساف 
بالرب١تاف األكركيب، "إيلينا فالنسيانو"، ُب تصريح للجزيرة نت قائلة " لقد كانت استجابة أكركبا لؤلزمة مشينة، لقد 

ا ٘تاما ُب دعم من ىم ُب أمس اٟتاجة ٟتمايتنا. فبدؿ أف ٧تد الطرؽ القانونية اآلمنة لوصوؿ البلجئُت إٔب فشلن
البلد الذم اختاركا اللجوء إليو نًتكهم فريسة للمجرمُت كا١تهربُت". كتضيف "ىذه ىي أكرب أزمة إنسانية نواجهها 

معها كلكن ذلك ْتاجة إٔب إرادة سياسية كال ٯتكن تضييع ُب أكركبا منذ ٜتسُت عاما، كلدينا القدرة على التعامل 
، علينا أف نعمل معان   .3"أم يـو
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إذف فاالستجابة األكركبية ألزمة البلجئُت السورين كانت مشينة على حد قوؿ رئيسة ٞتنة حقوؽ اإلنساف بالرب١تاف 
 ١تاذا تعارض أكركبا استقباؿ البلجئُت؟ : األكركيب، "إيلينا فالنسيانو" ، كىذا ما ٬تعلنا نتساءؿ

فإجابة على ىذا السؤاؿ تدفعنا للبحث عن األسباب اٟتقيقية تقف كراء رفض أكربا لبلجئُت السوريُت، كاليت 
  1:ٯتكن تلخيصها فيما يلي

قق ُب سورية صحيح أف االٖتاد األكركيب يبدك مستقران ال حركب فيو، كفيو احًتاـ لئلنساف كحرية التعبَت قد ال تتح 
كال غَتىا من الدكؿ العربية على األقل ُب القرف اٟتإب، كقد تكوف فيو فرص عمل أك حىت مساعدة سخية ١تن 

  تقبل أكراؽ اعتماده كبلجئ.
 ا١تشكلة االقتصادية ُب االٖتاد األكركيب 

(عملة االٖتاد األكركيب)، يعا٘ب االٖتاد األكركيب من مشكبلت مالية كاقتصادية، منها عدـ استقرار منطقة اليورك 
كمواجهة بعض الدكؿ األعضاء مشكبلت اقتصادية ٚتة مثل اليوناف كالربتغاؿ كأيرلندا كإسبانيا كإيطاليا، ُب حُت 
تتحمل أ١تانيا العبء األكرب ُب مساندة االٖتاد كعملتو اليورك، إٔب جانب العبء االقتصادم الذم جلبو ضم 

فة إٔب تصاعد ا١تنافسة االقتصادية مع الياباف كالصُت كالواليات ا١تتحدة، فضبلن بعض دكؿ أكركبا الشرقية، باإلضا
 % ُب دكؿ االٖتاد.11.5عن ارتفاع نسبة البطالة إٔب 

 تصاعد دور اليمين في أوروبا 
، 751مقعدان من  214يكفي ُب انتخابات الرب١تاف األكركيب ا١تاضية أف تسعة أحزاب ٯتينية متطرفة فازت بػ

ة إٔب تزايد شعبية ىذه األحزاب ُب الدكؿ اليت تنشط فيها مثل أ١تانيا كفرنسا كاليوناف، كيكفي أف اليمُت باإلضاف
ا١تتطرؼ ٭تكم ُب الد٪تارؾ، كما أسفرت االنتخابات الرب١تانية ُب النمسا اليت جرت ُب جواف ا١تاضي عن فوز 

ب احملافظ كاٟتزب االشًتاكي الدٯتقراطي %، مقابل تراجع حزب الشع27حزب اٟترية اليميٍت ا١تتشدد بنسبة 
 بسبب تشديد اليمُت ُب ملف البلجئُت ُب النمسا.

كمعركؼ أف ىذا اليمُت بصفة عامة من أشد الرافضُت الستقباؿ البلجئُت ُب أكركبا كخاصة ا١تسلمُت منهم؛ 
لى اٟتدكد ا١تقدكنية، ٍب كلذلك يتعرض أتباعو لبلجئُت كما حدث ُب أ١تانيا مؤخران مع تصاعد أزمة البلجئُت ع

 على اٟتدكد آّرية عندما ىاجم أعضاء اليمُت ا١تتطرؼ مراكز البلجئُت كأحرقوا ا١تساجد ُب بعض ا١تدف األ١تانية.
كال عجب أف يكوف موقف آّر صادمان، كرئيس كزرائها فيكتور أكرياف ينتمي إٔب اليمُت كيعارض بوضوح داخل 

اريع ٟتل مشكبلت ا٢تجرة، حيث قاؿ أثناء مناقشة اقًتاح ُب ىذا الصدد ُب التاسع أركقة االٖتاد األكركيب أم مش
من جواف ا١تاضي: على آّر كاالٖتاد األكركيب إ٬تاد العوامل ا١تناسبة للتصدم لقضية ا٢تجرة االقتصادية، أنا مقتنع 

 وف.بأف االقًتاح ا١توجود على طاكلة ا١تفوضية األكركبية، بلغة بسيطة، سخيف ك٣تن
 سلوفاكيا والمجر يوضحان السبب الحقيقي 
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فسرت تصر٭تات مسؤكلىٍُت أكركبيػٍَُّت حقيقة رفض االٖتاد األكركيب الستقباؿ البلجئُت السوريُت، فقد قاؿ ا١تتحدث 
: ال نريد مساجد ُب سلوفاكيا، ٨تن سنقبل 2015أكت  19باسم كزارة الداخلية السلوفاكية إيفاف نيتك ُب 

حيُت. كُب اليـو التإب، أكد ذلك بطريقة دبلوماسية ُب تصر٭تات نقلتها معظم كسائل اإلعبلـ البلجئُت ا١تسي
العا١تية: إف سلوفاكيا فيها أقلية قليلة جدان من ا١تسلمُت، ك٩تشى أال يكوف لدينا العدد الكاُب من ا١تساجد 

حية ٯتكنها مساعدة البلجئُت لبلجئُت ا١تسلمُت سيجعل حياهتم صعبة ُب سلوفاكيا، إف سلوفاكيا دكلة مسي
 ا١تسيحيُت فقط لذلك سنقبل عددان منهم.

كقاؿ رئيس كزراء آّر فيكتور أكرباف يـو الثالث من سبتمرب: إف تدفق البلجئُت على أكركبا يهدد بتقويض اٞتذكر 
لشعوب األكركبية ا١تسيحية، كأضاؼ ُب مقاؿ بصحيفة "فرانكفورتر أٞتماينو تسايتونج" األ١تانية: إف العديد من ا

ٗتتلف ُب الرأم مع معظم اٟتكومات بشأف أزمة البلجئُت. كأضاؼ أكرباف: أعتقد أف لدينا اٟتق ُب أف نقرر أننا 
ال نريد عددان كبَتان من ا١تسلمُت ُب ببلدنا، مضيفان: ٨تن ال ٨تب النتائج ا١تًتتبة على ذلك، كأف التجارب التارٮتية 

 د عن اآلخرين.اليت خاضتها آّر عزلت الببل
كإذا علمنا أف البلجئُت ا١تسلمُت الذين تدفقوا على أكركبا على مدل العقود ا١تاضية سا٫توا ُب زيادة أعداد 
ا١تسلمُت فيها؛ كبالتإب زيادة مراكزىم اإلسبلمية كا١تساجد كتغيَت الًتكيبة السكانية األكركبية اليت ٗتشى من 

يد). ىذا ككاف قد حذر مركز بيو لؤلْتاث أف عدد ا١تسلمُت ُب أكركبا الطاعوف األبيض (ا٩تفاض أعداد ا١توال
 ـ.2050مليونان ُب سنة  71إٔب ٨تو  2010مليونان ُب سنة  43بفضل البلجئُت سَتتفع من 

 : خا٘تة كتوضيحات
لمُت، إذف لقد كشفت أزمة البلجئُت السوريُت بوضوح عن اٟتقد الدفُت الذم ٖتملو أكركبا إٕتاه اإلسبلـ كا١تس

فهي تدعي كتتغٌت بكوهنا كاحة الدٯتقراطية كركضة حقوؽ اإلنساف، لكن الصورة ا١تشينة اليت قدمتها عن نفسها ُب 
تعاملها مع ىؤالء البلجئُت ا١تضطهدين كالباحثُت عن مبلذ أمن، تؤكد على سياستها القائمة على ازدكاجية ا١تعاير 

اللجوء. فأكركبا تنظر ٢تؤالء البلجئُت على أهنم هتديدا ألمنها، إٔب  ُب تعاملها مع البلجئُت كُب تطبيقها لقوانُت
درجة أهنا سارعت لربط التفجَتات األخَتة اليت تعرت ٢تا العاصمتُت األكركبيتُت باريس كبرككسل بأزمة البلجئُت، 

 .كنت تلومونٍت فيوذه ىي نتائج ما  كى إ٘ب كنت على صواب ُب تعاملي مع البلجئُت السوريُت :ككأهنا تقوؿ للعآب
 : من جهة أخرل كال بد من توضيح بعض النقاط 

 التمييز ُب اٟتقوؽ . إف اللجوء معضلة قانونية كإنسانية مصطنعة ليس ٢تا عرؽ أك جنس أك دين
إف قضية البلجئُت من سورية، قضية . كالضمانات بُت البلجئُت على أم أساس مداف كغَت مقبوؿ

ألهنا نتيجة صراع سياسي دموم كعنفي. البلجئوف رحالة بُت الدكؿ ُب ْتث انسانية أكال كسياسية ثانيا 
حثيث عن منفى ٭تفظ ٢تم كرامتهم اإلنسانية. فإف كانت الدكؿ كاٟتكومات األكركبية تنسق فيما بينها 
أمنيا ُب مراقبة اٟتدكد، فإف ىذا التنسيق غائب عن ا١تنظمات األىلية كالنشطاء الذم يقدموف الدعم 

 يُت ُب بلداف اللجوء األكركبية باستثناء أ١تانيا.للسور 



 تركيب-م، جبهعة أديبهبى14/5/2016-13 األحببث العلوية احملكوة املشبركة يف املؤمتر العلوي الدويل األول: الالجئوى السوريوى بني الواقع واملأهول

801 
 

  ،إف الدكؿ ا١تضيفة معنية بشكل مباشر بضركرة احًتاـ االتفاقية الدكلية ا٠تاصة ْتماية البلجئُت
اليت اعتمدهتا األمم ا١تتحدة للمفوضُت، بشأف البلجئُت كعدٯتي اٞتنسية خبلؿ مؤ٘ترىا ُب 

كلذلك فهذه الدكؿ مطالبة ٔتزيد من .منو 33ك 31، كال سيما ا١تادتُت 1951 جويلية
آّهودات لتأمُت اٟتماية كالرعاية البلزمتُت لبلجئُت السوريُت، احًتاما لتعهداهتا القانونية 

 .كاإلنسانية، إزاء ا١تنتظم الدكٕب، كتفعيبل اللتزاماهتا بشأف تسوية كضعية ا١تهاجرين
 ١تتحدة، كا١تفوضية السامية لؤلمم ا١تتحدة لشؤكف أف مسؤكلية البلجئُت السوريُت تقع على األمم ا

البلجئُت من أجل التدخل ٟتماية البلجئُت ُب أم دكلة من دكؿ العآب اليت يلجأ إليها ا١تهجركف 
إف معاقبة البلجئُت بسبب دخو٢تم الببلد بصورة غَت شرعية كما حصل ُب بعض ك من سوريا،

) من اتفاقية 31ا١تادة (  الدكٕب السيما الدكؿ األكركبية، يتعارض مع نص كركح القانوف
البلجئُت اليت تنص على عدـ معاقبة البلجئ بسبب دخولو الببلد بصورة غَت شرعية، إذا كاف 

 .دخولو قد جاء مباشرة من مكاف يتعرض فيو للخطر كالتهديد، كما ىو اٟتاؿ ُب سوريا
 القادمُت بأف االدعاء للمهاجرين ا١تناكئة القول بعض ٖتاكؿ أكركبا، إٔب البلجئُت أزمة تطورات خضم ُب 

 كٓب أفضل حياة عن يبحثوف أهنم ٔتعٌت سياسيُت، الجئُت كليسوا اقتصاديوف مهاجركف ىم األكركبية للقارة
 على فسوريا كاىية االدعاءات ىذه لكن السوريوف، البلجئوف بينهم كمن صراعات، مناطق من يهربوا
 الدكلية القول كبُت جهة، من كبعضها اإلقليمية القول بُت للصراعات ساحة أصبحت ا١تثاؿ سبيل

 .ثالثة جهة من الدكؿ الفواعل دكف كبُت بل ثانية، جهة من كبعضها
 : قائمة المصادر والمراجع
 : المراجع باللغة العربية

 مركز، الغزإبناصر  ،)مصر العراق، تركيا، األردن، لبنان،( السوريون في والبلجئون سورية في تقرير النازحون- )1
 للتغيَت نيساف 17 شباب حركة مع اإلنساف بالتعاكف ٟتقوؽ العربية كاللجنة ا١تدنية كاٟتقوؽ النظرية للدراسات دمشق

 .30 -29، ص ص، 2012الدٯتقراطي، 
  للعربية نايف جامعة:مبارؾ، الرياض الكرٙب عوض ياسر نور، ٤تمد حسن عثماف والجريمة المشروعة غير الهجرة- )2

  2008 األمنية، للعلـو
 ،عدد الدكلية السياسة  بشَت، ىشاـ مواجهتها. سبل ،تداعياتها، أسبابها:أوروبا إلى الشرعية غير العربية الهجرة- )3

  170 .ص ، 2010 جانفي 179
،  ناجي النور عبد  . "العربي المغرب في القانونية غير الهجرة ظاىرة :المتوسط في لؤلمن العسكرية غير األبعاد- )4

 . 2008 ، قسنطينة ملتقى  ُب
 ،العربي المستقبل كا١تستجٌدات، ٤تمد مطلوع، كاالسًتاتيجيات الكربل اإلشكاليات :ا٢تجرة كقضايا األكركيب االٖتاد- )5

 . 2015جانفي  ، 431 العدد
 .2016، جانفي ، 51كجهة الوصوؿ إٔب أكركبا، دنكاف برين، نشرة ا٢تجرة القسرية -إساءات على حدكد أكركبا- )6
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" البلجئوف كاألشخاص النازحوف داخليا بُت حقوؽ االنساف كالواقع"، باليغ  تيسكبلف  : النازحوف داخليا أية ٛتاية ؟ )7
 .2014، شتاء 21كعدناف نسيم ، ٣تلة موارد، عدد 

٣تلة موارد، عدد  نضرة عامة على حقوؽ البلجئُت "البلجئوف كمبدأ عدـ اإلعادة القصرية "، شريف السيد علي،- )8
 .2014، شتاء 21

 السياسية العلـو ُب ماجستَت زيوش، رسالة بن غالية التسعينات، منتصف منذ المتوسطي والتعاون الهجرة- )9
 . 2005 ، اٞتزائر جامعة كاإلعبلـ، السياسية العلـو الدكلية ،كلية كالعبلقات

 الدكٕب، أٛتد شوقي، منتدل العبلقات العربية كالدكلية، قراءة من مدخل االقتصاد السياسي -أزمة البلجئُت إٔب أكربا- )10
 .2015 /12 /8الدوحة، 

،  ناجي النور عبد  . "العربي المغرب في القانونية غير الهجرة ظاىرة :المتوسط في لؤلمن العسكرية غير األبعاد- )11
 . 2008 ، قسنطينة ملتقى  ُب

 .2015سبتمرب5، السبت 15181القبس، العدد الطفل إيبلف عاد إٔب تراب الوطن بعد مشقة، جريدة - )12
، على 1969إفريقيا عام  في البلجئين بمشكبلت الخاصة المظاىر تحكم التي اإلفريقية الوحدة منظمةاتفاقية - )13

 http://www.mhrye.org : الرابط
األوسط أزمة البلجئين السوريين: ما نشاىده بكل رعب ضمن نشرات األخبار المسائية ىو ما يشهده الشرق - )14

 : ، على الرابط، فريد بلحاج، يومياً على أرضو منذ سنوات
-syrian-ed-http://www.albankaldawli.org/ar/news/opinion/2015/09/15/op

crisis-refugee 
البلجئين السوريين: ما نشاىده بكل رعب ضمن نشرات األخبار المسائية ىو ما يشهده الشرق األوسط يومياً أزمة  -)15

 : مدير إدارة الشرق األوسط في البن  الدولي، على الرابط، فريد بلحاج، على أرضو منذ سنوات
http://www.albankaldawli.org/ar/news/opinion/2015/09/15/op-ed-syrian-

refugee-crisis 
 : األسباب اٟتقيقية كراء رفض أكركبا ألزمة البلجئُت السوريُت، ٝتَت حسن، على الرابط -) 16

file:///C:/Users/HP/Desktop/ 
17 (-،  http://arabic.rt.com/news/793516 : على الرابط أ١تانيا كنيذر "ا٢تجرة السورية" الكربل، ركسيا اليـو
اٞتزيرة نت ، البلجئوف كأكركبا.. "أزمة القوانُت كجبهة الرفض"، الجئوف أـ مهاجركف؟ على الرابط  –) 18

 .http://www.aljazeera.net/knowledgegate/newscoverage/2015/9/15 
 : سورية، المركز العربي لؤلبحاث ودراسة السياسات، على الرابط في األزمة بحل وانعدام األمل أوروبا إلى اللجوء-) 19

https://www.alaraby.co.uk/opinion/2015/9/13/ 
 : السوريُت، على الرابط لبلجئُت اإلقليمية االستجابة البلجئُت، لشؤكف السامية ا١تفوضية :انظر-) 20

http://data.unhcr.org/syrianrefugees/asylum.php 
، على الرابط على اٟتصوؿ شركط البلجئُت على تشدد الد٪تارؾ-) 21   : جنسيتها، ركسيا اليـو

https://arabic.rt.com/news/796011 األوروبي االتحاد- الهجرة- البلجئون -الدنمارك 

http://www.albankaldawli.org/ar/news/opinion/2015/09/15/op-ed-syrian-refugee-crisis
http://www.albankaldawli.org/ar/news/opinion/2015/09/15/op-ed-syrian-refugee-crisis
http://data.unhcr.org/syrianrefugees/asylum.php
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المركز السوري  البلجئ السوري ما بين الفرار من الموت والسقوط على مراكب الموت"، تقرير مشترك بين-( 22
 : ، على الرابط2014\9\27ألبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء، والفيدرالية السورية لحقوق االنسان، دمشق
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 يورك مليارات 3 عن تعلن أ١تانيا…البلجئُت أزمة سبب األكسط الشرؽ ُب الغرب أكجدىا اليت الفوضى اعتربت سلوفاكيا-( 23

 : الرابط على مستقلة، سورية يومية الوطن جريدة ،عنهم ا١تسؤكلية اإلرىاب ٖتمّْل كفرنسا البلجئُت.. ألزمة إضافية
http://alwatan.sy/archives/19080 

   : على الرابط  إف، إف م البلجئُت، س أزمة من أكركبةة دكؿ مواقف عن سريعة حملة-) 24
-country -crisis-http://arabic.cnn.com/world/2015/09/06/migrant
-country 
 7االثنين  2685العدد مأساة اللجوء في الحسابات األوروبية الباردة، جريدة األخبار السورية،   -(25

  : على الرابط2015سبتمبر
http://www.al-akhbar.com/node/241561 

 : تأثيرات أزمة البلجئين والهجرة على منطقة الل"شنجن"، محمود المنياوي، على الرابطسيناريوىات متشابكة: -( 26
      http://www.fekr-online.com/article/%D8%B3%D9%8A 
 : ا٠تريطة.  على الرابط إف، على إف م كأكركبا، س ا١تنطقة دكؿ على كتوزيعهم السوريُت البلجئُت عدد-) 27

http://arabic.cnn.com/middleeast/2015/09/06/unhcr-syrian-refugees-eu 
 : على أبواب أكركبا.. البلجئوف كالعبور، اٞتزيرة نت، على الرابط-) 28

file:///C:/Users/HP/Desktop/%D9%87%D8%AC% 
، على الرابط األفق، ركسيا ُب لؤلزمة حل كال ..أكركبا كصلوا شرعي غَت مهاجر ألف  630-) 29   : اليـو

https://arabic.rt.com/news/795903: -أكركبا -شرعي-مهاجر-ألف -  
 : المراجع باللغة اللغة األجنبية

30-Migrant crisis: EU's Juncker announces refugee quota plan, BBC 
http://www.bbc.com/news/world- 

-31 Why Germany needs migrants more than UK, Robert Peston, 
http://www.bbc.com/news/business-34172729 
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 للدولة المضيفة التزامات البلجئين وعبلقتها باعتبارات األمن الوطني
الجزائر -جامعة ابن خلدون تيارت -مبطوش حاج د.   

الجزائر -جامعة خميس مليانة-أستاذ بكلية الحقوق  -سواعدي جيبلليد.   

 :الملخللص
الناس إٔب التخلي عن ديارىم كالتماس األماف ُب أماكن أخرل ىربان من االضطهاد عرب التاريخ ، أضطر 

كالصراع ا١تسلح كالعنف السياسي. كإذا ما تأملنا ُب ٥تتلف حاالت اللجوء ُب العآب ، لوجدنا أف ما من إنساف 
طنو ْتثان عن األماف ُب ؾ ك ٮتتار أف يكوف الجئان ٔتحض إرادتو بل أف الظركؼ القاسية ىي اليت تدفع بو إٔب أف يًت 

، مع ما ُب ذلك من آّازفة كا١تخاطر . فقد يضطر اإلنساف للهرب ْتثان عن ملجأ نظران لتعرضو أرض أخرل
لبلضطهاد بسبب لونو أك عرقو أك مكانتو االجتماعية أك معتقداتو الدينية أك كالئو ٞتماعة معينة أك بسبب مواقفو 

عرفت البشرية منذ أقدـ العصور اللجوء كالبلجئُت ،ك االتفاقيات الدكلية كما توفر الفكرية كالسياسية ،ك٢تذا فقد 
،ىذه االلتزامات ىي اليت تشكل ترتب على حق اللجوء تفرض عليو التزامات تجاه دولة الملجألبلجئ حقوقا 
امو ببعض ْتث مسألة انتهاء اٟتماية الدكلية لبلجئ عند قيىو ا٢تدؼ من الدراسة  ،ك يكمنموضوع ْتثنا

التصرفات ،كذلك من أجل إ٬تاد حالة من التوازف بُت ٛتاية البلجئُت كبُت حاجة الدكؿ للمحافظة على أمنها 
الوطن ا١تضيف باحًتاـ ك  السوريُت البلجئُت بُت األكاصر تعميقك كسبلمتها ،كحسن عبلقاهتا مع الدكؿ األخرل 

  االلتزامات القانونية ا١تلقاة على عاتقهم.
ىذا ا١تسائل ستكوف ٤تور دراستنا ،كسوؼ نقف عند كل نقطة بالتحليل كالبحث ،معتمدين ُب ذلك 

 على ٣تموعة من الوثائق الدكلية كاإلقليمية اليت تعاِب مسائل البلجئُت . 

 لقد كضعنا ٢تذا ا١توضوع خطة ترمي إٔب معاٞتتو من أكثر جوانبو أ٫تية ، كتتمثل ا١تبحثُت التاليُت :

 الشرط ا١تانع للجوء ُب ا١تعاىدات الدكلية .  : األولالمبحث 

 الشرط الفاسخ للجوء ُب ا١تعاىدات الدكلية :المبحث الثاني 

 .كأخَتان سوؼ ننهي ىذه الدراسة ٓتا٘تة نتناكؿ فيها أىم ما توصلنا إليو من نتائج كمقًتحات

 المداخلة :
ببياف التزامات البلجئُت ٕتاه دكلة ا١تلجػأ، إذ تشػكل تتضمن االتفاقيات الدكلية العديد من األحكاـ ا١تتعلقة 

ىذه االلتزامات الضمانة لدكلة ا١تلجأ باحًتاـ أمنها الداخلي كسبلمة اقليمها ، كتكفػل ُب ذات الوقػت ُب ال يكػوف 
 منح اللجوء كسيلة للتوتر كإساءة العبلقات بُت الدكؿ .
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جػئ حػىت تسػتطيع منحػو اللجػوء ُب أراضػيها ، ككػذلك اف لدكلة ا١تلجأ قواعد اك شػركط ٬تػب توافرىػا ُب البل
جػاز ٢تػػا الرجػوع عػػن منحػػو  كإاللدكلػة ا١تلجػػأ اعتبػارات أمنيػػة تلػـز ىػػذا البلجػئ بعػػد منحػػو اللجػوء بعػػدـ ا١تسػاس ّٔػػا 

قػػوانُت تلػػك  بإتبػػاعزامػػو تصػػفة البلجػػئ .فالدكلػػة قػػد ارتضػػت كجػػوده علػػى اقليمهػػا كلكػػن بشػػكل مشػػركط ، أم بال
 عمومان اك بالبلجئُت بصفة خاصة . باألجانبضعو من قواعد خاصة الدكلة كما ت

انع للجػػوء ُب ا١تعاىػػدات الدكليػػة ، تناكلنػػا ُب االكؿ الشػػرط ا١تػػ أب مطلبػػُت بحػػثالسػػمنا ىػػذا كلػػذلك فقػػد ق
 الثا٘ب فتم تكريسو الشرط الفاسخ للجوء ُب ا١تعاىدات الدكلية. طلبتبارات األمن الوطٍت ، أما ا١تعبلقتها باعك 

 الشرط المانع للجوء في المعاىدات الدولية . -المطلب االول :        
 المطلب الثاني : الشرط الفاسخ للجوء في المعاىدات الدولية .

 الشرط المانع للجوء في المعاىدات الدولية . -المطلب األول :

ا١تانع مدل تدخل اعتبارات األمن الوطٍت لدكلة ا١تلجأ ُب عدـ االعًتاؼ منذ البدايػة لطػاليب كيقصد بالشرط 
 اللجوء باٟتق فيو لسبق ارتكابو ٞترائم تشكل ُب حد ذاهتا خطراي على السبلـ العاـ للدكلة .

مػػن اضػػفاء علػػى كجػػود مثػػل ىػػذا الشػػرط ا١تػػانع  كاإلقليميػػةىػػذا كقػػد اٚتعػػت العديػػد مػػن االتفاقيػػات الدكليػػة 
مػػن اإلعػػبلف العػػا١تي  14صػػفة اللجػػوء علػػى الػػذين ارتكبػػوا جػػرائم غػػَت سياسػػية اك جػػرائم دكليػػة . فػػإذا كانػػت ا١تػػادة 

قد قررت ا١تبدأ القائل باف لكل فرد حق التماس ا١تلجأ ُب البلػداف اخػرل كالتمتػع بػو خبلصػان مػن  )1(ٟتقوؽ االنساف
بسػبب ارتكابػو جرٯتػة عػَت سياسػية اك عػن أعمػاؿ تنػاقض مقاصػد  االضطهاد ، فقد استثنت منهم من كاف مبلحقػان 

 االمم ا١تتحدة كمبادئها .

ا٠تاصػػة بػػالبلجئُت علػػى عػػدـ انطبػػاؽ احكػػاـ ىػػذا االتفاقيػػة علػػى أم شػػخص  1951كمػػا نصػػت اتفاقيػػة 
لػد اللجػوء ارتكب جرٯتة دكلية اك ارتكب جرٯتػة جسػيمة غػَت سياسػية خػارج ب بأنوتتوفر فيو اسباب جدية لبلعتقاد 

 .  )2(قبل قبولو ُب ىذا البلد بصفة الجئ ، اك ارتكب افعاالن تتناَب مع اىداؼ االمم ا١تتحدة كمبادئها

كٓب تكتفػػي غالبيػػة الػػدكؿ بػػاف تؤكػػد ُب الوثػػائق الدكليػػة علػػى اف قيامهػػا ٔتػػنح ا١تلجػػأ ُب اقليمهػػا اك عدمػػو ىػػو 
ا ضػمنت ايضػا قوانينهػا الداخليػة نصوصػان تتنػاكؿ سػػلطتها احػدل السػلطات ا١تتفرعػة عػن سػيادهتا االقليميػة ، بػل اهنػ

                                                           

 .1984كانوف االكؿ   10) ُب 3-الف (د 217ًب اعتماده بقرار اٞتمعية العامة لؤلمم ا١تتحدة ا١ترقم ) 1(

 . 1951الفقرة (ك) من ا١تادة األكٔب من اتفاقية ) 2(
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. فالدكلػة ٢تػا اٟتػق ُب اف ٘تػنح ا١تلجػأ ١تػن ترتضػيو اك ٘تنعػو عنػو ، فهػو ٮتضػع لكامػػل )1(ُب مػنح ا١تلجػأ داخػل إقليمهػا
 سلطتها التقديرية .

ضػػي بػػو مصػػاٟتها فالدكلػة ا١تطلػػوب اٞتػػوء اليهػػا اٟتػػق ا١تطلػق ُب قبػػوؿ اك رفػػض طلػػب اللجػػوء علػى كفػػق مػػا تق
 .)2(السياسية

حيػػث نصػػت  1969مػػن االتفاقيػػة االفريقيػػة ا٠تاصػػة بػػالبلجئُت لسػػنة  1/6كمػػا اكػػدت علػػى ذلػػك ا١تػػادة 
 ىذه االتفاقية من عدمو)). ألحكاـتتؤب دكلة ا١تلجأ الفصل فيما اذا كاف الشخص يعترب الجئان طبقان  على اف ((

، اف مػػنح ا١تلجػػأ مػػن قبػػل الدكلػػة ىػػو  1967االقليمػػي لسػػنة كمػػا قػػرر اعػػبلف االمػػم ا١تتحػػدة حػػوؿ ا١تلجػػأ 
 .  )3(٦تارسة لسيادهتا

كعليو فاف للدكلة اف ترفض استعماالن لسلطتها التقديرية منح ا١تلجأ لذلك الشخص اك االعًتاؼ بػو كبلجػئ 
اك طػرده اك حػىت  بإبعادهاك دائمة ، اك تقـو  ة، كبالتإب فاهنا تعاملو كأم اجنيب عادم فتقبلو ُب اقليمها بصفة مؤقت

. كبالتػػػإب فللدكلػػػة مطلػػػق اٟتريػػػة ُب مػػنح ا١تلجػػػأ داخػػػل اقليمهػػػا لؤلجانػػػب مػػػا ٓب يكػػػن )4(تسػػليمو أب دكلتػػػو االصػػػلية
ىناؾ نص اتفاقي يقضي بغَت ذلك ، فهي اليت تنفرد باٟتكم على ظػركؼ طالػب ا١تلجػأ كىػل تتػوافر فيػو ا٠تصػائص 

 .)5(من عدمواٞتوىرية البلزمة العتباره الجئان 

من إعبلف اللجوء اإلقليمي على إنو ((ال ٬توز االحتجاج بػاٟتق ُب التمػاس ملجػأ  1/2كذلك نصت ا١تادة 
كالتمتػػع بػػو ألم شػػخص تقػػـو دكاع جديػػة للظػػن بارتكابػػو جرٯتػػة ضػػد السػػلم أك جرٯتػػة مػػن جػػرائم اٟتػػرب أك جػػرائم 

 .  6وضوعة للنص على أحكاـ بشأهنا)) ضد اإلنسانية با١تعٌت الذم عرفت بو ىذه اٞترائم ُب الصكوؾ الدكلية ا١ت

عػػن التشػػريعات الدكليػػة ُب تقريرىػػا عػػدـ انطبػػاؽ ىػػذه االتفاقيػػة علػػى  1969كتنفػػرد االتفاقيػػة االفريقيػػة لسػػنة 
. كذلػك بعػد )1(الجئان ُب ىذا البلػد باإلقامةأم شخص ارتكب جرٯتة غَت سياسية خارج بلد ا١تلجأ بعد اف ٝتح لو 

                                                           

 .274،ص د. برىاف أمر اهلل ، ، دار النهضة العربية ، القاىرة ،_ حق اللجوء السياسي ) 1(

 . 23، ص 2004_ ا١تركز القانو٘ب لؤلجانب ُب القانوف ا١تقارف كالقانوف ا١تصرم ،د. عبد ا١تنعم زمـز ، دار النهضة العربية ، )2(

 .1967كانوف االكؿ 14) ُب 22-(د 2312ا١تادة االكٔب من االعبلف الذم ًب اعتماده بقرار اٞتمعية العامة ) 3(

 .122د. برىاف امر اهلل  ، مصدر سابق ، ) 4(

 . 1967من اعبلف االمم ا١تتحدة للملجأ االقليمي لسنة  1/3، كانظر ايضا ا١تادة  275ا١تصدر السابق ، ص) 5(

، إعدادمية ، اٟتماية الدكلية لبلجئُت قدمها ا١تفوض السامي لشؤكف البلجئُت حقوؽ اإلنساف ، آّلد الثا٘ب ، دراسات حوؿ الوثائق العا١تية كاإلقليمذكرة بشأف    )6(
  . 1998،  2د. ٤تمد شريف بسيو٘ب كآخركف ، دار العلم للمبليُت ، بَتكت ، ط/
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كلية األخػرل اف يكػوف البلجػئ قػد ارتكػب جرٯتػة سياسػية خػارج بلػد ا١تلجػأ كقبػل قبولػو ُب اف نصت االتفاقيات الد
 .)2(ىذا البلد بصفة الجئ

كمػا قػػررت االتفاقيػػة االفريقيػػة عػػدـ انطباقهػػا علػػى أم شػخص اصػػبح متهمػػا بارتكػػاب اعمػػاؿ منافيػػة ١تبػػادئ 
 .)3(منظمة الوحدة االفريقية

كػػػاف مػػػن السػػػهل التعػػػرؼ علػػػى اٞتػػػرائم الػػػيت ترتكػػػب ضػػػد االنسػػػانية اك ضػػػد السػػػلم اك جػػػرائم اٟتػػػرب ،   كإذا
كاعتبارىا مانعان ىامان كمربران كافيان لعدـ اضفاء صفة البلجئ على مرتكبيها ، حيث ًب تعريػف ىػذه اٞتػرائم كٖتديػدىا 

يمػا يتعلػق باٞترٯتػة غػَت السياسػية ، إذ ال يوجػد ُب العديد من االتفاقيات الدكليػة ، لكػن االمػر يكػوف اكثػر صػعوبة ف
 .)4(معيار كاضح تسَت عليو الدكؿ ُب التمييز بُت اٞترائم السياسية كاٞترائم الغَت سياسية

كقػػػد ذىػػػب الػػػدكتور برىػػػاف امػػػر اهلل أب القػػػوؿ (( انػػػو مػػػا دامػػػت فكػػػرة اٞتػػػرائم السياسػػػية ٢تػػػا طبيعػػػة نسػػػبية ، 
ع للتطػػػور ا١تسػػػتمر ، كبالتػػػإب فانػػػو ال يناسػػػبها تطبيػػػق أم معيػػػار ٤تػػػدد ًب اعػػػداده كتتميػػػز با١تركنػػػة فضػػػبلن عػػػن ا٠تضػػػو 

مقػػدمان ، كبعبػػارة أخػػرل انػػو ١تػػا كانػػت فكػػرة اٞترٯتػػة السياسػػية ىػػي قبػػل كػػل شػػيء مسػػالة تتعلػػق بػػالظركؼ اك الوقػػائع 
دكف التعويػػل  لدد علػى دراسػػة ظػركؼ كػل حالػػة علػى حػكمػن ٍب فػاف ٖتديػد مػػا يعتػرب جرٯتػة سياسػػية ٬تػب اف يعتمػ

 .)5(على معايَت جامدة موضوعة سلفان ))

كمػا اف مفوضػػية االمػػم ا١تتحػػدة لشػػؤكف البلجئػػُت ذىبػػت أب القػػوؿ بػػاف أحكػػاـ االسػػتبعاد الػػواردة ُب اتفاقيػػة 
كاسعة النطاؽ كمرنة ٔتا يكفي ١تنع غَت ا١ترغوب فػيهم مػن اٟتصػوؿ علػى كضػع البلجػئ ، كعػربت ا١تفوضػية  1951

من انو ُب ظػل منػاخ مػن التحػديات العديػدة الػيت تواجػو اللجػوء ٬تػب اال تصػبح احكػاـ االسػتبعاد سػبيبلن عن قلقها 
 .)6(اخر ٟترماف اٟتاالت ا١تستحقة من اٟتماية الدكلية

ىذا كقد ثار خبلؼ ُب الفقو حوؿ مدل ٘تتع االجنيب باٟتق ُب الدخوؿ أب اقليم الدكلة ، فذىب البعض 
االجنيب ٔتثل ىذا اٟتق كاف الدكلة ٔتا ٢تا من سيادة على اقليمها ٢تا مطلق اٟترية ُب منع أب القوؿ بعدـ ٘تتع 

                                                                                                                                                                                     

 . 1969 /ك من االتفاقية االفريقية لسنة4الفقرة  1ـ/) 1(

 . 1994من اتفاقية العربية ا٠تاصة بالبلجئُت لسنة  2/2، كا١تادة  1951الفقرة كاك من اتفاقية  1ـ/) 2(

 ج من االتفاقية االفريقية .-5/ 1ا١تادة ) 3(

 كما بعدىا . 320د. برىاف امر اهلل / مصدر سابق ، ص ) 4(

 . 328ا١تصدر السابق ، ص) 5(

 . 19، ص 2001،  123، رقم  2األمم ا١تتحدة لشؤكف البلجئُت ، آّلد ٣تلة البلجئوف ، مفوضية ) 6(
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االجانب من الدخوؿ كفقان ١تا تقضي بو مصاٟتها العليا ،ُب حُت ذىب البعض االخر أب القوؿ باف األجنيب ٯتلك 
لقانوف الدكٕب ، كيبػرر أصحاب ىذا اٟتق ُب الدخوؿ أب إقليم الدكلة االجنبية كانو يستمد مثل ىذا اٟتق من ا

باف سيادة الدكلة ليست مطلقة بل مقيدة باعتبارات التعاكف كالتضامن بُت الدكؿ الستمرار العبلقات   الرأم قػو٢تم
 .)1(الدكلية ، كمن ٍب ال ٬توز اف ٘تنع رعايا الدكؿ االخرل من الدخوؿ أب اقليمها

واب ، خاصػػة كانػو ال يوجػد مػا يلػػـز الدكلػة علػى قبػوؿ االجنػػيب ُب االكؿ اقػرب أب الصػ الػرأمكُب تقػديرنا اف 
ة عػػن سػػيادهتا عػػتفر اقليمهػػا ، حيػػث ٮتضػػع ىػػذا االمػػر أب ارادة الدكلػػة بالدرجػػة االكٔب ، كيعتػػرب احػػدل السػػلطات ا١ت

ىػو االسػاس ُب الفقػو كالقضػاء الػدكليُت علػى إف حػق الدكلػة ُب السػيادة علػى اقليمهػا  الػرأماالقليمية ، كقػد اسػتقر 
 .)2(القانو٘ب لسلطتها ُب منح اللجوء االقليمي

كتتخػػوؼ الػػدكؿ مػػن اسػػتقباؿ االجانػػب علػػى اراضػػيها ، خاصػػة اذا كػػاف لػػديها اعتقػػاد بػػاهنم سػػيمكثوف مػػدة 
طويلة كيشكلوف عبثان على اجهزهتا ا١تختلفة ، كمػن الطبيعػي اف يكػوف ُب مقدمػة ىػذه الفئػة مػن االجانػب البلجئػُت 

اقتصػػػادية ، كُب كثػػػَت مػػػن االحيػػػاف ٯتكػػػن للدكلػػػة التنبػػػؤ ّٔػػػدؼ قػػػدـك االجنػػػيب أب اراضػػػيها ،  ألسػػػباب كا١تهػػػاجرين
كاعتمادان على ذلك ٖتدد سياستها ٕتاىو ، كغالبان ما تشػدد الػدكؿ ُب ادخػاؿ البلجئػُت أب اراضػيها لعػدة اسػباب ، 

 ٯتكن اٚتا٢تا  على النحو االٌب :

   -اواًل : أسباب سياسية :

يشػػكل البلجئػػُت مصػػدران لبلحػػراج السياسػػي ، اذ اف ٣تػػرد كجػػودىم علػػى ارض الدكلػػة ا١تضػػيفة دليػػل حيػػث 
قػػاطع علػػى اف دكلػػتهم االصػػلية ٘تػػارس االضػػطهاد كتنتهػػك حقػػوؽ االنسػػاف ، كبػػذلك تقػػع الدكلػػة ا١تضػػيفة ُب مػػازؽ 

الػدكلتُت ، خاصػة اذا كػاف ىػؤالء مع الدكلة ا١تصدرة لبلجئُت ، االمر الذم ينعكس سلبان على العبلقات بُت ىػاتُت 
 .)3(البلجئُت ناشطوف سياسيان ضد نظاـ اٟتكم ُب دكلتهم االصلية

                                                           

 ، كانظر كذلك 164، ص  2001_ القانوف الدكٕب ا٠تاص ، ا١تواطن كمركز االجانب ، د ابراىيم اٛتد ابراىيم ، دار النهضة العريبة ، القاىرة ، )1(
 .352، ص 2003، ، دار النهضة العربية ، القاىرة  5ياض ، ط / الوسيط ُب اٞتنسية كمركز االجانب ، د. فؤاد عبد ا١تنعم ر  _ 

 . 272د. برىاف امراهلل ، مصدر سابق ص ) 2(

285ا١تصدر السابق / ص) 3(  
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  -ثانياً : أسباب اقتصادية :
اف اسػػتقرار البلجئػػُت ُب الدكلػػة ا١تضػػيفة كْتػػثهم عػػن العمػػل يػػؤدم إٔب حصػػوؿ فػػائض ُب سػػوؽ العمػػل كمػػا 

لبطالة . كمػا اف كجػودىم سػوؼ يػؤدم أب ارتفػاع تكػاليف يًتتب على ذلك من ا٩تفاض االجور كارتفاع ُب نسبة ا
 .)1(السكن كٖتميل اٟتكومة اعباء مالية كاف من االكٔب اف تنفقها على  مواطنيها

  -أسباب أمنية : -ثالثاً:
ايلػػوؿ علػػى البلجئػػُت كخاصػػة العػػرب كا١تسػػلمُت  11ال ٮتفػػى علػػى احػػد االثػػر السػػليب الػػذم تركتػػو احػػداث 

عػػض الػػدكؿ مػػن إجراءاهتػػا ُب اسػػتقباؿ البلجئػػُت ، كعلػػى االخػػص ُب مواجهػػة الػػذين يػػدخلوف مػػنهم ، اذ شػػددت ب
الدكلة ا١تضيفة بصورة غَت شرعية ، حيث أشارت منظمة العفػو الدكليػة أب ا١تمارسػات االداريػة اٞتديػدة الػيت اٗتػذهتا 

، اضػافة أب م كمعػاملتهم كمجػرمُتيػتم اعتقػا٢ت الواليات ا١تتحدة ضد البلجئُت القادمُت بصورة غَت شػرعية ، حيػث
ذلػػك فػػاف ىػػذه التػػدابَت ٘تػػنعهم مػػن تقػػدٙب طلبػػات ٞتػػوء لػػدل اٞتهػػات ا١تختصػػة ٦تػػا يضػػطرىم أب التنػػازؿ عػػن ىػػذه 

 .)2(الطلبات بسبب مدة االعتقاؿ كسوء االحواؿ ُب مركز اعتقاؿ االجانب

كقامت بريطانيا بإصدار ٣تموعة من التشريعات ّٔدؼ مكافحػة اإلرىػاب ، الػيت ٕتيػز للسػلطات اعتقػاؿ أم 
اجنػػيب دكف التقيػػد ٔتػػدة معينػػة اك توجيػػو أم هتمػػة اك حػػىت عرضػػو علػػى القضػػاء اذا مػػا شػػعرت كزارة الداخليػػة اف مثػػل 

االطػبلع علػى  لؤلجنػيبباإلرىاب ، كال ٭تق  ىذا األجنيب يشكل هتديدان على األمن الوطن اك اعتقدت اف لو عبلقة
 .)3(األدلة اليت كونت مثل ىذه القناعة لدل كزارة الداخلية

كمػػا انفقػػت اٟتكومػػة االسػػًتالية اكثػػر مػػن مليػػار كنصػػف دكالر ٟتمايػػة حػػدكدىا مػػن البلجئػػُت القػػادمُت أب 
القػػػػوارب الػػػػيت ٖتمػػػػل البلجئػػػػُت . حيػػػػث تعمػػػػل البحريػػػػة االسػػػػًتالية علػػػػى اعػػػػًتاض )4(شػػػػواطئها بصػػػػورة غػػػػَت شػػػػرعية

، كالتوجػػو ّٔػػا أب جػػزر تقػػع ُب احملػػيط ا٢تػػادم ، كقػػد أثػػارت ىػػذه  كأفغانسػػتافكمعظمهػػم مػػن دكؿ الشػػرؽ االكسػػط 
 .)5(السياسة انتقادات دكلية بالرغم من  الًتحيب ّٔا داخل اسًتاليا نفسها

                                                           

.287ا١تصدر السابق / ص) 1(  

(2)   www.amnestyusa.org/rigthsforall/asylum/ins/ins-09.htm1. 
(3) www,amnestyusa.org/news/2002/uk07172002.htm1.  
(4)www,amnestyusa.org/news/2002/australia08252002.html. 
(5)  www.Aljazeera .net / news/asia/8June 2002 , 11:49 GMT.  
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نوف للحكومػػة بتشػػديد االجػػراءات كُب كنػػدا كافقػػت اٟتكومػػة علػػى قػػانوف جديػػد للهجػػرة ، كيسػػمح ىػػذا القػػا
ا١تتعلقػػػة بطلبػػػات اللجػػػوء ، كٔتوجػػػب ىػػػذا القػػػانوف يعاقػػػب ا١تهػػػاجركف غػػػَت الشػػػرعيُت بالسػػػجن بينمػػػا يعاقػػػب مهربػػػو 

 .  )1(البلجئُت بغرامات قد تتجاكز قيمتها مليوف دكالر اك السجن ا١تؤبد

انُت ا٠تاصػػة بػػا٢تجرة كذلػػك عقػػب كمػػا اعلنػػت كػػل مػػن اسػػبانيا كبريطانيػػا اهنمػػا سػػتعمبلف علػػى تشػػديد القػػو 
٤تادثػػات اجريػػت بػػُت رئيسػػي كزراء البلػػدين ُب لنػػدف . فقػػد اعلنػػت اٟتكومػػة الربيطانيػػة اهنػػا تسػػعى لزيػػادة االىتمػػاـ 
ٔتسػػػالة اللجػػػوء كا٢تجػػػرة اثنػػػاء قمػػػة االٖتػػػاد االكريب ُب مدينػػػة اشػػػبيلية االسػػػبانية ٟترمػػػاف مػػػن اٝتػػػتهم بػػػا١تتطرفُت مػػػن 

 .)2(١توضوعاالستفادة من ىذا ا

كقػػد اصػػػبحت مسػػالة ا٢تجػػػرة غػػَت القانونيػػػة مػػن القضػػػايا السػػاخنة ُب اكركبػػػا ُب االكنػػة االخػػػَتة ، خاصػػة مػػػع 
اسػػػتبلـ االحػػػزاب اليمنيػػػة السػػػلطة ُب عػػػدد مػػػن الػػػدكؿ االكربيػػػة مثػػػل ىولنػػػدا كفرنسػػػا كبريطانيػػػا ، حيػػػث نالػػػت ىػػػذه 

باسػبانيا ، كاتفػق الزعمػاء علػى اجػراءات ١تواجهػة ىػذه  القضية نصيب االسد ُب مناقشات القمة االخػَتة ُب اشػبيلية
الظػػاىرة مػػن بينهػػا القيػػاـ بػػدكريات مشػػًتكة علػػى اٟتػػدكد . كقػػد فشػػل رئػػيس الػػوزراء الربيطػػا٘ب تػػو٘ب بلػػَت ُب اٟتصػػوؿ 

 .)3(على دعم نظرائو االكربيُت ُب االقًتاح ا٠تاص بفرض عقوبات على الدكؿ اليت تفشل ُب منع هتريب ا١تهاجرين

كلػػذلك فقػػد ادخلػػت بريطانيػػا تعػػديبلت صػػارمة علػػى قػػػوانُت ا٢تجػػرة هتػػدؼ أب اٟتػػد مػػن دخػػوؿ ا١تزيػػد مػػػن 
ا١تهػػػػاجرين للػػػػببلد ، كقػػػػاؿ كزيػػػػر الداخليػػػػة الربيطػػػػا٘ب ديفيػػػػد ببلنكػػػػت ُب مقػػػػاؿ نشػػػػرتو صػػػػحيفة التػػػػاٯتز ، إف ىػػػػػذه 

ر اليهػػا علػػى اهنػػا تطبػػق بعضػػان مػػن اكثػػر التعػػديبلت ترمػػي إٔب تعزيػػز ثقػػة النػػاس ُب نظػػاـ اللجػػوء بربيطانيػػا كالػػيت ينظػػ
قػػوانُت ا٢تجػػرة تسػػاىبلن ُب اكربػػا . كٔتوجػػب ىػػذه التعػػديبلت سػػيحـر ا١تهػػاجركف الػػذين يقػػدموف طلبػػات ٞتػػوء داخػػل 
بريطانيػا مػػن أم دعػم اال ُب حالػػة تفسػَت كيفيػػة دخػو٢تم أب الػػببلد كسػبب عػػدـ تقػدٯتهم مثػػل ىػذه الطلبػػات ُب أم 

 .)4(يتعُت عليهم ايضا اثبات اف من حقهم اٟتصوؿ على اعانة اجتماعيةميناء اك مطار . كما س

كقد اعرب مسػئولو اٟتمايػة ُب ا١تفوضػية عػن قلقهػم مػن انػو ُب العصػر اٞتديػد للحػرب العا١تيػة علػى اإلرىػاب 
ئػُت ، اليت تركز فيهػا اٟتكومػات انتباىهػا علػى مسػائل االمػن الػداخلي ، سػيقل االىتمػاـ باالحتياجػات االمنيػة لبلج

كىم مػن بػُت اشػد النػاس معانػاة ُب العػآب ، اك با١تسػؤكلُت عػن ا١تسػاعدات الػذين ٭تػاكلوف تقػدٙب العػوف ٢تػم ، فضػبلن 
                                                           

)1 (a.net/news/america/ 15Junewww. aljazeer2001,18:12 GMT.    

)2 (www.aljazeera.net/news /europe/21may2002,12:23Gmt. 

)3 (www.aljazeera.net/news /europe/25June2002,23:21GMT. 

)4 ( www.aljazeera.net/news /europe/7october2002,10:04GMT. 

http://www.aljazeera.net/news/america/15June
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عػػػػػن ذلػػػػػك ، زادت عمليػػػػػات احتجػػػػػاز الطػػػػػا٤تُت ُب التمػػػػػاس اللجػػػػػوء ، كعمليػػػػػات التصػػػػػدم كاالعػػػػػًتاض الرٝتيػػػػػػة 
دكؿ لتػدابَت ا٢تجػرة كتػدابَت امنيػة اكثػر تشػددان ، الذين ينتقلوف من مكاف أب اخػر ، كتطبيػق عػدد مػن الػ لؤلشخاص

كُب ىػػذا ا١تنػػاخ القاسػػي ، تضػػررت بشػػدة الػػربامج ا٠تاصػػة بإعػػادة تػػوطُت اكثػػر البلجئػػُت معانػػاة ُب العػػآب ُب بلػػداف 
حلػوؿ دائمػة ٢تػػم ، كقػد ا٩تفضػت اعػػداد مثػل ىػذه الػػربامج  إل٬تػػادجديػد ، كىػي دعامػة رئيسػػية ُب برنػامج ا١تفوضػية 

 .)1(با١تائة 50تزيد على بنسبة 

 كانتقػػػػػػػػد كاتػػػػػػػػب بلجيكػػػػػػػػي بعنػػػػػػػػف ا١تفػػػػػػػػوض السػػػػػػػػامي لشػػػػػػػػؤكف البلجئػػػػػػػػُت السػػػػػػػػابق ركد لػػػػػػػػوبرس بسػػػػػػػػبب 
 دعمػػػػػػػػو لقضػػػػػػػػية البلجئػػػػػػػػُت ، كيقػػػػػػػػوؿ ىػػػػػػػػذا الكاتػػػػػػػػب بانػػػػػػػػو ىنػػػػػػػػاؾ سػػػػػػػػببُت يػػػػػػػػدفعاف البلجئػػػػػػػػُت أب الػػػػػػػػذىاب أب 

....اْب ك٬تػب عاية صحية ٣تانػان ، كر  اٟتصوؿ على مساكن كاغذية-2ارساء دعائم االسبلـ ، ك  -1اكركبا ،٫تا ((
 .)2(تصفية ا١تفوضية السامية لبلمم ا١تتحدة لشؤكف البلجئُت كذلك لتوفَت مستقبل اكثر اشراقان ألكركبا))

كاذا كانت الدكؿ قد استقرت على قبوؿ االجانب على اقليمها ، فاف ىذا ال يعػٍت اهنػا تقبػل ٚتيػع طػوائفهم 
اسػػتبعاد كػػل مػػن تػػرل اهنػػم يشػػكلوف خطػػران علػػى نظامهػػا -بػػل ك٬تػػب عليهػػا -ا دكف قيػػد اك شػػرط ، كا٪تػػا يكػػوف ٢تػػ

السياسػػػي اك االقتصػػػادم اك االجتمػػػاعي ، كاال كػػػاف ذلػػػك مػػػدخبلن لئلخػػػبلؿ بالنظػػػاـ االمػػػٍت للدكلػػػة كزعزعػػػة الثقػػػة 
اف ٘تنػع كػذلك داخل آّتمع ، فمن حق الدكلػة اف ٘تنػع آّػرمُت دكليػان مػن التسػلل أب اقليمهػا ، كمػا اف مػن حقهػا 

 .)3(ا١تسجلُت على قوائم اجرامية اك ا١تشهور عنهم االجراـ اك اكلئك ا١تطاردين دكليان 

كُب ىػذا الصػػدد يقػػوؿ د. صػػبلح الػػدين عػػامر ((تلعػػب االعتبػػارات ا١تتعلقػػة بػػامن الدكلػػة دكران ىامػػان ُب مسػػالة 
ٖتـو حو٢تم من االجانػب شػبهات التػورط دخوؿ االجانب أب اقليم الدكلة ، حيث ترفض الدكؿ السماح لكل من 

ُب اعماؿ مناىضة المن الدكلػة ، اك الػذين يشػًتكوف ُب عمليػات التهريػب اك االٕتػار غػَت ا١تشػركع ُب ا١تػواد ا١تخػدرة 
(()4(. 

 -الشرط الفاسخ للجوء في المعاىدات الدولة : -المطلب الثاني :
المػػن الػػوطٍت ، أم اف ، االلتزامػػات مػػا تقتضػػيو اعتبػػارات الدكلػػة ا١تلجػػأ اف تضػػع مػػن القيػػود كاف تفػػرض مػػن 

العػػاـ  بػػاألمنحتياطػػات ١تنػػع البلجػػئ الػػذم ارتضػػت كجػػوده علػػى اقليمهػػا مػػن ٦تارسػػة أم نشػػاط يضػػر إلتتخػػذ مػػن ا
 لدكلة ا١تلجأ اك يعد تدخبلن ُب سياساهتا .

                                                           

 كما بعدىا . 6، ص 2003،  133، رقم  4البلجئُت ، آّلد  ) ٣تلة البلجئوف ، ا١تفوضية السامية لشؤكف1(

 . 13) ا١تصدر السابق ، ص2(

 .43) د. عبد ا١تنعم زمـز ، مصدر سابق ، ص3(

 . 414، ص2003مقدمة لدراسة القانوف الدكٕب العاـ ،د. صبلح الدين عامر ، دار النهضة العربية ، القاىرة ،  )4(
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جػأ مػن زكايػة اعتبػارات االمػن الػوطٍت فقد نظمت االتفاقيات الدكلية ا١تختلفة التزامات البلجػئ ٕتػاه دكلػة ا١تل
 من خبلؿ عدد من القيود ا١تفركضة على حقوؽ كحريات البلجئُت .

علػى انػو يًتتػب ((علػى كػل الجػئ ازاء البلػد الػذم يوجػد فيػو كاجبػات  1951من اتفاقية  2فنصت ا١تادة /
ة فيػػػػو للمحافظػػػػة علػػػػى النظػػػػاـ تفػػػػرض عليػػػػو ، خصوصػػػػان ، اف ينصػػػػاع لقوانينػػػػو كأنظمتػػػػو كاف يتقيػػػػد بالتػػػػدابَت ا١تتخػػػػذ

 العاـ)).
 32ال يتضمن عقوبة تفرض على من ٮتالفها ، اال انػو ٯتكػن اف نسػتنتج مػن نػص ـ/ 2كيبلحظ اف نص ـ/

الػوطٍت اك النظػاـ العػاـ ، اال اف ىػذه ا١تػادة  بػاألمنتتعلػق  ألسػبابالعقوبة ا١تفركضػة كىػي الطػرد  1951من اتفاقية 
االثبػات علػى برائتػو لػدل اٞتهػات ا١تختصػة ، كمػا اكجبػت علػى دكلػة ا١تلجػأ مػنح  منحت البلجئ اٟتق ُب اف يقػدـ

 البلجئ مدة معقولة يسعى خبل٢تا للدخوؿ بصورة شرعية أب دكلة اخرل .
تضػػمُت االتفاقيػػة مثػػل ىػػذا الػػنص علػػى اعتبػػار انػػو يػػؤدم أب  1951اللجنػػة ا١تكلفػػة بصػػياغة اتفاقيػػة  كرأت

كفل لدكلة ا١تلجأ احملافظػة علػى أمنهػا كنظامهػا العػاـ ، كىػو يشػكل عامػل اطمئنػاف لدكلػة ا٠تركج باتفاقية متوازنة ، ت
 .)1(انساف عادم كأما١تلجأ على اف البلجئ سيمارس نشاطاتو  

كنصت االتفاقية علػى اف ٘تػنح كػل الػدكؿ ا١تتعاقػدة البلجئػُت ا١تقيمػُت بصػورة نظاميػة ُب اقليمهػا حػق اختيػار 
انظمة تطبق على االجانب عامة ُب نفػس  بأيةر ضمن اراضيها على اف يكوف ذلك مرىونان ٤تل اقامتهم كالتنقل اٟت

 . )2(الظركؼ
كما قررت االتفاقية اف عبارة (ُب نفس الظركؼ ) تعٍت ضمنيان اف على البلجػئ مػن اجػل التمتػع ْتػق مػا اف 

ما تلػػػك ا١تتعلقػػػة ٔتػػػدة أك شػػػركط كال سػػػي اٟتػػػقيسػػػتوُب كافػػػة ا١تتطلبػػػات الػػػيت تقضػػػي مػػػن الفػػػرد العػػػادم للتمتػػػع ّٔػػػذا 
 .  )3(ا١تكوث كاإلقامة لو ٓب يكن الجئان ، باستثناء تلك اليت ٖتوؿ طبيعتها دكف استيفاء البلجئ ٢تا

كقررت االتفاقية ايضا على انو ليس ُب أم من احكاـ ىذه االتفاقية ما ٯتنع دكلة متعاقػدة ُب زمػن اٟتػرب اك 
ا تعتػػػربه اساسػػػيان ال منهػػػا اف تتخػػػذ مؤقتػػػان مػػػن التػػػدابَت ْتػػػق شػػػخص معػػػُت مػػػُب غػػػَته مػػػن الظػػػركؼ االسػػػتثنائية مػػػن 

، ريثما يثبت لتلك الدكلة ، اف ىذا الشخص الجئ بالفعل كاف االبقاء على تلك التدابَت ضػركرم ُب حالتػو القومي
 .)4(لصاّب امنها القومي

زمػػت تاقليمهػػا بصػػورة نظاميػػة ، فالجػػود ُب كمػػا نظمػػت االتفاقيػػة كيفيػػة قيػػاـ دكلػػة ا١تلجػػأ بطػػرد البلجػػئ ا١تو 
الوطٍت اك النظػاـ العػاـ ، كاف ال ينفػذ ذلػك اال تطبيقػان  باألمناطراؼ االتفاقية بعدـ طرد البلجئ اال ألسباب تتعلق 

                                                           

)1(   UnDoc. E/Ac.32/5(E/1618). 

 . 1951من اتفاقية  26) ا١تادة 2(

 .من نفس االتفاقية 6) ا١تادة 3(

 .من نفس االتفاقية 9) ا١تادة 4(
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االجرائية اليت ينص عليها القانوف ، ك٬تب اف يسمح لبلجئ مػا ٓب تتطلػب خػبلؼ ذلػك  لؤلصوؿلقرار متخذ كفقان 
 .)1(براءتو إلثباتنات االقومي باف يقدـ بي باألمناسباب قاىرة تتصل 

االمن الوطٍت كالنظاـ ْتيث اعترب االستثناء الوحيػد الػذم نسػتطيع  العتباراتكبالتإب تتضح اال٫تية القصول 
 فيو دكلة ا١تلجأ طرد البلجئ ا١توجود ُب اقليمها بصورة نظامية .

كما اف ىذه االتفاقية كاف حظرت على دكلة ا١تلجأ طرد البلجئ أك رده أب حدكد االقليم الػيت تكػوف حياتػو 
اك حريتػػو مهػػددتُت ، إال إف االتفاقيػػة اباحػػت لدكلػػة ا١تلجػػػأ طػػرد البلجػػئ أك رده كذلػػك عنػػدما تتػػوافر دكاع معقولػػػة 

ٯتثػػل ، نظػػران لسػػبق صػػدكر حكػػم هنػػائي عليػػو الرتكابػػو  هالعتبػػار العتبػػاره خطػػران علػػى امػػن الدكلػػة الػػيت يوجػػد فيهػػا (اك 
 .  )2(جرمان استثنائي ا٠تطورة ، خطران على آّتمع
زمػػػػػت ىػػػػػذا االخػػػػػَت بػػػػػاحًتاـ القػػػػػوانُت تالتزامػػػػػات البلجػػػػػئ ، فال 1969كنظمػػػػػت االتفاقيػػػػػة االفريقيػػػػػة لسػػػػػنة 

 .)3(دؼ للمحافظة على النظاـ العاـا١تعموؿ ّٔا ُب البلد الذم يقيم فيو كاحًتاـ االجراءات اليت هت كاألحكاـ
الدكلػػػة  كأنظمػػػةالبلجػػػئ بػػػاحًتاـ قػػػوانُت  1994االتفاقيػػػة العربيػػػة  لتنظػػػيم اكضػػػاع البلجئػػػُت لسػػػنة  كألزمػػػت

 .)4(ا١تضيفة كاالمتثاؿ ألحكامها
فيمػػػا يتعلػػق ٔتعاملػػػة  1967كمػػا ٬تػػوز لدكلػػػة ا١تلجػػأ اال تلتػػػـز ٔتػػا نػػػص عليػػو اعػػػبلف اللجػػوء االقليمػػػي لسػػنة 

القػػػومي اك ْتمايػػػة السػػػكاف ، كمػػػا ُب حالػػػة تػػػدفق  بػػػاألمناسػػػباب قػػػاىرة تتصػػػل  تػػػوافرتجئػػػُت عػػػرب اٟتػػػدكد اذا البل
 .)5(ضخمة بإعداداالشخاص 

البلجئُت بعدـ ا١تشاركة ُب انشطة ىدامة ٦تػا يعػرض االمػن الػوطٍت لبلػد  1966مبادئ بانكوؾ لعاـ  كألزمت
 .)6(اللجوء للخطر

اللجػػػػوء ُب بعػػػػض  إلجػػػػراءاتا١تتحػػػػدة أب اف اسػػػػاءة اسػػػػتعماؿ االفػػػػراد  لؤلمػػػػمكمػػػػا اشػػػػارت اٞتمعيػػػػة العامػػػػة 
 .)7(ضاران ُب توفَت اٟتماية الفورية كالفعالة البلجئُت تأثَتاا١تناطق يؤدم أب تعرض نظاـ اللجوء للخطر ، كتؤثر 

اـ القػوانُت كال شك اف من أىم صور ىذه االساءة لنظػاـ اللجػوء تعػريض امػن بلػد ا١تلجػأ للخطػر كعػدـ احػًت 
ا١ترعيػػة فيػػو ، كالػػذم ينػػتج عنػػو بطبيعػػة اٟتػػاؿ رد فعػػل قػػد يكػػوف شػػديد مػػن جانػػب دكؿ ا١تلجػػأ ُب طػػرد اك  كاألنظمػػة

 ابعاد ىؤالء البلجئُت بدافع احملافظة على امن الدكلة كسبلمتها .

                                                           

 .من نفس االتفاقية 32ا١تادة ) 1(

 . 1951من اتفاقية  33ا١تادة ) 2(

 . 1969من االتفاقية االفريقية لسنة  3/1ا١تادة ) 3(

 . 1994عربية لسنة من االتفاقية ال 11ا١تادة ) 4(

 . 1967من اعبلف االمم ا١تتحدة للجوء االقليمي لسنة  3/2ا١تادة ) 5(

 .1966) من مبادئ بانكوؾ ا١تتعلقة ٔتعاملة البلجئُت اليت اعتمدهتا اللجنة القانونية االسيوية االفريقية لسنة 7البند () 6(

 .21/12/1995ُب  50/152، كالقرار  23/12/1994ُب  49/169 ، كالقرار 20/12/1993ُب  48/116قرارات اٞتمعية العامة ) 7(
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ؤالء اجػراء ادارم كيذىب الفقو الدكٕب أب اف ابعاد االجنيب ليس عقوبة توقعهػا الدكلػة علػى االجنػيب ، بػل ىػ
تتخػػػذه الدكلػػػة صػػػونان لبقائهػػػا . كىػػػو كاف كػػػاف حقػػػان مًتككػػػان لتقػػػدير الدكلػػػة ، فػػػاف ٦تارسػػػتو ينبغػػػي اال تنطػػػوم علػػػى 

 .)1(التعسف اك التجاكز
 :ةخاتمل

١توضػػوع ، البػػد لنػػا فيمػػا يلػػي مػػن تسػػطَت أبػػرز ا١تضػػامُت الػػيت ٢تػػذا اكإذ نصػػل إٔب هنايػػة ا١تطػػاؼ مػػن دراسػػتنا 
   -كالنتائج اليت ٘تخضت عنها : توصلنا ٢تا

فػػػالبلجئوف ىػػػم كليػػػدك الصػػػراعات التارٮتيػػػة كالسياسػػػية كاالقتصػػػادية كالدينيػػػة كااليدلوجيػػػة الػػػيت يًتتػػػب عليهػػػا 
ىركب الناس كاضطراىم ىجر مساكنهم كأكطاهنم . كسعى األفراد كاألسػر كاٞتماعػات لؤلمػاف كالطمأنينػة ُب الػببلد 

أك ا١تػوت ، كٮتػيم   مؤقت أك دائم ىو ا٠تشػية مػن االضػطهاد كالتعػذيب كالسػجن األجنبية سواء أكاف ذلك بشكل
على البلجئُت شعور كاحد كىو الضياع ا١تشوب بالصػدمة كاألٓب ، فلقػد خسػر البلجػئ ٦تتلكاتػو كبيتػو كعملػو كدكره 

ال تكػػاد ٗتلػػو منهػػا أيػػة ُب اٟتيػػاة كمكانتػػو االجتماعيػػة كلفتػػو كأىلػػو كأصػػدقائو كمشػػكلة البلجئػػُت عا١تيػػة النطػػاؽ ، إذ 
 منطقة أك قارة . 

كيتمتػػػع البلجػػػئ ُب دكلػػػة ا١تلجػػػأ بوضػػػع قػػػانو٘ب اجتهػػػدت العديػػػد مػػػن االتفاقيػػػات ُب توضػػػيح أبعػػػاده كتنظػػػيم 
 .  1951حدكده القانونية ، كُب مقدمة ىذه االتفاقيات ، اتفاقية األمم ا١تتحدة ا٠تاصة ٔتركز البلجئُت لعاـ 

   -ية فيما يلي :كتكمن أ٫تية ىذه االتفاق
 إهنا كضعت تعريفان عامان ١تفهـو البلجئ . -
حددت األبعاد األساسية ١تعاملة البلجػئ كخاصػة فيمػا يتعلػق بػاٟتقوؽ الػيت يتمتػع ّٔػا ككاجبػات البلجػئ ٕتػاه بلػد -

 اللجوء . 
 أشارت االتفاقية إٔب حق البلجئ ُب العمل ُب بلد اللجوء .-
ئق سفر خاصة لبلجئُت من قبل دكلة اللجػوء ، كذلػك لتسػهيل ٖتركػاهتم أك كنصت كذلك على مسألة إصدار كثا-

 عودهتم ُب حالة تنظيم برامج العودة الطوعية . 
كمػػػا أكػػػدت علػػػى الػػػدكؿ االعضػػػاء بالتعػػػاكف مػػػع ا١تفوضػػػية السػػػامية لشػػػؤكف البلجئػػػُت لتسػػػهيل مهامهػػػا ُب إ٬تػػػاد -

 اٟتلوؿ ١تشاكل البلجئُت ُب العآب . 
، ىػػو ٖتديػػد أك قصػػر تعاملهػػا مػػع البلجئػػُت  1951ا١تعوقػػات األساسػػية ُب اتفاقيػػة عػػاـ  كلقػػد كػػاف مػػن أىػػم

. إذ أف ا١تفوضية عندما أنشػأت كػاف العػآب  1951الذين نزحوا بسبب أحداث كقعت قبل األكؿ من كانوف الثا٘ب 

                                                           

 . 418د. صبلح الدين عامر ، مصدر سابق ، ص) 1(
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ع عنػػد تبػػٍت بركتوكػػوؿ جنيػػف ُب حينهػػا منشػػغبلن بتصػػفية ٥تلفػػات اٟتػػرب العا١تيػػة الثانيػػة . كقػػد ًب معاٞتػػة ىػػذا ا١توضػػو 
 .   1967لعاـ 

، أفضػل الطػرؽ ١تعاٞتػة حػاالت انعػداـ اٞتنسػية  1954كما حددت االتفاقية ا٠تاصة بعدٯتي اٞتنسػية لعػاـ 
كْتثػت اتفاقيػة اٟتػد ، ا١تهمػة لزيػادة إعػداد البلجئػُت ُب العآب كذلك على اعتبار أف انعداـ اٞتنسية يعترب من العوامػل

ُب كسػائل اٟتػد مػن ظػاىرة عػدٯتي اٞتنسػية ، كخاصػة عنػد الػوالدة عػن طريػق مػنح  1961اٞتنسػية لعػاـ من عدٯتي 
 اٞتنسية األطفاؿ عدٯتي اٞتنسية ُب البلد الذم يولدكف فيو .

   -كال بد أف نشَت إٔب أىم ا١تسائل اليت يتطلع إليها البلجئوف :

 اف ٢تم كألسرىم . احملافظة على حاجتهم كسبلمتهم كتوفَت اٟتماية كاألم-1
 التحرر من االضطهاد كاالمتهاف كمن معاملتو كمواطن من الدرجة الثانية . -2
 تأكيد ىويتو الشخصية كالثقافية . -3
 العمل على إعادة توطينو بشكل دائم ، أك تأمُت إعادتو إٔب موطنو بصورة أمينة . -4
 إعطائو الفرصة إلعادة بناء حياتو عمليان كنفسيان .-5
معاملتػػو علػػى إنػػو شػػخص يتمتػػع بقػػدرات كاحتياجػػات كلػػيس كبلجػػئ ضػػائع مبتػػذؿ ضػػمن إطػػار برنػػامج -6

 استقباؿ البلجئُت كإعادة توطينهم . 
 كمػػػػػػػن أجػػػػػػػل اٟتػػػػػػػد مػػػػػػػن مشػػػػػػػكلة البلجئػػػػػػػُت ، ال بػػػػػػػد مػػػػػػػن معاٞتػػػػػػػة األسػػػػػػػباب الػػػػػػػيت تػػػػػػػؤدم إٔب حػػػػػػػاالت 

علػى السػلطة داخػل دكؿ العػآب الثالػث، كمػا  النزكح كاللجوء ، حيث أف الكثَت من الجئ اليـو ىم ضػحايا الصػراع
أف النزاعػػات العرقيػػة ُب بػػبلد البلجئػػُت األصػػلية ىػػي أحػػد العوامػػل الػػيت تعمػػل علػػى إطالػػة فػػًتة بقػػاء البلجئػػُت خػػارج 
ىػػذه الػػببلد ، لػػذلك ٬تػػدر باٟتكومػػات كا١تؤسسػػات اإلنسػػانية أف تبػػادر لتحليػػل ىػػذا اٞتانػػب كتشػػجيع ىػػذه الػػدكؿ 

، ع االقتصادم كالسياسػي ٢تػذه الػدكؿالعرقية داخل أراضيها ، كتقدٙب ا١تساعدات لتحسُت الوض على حل النزاعات
 مع عدـ إغفاؿ العمل الدبلوماسي الدكٕب إل٬تاد حل منسق ٢تذه األزمات . 

 المقترحات 
العمل على تشجيع الدكؿ على االنضماـ إٔب االتفاقيات الدكلية ا٠تاصة بالبلجئُت ، كعلى األخص - )1

، كحث  1967ا٠تاصة بالبلجئُت كالربكتوكوؿ ا١تلحق باالتفاقية لعاـ  1951اقية األمم ا١تتحدة لعاـ اتف
 الدكؿ على استصدار تشريعات كطنية لتطبيق االتفاقية . 
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التشجيع على منح اللجوء لبلجئُت ، أم ضػماف تػوفَت األمػاف ٢تػم كٛتػايتهم مػن العػودة القسػرية إٔب بلػد - )2
 خوؼ من أف يتعرضوا فيو لبلضطهاد . يكوف لديهم مربر لل

 ضماف معاملة البلجئُت كفقان للمعايَت الدكلية ا١تعًتؼ ّٔا . - )3
ا١تسػػاعدة ُب إعػػادة إدمػػاج البلجئػػُت العائػػدين إٔب كطػػنهم كذلػػك مػػن خػػبلؿ تشػػجيع التنسػػيق بػػُت الػػدكؿ - )4

 ا١تعنية ُب ىذا آّاؿ .
تشػػجيع التعػػاكف بػػُت الػػدكؿ كا١تنظمػػات الدكليػػة اٟتكوميػػة كغػػَت اٟتكوميػػة مػػن أجػػل تػػوفَت اٟتمايػػة الدكليػػة - )5

 البلجئُت كالنازحُت . 
قيػػاـ الػػدكؿ بتقػػدٙب ا١تسػػاعدات كا١تسػػا٫تات الطوعيػػو للمفوضػػية السػػامية لشػػؤكف البلجئػػُت ١تسػػاعدهتا ُب - )6

 سانية .٘تويل نشاطاهتا كبرا٣تها كالقياـ بعملياهتا اإلن
 التأكيد على الطابع السلمي كاإلنسا٘ب لقضايا البلجئُت . - )7
كاألديػػػػاف كآّتمعػػػػات دكف التأكيػػػػد علػػػػى أف مشػػػػكلة اللجػػػػوء ذات طػػػػابع عػػػػا١تي ٘تػػػػس ٚتيػػػػع الثقافػػػػات - )8

 . استثناء
حػػػػػث الػػػػػدكؿ العربيػػػػػة علػػػػػى التعػػػػػاكف مػػػػػع مفوضػػػػػية األمػػػػػم ا١تتحػػػػػدة لشػػػػػؤكف البلجئػػػػػُت ، كاالنضػػػػػماـ إٔب - )9

كاالتفاقيػة العربيػة لتنظػيم أكضػاع البلجئػُت  1951الدكلية ا٠تاصة بػالبلجئُت ، كخاصػة اتفاقيػة االتفاقيات 
 .   1994لعاـ 

ف ك خاصػػة مػػا يتعلػػق ْتمايػػة االمػػن القػػومي  ضػػركرة التػػزاـ البلجئػػُت بقػػوانيُت ك انظمػػة الدكلػػة ا١تضػػيفة - )10
 لتلك الدكلة.

 المصادر و المراجع :

 الكتب:أ.

 . 2001_ القانوف الدكٕب ا٠تاص ، ا١تواطن كمركز االجانب ، د ابراىيم اٛتد ابراىيم ، دار النهضة العريبة ، القاىرة ،  )1
 .2004مـز ، دار النهضة العربية ، _  ا١تركز القانو٘ب لؤلجانب ُب القانوف ا١تقارف كالقانوف ا١تصرم ،د. عبد ا١تنعم ز  )2
 ، دار النهضة العربية ، القاىرة . 5، د. فؤاد عبد ا١تنعم رياض ، ط /  الوسيط ُب اٞتنسية كمركز االجانب_  )3
 د. برىاف أمر اهلل ، ، دار النهضة العربية ، القاىرة . ،_ حق اللجوء السياسي  )4
_ مػػػذكرة بشػػػأف اٟتمايػػػة الدكليػػػة لبلجئػػػُت قػػػدمها ا١تفػػػوض السػػػامي لشػػػؤكف البلجئػػػُت حقػػػوؽ اإلنسػػػاف ، آّلػػػد الثػػػا٘ب ،  )5

الوثػػائق العا١تيػػة كاإلقليميػػة ، إعػػداد ، د. ٤تمػػد شػػريف بسػػيو٘ب كآخػػركف ، دار العلػػم للمبليػػُت ، بػػَتكت ،  دراسػػات حػػوؿ
 .  1998،  2ط/
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 . 2003مقدمة لدراسة القانوف الدكٕب العاـ ،د. صبلح الدين عامر ، دار النهضة العربية ، القاىرة ، _  )6
 ب  المجبلت :

_ حالة البلجئوف ُب العآب ، برنامج عمل إنسا٘ب ، ا١تفوضية السامية لشؤكف البلجئوف ، مركػز األىػراـ للًتٚتػة كالنشػر ،  )1
 .  1998القاىرة ، 

_ حالػػة البلجئػػوف ُب العػػآب ، ٜتسػػوف عامػػان مػػن العمػػل اإلنسػػا٘ب ، ا١تفوضػػية السػػامية لشػػؤكف البلجئػػوف ، مركػػز األىػػراـ  )2
 . 2000قاىرة ، للًتٚتة كالنشر ، ال

، االستبعاد ، مىت ٯتكن  2001،  132، رقم  2_ ٣تلة البلجئوف ، ا١تفوضية السامية لشؤكف البلجئُت ، آّلد / )3
 استبعاد الشخص من اٟتماية . 

 . 2003،  133، رقم  4_ ٣تلة البلجئوف ، ا١تفوضية السامية لشؤكف البلجئُت ، آّلد  )4
 . االتفاقيات الدولية : ج

 كا٠تاصة بالبلجئُت .  1951قية األمم ا١تتحدة لسنة اتفا-1
 كا٠تاصة بالبلجئُت .  1969اتفاقية الوحدة األفريقية لسنة -2
 .  1967لسنة  1951الربكتوكوؿ ا١تلحق باتفاقية -3
 .  1950النظاـ األساسي للمفوضية السامية لشؤكف البلجئُت لسنة -4
 .  1954االتفاقية ا٠تاصة ٔتركز األشخاص عدٯتي اٞتنسية لسنة -5
 .  1961اتفاقية اٟتد من حاالت انعداـ اٞتنسية لعاـ -6
 كالربكتوكوؿ األكؿ ا١تلحق ّٔا .  1949اتفاقية جنيف الرابعة لسنة -7
 .  1948اإلعبلف العا١تي ٟتقوؽ اإلنساف لسنة -8
 .  1994لبلجئُت ُب الوطن العريب لسنة االتفاقية العربية لتنظيم أكضاع ا-9

 .  1945النظاـ األساسي حملكمة العدؿ الدكلية لسنة -10
 .  1969اتفاقية فينا لقانوف ا١تعاىدات لسنة -11
 .  1998ا١تبادئ التوجيهية ا٠تاصة بالنازحُت داخليان لسنة -12
 .  1992إعبلف القاىرة حوؿ ٛتاية البلجئُت كالنازحُت لعاـ -13
 .  1966مبادئ بانكوؾ ا١تتعلقة ٔتعاملة البلجئُت لعاـ -14

 ل. قرارات المنظمات الدولية . د

 اٞتمعية العامة لؤلمم ا١تتحدة ا٠تاصة بالبلجئُت . ك اعبلنات قرارات - )1
 .1967كانوف االكؿ 14) ُب 22-(د 2312اعبلف اٞتمعية العامة الذم ًب اعتماده بقرارىا رقم _  )2
 . 1967ا١تتحدة للملجأ االقليمي لسنة اعبلف االمم _  )3
 .1984كانوف االكؿ   10) ُب 3-الف (د 217ًب اعتماده بقرار اٞتمعية العامة لؤلمم ا١تتحدة ا١ترقم _  )4
 . 1967من اعبلف االمم ا١تتحدة للجوء االقليمي لسنة  3/2ا١تادة  _  )5
 .1966لجنة القانونية االسيوية االفريقية لسنة اعبلف مبادئ بانكوؾ ا١تتعلقة ٔتعاملة البلجئُت اليت اعتمدهتا ال_  )6
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، كالقػػػػػػػػرار  23/12/1994ُب  49/169، كالقػػػػػػػػرار  20/12/1993ُب  48/116قػػػػػػػػرارات اٞتمعيػػػػػػػػة العامػػػػػػػػة _   )7
 .21/12/1995ُب  50/152

 . .مواقع االنترني ىػ
(1)   www.amnestyusa.org/rigthsforall/asylum/ins/ins-09.htm1. 
(1)  www,amnestyusa.org/news/2002/uk07172002.htm1.  
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 انظٕرٌٍٍ انالجئٍٍ ٔالغ حزلٍت فً انًحهٍٍٍ ٔانفبػهٍٍٍ انجشائزٌت انظهطبث دٔر

 (َظبٍَتئ يمبربت أجم يٍ)
 

 انجشائز-انًذرطت انٕطٍُت انؼهٍب نهؼهٕو انظٍبطٍت -انذكخٕر: غزٌب حكٍى

  

 :يمذيت

اًح ًخٕ ٖٓ حُٔظؤًي إٔ ُِِ٘حػخص ٝحُلَٝد آػخٍ ٓيَٓس ٝطيحػ٤خص هط٤َس ٝرخُـش حُٔٞء, كبٗٚ 

٣يػٞ ح٠ُ حُ٘ي ك٤ٚ أٗخ ٓخ ٣ظَطذ ػ٤ِٜخ ٖٓ هٔخثَ اٗٔخ٤ٗش ٛٞ أهطَٛخ ػ٠ِ ح٬١٫م ٓٔخ ٫ 

 ٓٞؿخص ٖٓ ح٬ُؿج٤ٖ, ٧ٗٚ ُٔٞء حُلع ٣٘ظؾ 

ٝحُٜٔـ٣َٖ ٖٓ ى٣خٍْٛ ٝأ١ٝخْٜٗ ٝح٣ٌُٖ ٣ٜزلٕٞ كـؤس ٖٓ حٌُٔخٕ ح٤٤ِٛ٧ٖ ك٢ ١ْٜٝ٘ ا٠ُ  

 ٫ؿج٤ٖ ك٢ ًؼ٤َ ٖٓ ىٍٝ حُؼخُْ. 

حُٔطَٝكش ػ٠ِ حُٔـظٔغ  ٤٣ٍُٖٞٔ ك٢ حُؼخُْ ٖٓ أًؼَ حُٔ٘خًَ ٌُٜٝح طؼظزَ ه٤٠ش ح٬ُؿج٤ٖ ح 

ك٤غ إٔ ٛ٘خى أًؼَ ٖٓ ٓزؼش ٤٣٬ٖٓ ١ٍٞٓ ٫ؿت ك٢ حُؼخُْ ٣لظخؿٕٞ ح٠ُ  حُي٢ُٝ طؼو٤يح 

ٝحُويٓخص  ح٧ٖٓ ٝح٫ٓظوَحٍ ٝحُـٌحء ٣ُخىس ػٖ كخؿظْٜ ح٠ُ حَُػخ٣ش حُٜل٤ش ٝح٫ؿظٔخػ٤ش 

 ح٩ٗٔخ٤ٗش ح٧هَٟ. 

حُِٔطخص حُـِحث٣َش ٝحُلخػ٤ِٖ حُٔل٤٤ِٖ ك٢  ٌٙ حُٔيحهِش ا٠ُ ارَحُ ىٍٝ أٗ٘خ ٜٗيف ٖٓ ه٬ٍ ٛ 

طَه٤ش أٟٝخع ح٬ُؿج٤ٖ ح٤٣ٍُٖٞٔ ػ٠ِ حُـخٗز٤ٖ ح٫ؿظٔخػ٢ ٝح٫هظٜخى١ ٝػ٬هظٜٔخ رؼ٘خث٤ش 

ػ٬هش ح٬ُؿج٤ٖ    ط٤ِٔص  ك٢ حُٞهض ح١ٌُ  ح٫ٗيٓخؽ ٝحُ٘ؼٍٞ رخُـَرش ٝحُل٤ٖ٘ ا٠ُ ح١ُٖٞ ح٧ّ, ٝ 

ْٜ حُـي٣ي رخ٫ٗيٓخؽ ك٢ ط٤ًَزش حُٔـظٔغ حُـِحث١َ كْٜ ٫ ٣ِحُٕٞ رؼي ح٤٣ٍُٖٞٔ ك٢ ٓل٤ط

ح٬ٓ٩ّ ٝحُؼَٝرش,  ٣ؼخٕٗٞ حُىٝحؿ٤ش حُـَرش ٍؿْ ٝؿٞى ٍٝحر٢  هْٔ ٓ٘ٞحص ٖٓ حُِـٞء 

ٟق ا٠ُ ًُي ٓيٟ اكٔخّ حُ٘ؼذ حُـِحث١َ رلٔخ٤ٓش ح٧ُٓش ح٣ٍُٞٔش ٝطيحػ٤ظٜخ حُٞه٤ٔش 

  .حُظ٢ ٍرٔخ طيّٝ ُٔ٘ٞحص ٣ٞ١ِش ٖٓ حُِٖٓ

ُوي ٝؿي ح٫ُق ٖٓ ح٬ُؿج٤ٖ ح٤٣ٍُٖٞٔ ٖٓ حٌَُّ ٝ حُٔوخء ُيٟ حُٔـظٔغ حُـِحث١َ ك٤غ 

كظلض ُْٜ حرٞحد ر٤ٞص حُـِحث٤٣َٖ ػ٠ِ َٜٓػ٤ٜخ ٓٔخ ؿؼِْٜ ٣ـيٕٝ ٟخُظْٜ ػ٘ي حُؼخث٬ص 

حُـِحث٣َش ٖٓ كٖٔ ح٫ٓظوزخٍ ٝ كلخٝس حُظَك٤ذ ٟق ح٠ُ ٓخ طؼَٔ ػ٤ِٚ حُِٔطخص حُـِحث٣َش 

ٖٓ ٓٔخُش ح٬ُؿج٤ٖ ح٤٣ٍُٖٞٔ حُٔظٞحؿي٣ٖ ػ٠ِ طَحرٜخ ٖٓ ه٬ٍ  ر٘ظَس حًؼَ حٗٔخ٤ٗش

حُٔـٜٞىحص حُـزخٍس حُظ٢ ظَٜص ٬ٓٓلٜخ ػ٠ِ حٍٝ حُٞحهغ ٖٓ ه٬ٍ ٟٝغ ٓوططخص 

ػ٤ِٔش ُِظٌلَ رْٜ ػ٠ِ ؿَحٍ طٞك٤َ حَُػخ٣ش حُٜل٤ش ٝكظق َٓحًِ ح٣٫ٞحء ح٠ُ ؿخٗذ حُظٌلَ 

ٝكَس حُلٌٞٓش حُـِحث٣َش  ١ٞحهْ حُ٘ل٢ٔ ر٠لخ٣خ حُؼ٘ق هخٛش ح١٫لخٍ ٝ حُ٘ٔخء ك٤غ 

ٓظٌٞٗش ٖٓ حهٜخث٤٤ٖ ٗلٔخ٤٤ٖٗ ٝحؿظٔخػ٤٤ٖ ٖٓ حؿَ حُٔٔخػيس ك٢ حُؼ٬ؽ حُ٘ل٢ٔ ١٨ُلخٍ ٝ 

 حُ٘ٔخء ٟلخ٣خ ح٫ؿظٜخد ٝ حُؼ٘ق ك٢ حُلَد ح٣ٍُٞٔش 

طؼخُؾ ٌٛٙ حُٔيحهِش حُظيحر٤َ ٝح٤ُ٥خص حُظ٢ حطوٌص حُلٌٞٓش حُـِحث٣َش ح٠ُ طٞك٤َ حُٔ٘خم  

حُظٌلَ رآ٫ف ح٤٣ٍُٖٞٔ  ٬ٍ ؿِٔش ٖٓ حُظيحر٤َ ٝح٫ٜٓخٓخص حُؼخؿِش حَُح٤ٓش ا٠ُ حُٔ٘خٓذ ٖٓ ه

هٔٔش ٓ٘ٞحص َٛٝرخ ٖٓ حُلَٝد ٝ ح٧ُٓخص ٝحٌُٞحٍع  ح٣ٌُٖ أطٞح ا٠ُ حُـِحثَ ٌٓ٘ حًؼَ ٖٓ 

ك٢ ٌٛح ح٤ُٔخم ٓ٘ظٔش ح٤ٔ٤ٗٞ٤ُق رؤٕ ػيى ح١٧لخٍ ح٣ٌُٖ  ٝح٧ٟٝخع حُٔؤٓخ٣ٝش. ك٤غ أٗخٍص 

 ٤ِٕٓٞ ١لَ ١ٍٞٓ  ٤5.5َس ىحهَ ٝهخٍؽ ٣ٍٞٓخ ح٤ُّٞ هيّ ر٬ؽ ٣ؼ٤ٕ٘ٞ أٟٝخػخ هط

 اظٜخٍ ىٍٝ حُـِحثَ ك٢ حرَحُ حُلوٞم ح٧ٓخ٤ٓش ٬ُؿج٤ٖ ح٣ٍُٖٞٔ -
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حرَحُ ٜٓخّ حُٔظيه٤ِٖ حُٔل٤٤ِٖ ك٢ طَه٤ٚ ٝحهغ ح٬ُؿج٤ٖ ح٤٣ٍُٖٞٔ ك٢ حُـِحثَ ٖٓ   -

 ه٬ٍ ػ٤ِٔٚ ح٫ٗيٓخؽ ٝحُٔٔخػيحص طٞك٤َ كَٙ حُؼ٤ٖ ح٣ٌَُْ 

طؤػ٤َ ح٬ُؿج٤ٖ ح٤٣ٍُٖٞٔ ػ٠ِ حُـِحثَ حهظٜخى٣خ ٝحؿظٔخػ٤خ ٝػوخك٤خ ٖٓ ه٬ٍ ٗوَ  -

 طـَرش حُل٤خس ح٤٣ٍُٖٞٔ ٝٛوِٜخ ىحهَ ك٤خس حُـِحث٤٣َٖ ك٢ ًَ حُٔـخ٫ص. 

ٝحه٤َ حُوَٝؽ ٖٓ حُٔوظَكخص كٍٞ ٓٔظوزَ ح٬ُؿت ح١ٍُٞٔ ك٢ حُـِحثَ ح٫ٓي  -

 ح٩ٌٗخ٤ُش حُظ٢ طٔؼيْٛ ىحه٢ِ ح٠ُ ١َكٜخ

 انًذاخهتاشكبنٍت 
إ ح٫ٌٗخ٤ُش حُظ٢ طٔؼ٠ حُٔيحهِش ا٠ُ ١َكٜخ طظؼِن رٔٔؤُش ٛخٓش ٢ٛ حٕ ػيىح ٖٓ ح٬ُؿج٤ٖ   

ح٤٣ٍُٖٞٔ ك٢ حُؼخُْ ٝك٢ رؼٞ حُيٍٝ حُؼَر٤ش ًخُـِحثَ ك٢ حٍطلخع ٓٔظَٔ ٝػ٠ِ ٌٛح ح٫ٓخّ 

 ٣ٌٖٔ كَٜ ح٫ٌٗخ٤ُش ك٢ حُٔئحٍ حُظخ٢ُ ٤ًق حٓظطخػض حُِٔطخص حُـِحث٣َش ط٤٤َٔ ِٓق

٤ًٝق طؼخِٓض حُلٌٞٓش حُـِحث٣َش ٝٓ٘ظٔخص حُٔـظٔغ ؿج٤ٖ ح٤٣ٍُٖٞٔ ك٢ حُـِحثَ؟ ح٬ُ

 ٓخ ٢ٛ حُظيحر٤َ حُظ٢ حطوٌطٜخ ٠ُِٔخٕ حَُػخ٣شٝ حُٔي٢ٗ ٓغ حٟٝخع ح٬ُؿج٤ٖ ح٤٣ٍُٖٞٔ؟

ػٖ كخؿظْٜ ا٠ُ حُويٓخص حُظؼ٤ٔ٤ِش ٝح٫هظٜخى٣ش  ح٬ًُٔ ح٧ٖٓ ٝح٫ٓظوَحٍ ٝح٫ٗيٓخؽ ك٬٠ً ٝ

٤ًق أػَ ٛئ٫ء ح٬ُؿج٤ٖ رؼوخكظْٜ ػ٠ِ ك٤خس ٔـظٔغ حُـِحث١َ ٝحُ ٬ُٜٜٗخٍ ك٢ رٞطوش

 حُـِحث٤٣َٖ ؟

حٕ ٌٛٙ حُٔيحهِش طظطَم ح٠ُ ٟٝؼ٤ش ح٬ُؿج٤ٖ ح٤٣ٍُٖٞٔ ك٢ حُـِحثَ ٗظ٤ـش حُلَٝد  

خٍ ٝطيهَ حُلخػ٤٤ِٖ حُوظح٫ّ ك٢ ظَ حٓظَٔحٍ حُلَد ٝ ٝحُِ٘حػخص حُظ٢ ٣ؼ٤ٜ٘خ ١ْٜٝ٘

ٓش ح٣ٍُٞٔش ٝطل٣ِٜٞخ ٖٓ حُٓش ٣ٌٖٔ كِٜخ رطَم حُي٤٤ُٖٝ ك٢ طؼو٤ي ح٫ُح٫ه٤٤ٔ٤ِٖ ٝ

ح٤ُخرْ ٍٝرٔخ هي طِـ٢ ٓخ لَهش ٣ٍٞٓش هي طؤط٢ ػ٠ِ ح٫ه٠َ ٝىرِٞٓخ٤ٓش ٤ٓٝخ٤ٓش ح٠ُ ٓ

 ِٛق ػ٤ِٚ ٓ٘طوش حَُ٘م ح٢ٓٝ٫ ٖٓ حُو٣َطش حُؼخ٤ُٔش.

 انًحٕر الٔل: ٔضؼٍّ انالجئٍٍ انظٕرٌٍٍ فً انجشائز

إ ططٍٞ حُؼ٘ق ٝحُِ٘حػخص حُي٣ٞٓش ٝحُلَٝد حُٔيَٓس ك٢ ٣ٍٞٓخ, ٝطل٢٘ ظخَٛس حُلوَ 

ٝح٧َٓحٝ ُظَى١ ح٧ٟٝخع ح٫ٗٔخ٤ٗش ٝح٫هظٜخى٣ش ؿَحء حُلَد, اً  طويٍ ح٫كٜخث٤خص 

٤ِٓخٍحص ى٫ٍٝ ح٢ٌ٣َٓ ٣ُخىس ػ٠ِ حُؼوٞرخص ح٫هظٜخى٣ش حُٔلَٟٝش  10هٔخٍس ٣ٍٞٓخ د 

ٗؼٌٔض ٝرٌَ٘ ٓزخَٗ ػ٠ِ حُ٘ؼذ ح١ٍُٞٔ ك٤ٔخ أؿزَ ٌٓ٘ ح٣٫خّ ػ٠ِ حُ٘ظخّ حُوخثْ ٝ حُظ٢ ح

 ح٠ُٝ٫ ح٠ُ حُِ٘ٝف حُو١َٔ ٝحَُٜٝد. 
إ حٓظَٔحٍ حُؼ٤ِٔخص حُؼ٣ٌَٔش ٖٓ هزَ ٗظخّ حُوٞس حُِٔٔلش حُٔوظِلش ٝط٘ظ٤ْ ىحػٖ ٖٓ      

ؿٜش أهَٟ أؿزَ حُٔٞح٤٘١ٖ ح٤٣ٍُٖٞٔ ٝػخث٬طْٜ ػ٠ِ حُزلغ ػٖ حٓخًٖ ٝىٍٝ حٓ٘ش ٧ٗٚ 

خ ٓخ ٣ٌٕٞ هَحٍ حُلَحٍ ٖٓ حُوظَ ٝحُؼ٘ق ح٬ًُٔ ح٫ه٤َ ح١ٌُ ٣ظوٌٙ ح٬ُؿت ح١ٍُٞٔ ؿخُز

ٝػخثِظٚ ٍؿزٚ ٓ٘ٚ ك٢ طل٤ٖٔ حُٟٞؼ٤ش ح٤٘ٓ٧ش ٝح٫هظٜخى٣ش ٝح٫ؿظٔخػ٤ش كـخُز٤ش حُيٍٝ حُظ٢ 

كَ ا٤ُٜخ ح٬ُؿج٤ٖ ح٤٣ٍُٖٞٔ هيٓض رؼٞ حُويٓخص حُظ٢ ٓخُحُض ٗخهٜش ٝٓلزطش ك٢ رؼٞ 

َٓ ٓؼٜخ ػ٠ِ حُٔٔظٟٞ حُوخ٢ّٗٞٗ رطَم ٓظؼيىس.ح٧ك٤خٕ ٣ٝظْ حُظؼخ
1

 

ك٢ ٌٛٙ حُزِيحٕ ٣ظؼذ حُز٤٘ش حُظلظ٤ش ح٤٘١ُٞش ٝح٫ٟٝخع  إ ٝؿٞى ح٬ُؿج٤ٖ ح٤٣ٍُٖٞٔ

ح٫هظٜخى٣ش ٝحُويٓخص ح٧ٓخ٤ٓش كٜ٘خى طوخ٣ٍَ طئًي رٞؿٞى ٛؼٞرخص ٓظِح٣يس ٝ ٓؼويس ك٢ ًَ 

ظؼ٤ٔ٤ِش ٬ُؿج٤ٖ, ٌُٖٝ ح٫َٓ ٣وظِق ٖٓ ح٫ٍىٕ ُٝز٘خٕ ك٢ طوي٣ْ حَُػخ٣ش حُٜل٤ش ٝحُويٓخص حُ

                                                           
1 La loi 08-11 sur la condition des étrangers : mutations des règles juridiques, KERDOUN AZZOUZ 
(2012) Notes d’analyses et de synthèses.  
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ػ٘ي هيّٝ ح٤٣ٍُٖٞٔ ح٠ُ حُـِحثَ ٌٓ٘ ريح٣ش ح٫ُٓش ح٣ٍُٞٔش ريأ رخُظَك٤ذ حُلخٍ ح١ٌُ ِْٜٗٔ 

ك٤غ طٌلِض حُلٌٞٓش حُـِحث٣َش ٓل٤ِخ رخ٬ُؿج٤ٖ ح٤٣ٍُٖٞٔ  ٖٓ ه٬ٍ ح٫ٓظؼخٗش رويٓخص, 
1
 

َٟ اٟخكش ح٠ُ حكَحى حُٔـظٔغ حُـٔؼ٤خص ح٤٘١ُٞش ًخ٬ٍُٜ ح٫كَٔ حُـِحث١َ ٝ ح٤ُٜجخص ح٫ه

حُٔي٢ٗ ح١ٌُ ٓخػي ح٫ُٞس حٌُِٔل٤ٖ رٌٜٙ حُٜٔٔش كوي حطوٌص حُلٌٞٓش ؿِٔش ٖٓ حُوَحٍحص 

ٝحُظ٤ٛٞخص حُظ٢ طيهَ ك٢ ح١خٍ ح٣ـخى كٍِٞ حٗٔخ٤ٗش ٬ٓثٔش ُٟٞؼ٤ش ح٤٣ٍُٖٞٔ حُٔظٞحؿي٣ٖ 

خػ٢ حُٔ٘خٓذ رخُـِحثَ ريح٣ش ٖٓ طٞك٤َ ح٩هخٓش ح٬ُثوش طؼٌْ حُٔٔظٟٞ حُٔؼ٢٘٤ ٝح٫ؿظٔ

ُِلَى
2

. ٖٝٓ حُٔؼِّٞ حٕ حُـِحثَ طلُٞض ٌٓ٘ حٗي٫ع ح٫ُٓش ح٣ٍُٞٔش ح٠ُ ٝحكيس ٖٓ حرَُ 

حُزِيحٕ حُظ٢ ٣ل٠ِٜخ ح٬ُؿجٕٞ ح٣ٍُٕٞٔٞ َٛٝرخ ٖٓ ٗخٍ ح٫هظظخٍ حُظ٢ طؼَكٜخ حُز٬ى, ٝهخٛش 

ٟلخ٣خ رؼي طزوَ حك٬ْٜٓ ٍُِٞٛٞ ح٠ُ حُوخٍس ح٫ٍٝٝر٤ش كَكِش ٓللٞكش رخُٔٞص ٛٞ كظ٠ رخطٞ 

طـخٍ حُزَ٘.
 3

             

2015ٝهي رِؾ ػيى ح٬ُؿج٤ٖ ح٤٣ٍُٖٞٔ ك٢ حكٜخث٤خص ُٝحٍس حُيحه٤ِش حُـِحث٣َش ُٔ٘ٚ 
4
حٕ  

أًؼَ ٖٓ هٔٔش ٝهٕٔٔٞ حُق ٫ؿت ١ٍٞٓ ٝحَُهْ َٓٗق ٬ٍُطلخع ك٢ ح٫َٜٗ حُوخىٓش, 

كٔؼِٔخ كظلض ٣ٍٞٓخ ًحص ٣ّٞ حرٞحرٜخ ٝأك٠خٜٗخ ُِـِحث٤٣َٖ ك٢ ػٜي ٓئْٓ حُيُٝش حُلي٣ؼش 

ح٤ٓ٫َ ػزي حُوخىٍ ٝحٓظ٠خكظٚ رؼيٓخ طْ ٗل٤ٚ  ٖٓ هزَ ح٫ٓظؼٔخٍ حُل٢َٔٗ كبٕ ٍى حُـ٤َٔ 

ُ٘ؼذ حُـِحث١َ هي كخٕ ٝأٛزق حُٔٞح١ٖ حُـِحث١َ ٓؼظخىحً ٤ٓٞ٣خ ػ٠ِ ح١ٍُٞٔ ٖٓ ١َف ح

ٍإ٣ظٚ ٝح٫كظٌخى رخ٧هٞس ح٤٣ٍُٖٞٔ رؼيٓخ طًَٞح ًَ ٢ٗء ٖٓ ٍٝحثْٜ ٝ َٛرٞح ٖٓ حُٔٞص 

حُٔلظْ ح٠ُ رِيْٛ حُؼخ٢ٗ  رلٌْ حُؼ٬هش حُظخ٣ٍو٤ش حُظ٢ طـٔغ حُزِي٣ٖ ًل٤ِش رخٕ طٌٕٞ ُْٜ ٛٔخّ 

ٓش ح٣َُٔلش ك٢ ٌٛح حُظَف حُٜؼذ ح٫ٓظؼ٘خث٢ رخػظزخٍْٛ حهٞس أٓخٕ ٝطٞكَ ُْٜ ١َٝٗ ح٩هخ

 ٤ِٖٔٔٓ ٝطـْٜٔ ٍحرطٚ حُيّ ٝ حُي٣ٖ ٝحُظخ٣ٍن ٝحُل٠خٍس. 

حُق ٫ؿت  55ًٔخ ًًَٗخ ِٓلخ كوي رِؾ ػيى ح٤٣ٍُٖٞٔ ح٣ٌُٖ ىهِٞح حُـِحثَ رؤًؼَ ٖٓ ٝ

ـِحث٣َش, ُٓٞػ٤ٖ ػ٠ِ ٓوظِق ٣٫ٝخص حُزِي كٔذ ٓخ ً٘لض ػٖ ُٝحٍٙ حُظ٠خٖٓ ٝح٧َٓس حُ

ٌٝٛح طؤ٤ًيح ُِوَحٍحص ح٤ُٔخى٣ش حُظ٢ حٛيٍٛخ حَُث٤ْ حُـِحث١َ ػزي حُؼ٣ِِ رٞطل٤ِوش ك٢ 

طؼ٤ِٔخطٚ ح٠ُ حُلٌٞٓش ُؼيّ حُظؼَٝ ٬ُؿج٤ٖ ح٤٣ٍُٖٞٔ حٝ ١َىْٛ رَ حػط٠ ٖٓ ح٫ٝحَٓ 

حُؼ٤ِٔش رٞؿٞد حُظٌلَ حُظخّ رٌَ ح٬ُؿج٤ٖ ٝط٤َٜٔ ػ٤ِٔش حىٓخؿْٜ ٝكظق حرٞحد حُٔيحٍّ 

ٝحَُػخ٣ش حُٜل٤ش ٝ حُ٘ل٤ٔش ٌٝٛح ٓٔخ ؿؼَ ٛئ٫ء ٣ٔخٍٕٓٞ ك٤خطْٜ رٍٜٞس ػخى٣ش  ٝح٣٫ٞحء

َٜٝٓ ػ٤ِٔش حٗيٓخؿْٜ ػ٠ِ ؿ٤َ  ح٬ُؿج٤ٖ ح٫كخٍهش ك٢ حُٔـظٔغ حُـِحث١َ رلٌْ حُِـش ٝحُي٣ٖ 

 ٝحُظوخ٤ُي حُٔ٘ظًَش.

خص كٌخٗض حُـِحثَ حُيُٝش حُٞك٤يس ك٢ ٗٔخٍ حُوخٍس ح٧ك٣َو٤ش حُٔزخهش ٫كظٞحء طيكن ٓٞؿ

ح٬ُؿج٤ٖ ح٤٣ٍُٖٞٔ ػ٠ِ حػظزخٍ إٔ أٍح٤ٟٜخ ٓلظٞكش ُْٜ ٝحُيهٍٞ ا٤ُٜخ ٫ ٣طِذ حؿَحءحص 

ٓؼويس ٫ٝ ٣ظْ حُظ٤٤٠ن ػ٤ِْٜ ٖٓ ١َف ح٧ؿِٜس ح٤٘ٓ٧ش حُـِحث٣َش, ػ٠ِ ؿَحٍ حُيٍٝ 

 ح٫ٍٝٝر٤ش.

إ حُـِحثَ ح٤ُّٞ ػ٠ِ ؿَحٍ رِيحٕ كٞٝ حُٔظ٢ٓٞ ًٗٔٞؽ ؿي٣يح ك٢ ٤ٓيحٕ حُٜـَس, 

لي٣ؼش حُظ٢ ٣طِن ػ٤ِٜخ رخَُر٤غ حُؼَر٢ رٔؼ٤ش ح٫ُٓش ح٤ُٔخ٤ٓش ٝح٫هظٜخى٣ش كخ٧ُٓخص حُ

                                                           
  .2014جثنفً  12، تلجثلٌة تلسورٌة فً تلجزتبر تلصثدر بتثرٌخ الٌومٌة الجزائرٌةجرٌدة النهار   1

2 Migration and Development: How Much do we Know about it in Algeria, LABDELAOUI HOUCINE, 
2013, the Red Sea Press.  

 .89تلحمٌد وتلً، مطبعة تلنشر تلمؽربٌة تلدتر تلبٌضثء ،ص، تلدكتور عبد اشكالٌة اللجوء على الصعٌدٌن العربً و الدولً: 3
: وزارة الداخلٌة الجزائرٌة 4 ًّ  http//WW.MIA: تلموقع تاللكترونً تلرسم



 تركيب-م، جبهعة أديبهبى14/5/2016-13 األحببث العلوية احملكوة املشبركة يف املؤمتر العلوي الدويل األول: الالجئوى السوريوى بني الواقع واملأهول

822 
 

ٝح٫ؿظٔخػ٤ش ٝح٤٘ٓ٧ش ك٢ رِيحٕ حَُ٘م ح٢ٓٝ٫ ٝػ٠ِ ٝؿٚ حُوٜٞٙ ٣ٍٞٓخ, ؿؼِض 

حُـِحثَ طؼَف ٌٛٙ  حُٔٞؿخص ٖٓ طيكن ح٬ُؿج٤ٖ ح٤٣ٍُٖٞٔ ػٖ ٣َ١ن كًَش حُٜـَس ٗلٞ 

٤خ هي ػَف أًؼَ ٖٓ ػٍٞس ًخٕ ُٜخ ح٧ػَ ػ٠ِ كًَش حُـِحثَ ٌٛح حُزِي حُٞحهغ ك٢ ٗٔخٍ حك٣َو

طظٔظغ ح٤ُّٞ رخُٞٓخثَ ح٬ُٔثٔش ًحص حً حٌُٔخٕ, كخُـِحثَ حُظ٢ ُْ طِٜ٘ٔخ حٓٞحؽ حَُر٤غ حُؼَر٢ 

طظٞكَ ٖٓ ط٬٤ٜٔص حُِٜش رخُٔٞحٍى حُطخه٣ٞش ٝ رخطض حُزِي حًؼَ ؿخًر٤ش ٬ُؿج٤ٖ ح٤٣ٍُٖٞٔ ُٔخ 

 طؼِن رخ٧هٞس ح٤٣ٍُٖٞٔ. َٝٓٝٗش ك٢ حُٔـخٍ حُوخ٢ٗٞٗ هخٛش حًح

ٌٌٝٛح َٟٗ حٕ ٟٝغ ح٬ُؿت ح١ٍُٞٔ رٞؿٚ ػخّ ريء ٣ظلٖٔ طي٣ٍـ٤خ ٖٓ ه٬ٍ حُظيحر٤َ حُظ٢ 

حطوٌطٜخ حُـٜخص ح٤َُٔٓش ٖٓ طٌخكَ حؿظٔخػ٢ ٝط٠خٖٓ ٗؼز٢ ٝحٓغ ك٢ حكظ٠خٕ ٛئ٫ء 

وش ح٤٣ٍُٖٞٔ كخٛزق ٛئ٫ء ٣ظٔظؼٕٞ رخُٔٔخٝحس ٓغ حُٔٞح٤٘١ٖ ٫ٕ حُل٣َخص حُؼخٓش طزو٠ ٤ُٜ

رخ٩ٗٔخٕ ٝطَطز٢ رٚ حٗط٬هخ ٖٓ حٕ ؿ٤ٔغ حُ٘خّ ٣ُٞيٕٝ حكَحٍح ٓظٔخ٤٣ٖٝ ك٢ حٌَُحٓش 

ٝحُلوٞم ٝػ٠ِ حٕ ٌَُ حُ٘خّ كن حُظٔظغ رٌخكش حُلوٞم ٝ حُل٣َخص ىٕٝ ط٤٤ِٔ
1
  

ٖٝٓ ح٥ػخٍ حُظ٢ طظًَٜخ ٌٛٙ طيكوخص ح٬ُؿج٤ٖ ح٤٣ٍُٖٞٔ ػ٠ِ حُـِحثَ ػي٣يس ٛ٘خى ػ٬ٓظخٕ  

طؼي ٌٛٙ حُلًَخص ُٓ٘ٔٞش ؿِث٤خ رخ٧ىٝحص  ٔخ روٞس, كزخىة ١ً ريء, آ٤ٗظخٕ ٣ظْ حُ٘ؼٍٞ رٜ

حُي٤ُٝش حُظ٢ طٌٕٞ ك٢ حؿِذ ح٫ك٤خٕ ؿ٤َ ٗخؿلش رخُ٘ٔزش ُِ٘٘خ١خص ح٫ٓظؼـخ٤ُش رٔخ ك٢ ًُي 

كٔخ٣ش حُلوٞم ح٧ٓخ٤ٓش ُ٪ٗٔخٕ,ـ ٝػخ٤ٗخ ٖٓ ٝحؿذ حُِٔطخص حُـِحث٣َش ٟٔخٕ حُل٤خس 

ح٬ُؿج٤ٖ ػزَ حطوخً حؿَحءحص َٓٗش طٔظـ٤ذ ٬ُكظ٤خؿخص ح٣ٌَُٔش ٝح٫هخٓش حُٔ٘خٓزش ُٜئ٫ء 

ٖٓ حُٟٞغ حُوخ٢ٗٞٗ ٬ُؿت  ح٧ٓخ٤ٓش ُٜئ٫ء ح٬ُؿج٤ٖ  ٖٓ ه٬ٍ طَه٤ش ٝحهؼْٜ حُٔؼخٕ ريح٣ش 

ح١ٍُٞٔ ٍَٓٝح رٔيٟ حٗٔـخّ حُظ٣َ٘ؼخص حُـِحث٣َش حُٔظؼِوش رخ٬ُؿج٤ٖ ح٤٣ٍُٖٞٔ ٓغ حُوخٕٗٞ 

ػ٠ِ حَُؿْ ٖٓ ٛؼٞرش ح٫ٗيٓخؽ رخُُٜٔٞش حُٔ٘ظظَس  حُي٢ُٝ ٬ُؿج٤ٖ ح١ٌُ ٣ٌٖٔ حٕ ٣ظٔظغ رٜخ

 .ًلن حُِـٞء ٝح٩هخٓش حُيحثٔش
2
 

حٕ حُـِحثَ ١خُٔخ حٗظٜـض ٤ٓخٓش حٗٔخ٤ٗش ك٤خٍ حهخٓش ح٬ُؿج٤ٖ ح٤٣ٍُٖٞٔ , ٝرخػظوخى١ حٕ 

ٛ٘خى حٌُؼ٤َ ٖٓ حُٔٔخثَ ح٫ٓخ٤ٓش حُظ٢ ٣ـذ حهٌٛخ رؼ٤ٖ ح٫ػظزخٍ حٕ حُـِحثَ ُْ طوْ ك٢ ٣ٞٓخ 

ٓخ ٌٝٓ٘ ح٫ُٓش ح٣ٍُٞٔش هخٛش رظـ٤ٔغ ح٬ُؿج٤ٖ ح٤٣ٍُٖٞٔ ػ٘ي ىهُْٜٞ ح٠ُ حُـِحثَ ك٢ 

هخٛش رخ٬ُؿج٤ٖ ٝ ػُِْٜ ػٖ حُٔـظٔغ ًٔخ ٣ـ١َ ػخىس ك٢ حُؼي٣ي ٖٓ حُيٍٝ ٓؼٌَٔحص 

ح٫هَٟ رَ ِٜٓض ػ٤ِْٜ ػ٤ِٔش ح٫ٗيٓخؽ ك٢ ح٤ُٔ٘ؾ ح٫ؿظٔخػ٢ ٝ ح٫هظٜخى١ ُْٝ ط٠غ أ١ 

ه٤ٞى هخ٤ٗٞٗش  حٝ حؿَحث٤ش ػ٠ِ ط٘و٬طْٜ ٝحٗظ٘خٍْٛ ٝ طُٞػْٜ ػزَ ًخكش ٣٫ٝخص ح١ُٖٞ ٝؿؼِض 

 ًخَٓ حُظَحد حُـِحث١َ. ُْٜ حُل٣َش ك٢ ح٫هخٓش ك٢ 

حُظلي٣خص ح٤٘١ُٞش ٝح٫ٓظَٔحٍ ك٢ طٞك٤َ ٬ًٓ آٖٓ ٤٣ٍُِٖٞٔ,  شٓٞحؿٜحًح ٓخ حٍحىص حُـِحثَ ٝ

 شػـِىكغ ك٢  شكَٛ ٕٞك٢ ح٤ُٔخى٣ٖ حُظ٣ٞٔ٘ش ك٤غ ٣ٔؼِ ؼ٤ِٔش حىٓخؿْٜاػطخء ح٣ُٞٝ٧ش ُ

ػ٠ِ كي ٤٣ٍٖ ح٤ُٓٞٔؼٞى رخُ٘لغ ػ٠ِ حُٔـظٔغ حُـِحث١َ ٝح٬ُؿج٤ٖ ح١ٌُ حُظ٤ٔ٘ش ح٤٘١ُٞش 

خٌُؼ٤َ ٖٓ ح٬ُؿج٤ٖ رٝ ٌٛح كؼ٬ ٓخ ىكغ  ,ح٫هظٜخى حُـِحث١َٖٓ ط٣ٞ٘غ ٜٓخىٍ ٓٞحء ٣ٝؼُِ 

ح٤٣ٍُٖٞٔ ح٠ُ طؤ٤ْٓ حًَُ٘خص  ٝطؼز٤ض ؿٌٍْٝٛ, ٝحٓظطخػٞح حٕ ٣ِٜٔٞح حُـِحث٤٣َٖ ػ٠ِ 

 ٌُٖٝ حٌُؼ٤َ  ح٣ٌُٖ هيٓٞح ٖٓ رِيْٛ ك٢ حُٔ٘ٞحص ح٧ه٤َس كِٔٞح ٓؼْٜكذ حُؼَٔ ٝحُٔؼخرَس, 

ٗخٛيحطْٜ ٝكَكْٜ ٝهلٞح حٓخّ حُٔٔخؿي ٝػ٠ِ ح٧ٍٛلش ُِظٍٔٞ ُْٝ ٣ـيٝح ك٢ ٓوخء 

                                                           
 .07،تلدكتور فإتد شبثط ،منشورتت جثمعة دمشق سورٌث ، ص المركز القانونً لألجانب فً سورٌا: 1

2 Tensions Between the refugee concept and the IDP debate, MICHEL BARUTCISKI, Forced Migration 
Review 3 (19989), P.13.  
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حُـِحث٤٣َٖ
1
ٓزٍَح ٬ُٓظؼٔخٍ ك٢ ٓي ح٤ُي رَ ٓخٍػٞح ح٠ُ حٗـخُ حُٔ٘خ٣ٍغ حُوخٛش ٝطل٤َٜ  

 هٞص ٣ْٜٞٓ رؼَم ؿز٤ْٜ٘. 

ٌٌٝٛح حٓظطخع حُٔٞح١ٖ حُـِحث١َ حٕ ٣ٔظل٤ي ٖٓ حُٜ٘خػخص حُظو٤ِي٣ش ح٣ٍُٞٔش ٤٘٣ٝي 

كِذ ح٣ٍُٞٔش  شٓي٣٘رخُويٓخص حُظـخ٣ٍش حُظ٢ ٣ويٜٓخ ح١ٍُٞٔ كزخثغ ح٧ؿزخٕ ٝح٫ُزخٕ حُوخىّ ٖٓ 

أٛزق ٓؼَٝكخ ك٢ ٝهض ٝؿ٤ِ ك٢ حُٔـظٔغ حُـِحث١َ, حٛزق ٣٘خكْ أٛلخد ٌٛٙ حُٜٔ٘ش ٖٓ 

ٔخًؽ ح٣ٍُٞٔش حُظ٢ ًظذ ُٜخ حُ٘ـخف ك٢ حُـِحثَ هي ٗخُض ح٫كظَحّ ٝرخطض هيٝس حُـِحث٤٣َٖ, كخُ٘

 ُِـِحث٤٣َٖ ك٢ كذ حُؼَٔ ٝحُٔؼخرَس. 

, ا٫ أْٜٗ ٣ل٠ٕٞ خحؿظٔخػ٤ٍٝؿْ رؼٞ حُٜؼٞرخص حُظ٢ طؼٞم ػ٤ِٔٚ حٗيٓخؽ ح٤٣ٍُٖٞٔ 

ك٤غ  زَ حُـِحث٤٣َٖ ح٠ُ ؿخٗذ طٔخَٛ حُِٔطخص ح٤َُٔٓش ك٢ حُظؼخَٓ ٓؼْٜ,هٖٓ رخُظ٠خٖٓ 

ٝكَص ُْٜ َٓحًِ ح٣٩ٞحء حُظ٢ طللع ًَحٓظْٜ, ٓغ ٟٔخٕ حُظؼ٤ِْ حُٔـخ٢ٗ ُـ٤ٔغ ح١٫لخٍ 

 ٓخٛٔض ك٤ٚٝٛٞ ٓخ ك٢ ًَ ح١٫ٞحٍ ريح٣ش ٖٓ حُظؼ٤ِْ ح٫ٓخ٢ٓ ح٠ُ حُـخٓؼش, ح٤٣ٍُٖٞٔ 

رظ٣ُٞغ حُٔٔظِِٓخص  هخٓض٢ ظحُٓ٘ظٔخص حُٔـظٔغ حُٔي٢ٗ ٝ ح٬ٍُٜ ح٫كَٔ حُـِحث١َ 

,ٝرخَُؿْ ٖٓ ًَ ٓخ ٓزن خٍ ح٬ُؿج٤ٖ ح٤٣ٍُٖٞٔ حُوخ٤٘١ٖ ٓغ ػخثِظْٜ حُٔي٤ٍٓش ػ٠ِ ح١٫ل

ًُي كخٕ ح٬ُؿج٤ٖ ح٤٣ٍُٖٞٔ ٣ظِوٕٞ ٓؼخ٬ٓص ؿ٤يس ٝ ٓٔخػيحص ٓظؼيىس ٖٓ ١َف حُـٔؼ٤خص 

حُو٣َ٤ش ٝ ٓ٘ظٔخص حُٔـظٔغ حُٔي٢ٗ ك٢ حُٔ٘خٓزخص حُوخٛش ًَٜ٘ ٠ٍٓخٕ ح٣ٌَُْ ٝ حُيهٍٞ 

 حُٔي٢ٍٓ ٝ ح٫ػ٤خى حُي٤٘٣ش.

 نزبًَ: يظبًْبث انظهطت انجشائزٌت فً حزلٍت ٔضؼٍت انالجئٍٍ انظٕرٌٍٍانًحٕر ا

ٖٓ ه٬ٍ حُـٜخص ك٢ حُظٌلَ رخ٬ُؿج٤ٖ ح٤٣ٍُٖٞٔ  حٓظ٤ِٔ حُوي ُؼزض حُِٔطش حُـِحث٣َش ىٍٝ 

 رٔٔؤُش ح٬ُؿج٤ٖظٌلَ رخُ ح٤َُٔٓش ٝ حُٔٔؼ٤ِٖ حُٔل٤٤ِٖ ُِٔ٘ظٔخص حُل٤ٌٓٞش ٝؿ٤َ حُل٤ٌٓٞش

رٌٍ ٓـٜٞىحص ًز٤َس   ح١ٌُحُـِحث١َ ح٤٣ٍُٖٞٔ ريح٣ش رؤْٛ ٣َٗي حؿظٔخػ٢ ح٬ٍُٜ ح٫كَٔ 

ك٢ حُظٌلَ رظِز٤ش حكظ٤خؿخص ح٬ُؿج٤ٖ ٝ طٞك٤َ ًَ حٓزخد حَُحكش ٝح٫هخٓش ُ٪هٞس ح٤٣ٍُٖٞٔ 

حُظِحّ حُيٍٝ حُـِحث٣َش رٌَ ٓٔئ٤ُٝخطٜخ طـخٙ ٌٛٙ ٌٝٛح حٕ ىٍ ػ٠ِ ٢ٗء حٗٔخ ٣يٍ ػٖ ٓيٟ 

 هٞحػي حُوخٕٗٞ حُـِحث١َحُظ٢ طظٜق رٜخ حُوٞح٤ٖٗ حُظ٘ظ٤ٔ٤ش رخ٫ػظٔخى ػ٠ِ  ٜ٘شحُح٣َُ٘لش 

ٌٓخٗش حَُٔٓٞهش  حُٔٔظ٘ز٢ ٖٓ حٍُٔٞٝع حُؼوخك٢ حُؼظ٤ي ح١ٌُ ٣ٔ٘ق ٬ُؿج٤ٖ ك٢ ٓـخٍ ح٫ٗٔخ٢ٗ 

٣ٝؼظزَ اًَحّ ح٬ُؿت ك٢ حُؼوخكش حُـِحث٣َش ٝحؿذ ٓويّ ٓؼِٔخ ٣يٍ ػ٠ِ ًُي ح٧ىٝحص حُوخ٤ٗٞٗش 

,ؿترلٔخ٣ٚ ح٬ُ حُي٤ُٝش 
2
ػ٠ِ ؿِٔش ٖٓ ح٫طلخه٤خص حُي٤ُٝش ٌٝٛح ٓخ ىكغ رخُـِحثَ ػ٠ِ حُظٞه٤غ  

 ٜٛٔخ ٓخ ٢ِ٣:أ

 .1963ٛيهض ػ٤ِٚ حُـِحثَ ٓ٘ش  يرٟٞغ ٫ؿج٤ٖ ٝهحُٔظؼِوش  1951حطلخه٤ش ؿ٤٘ق ُٔ٘ش  * 

حطلخه٤ش ح٧ْٓ  رَٝطًٍٞٞ ٌٓخكلش ط٣َٜذ حُٜٔخؿ٣َٖ ػٖ ٣َ١ن حُزَ ٝحُزلَ ٝحُـٞ حٌَُٔٔ  * 

٣ّٞ  418- 3حُٔظليس ٌُٔخكلش ؿ٣َٔش حُٔ٘ظٔش ػزَ ح١ُٖٞ ٛي٣وش ػ٢ِ رَّٔٓٞ حَُث٢ٔ٤ ٍهْ 

 .1963ٗٞكٔزَ  9

 أٗظٔش 1990ٖٓ ٓ٘ش ْ حُٜٔـ٣َٖ ٝأكَحى ػخثِظٜ حطلخه٤ش ح٧ْٓ حُٔظليس ُلٔخ٣ش حُؼٔخٍ  * 

 .2005حُـِحثَ ٓ٘ش 

 ح٣ٌَُٔش  حُل٤خس َرٔخ ٣ٌل رلٔخ٣ش هخ٤ٗٞٗش ٝط٘ظ٤ٔ٤ش ٝحٓؼشؿت ٣ظٔظغ ح٬ُ ٌٛح ح٠ُٔٔخٍٝك٢  

ُل٤ش ٨ُظ٣ٞٔ٘ش حُح٫ٛيحف  2015ٌُٜٝح طز٘ض حُـِحثَ ٓ٘ش  ,٬ُؿج٤ٖ ٓظٞحؿي٣ٖ ك٢ حُـِحثَ

                                                           
 . تلجزتبر12/04/2016جرٌدة تلخبر تلٌومٌة، وتبل حمزة تلعدد تلصثدر بتثرٌخ  1

2 Les étrangers en Algérie, ZGHBIB HOCINE, (2014) Revue NAQD (Migrants Migrance, N26/27).  
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طَه٤ش ٝ,٤ٔغ ِٓظِٓش رٌُي رخُلي ح٧ى٠ٗ ٖٓ طـخُٝ حُلوَ ٝحُـٞع ٟٝٔخٕ طؼ٤ِْ حرظيحث٢ ُِـ

 .ٟٝغ َٗحًش ػخ٤ُٔش ُِظ٤ٔ٘ش شٓٔظي٣ٔ حُٔٔخٝحس ر٤ٖ حُـ٤ٖٔ٘ ٝحٓظو٤ُ٬ش حُ٘ٔخء ٟٝٔخٕ ر٤جش

٤ٓٔخ ٫ ,٣ٝيهَ حُؼي٣ي ٖٓ حُلخػ٤٤ِٖ حُظخرؼ٤٤ٖ ُِيُٝش ك٢ ٓـخٍ ط٤َٔ طيكوخص ٬ُؿج٤ٖ ح٤٣ٍُٖٞٔ 

كَٜ حْٛ ٌٛٙ  , ٣ٌٖٔح٬ُؿج٤ٖ ٖٓ أؿَ حُظٌلَ رخُـٞحٗذ حُظ٘ظ٤ٔ٤ش ٝح٩ىح٣ٍش ٝاهخٓش ٛئ٫ء 

 حُـٜخص ك٤ٔخ ٢ِ٣:

 أٔل: ٔسارة شإٌٔ انخبرجٍت 

طؼي ُٝحٍس ٗئٕٝ حُوخٍؿ٤ش كخػَ ْٜٓ ك٢ ٓـخٍ ٓؼخُـش ِٓلخص ٫ؿج٤ٖ ٤٣ٍٖٞٓ حُٔظؼِوش  

رٔٔخثَ حَُٔطزطش رخُٟٞؼ٤ش حُوخ٤ٗٞٗش ٬ُؿج٤ٖ ٝٓظخرؼش ط٤َٔ طؤ٤َٗحص حُيهٍٞ ػ٠ِ حُظَحد 

رخ٫ػظَحف رٜلش ح١ٌُ ٟٝغ ٖٓ حُلٔخ٣ش حُوخ٤ٗٞٗش ح٢٘١ُٞ ٝىٍحٓش حُِٔلخص حُٔظؼوِش 

 .1951ٟٖٝٔ ططز٤ن حطلخه٤ش ؿ٤٘ق ك٢ ٓ٘ش  ٝح٩ىح٣ٍش ٬ُؿج٤ٖ 

 ربٍَب: ٔسارة انؼذل انجشائزٌت 

طٔخْٛ ُٝحٍس حُؼيٍ حُـِحث٣َش ك٢ ط٤َٔ طيكوخص ح٬ُؿج٤ٖ رظٌلِٜخ رْٜ ٖٓ حُ٘خك٤ش حُٔؼِوش  

 .ـِحث١َرخ٬ُٔٓق حُوخ٤ٗٞٗش ٩ىٍحؿْٜ ك٢ حُٔـظٔغ حُ

 ربنزب: ٔسارة انخؼهٍى انؼبنً ٔانبحذ انؼهًً 

طْٜٔ ٌٛٙ حُُٞحٍس ك٢ حىٓخؽ ح٬ُؿج٤ٖ ح٤٣ٍُٖٞٔ حُلخ٤ِٖٓ ٌُِلخءس ك٢ حُظ٣ٌٖٞ ٝحُظؼ٤ِْ  

حُـخٓؼ٢ رَْٓ حُطِزش ح٤٣ٍُٖٞٔ ٝىٓـْٜ ك٢ ٗ٘خ١خص َٓطزطش رخُظ٣ٌٖٞ ٝحُٔظخرؼش ٝط٤َٔ 

 حُٔٔخٍ حُـخٓؼ٢ ُٜئ٫ء ح٬ُؿج٤ٖ. 

 انًزكش انجشائز انظجم انخجبري رة انخجبرة  ٔٔسا رابؼب : 

طٔخْٛ ك٢ ط٤َٔ حُٜـَس ك٢ حُـِحثَ ٖٓ ه٬ٍ َٓحهزش حكظَحّ حُٜ٘ٞٙ حُظ٢ طلٌْ حُظـخٍس  

٤ٓ٫ٔخ حُظ٢ طوٚ ٓ٘ق ٫ؿج٤ٖ ح٤٣ٍُٖٞٔ ػ٠ِ ٝؿٚ حُوٜٞٙ حُٞػخثن ُٔٔخٍٓش ٗ٘خ١ 

 .طـخ١ٍ

 خبيظب: ٔسارة انخزبٍت انٕطٍُت 

٬ؿج٤ٖ ح٤٣ٍُٖٞٔ ح١ُلخٍ ح٫ؽ خحُـِحث٣َش ىٍٝح ًز٤َح ك٢ حػخىس حىُٓوي ُؼزض ُٝحٍس حُظَر٤ش  

ك٤ٌل٢ إٔ  ُيٟ حُٔئٓٔش حُـِحث٣َش رٌَ ُٜٓٞش   ْٜطٔـ٢ِ٤ حُٔيحٍّ حُل٤ٌٓٞش ٝحَُٜٔ ػ٠ِ ك

حُظؼ٤ِْ  ٣ٝٔظل٤يٕٝ ٣ٖٓويّ ح٬ُؿت ح١ٍُٞٔ ط٣َٜق َٗك٢ ٣ٔـَ حر٘ٚ ك٢ حُٔيٍٓش حُـِحث٣َش 

 ٓـخٗخ.  حُل٢ٌٓٞ

 انخضبيٍ انٕطًُ ٔانؼبئهت ٔانشإٌٔ انًزأةٔسارة  :دطبطب 

ك٢ ٓـخٍ حُظٌلَ ٝؿ٤٘خ رَٗخٓـخ ػ٠٣َخ  ٛٞ حٗـخُٕ ٜٓخّ ُٝحٍس حُظ٠خٖٓ حُـِحث٣َش ا

رخ٬ُؿج٤ٖ ح٤٣ٍُٖٞٔ ٣٘يٍؽ ٟٖٔ حٓظَحط٤ـ٤ش حهظٜخى٣ش ٝحؿظٔخػ٤ش طٜيف ا٠ُ هِن كَٙ 

٢ ٌٛح ح١٩خٍ ػ٠ِ هيٓخص حؿظٔخػ٤ش هخػي٣ش , ٝ ك ْٜكُٜٜٞئ٫ء ح٬ُؿج٤ٖ ٝطل٤ٖٔ ُػَٔ 

ػِٔض حُُٞحٍس ػ٠ِ كٔخ٣ش ح١٧لخٍ ٫ؿج٤ٖ ٝحىٓخؿْٜ ك٢ ًَِٓ حَُػخ٣ش حُٜل٤ش ٝحُ٘ل٤ٔش 

ٓٔخػيس ٝ  رِيْٜٛٓ٘خ ك٢  ٞحظَ حُظ٢ ػخٗحُيٓخٍ ٝحُو ٝحػخٍرٜيف حُظو٤َِ ٖٓ ٛيٓخص حُلَٝد 

 حُلجش. هخٛش رٌٜٙحَُٔأس ح٣ٍُٞٔش ٖٓ رَٗخٓؾ ط٠خ٤٘ٓش 

 ؿج٤ٖ ح٤٣ٍُٖٞٔ ٓؼَ: ٬ُحػ٤ِٖ ٓل٤٤ِٖ ٓؼ٤٤ٖ٘ رٔٔخُش حٟخكش ُٔخ طْ ًًَٙ ٣ٌٖٔ اٟخكش كخ

ٔٔخُش ُ شٜٓٔظٜخ طو٤٤ْ ٝٓظخرؼش ىحثٔ :نخزلٍت حمٕق الَظبٌانهجُت انٕطٍُت الطخشبرٌت _  

ظٌلَ رلٔخ٣ش كوٞم ح٩ٗٔخٕ ح٬ُؿ٠ء ٝحُظ٘خٍٝ ٓغ حُلخػ٤ِٖ ح٤َُٖٔٓ ك٢ حُيُٝش ٝحُٔ٘ظٔخص حُ

ٝطل٤ٖٔ ٟٝؼ٤ش ح٬ُؿج٤ٖ ٝكٔخ٣ش كوٞهْٜ ح٫ٓخ٤ٓش,       , هٜي طَه٤ش ؿ٤َ حُل٤ٌٓٞش حُـِحث٣َش

 ٝ حَُٜٔ ػ٠ِ ٓظخرؼش حٗ٘ـخ٫طْٜ ٟٝٔخٕ كوٞهْٜ ح٫ٗٔخ٤ٗش.
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إٔ ح٧كيحع حُيٍح٤ٓش حُظ٢ ػخٜٗخ حُ٘ؼذ حُـِحث١َ ه٬ٍ حُٔ٘ٞحص حُظٔؼ٤٘٤خص أؿزَص   

 ٣لَٔ ٓغ حُ٘ؼٞد ح٢ُ٘ء ح١ٌُ حُـِحث٤٣َٖ ػ٠ِ حػخىس حُظؼِْ ٝحُللخظ ػ٠ِ ه٤٠ش حُـٞحٍ

ك٢ ا١خٍ ٌٛح  ٣٘يٍؽٝ ٬ُؿج٤ٖ ح٤٣ٍُٖٞٔ ححُـِحث٣َش ك٢ ٓـخٍ ٓٔخػيس  حُٔ٘ظٔخصطيهَ 

 ٬ُؿج٤ٖ . حُٔخ٤ٓشٔلخكظش حُي٤ُٝش هخٛش طِي حُظ٢ رخىٍص رٜخ حُٔ٘خ٣ٍغ حُ٘٘خ١خص ٝحُ

ك٢ ؿخٗذ حُظٌلَ حُظ٢ طؼَٔ ػ٠ِ ٓٔخػيس حُيُٝش حُـِحث٣َش  :انكشبفت اإلطاليٍت انجشائزٌت_   

حُٔؼخِٓش ٝطَه٤ظٚ ح٠ُ ٓٔظٟٞ ٝحهغ ح٬ُؿج٤ٖ ح٤٣ٍُٖٞٔ ػ٠ِ حُٞهٞف ٝ حُظ٠خٖٓ ٝ ح٫ؿظٔخػ٢

 ح٩ٗٔخ٤ٗش حُـ٤يس ٝحُل٤خس ح٣ٌَُٔش حُٔ٘خٓزش.

ك٢  ح٤ٓٞ٤ُش ظْٜٓ٘خًٍ ٝؿٞىْٛ ك٢ حُـِحثَ ٝ شٕ ٖٓ ه٬ٍ طـَرُٝوي ٓخْٛ ح٬ُؿج٤ٖ ح٣ٍُٞٔٞ 

ؿج٤ٖ ح٤٣ٍُٖٞٔ حُٔؼول٤ٖ ٖٓ م ٖٓ ح٬ُٞكٜ٘خى ١ ٝ حُؼوخك٤ش حُل٤خس ح٫هظٜخى٣ش ٝح٫ؿظٔخػ٤ش

 ٛـ٤َس ٝٓئٓٔخص خص٤ٖ ظَٝكْٜ ك٢ حُـِحثَ ٖٓ ه٬ٍ اٗ٘خء ًًََّٗ ٝؿٞىْٛ ك٢ طلٔ

حُؼي٣ي ٖٓ ٓ٘خٛذ حُؼَٔ ُِـِحث٤٣َٖ ٝح٤٣ٍُٖٞٔ ػ٠ِ كي ٓٞحء  ٞح ٖٓ ه٬ُٜخ طٞك٤َحٓظطخػ

ٝ  ,٘شٝطـخٍس ح٧هٔ,ٝحُٜ٘خػش حُظو٤ِي٣ش  ,ٍٕٝٝ حُز٘خء,حُٔطخػْ ح٣ٍُٞٔش ,ك٢ ٓـخٍ حُلَف 

طيػ٤ْ ٓٔخٍ حُٔـظٔغ حُٔي٢ٗ حُـِحث١َ طَه٤ش ْٝٛ رٌُي ٣ٔخٕٛٔٞ ك٢ ,ح٧ػٔخٍ حُلَك٤ش 

 ك٢ حُـِحثَ. حُظ٣ٞٔ٘ش حُؼ٤ِٔش

 انخبحًت 
ذ حٓظو٬ٛٚ ك٢ ٌٛٙ حُٔيحهِش حٗٚ ٫ ٣ٞؿي رِي ك٢ حُؼخُْ هيّ ح٬ُؿج٤ٖ ح٤٣ٍُٖٞٔ ٓؼَ ٓخ ٣ـ ٕا

ٖٓ ه٬ٍ ٛزش حُظ٠خٖٓ حُظ٢ ك٢٠ رٜخ ح٬ُؿج٤ٖ ح٤٣ٍُٖٞٔ حُٔو٤ٔ٤ٖ ح١ٌُ هيٓظٚ حُـِحثَ ُْٜ, 

طٞك٤َ حُق ٫ؿت ٝ ٛٞ ػيى َٓٗق ٬ٍُطلخع ٖٓ ه٬ٍ  55ك٢ حُٞهض ح١ٌُ رِؾ ػيىٙ حًؼَ ٖٓ 

ح٣ٞٙ ,ٖٝٓ ح١٧ؼٔش ٓيػٔش رزَٗخٓؾ ؿٌحث٢ َٓحًِ حٓظوزخٍ ػ٠ِ ٓٔظٟٞ ًَ ح٣٫ُٞخص 

حُِٔطش  ك٤غ هخٓض ٢حُـخٗذ حُٔيٍٓ ٝحُ٘ل٢ٔ ىٕٝ اؿلخٍ,ٝحُظٌلَ حُٜل٢ ,ٝح٧ُزٔش 

ًٔخ كظلض ىٍٝ ,حُظَر٣ٞش حُـِحث٣َش  خصك٢ حُٔئٓٔحُـِحث٣َش ػ٠ِ طٔـ٤َ ح١٧لخٍ ح٤٣ٍُٖٞٔ 

٣ٍٞش ٣ُخىس ػ٠ِ ًُي كظلض ٜـخٍ حُٖٔ ٖٓ حُؼخث٬ص حُٔح١ُلخٍ ٫ل٠خٗش ٫ٓظوزخٍ ححُ

ٝحُٔٔخٛٔش ك٢  ٝ حُٜ٘خػ٢هٜي ٓٔخٍٓش حُ٘٘خ١ حُظـخ١ٍ  ح١ٍُٞٔ ٘زخدُِ رٞحرٜخأ حُـِحثَ

 .حُل٤خس ح٫هظٜخى٣ش ٝح٫ؿظٔخػ٤ش ىحهَ حُٔـظٔغ حُـِحث١َ

ح٫ؿظَحد حُظ٢ ٣ؼ٤ٜ٘خ ح٬ُؿت ُٝوي ٗـلض حُـِحثَ ا٠ُ كي ًز٤َ ك٢ حُظو٤َِ ٖٓ ظخَٛس  

 ح٫ؿظٔخػ٢ حىٓخؿٚ ك٢ ح٤ُٔ٘ؾ رٌَ ٓخ طِٔي ٝٛٞ ٖٓ حىٝحص ٖٓ أؿَٝكخُٝض  ح١ٍُٞٔ

 .حُـِحث١َ 

٠ُ ؿخٗذ حُ٘ؼذ ح١ٍُٞٔ ك٢ ٓل٘ظٚ ؿَ حُٞهٞف حىثٜخ حُؼخرظش ٖٓ أرٔزخ ٝطزو٠ حُـِحثَ ِٓظِٓش 

ي ح٫ه٠ٜ ٖٓ حُل ٟٝٔخٕحُٔٞؿٞى٣ٖ ػ٠ِ حٍح٤ٟٜخ  طوي٣ْ ٣ي حُٔٔخػيس ٬ُؿج٤ٖ ح٤٣ٍُٖٞٔٝ

ح٠ُ ؿخ٣ش ػٞىطْٜ ح٠ُ ى٣خٍْٛ ك٤٘ٔخ طظٞكَ حٓزخد ٝك٤خس ٣ًَٔش حُؼ٤ٖ ح٧ٖٓ ٝح٫ٓظوَحٍ ٝ

 ّ.ح٧ ح٫ٓظوَحٍ ٝ حُِْٔ ٝ ح٫ٖٓ ك٢ ر٬ىْٛ

 انُخبئج انًظخخهصت:

ش رخُوَٝؽ رـِٔش ٖٓ حُ٘ظخثؾ حُظ٢ ٣ٌٖٔ حٕ ٣ٔظل٤يٝح ٜٓ٘خ ُوي كخُٝ٘خ ٖٓ ه٬ٍ ٌٛٙ حُٔيحهِ

 ٜٛٔخ:ٝ حُِـٞء ك٢ حػٔخُْٜ ح٫ًخى٤ٔ٣ش أحُزخكؼ٤ٖ ك٢ ٓـخٍ حُٜـَس 

ح٢ُ٘ء ٤ش ػَر٤ش هخٛش رخ٬ُؿج٤ٖ حُؼَد ٝ_ ؿ٤خد ط٣َ٘ؼخص ٤٘١ٝش ٝ ٓؼخٛيحص اه٤ِٔ (1

حُظ٣َ٘ؼ٢ ح١ٌُ طٜ٘يٙ حُٔ٘ظٞٓش حُظ٣َ٘ؼ٤ش كخُش حُلَحؽ حُوخ٢ٗٞٗ ٖٝٓ ح١ٌُ ُحى 

حُـِحث٣َش ك٢ ٓـخٍ حُلوٞم ح٫ٓخ٤ٓش ٬ُؿت رٜلش ػخٓش ٝح٬ُؿت ح١ٍُٞٔ رٜلش 
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هخٛش, ٝٛٞ ٓخ ٣ظ٘خك٠ هخٛش ٓغ ه٤ْ ٝ ٓزخىة حُيُٝش حُـِحث٣َش ٢ٛٝ كٔخ٣ش ٝىػْ 

 ح٬ُؿج٤ٖ.

ح٬ُؿج٤ٖ ػ٠ِ ؿَحٍ ح٫طلخه٤خص حُي٤ُٝش _ ٫ طٞؿي حطلخه٤ش ػَر٤ش ؿٔخػ٤ش طل٢ٔ كوٞم  (2

 ُظ٘ظ٤ْ ح٫ٟٝخع حُوخٛش رخ٬ُؿج٤ٖ ح٤٣ٍُٖٞٔ ك٢ حُزِيحٕ ح٤٠ُٔلش.

_ حٕ ٓٔخُش روخء ح٬ُؿج٤ٖ ح٤٣ٍُٖٞٔ ك٢ حُـِحثَ َٓٛٞٗش رخ٧كيحع ٝ حُظطٍٞحص  (3

 ح٤ُٔخ٤ٓش ح٫هظٜخى٣ش ٝ ح٤٘ٓ٫ش حُظ٢ هي طظـ٤َ كـؤس ٝ ك٢ أ١ ُلظش.

٤٘ش طوٚ حٗظٔش حُِـٞء ٫ ٣٘زـ٢ حٕ ٣ؼل٢ حُيٍٝ حُؼَر٤ش _ حٕ ػيّ ٝؿٞى هٞح٤ٖٗ ١ٝ (4

ٖٓ حُظِحٓخطٜخ ح٫ٗٔخ٤ٗش ٝ حُي٤ُٝش حطـخٙ ح٬ُؿج٤ٖ ح٤٣ٍُٖٞٔ حُٔظٞحؿي٣ٖ ػ٠ِ حٍح٤ٟٜخ 

ٝ ح٣ٌُٖ ٣٘زـ٢ حٕ ٣ٔظل٤يٝح ٖٓ حُلي ح٫ه٠ٜ ٖٓ حُلوٞم حُظ٢ ؿخءص ك٢ ح٤ُٔؼخم 

 حُؼخ٢ُٔ ُلوٞم ح٫ٗٔخٕ.

رٌُظٜخ حُِٔطخص حُـِحث٣َش ك٢ حُظٌلَ رخ٬ُؿج٤ٖ  _ ٍؿْ حُٔـٜٞىحص حٌُز٤َس حُظ٢ (5

ح٤٣ٍُٖٞٔ ح٫ حٜٗخ ٫ طَطو٢ ح٠ُ حُٔٔظٟٞ حُٔطِٞد هخٛش ك٢ ؿخٗذ كن حُؼَٔ ٝ كن 

حُٔ٘خًٍش ك٢ حُل٤خس ح٫هظٜخى٣ش ٝح٫ؿظٔخػ٤ش ٖٓ حُزخد حُٞحٓغ ُٜئ٫ء ٝ ٌُٖ ٍؿْ ًُي 

٤٣ٖ ٖٓ ١َف حُـِحثَ ٣ٌٖٔ حٕ ٗٔظ٘ظؾ حُٞهلش ح٫ٗٔخ٤ٗش حُظ٢ كظ٢ رٜخ ح٫هٞس حٍُٔٞ

 ٗؼزخ ٝ ىُٝش.

 :فبقٔآيمخزحبث  
كَٜ ٬ُؿج٤ٖ ح٤٣ٍُٖٞٔ ٖٓ رِيحٕ حَُ٘م ح٢ٓٝ٫ ٫ ٣ٌٖٔ ػي٣يس حٗط٬هخ ٖٓ ٝؿٞى طيكوخص  

ك٬ ري حٕ طؤهٌ ٓٞؿش حُٜٔخؿ٣َٖ  ح٤٠ُوشػ٘ي حُيٝحثَ  ٝ حُٞهقرٔ٘ظٍٞ ٗظ٣َش طو٤ِي٣ش ٓيحهِظ٘خ 

ر٘ظَس حًؼَ حٗٔخ٤ٗش ٝ ى٤ُٝش ٖٓ ه٬ٍ طٌخكَ ؿ٤ٔغ ح١َحف حُٔـظٔغ حُي٢ُٝ ُِظو٤َِ ٖٓ ٓؼخٗخس 

ٛئ٫ء ح٬ُؿج٤ٖ ٝ حُظِحّ ًَ ح١َحف حُٔـظٔغ حُي٢ُٝ ٝ طٞك٤َ ًَ ح٤ُ٫خص ٝ حُظيحر٤َ ُظو٤ِٚ 

ٓش ح٣ٍُٞٔش رؼ٤يح ػٖ ٖٓ كـْ ٓؼخٗخس حُ٘ؼذ ح١ٍُٞٔ حُٜٔـَ ٝح٣ـخى ك٬ ؿ٣ٌٍخ ٬ُُ

ح٬ٓ٫ءحص حُـَر٤ش حُِٜٔل٤ش ٝكظق حُٔـخٍ ُِوٟٞ ح٤٘١ُٞش ٝ حُـ١ِٞ ػ٠ِ ١خُٝش حُظلخٝٝ 

ح١ٍُٞٔ ٝحُظؼـ٤َ ربٜٗخء حُو٬كخص ٝحُؼٞىس ٓٔخٍ حُل٤خس حُي٣ٔوَح٤١ش حُلو٤و٤ش ٓٔخ  -ح١ٍُٞٔ

ح٠ُ حٍح٤ْٟٜ  ٣ٔٔق ُِلٌٞٓش حُٔ٘ظوزش ٖٓ طٞك٤َ ح٫ٖٓ ٝح٫ٓظوَحٍ ٝػٞىس ح٤٣٬ُٖٔ حُٜٔـ٣َٖ

ٝػٞىس ح٤ُٔخٙ ح٠ُ ٓـخ٣ٍٜخ حُٔخروش رؼ٤يح ػٖ حُظيه٬ص ح٫ؿ٘ز٤ش حُظ٢ ُحىص ٖٓ كـْ ٌٛٙ 

حٌُخٍػش ح٫ٗٔخ٤ٗش ٗظ٤ـش ٤ُِٔخٓخص حُـَر٤ش حُوخ١جش ك٢ حُظيهَ ك٢ حُ٘ئٕٝ حُيحه٤ِش ٝحػخٍس 

حُ٘ؼَحص حُطخثل٤ش ٝ حُؼَه٤ش ٝٓلخُٝش كَٝ ه٣َطش ؿي٣يس ُٔ٘طوش حَُ٘م ح٢ٓٝ٧ ٓخ٣ْ 

 ٤ٌٞ ػخ٢ٗ.ر

ٝكَٝد ٣يػْ كًَخص  حُٓخصٟٝغ حُـِحثَ حُــَحك٢ ػ٠ِ ٓوَرش ٖٓ حُزِيحٕ حُظ٢ طؼ٤ٖ حٕ  

ٟـ٢  ٣٠ؼَٝ حُزِي حُٓخ ٌٝٛح  ٓٔظوز٬ً  ٣ٌٖٚٔ طٞهؼ ٣ٝـؼِٚ ٖٓ ًُي أَٓحً  ٝرلَحً  ٫ؿج٤ٖ رَحً 

٢ٛ أٓخٓخً حُٔٔزذ حُٔـٔٞػش حُي٤ُٝش حُظ٢  ٓٔخػيحصٔظل٤ي ٖٓ طىٕٝ إٔ ٌٛٙ حُظيكوخص 

 .حُلَٝد حُِٔٔلشحػخٍس ٝحُِٔٓ٘ش حَُٜحػخص ٢ٔ٤ ٝ حُٜٔ٘يّ ك٢ ٛ٘غ حَُث

طلخه٤ش ح٧ْٓ حُٔظليس ٫ ٝ حُِـٞءحُٜٔخىهش ػ٠ِ ح٧ىٝحص حُوخ٤ٗٞٗش حُي٤ُٝش حُٔظؼِوش رخُٜـَس حٕ  

ٜٓٔخ  ١خُز٢ حُِـٞءكٔخ٣ش كوٞم ٝحُظ٢ طل٢ٔ كوٞم ح٬ُؿج٤ٖ ح٤٣ٍُٖٞٔ ٝأػ٠خء ػخث٬طْٜ 

 ىٍٝ ٓ٘ظٔخصطَه٤ش ط٘ـغ حُيٍٝ ػ٠ِ ٝحُوخ٢ٗٞٗ ك٢ حُزِيحٕ حُظ٢ طٔظوزِْٜ  ًْخٕ ٟٝؼٜ

 رٜلش حًؼَ حٗٔخ٤ٗش. حُٔـظٔغ حُٔي٢ٗ ك٢ ٟٝغ حٓظَحط٤ـ٤خص ط٤َٔ طيكوخص ح٬ُؿج٤ٖ

 ؿج٤ٖ ح٬ٖ٤٣ٍُُٞٔح سيثلخُ شح٤٘١ُٞ ط٣َ٘ؼخطٜخػ٠ِ طل٤ٖٔ  حُؼَر٤ش _ ط٘ـ٤غ حُيٍٝ 
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طلظ١ٞ ػ٠ِ ػخثِظْٜ ٝٞٓخص كٍٞ ح٬ُؿج٤ٖ ؿَ ؿٔغ حُٔؼِأ_ اٗ٘خء هخػيس ر٤خٗخص ٖٓ  

ٝ حُلخُش حُٜل٤ش  ,حُٔؼِٞٓخص حُؼخث٤ِش ,حُـ٢ٔ٘ ,حُٖٔ ,حُزٜٔخص: حُٔؼِٞٓخص حُو٤ٜٛٞش ٖٓ

 ٘ش.ٝ ك٢ ٟٝؼ٤ش ٛأ حُٔؼخه٤ٖٗوخٙ ح٧

ٝحُِٔزْ ٝحُؼ٬ؽ  ٝ حُٔوزُٞش٬ثوش ح٬ُُؿج٤ٖ ٓغ كي أى٠ٗ ٖٓ حُٔؼ٤٘ش ح٬ُٔثْ  ٌٖٔ حُ_ طٞك٤َ  

َف حُـٜخص ح٤َُٔٓش رخُظؼخٕٝ ٓغ حُـٔؼ٤خص حُو٣َ٤ش حُٔل٤ِش ٓغ ٟٔخٕ ٖٓ ٣ٝ١ٌٕٞ ًُي 

 حُلوٞم ح٫ٓخ٤ٓش ُ٪ٗٔخٕ ح٬ُؿت.

 .ؿ٤َ هخ٤ٗٞٗشح٣ٌُٖ ْٛ ك٢ ٟٝؼ٤ش  ٓ٘ق اهخٓش ىحثٔش ٬ُؿج٤ٖ_  

 ._ ط٤َٜٔ حُظٞحَٛ ر٤ٖ ح٬ُؿج٤ٖ ح٤٣ٍُٖٞٔ 

 ٝ ح٫ؿظٔخػ٤ش ٝ حُؼوخك٤ش...()ؿ٤ٔغ ح٤ُٔخى٣ٖ ح٫هظٜخى٣ش  حُظ٣ٞٔ٘ش _ اىٓخؽ ٫ؿج٤ٖ ك٢ حُؼ٤ِٔش  

ػ٠ِ حُظ٣َ٘غ ح٢٘١ُٞ حُـِحث١َ إٔ ٣ؼٌْ ح٫ُظِحٓخص حُي٤ُٝش حُٔظَطزش ػ٠ِ ح٫طلخه٤ش  _ ٣ـذ 

 .حُي٤ُٝش ًحص حُؼ٬هش رخُٟٔٞٞع

طللع  ٓؼخِٓش حًؼَ حٗٔخ٤ٗش ػ٠ِ  َد ح٣ٍُٞٔش ٖٓ حُلٍٜٞ رٌَ٘ ٤ِٔٓط٤ٌٖٔ ٟلخ٣خ حُل _ 

ٓوخٍرش حًؼَ  ح٫ؿَحءحص ٝ حُظيحر٤َ حُٔظوٌس ك٢ ح١خٍ ٣ًَٝـذ إٔ طٌٕٞ ,ًَحٓظْٜ ح٩ٗٔخ٤ٗش 

ػٖ  ٝ ح٫رظؼخىح٫ٗيٓخؽ ُؼ٤ِٔش ٝ هِن ٓ٘خم ٓ٘خٓذ  ,٬ِؿج٤ٖ حُوَُٜ هخٛش رخُ٘ٔزشاٗٔخ٤ٗش 

 ًَ ػ٤ِٔخص ح٫هٜخء .

_ ٣ـذ طز٢٘ حطلخه٤ش ػَر٤ش هخٛش رخ٬ُؿج٤ٖ طؼٌْ ه٤ْ حُٔ٘طوش ٝ طَحػ٢ ه٤ٜٛٞش حُ٘ؼذ 

 ح٬ُؿت.

ح٤ٓ٬ٓ٫ش حُٔٔظ٤٠لش ٬ُؿج٤ٖ حُظٔٔي رخُظوخ٤ُي ح٤ٓ٬ٓ٫ش حٌُل٤ِش ٝ حُـ٤٘ش _ ٣ـذ ػ٠ِ حُيٍٝ 

 رو٤ْ حُظٌخكَ ٝ حُظ٠خٖٓ ك٢ ٓؼَ ٌٛٙ حُلخ٫ص ح٫ٗٔخ٤ٗش حُٜؼزش.

 لبئًت انًزاجغ: 
 انكخب انؼزبٍت:

، تلدكتور عبد تلحمٌد وتلً، مطبعة تلنشر اشكالٌة اللجوء على الصعٌدٌن العربً و الدولً (1
 تلدتر تلبٌضثء .تلمؽربٌة 

 ،تلدكتور فإتد شبثط ،منشورتت جثمعة دمشق سورٌث. المركز القانونً لألجانب فً سورٌا (2
 . حُـِحث12/04/2016َ, ٝحثَ كِٔس حُؼيى حُٜخىٍ رظخ٣ٍن جزٌذة انخبز انٍٕيٍت (3

 .2014ؿخٗل٢  12, حُـخ٤ُش ح٣ٍُٞٔش ك٢ حُـِحثَ حُٜخىٍ رظخ٣ٍن جزٌذة انُٓبر انجشائزٌت (4

 http//WW.MIA: حُٔٞهغ ح٫ٌُظ٢َٗٝ ح٢َُّٔٓ: انذاخهٍت انجشائزٌتٔسارة  (5

 :األجُبٍتانكخب 
1) La loi 08-11 sur la condition des étrangers : mutations des règles juridiques, 

KERDOUN AZZOUZ (2012) Notes d’analyses et de synthèses.  

2)  Les étrangers en Algérie, ZGHBIB HOCINE, (2014) Revue NAQD (Migrants 

Migrance, N26/27).  

3) Migration and Development : How Much do we Know about it in Algeria, 

LABDELAOUI HOUCINE, 2013, the Red Sea Press.  

4) Tensions Between the refugee concept and the IDP debate, MICHEL 

BARUTCISKI, Forced Migration Review 3 (19989), P.13.  
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 نظم حماية الطفل السوري دور اليونيسيف في تعزيز
 الجزائر–جامعة بومرداس  - دكتوراه في العلوم القانونية خواثرة سامية .د
 مقدمة

يعترب حق اللجوء من حقوؽ االنساف ا١تعًتؼ ّٔا دكليا، خاصة كاف البلجئُت ىم االشخاص اللذين انتهكت    
حقوقهم انتهاكا شديدا، اك تعرضت ىذه اٟتقوؽ أب التهديد ا٠تطَت، كمسألة اللجوء كحقوؽ البلجئُت ىي 

تزايدت ىذه الظاىرة مع تزايد انتهاؾ  مسألة من صميم الشرعية الدكلية اليت تكفل ضمانات انسانية خاصة بعدما
 حقوؽ االنساف كاىم الضمانات ا١تقدمة ىي اٟتصوؿ على مبلذ آمن ُب دكلة اخرل. 

لنفسي كالدافع كراء دراسة اللجوء لدل االطفاؿ ىو االعًتاؼ ا١تعنوم كالقانو٘ب بضعفهم البد٘ب كاالنفعإب كا  
ف االحداث ا١تؤ١تة بأ، كاالعًتاؼ بااللتزاـ باحًتاـ حقوقهم ككفالتها ، كعلينا االعًتاؼ عاية خاصةرلى كحاجتهم إ

يكرب كمن ٙتة على آّتمع برمتو، كيعرب انشغالنا بالبحث ُب  الطفولة اليـو ستؤثر على الفرد عندمالتي تقع في ا
ألهنا أمل الشعوب كعليها تبٍت عليها الطفولة حرصا على نعلقها لتي القيمة معانات الطفل البلجئ السورم عن ا

 االمم مستقبلها كغدىا االفضل. 
وجبها على كضع البلجئ ك٬تب يتخذ ثبلث طرؽ ٯتكن أف ٭تصل األطفاؿ ٔت ٖتديد كضع البلجئ لؤلطفاؿو    

ٔتوجب كل الطرؽ تقدٙب اٟتماية كا١تساعدة إٔب الطفل دكف ٘تييز، فإذا كاف الطفل ضمن ٣تموعة ككانت حركة 
البلجئُت كبَتة جٌدان ال ٘تٌكن من ٖتديد كضع كل فرد، ٯتكن أف ٘تنح الدكلة كضع البلجئ لكٌل أعضاء آّموعة 

فعندما ٯتنح رأس كإذا قدـ طلب اللجوء من بالغ  ع البلجئ بصورة تلقائٌية،ك٭تصل كل طفل ُب آّموعة على كض
أسرة كضع البلجئ، من الشائع أف ٘تنح الدكؿ كضع البلجئ لكل الذين يعو٢تم حفاظان على كحدة األسرة، كيشمل 

األطفاؿ على ٬تب أف ٭تصل كقد يكوف طلب الطفل فردٌم  ذلك الطفل ا١تولود لوالدين الجئُت ُب بلد اللجوء.
إجراءات اللجوء، بصرؼ النظر عن سٌنهم، غَت أٌف الطلبات الفرديٌة غالبان ما تلٌس ُب حاالت األطفاؿ غَت ا١تصحوبُت 

 بوالديهم.
التأثَت عليهم مكانية إعلى األطفاؿ ينطوم تنمية اض عتراالطفاؿ ٔتعظم اٟتقوؽ ا١تمنوحة للكبار كايتمتع ك    

 حالة الكبار، فالشخص البالغ الذم يعيش ُب حالة نزاع مسلح كالذم يتشرد عن منزلو تأثَتا اخطر بكثَت ٦تا ُب
كالذم ال يستطيع اف ٭تصل على عمل ثابت كالذم يعا٘ب من سوء التغذية كسوء ا١تعاملة على مدل ٜتس 

اٟتالة فقد  سنوات قد يواصل حياتو بطريقة طبيعية بعد انتهاء التشرد كأسبابو كأما الطفل الذم يعيش ُب نفس
يعا٘ب بصورة دائمة من توقف النمو كالتطور الذىٍت من جراء سوء التغذية كسوء ا١تعاملةكالطفل الذم ال تتاح لو 
امكانية االلتحاؽ با١تدرسة خبلؿ فًتة التشرد قد ال يستطيع ابدا اف يستعيد ما فاتو من فرصة التعليم، كقد ٭تـر 

من الواضح اف نفس التهديدات اليت تتعرض ٢تا نفس حقوؽ االنساف بذلك من كثَت من الفرص ُب ا١تستقبل، ك 
ا٠تاصة بالكبار ٯتكن اف تؤثر على االطفاؿ بطريقة ٥تتلفة كصعبة، لذلك فاألطفاؿ يتطلبوف انواعا ٥تتلفة من 

 ٛتاية كتعزيز حقوؽ االنساف.
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ددة ُب الشرعية الدكلية ٟتقوؽ االنساف لقد اعًتؼ آّتمع الدكٕب باٟتاجة أب معايَت تتجاكز تلك ا١تعايَت احمل    
للتصدم ألنواع ٤تددة من الظلم كالوضع ا٠تاص ٔتجموعات كاملة من األشخاص كاقر آّتمع الدكٕب اٟتاجة أب 

 خاصة.     أدكات برنا٣تية للتصدم ١تا للمجتمعات الضعيفة من احتياجات 
لقانو٘ب الرئيسي ّٓموعة متزايدة من القوانُت الدكلية االطفاؿ ٘تثل اتفاقية حقوؽ الطفل الصك افي حالة ك    

على أنو "يتوجب تأمُت اٟتماية  22ا٠تاصة ْتقوؽ الطفل، ٔتا ُب ذلك الطفل البلجئ حيث تنص  ا١تادة 
لؤلطفاؿ البلجئُت، إف كانوا كحدىم أك مع كالديهم، كتقدٙب ا١تساعدة اإلنسانية الضركرية ٢تم من أجل التمتع 

 نصوص عليها ُب ىذه االتفاقية"، كبذلك تطبق أحكاـ اتفاقية حقوؽ الطفل على البلجئ أيضا.باٟتقوؽ ا١ت
ك٘تثل اليونيسيف االلية الشاملة دكليا ٟتماية اٟتقوؽ االساسية للطفل كٖتسُت كضعو داخليا كخارجيا أم خارج     

كطنو كبلجئ ُب الدكلة ا١تضيفة ، كتعد اتفاقية حقوؽ الطفل الصك الشرعي الذم ٭تدد معايَت التعامل مع الطفل 
اٟتقوؽ الدنيا اليت ٬تب اف يتمتع ّٔا الطفل داخل  كتدعيمكالذم تتخذه اليونيسيف كأساس شرعي كقانو٘ب لتحديد 

ٛتاية حقوؽ من ال كطن لو طا١تا يعيش ُب تشرد خارج ك واجهة إحتياجات األطفاؿ ىو م دكر اليونيسيفك  ،كطنو
، الف الطفل ٬تر كيدخل ٟترب أك نزاع رغما عن كطنو ٭تمل مصطلح الجئ ٓب يكن لو يد فيو كإ٪تا ىو مكره عليو

دفع ٙتن حرب ىو ُب االصل ال يفهم معناىا، كانطبلقا من قيم الظمَت االنسا٘ب ٬تب ٖتقيق أكرب قدر ارادتو فهو ي
٦تكن من اٟتماية اليت يستحقها الطفل السورم ألنو عماد أمتو كسيكوف بعد السبلـ خَت كقاية كقوة كحصانة لتقدـ 

 بلده.
ليت ٘تثل ٤تور اإلشكالية : ماىو دكر اليونيسيف كمن خبلؿ ما تقدـ سوؼ ٧تيب عن ٣تموعة من التساؤالت ك ا    

ُب ٛتاية حقوؽ الطفل السورم؟ كماىي ا٧تازاتو لتخفيف االالـ الشديدة كاالنتهاكات الصر٭تة؟ كماىي ا٠تطط 
ا١تستقبلية ُب حاؿ استمرار االزمة اك اٟترب السورية (ال قدر اهلل) من اجل ٗتفيف ا١تعانات اٟتقيقية للطفل السورم 

 ؟  كلئلجابة على ىذه التساؤالت نناقش ىذا ا١توضوع ضمن ا٠تطة التالية:ئالبلج
 مبحث ٘تهيدم:نظرة عامة على اليونيسيف

 انتهاؾ حقوؽ الطفل السورم ا١تبحث االكؿ:
 انتهاؾ حق الطفل السورم ُب اٟتياة ا١تطلب األكؿ:        
 الصٌحيةانتهاؾ حق الطفل السورم ُب الرعاية  ا١تطلب الثا٘ب:        
 انتهاؾ حق الطفل السورم ُب التعليم ا١تطلب الثالث:       

 تقييم ا٧تازات اليونيسيف إتاه الطفل السورم البلجئ ا١تبحث الثا٘ب:
 تعزيز الرعاية الصحية كالتغذية ا١تطلب األكؿ:        
 تدعيم التعليم اآلمن ا١تطلب الثا٘ب:        

كاقًتحنا ٣تموعة من التوصيات اليت ٗتدـ البلجئُت السوريُت، كخاصة فئة االطفاؿ خا٘تة: تطرقنا فيها لنتائج البحث 
 ضحية النزاع ا١تسلح.
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 مبحث تمهيدي: نظرة عامة على اليونيسيف
من أبرز ا٢تيئات ا١تعنية ْتماية حقوؽ الطفل كخاصة البلجئ كاليت تطور أداؤىا من خبلؿ االزمة السورية      

كمعاناة البلجئُت من شعبها كخاصة االطفاؿ كىي اليونيسيف كىي عبارة عن صندكؽ أنشأتو اٞتمعية العامة 
١تلبس ألطفاؿ الدكؿ اليت كانت ضحية لتوفَت الغذاء كالدكاء كا١تأكل كا 11/12/1946لؤلمم ا١تتحدة بتاريخ 

، كنظرا ألداء ىذا الصندكؽ دكرا متميزا ُب ىذا الشأف فقد اصدرت اٞتمعية العامة قرارىا 1اٟترب العا١تية الثانية
بضركرة اف يواصل الصندكؽ عملو بصورة مستمرة كدائمة، كلذلك ًب تعديل اٝتو من "صندكؽ طوارئ االمم 

) ُب اكتوبر 8-(د208دكؽ االمم ا١تتحدة لرعاية الطفولة" كذلك ٔتوجب قرارىا رقما١تتحدة للطفولة" أب "صن
 ـ.1953

، على اف يقدـ 2كيعمل ىذا الصندكؽ ٖتت اشراؼ آّلس االقتصادم كاالجتماعي التابع لؤلمم ا١تتحدة      
ُب أغلب الدكؿ ا١تصادقة  واجدكيت تقاريره بصفة دكرية كمنتظمة كيقدـ توصياتو أب اٞتمعية العامة لؤلمم ا١تتحدة،

الرئيسية ٛتاية حقوؽ األطفاؿ ا١تنصوص عليها  وكمن مهام دكلة 190على ميثاؽ األمم ا١تتحدة، أم ُب أكثر من 
ؿ ا١تساعدة على تنفيذىا على مستول الدكؿ اليت تتواجد فيها بلُب ٥تتلف ا١تواثيق الدكلية العامة كا١تتخصصة من خ

ربامج كا١تساعدة التقنية، كرفع التقارير ٖتت إشراؼ ا١تكاتب اإلقليمية للمنظمة إٔب آّلس عن طريق إعداد ال ومكاتب
عضو من ٦تثلي الدكؿ ينتخبوف ١تدة ثبلثة سنوات من طرؼ آّلس االقتصادم 36التنفيذم للمنظمة ا١تتكوف من 

كرفع التوصيات اليت تعتمدىا األمم كاالجتماعي، الذم بدكره يقـو بوضع السياسات العامة كا١توافقة على الربامج، 
طفاؿ فقد ًب منحو جائزة " االكنظرا لنجاح ىذا الصندكؽ ُب ٣تاؿ العمل على نشر السبلـ كالتقدـ كرفاىية  ،ا١تتحدة

 ـ.  1973فرعيا دائما لؤلمم ا١تتحدة منذ عاـ  اـ، ٍب اصبح جهاز 1965نوبل" للسبلـ عاـ 
عدد من ا١تكاتب اإلقليمية ُب مناطق جغرافية معينة، كتتبع ىذه ا١تكاتب ارس اليونيسيف نشاطو من خبلؿ ٘تك    

اإلقليمية فركع ٢تا منتشرة ُب بعض البلداف التابعة للمكتب اإلقليمي. كذلك لتغطية نشاطات اليونيسيف ا١تتعددة 
 .4مكالشباب ليصبحوا قادرين على اإلسهاـ ُب النهوض ٔتجتمعاهت، 3ُب خدمة كتقدـ كرفاىية األطفاؿ

كتعمل اليونيسيف ُب ٘تويل برا٣تها ا٠تاصة بالطفولة، كاليت تزيد على مائة برنامج على ا١تعونات اليت تقدمها     
الدكؿ الغنية اليت توفر ٢تا اٞتزء االكرب من ا١تيزانية ا١تطلوبة، بينما تعتمد على تكملة الباقي على مواردىا الذاتية الناشئة 

 دايا اليونيسيف، كتربعات االعماؿ كاألفراد كا٢تيئات ا٠تاصة.عن بيع بطاقات ا١تعايدة كى
 انتهاك حقوق الطفل السوري األول:المبحث 

                                                           
1

:-  the intenational law on the rights of the child :Van Bueren. 1995، p 17. 

 .252، ص 1998د.عائشة راتب ، دار النهضة العربية،  :التنظيم الدكٕب -2
األكسط كمشاؿ أفريقيا، كما يوجد مكتب فرعي لليونيسف بالقاىرة . األردف، مقر ا١تكتب اإلقليمي ليونسيف الشرؽ  -من اٞتدير بالذكر أنو يوجد ُب عماف  -3

 WWW. Unicef org /Jordan :ك١تزيد من التفاصيل أنظر العنواف التإب على االنًتنت
 .412،  ص 1993د.حسُت عمر،  دار الفكر العريب،   ":ىئيات كككاالت منظمة األمم ا١تتحدة "ا١تنظمات الدكلية -4
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يواجو الشعب السورم الشقيق اٟترب ا١تدمرة كاليت دخلت عامها ا٠تامس كمنهم اخواننا البلجئُت كبالتحديد     
حيث تعرض حياهتم للخطر ألهنم االكثر استهدافا كما االطفاؿ الذين يدفعوف الثمن االكرب ٢تذه اٟترب ا١تقيتة، من 

تعرضوا لصدمات نفسية كاجتماعية، باإلضافة لفقداهنم االحتياجات البلزمة من فرص للتعلم كا٠تدمات الصحية، 
 فلقد اهنار النظاـ التعليمي،الف أكثر من مليونُت ىم خارج ا١تدرسة،كما تأثرت البنية التحتية الصحية االساسية كاليت

أثرت على الرعاية الصحية، حيث ظهرت عدة أمراض كانت قد اختفت ُب ا١تاضي، كمن خبلؿ ىذا ا١تبحث 
سنتعرض أب االنتهاكات اليت يتعرض ٢تا أطفاؿ سوريا كاليت قد تؤدم أب ضياعهم بالكامل الف الطفل السورم 

 ع آّاالت.البلجئ يواجو ٖتديات كانتهاكات ىائلة كعظيمة على ٚتيع اٞتبهات كُب ٚتي
 المطلب األول: انتهاك حق الطفل السوري في الحياة

تعًتؼ كل األدياف السماكية ككل القوانُت الوضعية الدكلية كالوطنية اف اٟتق ُب اٟتياة ىو اٟتق األصيل        
ل كال الذم تتفرع عنو باقي حقوؽ االنساف األخرل، فإذا أىدر ىذا اٟتق، ال قيمة لباقي حقوؽ اإلنساف االخر 

 فرؽ ُب ذلك بُت الكبار كالصغار، ام بُت األطفاؿ كالرجاؿ كالنساء البالغُت كالبالغات.
ك١تا كاف ما تقدـ من اعًتاؼ اف اٟتق ُب اٟتياة ىو اصل اٟتقوؽ كسيدىا، فكاف طبيعيا اف تكفل اتفاقية       

الدكؿ األطراؼ باف لكل طفل حقوؽ الطفل لو ىذا اٟتق، حيث نصت ا١تادة السادسة منها على اف " تعًتؼ 
 الدكؿ تكفل " أفَّ  على نصت بل فقط، اٟتياة ُب الطفل حق بتأكيد االتفاقية تكتف كٓب. 1حقا اصليا ُب اٟتياة"

 عدـ ُب فقط يتمثل ال اٟتياة ُب الطفل حق يعٍت أف كىذا" 2٪توه ك الطفل بقاء ٦تكن حد أقصى إٔب األطراؼ
 ك٪توه. الطفل بقاء لضماف الظركؼ ا١تبلئمة توفَت ُب بل اٟتق، ىذا على االعتداء

كاإلعًتاؼ الدكٕب لطفل ْتق اٟتياة يعٍت حرص آّتمع الدكٕب على تقدٙب الغذاء البلـز لنموه بدنيا كرعايتو       
 صحيا رعاية كاملة، كرعايتو اسريا كاجتماعيا، كٕترٙب كافة مظاىر كأفعاؿ التعدم ا١تباشر كالغَت مباشر على ىذا

اٟتق ُب تشريعات الدكؿ األطراؼ الوطنية، ألف ٛتاية حق اٟتياة للطفل يشتمل على القياـ بكل األفعاؿ اإل٬تابية 
 . 3حق اٟتياة ٢تذا الطفل، كاالمتناع عن كل االفعاؿ السلبية اليت هتدر ىذا اٟتق على ٖتافظ اليت
كحق اٟتياة تبدأ ٦تارستو من يـو ميبلد الطفل كذلك بوصفو حقا ال ٯتنح إال من ا٠تالق تبارؾ كتعأب، كيرتبط     

بالكائن اٟتي كجودا كعدما على اف الغرض من النص عليو ُب ا١تواثيق الدكلية ىو تأكيد للحق ُب البقاء كالنمو 
باعتباره كائنا ضعيفا اعزؿ ال ٯتلك شيئا من زماـ  كاٟتماية من ام خطر يهدد ىذه اٟتياة، كخاصة حياة الطفل

 نفسو.
تفاقية إٔب أبعد من الفكرة التقليدية ُب إعطاء األطفاؿ اٟتق ُب اٟتياة إٔب االكتذىب ا١تادة السادسة من       

السؤاؿ األساسي أم حياة نريد لؤلطفاؿ كأم ٪تاء. كٗتلص ىذه ا١تادة إٔب التأكيد على حق الطفل ُب اٟتياة 

                                                           

 من اتفاقية حقوؽ الطفل. 6 راجع ا١تادة - 1
2
  - François Monéger, Droit de l'enfant, Répertoire de droit international, Dalloz, tomme II. P. 6. 

 .72،ص 2007د/ منتصر ٛتودة سعيد، ٛتاية حقوؽ الطفل ُب القانوف الدكٕب العاـ كاإلسبلمي،دار اٞتامعة العربية، االسكندرية، - 3
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قة لعملية النمو ىذه كالنماء جسديان كنفسيان كعقليان كاجتماعيان كركحيان ٔتا يقتضي ذلك من متطلبات أساسية مراف
تساعد على بلورة شخصيتو كبنائها، ٔتعٌت آخر: أحافظ على حياة الطفل كأعطي نوعية أفضل. أم الًتكيز على 
البناء النفسي كالركحي كليس فقط اٞتسدم من غذاءو كدكاءو كىواءو نقي بل االىتماـ بتعليم األطفاؿ كالًتكيز على 

  .اإلبداع لدل الطفل٦تارسة ىواياهتم كتنميتها ٠تلق ركح 
 االختيارمٌ  الربكتوكوؿ إٔب انضٌمت كما  البداية، منذ الطفل حقوؽ اتفاقية إٔب انضٌمت اليت الدكؿ من كسوريا   

 ،18 رقم ا١تلحق 2003 العاـ من األكؿ تشرين 17 ُب ا١تسلحة، النزاعات ُب األطفاؿ بإشراؾ ا١تتعلق لبلتفاقية،
 حقوؽ طالت اليت االنتهاكات ُب خًطرو  ٖتوؿو  نقطة شٌكلت كاليت ،2011 العاـ ُب االزمة ظهور بعد كلكن

 اعتقاؿ ًب ككذلك .متعمدان  قتبلن  قتلهم ًب ألطفاؿو  اٟتاالت من العديد كيثٌقت الثورة بدء فمنذ .سوريا ُب األطفاؿ
 كالقصف العشوائيٌ  كالقصف بالقنص األطفاؿ استهداؼ صار األياـ كٔتركر ا١توت، حىت كتعذيبهم أطفاؿ

 السورية اٟتقوقية ا١تنظمات كإحصاءات دراسات حسب كيعدٌ  يوميان، أمران  ا١تتفٌجرة كالرباميل اٟتربية بالطائرات
 غالبها ُب ىي اليت ا١تستهدفة كاألماكن للضحايا العمرية الفئات نسبة إٔب نسبتو بقياس متعمدان  قتبلن  كالدكلية،

 .مدنية أماكن
 طفلو  400 عن يقلٌ  ال ما قتل إٔب أدل ٦تا الكيماكٌم، بالسبلح مدنية مناطق استهداؼ ًب 2013 عاـ كُب   

 ال ما مقتل تسجيل ًبٌ  2014 للعاـ النهائية اإلحصائية كُب سوريا، ُب االنتهاكات توثيق مركز إحصائية حسب
 البقاء، حقٌ  كىو حقوقهم أبسط من طفل مليوف نصف يقارب ما حرماف إٔب أٌدل ٦تا ، طفلو  ألف 17 عن يقلٌ 
، 9500 عن يقلٌ  ال ما اعتقاؿ ًبٌ  كما  طفل، ألف 280 حوإب كجرح التعذيب، ٖتت منهم البعض قتل طفلو
 السورٌم. اٞتوار دكؿ ُب الجىءو  طفلو  مليوف 2.9 بينهم طفل، مليوف 4.7 كنزح

 توٌرطت كقد كالتهجَت، كالتعذيب القتل عن خطورةن  تقلٌ  ال اليت االنتهاكات من األطفاؿ ٕتنيد مسألة كتعدٌ      
 أف ٧تد الطفل حقوؽ اتفاقية إقرار على عامان  26 مركر بعد إذان   سوريا، ُب ا١تتصارعة األطراؼ معظم فيها

ٍـّ، بشكلو  العآب ُب األطفاؿ ٢تا يتعٌرض اليت االنتهاكات ، بشكلو  سوريا كُب عا  اٟتقوؽ تاريخ ُب ٖتصل ٓب خاصٍّ
 اليت األخرل الدكلية كاإلنسانية اٟتقوقية كا١تنظمات ا١تنظمة ىذه جبُت ُب عارو  كصمة يشٌكل ٦تا ا١تتحدة كاألمم
 .1األطفاؿ ىؤالء ٟتماية األدٗب اٟتدٌ  تأمُت عن عجزت

 آخركف 500ك القتلى، ضمن من طفل 400 حوإب ىناؾ كاف  منها، التحقق ًب اليت اٟتاالت ضمن كمن    
 االنتهاكات ٚتيع من %63 ٘تثل أهنا حيث فقط، فيض من غيض سول األرقاـ ىذه ٘تثل كال ّتراح. أصيبوا
 األطفاؿ من كاٞترحى القتلى معظم سقط حيث .2015 عاـ اليونيسف منها ٖتققت اليت األطفاؿ ضد ا٠تطَتة
 ٖتديد ا١تمكن من فيها كاف  اليت اٟتاالت كُب بالسكاف. ا١تأىولة ١تناطقا ُب ا١تتفجرة األسلحة استخداـ نتيجة

                                                           

 على مقاؿ الكاتب عاصم الزعيب، : "أطفاؿ سوريا ُب ظٌل اتفاقية حقوؽ الطفل ُب ظل اتفاقية حقوؽ الطفل ُب اليـو العا١تي للطفل "نافذة على اٟتقوؽ  1-
suwar-magazine.org/article.php?id=656&lang=ar :االلكًتك٘ب ا١توقع  
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 أك ا١تدرسة ُب كجودىم خبلؿ األطفاؿ ىؤالء من 150 كقتل الذكور. من منهم %70 كاف  الضحايا، جنس
 .2دمشق كريف كحلب إدلب ٍب الزكر، دير تليها تأثرا، األكثر احملافظة درعا تعتربك  .1إليها طريقهم ُب كىم

 النساء من ىم دمشق منطقة ُب اٟترب جرحى من %40 حوإب فإف حدكد، ببل أطباء منظمة كْتسب   
 فيها ٔتا كالغربية الشمالية ا١تناطق كُب .2015 سنة قتبلىا من %31 كٯتثلوف عشرة، ا٠تامسة سن دكف كاألطفاؿ

 قتبلىا. من %20 إبكحو  اٟترب جرحى من %17 ا٠تامسة سن دكف األطفاؿ مٌثل كٛتص كٛتاه كإدلب حلب
كقد ادل الوضع االقتصادم أب زيادة اسعار ا١تواد الغذائية خاصة ا١تستوردة منها كبعض االساسيات مثل    

الزيت كاألرز كالعدس، كا٩تفض انتاج األغذية احمللية اضافة أب ذلك كما اف اسعار ا١تواد الغذائية ُب بعض ا١تناطق  
١تنتظمة ارتفعت بشكل خيإب ْتيث ٓب يعد ٔتقدكر السكاف شرائها حىت كاف  اكتلك اليت قطعت عنها االمدادات 

زادت عوامل كهذه من الضغط الذم تعا٘ب منو االسر ا٢تشة اصبل ال سيما االطفاؿ نتيجة النعداـ  ،كانت متوفرة
 االمن الغذائي.

ُب ٛتص كحلب كٛتاة  ىناؾ تفاكت بُت سكاف الريف كاٟتضر كبُت ٤تافظة كأخرل حيث تشهد مراكز ا١تدف   
كما تفيد  كاحملافظات الشمالية، كالشمالية الشرقية معدالت عالية لوفيات االطفاؿ ٦تن ىم دكف سن ا٠تامسة

 مضايا لبلدة 2016 من الثا٘ب كانوف  شهر ُب التدخبلت احدلالتقارير بوجود حاالت سوء تغذية ىناؾ، ففي 
 عن للكشف ا٠تامسة سن دكف طفبل 25 فحص من لعا١تيةا الصحة كمنظمة اليونيسف طواقم ٘تكنت احملاصرة

 كاف  .22 على كالشديد ا١تتوسط اٟتاد التغذية سوء أعراض كظهرت العضد. ٤تيط قياس باستخداـ التغذية سوء
 كاآلخر عاما، عشر الستة ابن أحد٫تا توُب إنقاذ٫تا، ٭تاكؿ اليونيسف طاقم كاف  كفيما ٭تتضراف، مراىقاف ىناؾ
 من أكثر ٖتصل السورية، الطبية ا١تنظمات كْتسب ،3اٟتياة فارؽ جدان  ضعيفا كاف  كألنو لكن رالفو  على نقل

 األطفاؿ من كربعهم ، سوريا ُب احملاصرة ا١تناطق ُب عشرة الرابعة سن دكف األطفاؿ بُت ا١تبكرة الوفيات نصف
 اٟتياة. مصدر كىو الغذاء لغياب 4الرضع

 بسنة مقارنة إليها الوصوؿ يصعب اليت ا١تناطق ُب اٟتصار ٖتت يعيشوف الذين األشخاص عدد تضاعف لقد    
 ٖتت يعيشوف 200.00 منهم أطفاؿ، ىم ا١تساعدات عنهم انقطعت الذين أكلئك من مليوف 2ك ،20135
 تكوف أف ٯتكن للحصار النفسية اآلثار أف سوريا ُب عمل طوارئ جراح كىو نوت، ديفيد د. كيقوؿ ،6اٟتصار
 األطفاؿ سوريا ُب اٟتصار يستهدؼ ،بشرا" يكونوا كيف  أخرل مرة يتعلموا ألف احملاصركف األطفاؿ اج"٭تت مدمرة:

                                                           

 . 2015كانوف الثا٘ب اليونيسف، النتائج اإلنسانية لؤلزمة السورية ،   -1
 .ا١ترجع نفسو -2
 . 2016تصريح صادر عن اليونيسف، كانوف الثا٘ب،  -3
 .2015اٟتياة كا١توت ُب آّتمعات السورية ٖتت اٟتصار. آذار  -ٞتمعية الطبية السورية األمريكية. ا١توت البطيء ا -4
 .2016ا١تتحدة لتنسيق ا١تساعدات اإلنسانية ، ظرة عامة على االحتياجات اإلنسانية ُب سوريا، مكتب األمم ن -5
 .2016األزمة السورية، شباط، –اليونيسف كشركاؤه، :ٖتديث مبادرة ال لضياع اٞتيل -6
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 للضغط اٟتصار كيستخدـ أكال. األطفاؿ على يؤثر أنو اٟتصار يفرضوف الذين أكلئك كيعرؼ ،رٛتة أك ىوادة دكف
 .الدكٕب اإلنسا٘ب للقانوف صارخ انتهاؾ كىي عسكرية، مكاسب ٖتقيق أجل من

 الصّحيةالمطلب الثاني: انتهاك حق الطفل السوري في الرعاية 
الرعاية الصحية ىي احدل حقوؽ االنساف بوجو عاـ، كلذلك فقد سعى آّتمع الدكٕب، عرب عقود زمنية     

 طويلة أب ٖتقيق اكرب قدر ٦تكن منها لصاّب كل البشر دكف ٘تييز بينهم بسبب اللوف اك اٞتنس اكالدين اك العرؽ
تسهر على  -كمنظمة دكلية متخصصة  -كلذلك فقد نشأت منظمة الصحة العا١تية ،اك ام اسباب ٘تييز أخرل

ا١تقدسة لضمانات تأديتها ُب افضل صورة ٦تكنة لكل البشر كلذلك فقد كرد ُب ديباجية دستور ا١تهمة القياـ ّٔذه 
لكائن اإلنسا٘ب كبذلك فهي حق اساسي لكل اف الصحة ىي اٟتالة العقلية كاالجتماعية ل"ىذه ا١تنظمة الدكلية 

، كبعد ذلك تغَت مفهـو الصحة نظرا لتغَت كتطور اٟتياة البشرية، حيث كاف مفهومها التقليدم ينصرؼ "إنساف
أب ٣ترد القضاء على ا١ترض، ٍب اصبح فيما بعد يشمل ايضا ٘تكُت االفراد من تنمية اعلى حد ٦تكن من 

ْتيث يكونوا لديهم القدرة على اف يصبحوا منتجُت اقتصاديا كاجتماعيا كبشكل يتفق  امكانيتهم البدنية كالعقلية،
 ٘تاما مع بيئتهم. 

من اإلعبلف العا١تٌي ٟتقوؽ اإلنساف الذم يتضٌمن اٟتٌق  25ك٬تد اٟتٌق بالرعاية الصٌحٌية جذكره ُب ا١تاٌدة      
صٌحتو كرفاىو ىو كأسرتو"، كيضيف بأٌف "لؤلمومة بالرعاية الطبٌية كجزء من حق كل إنساف "ٔتستول حياة يفي ب

كالطفولة اٟتٌق الرعاية كا١تساعدة ا٠تاٌصتُت، كيتمٌتع كل األطفاؿ سواء كلدكا داخل رباط الزكجٌية أك خارجو 
باٟتماية االجتماعٌية نفسها". كيعًتؼ العهد الدكٌٕب ا٠تاٌص باٟتقوؽ ا١تدنٌية كالسياسٌية باٟتقوؽ نفسها ٔتوجب 

من العهد الدكٔب للحقوؽ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية،على انو لكل فرد اٟتق ُب التمتع بأعلى  12/1تو مادٌ 
 مستول من الصحة البدنية كالعقلية.

ُب الرعاية الصحية، باعتبار اف ىذه االتفاقية الدكلية الطفل  كما تناكلت اتفاقية حقوؽ الطفل موضوع حق     
اليت تنص على انو" تعًتؼ الدكؿ  24/1ا٠تاصة للقانوف الدكٕب ٟتقوؽ الطفل، ُب نص ا١تادة ا٢تامة ىي الشريعة 

االطراؼ ْتق الطفل ُب اٟتصوؿ على أعلى مستول صحي ٯتكن بلوغو، كْتقو ُب مرافق عبلج االمراض كبإعداده 
خدمات الرعاية الصحي، كتبذؿ قصارل جهدىا لتضمن أال ٭تـر ام طفل من حقو ُب اٟتصوؿ على  يالتأىيل

 الصحية ىذه".
كبذلك تعًتؼ الدكؿ األطراؼ ُب االتفاقية ْتٌق الطفل ُب التمٌتع بأعلى مستول صٌحٌي ٯتكن بلوغو كْتٌقو ُب      

مرافق عبلج األمراض كإعادة التأىيل الصٌحٌي، كتبذؿ كل قصارل جهدىا لتضمن أاٌل ٭تـر أم طفل من حٌقو ُب 
اليت تنٌص  6من اتفاقٌية حقوؽ الطفل على ا١تاٌدة  24. كتستند ا١تاٌدة 1لصٌحٌية ىذهاٟتصوؿ على خدمات الرعاية ا

                                                           

 ) من اتفاقٌية حقوؽ الطفل.1(24ا١تاٌدة -1
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على أٌف "الدكؿ األطراؼ تعًتؼ بأٌف لكٌل طفل حٌقان أصيبلن باٟتياة" كتطٌور حق اٟتياة كالبقاء كالنمٌو إٔب أقصى 
 حٌد ٦تكن.

خرل، "تتعٌهد الدكؿ األطراؼ بتعزيز كتشجيع التعاكف كعلى غرار اٟتقوؽ االقتصاديٌة كاالجتماعٌية كالثقافٌية األ     
بصفة  ي[ كتراع24الدكٌٕب من أجل التوٌصل بشكل تدر٬تٌي إٔب اإلعماؿ الكامل للحٌق ا١تعًتؼ بو ]ُب ا١تاٌدة 

ٌية خاٌصة احتياجات البلداف النامية ُب ىذا الصدد". لذا فإٌف ا١تساعدة ا١تقٌدمة من البلداف األخرل كالوكاالت الدكل
مهٌمة ُب مساعدة البلداف على تنفيذ ىذا اٟتٌق بشكل صحيح. كىذه ا١تساعدة أكثر صلة ُب حاالت األطفاؿ 

 البلجئُت.
كبالنسبة ألطفاؿ سوريا فمع بدء الثورة السورية اصبح الوضع الصحي كالغذائي اكثر ىشاشة، كذلك كفقا      

من  38با١تئة من ا١تشاُب العامة ك 64حيث تضررت  ،2013للتقرير الصادر عن كزارة الصحة ُب تشرسن االكؿ 
مراكز الرعاية الصحية بسبب األزمة كتوقفت عن العمل، كأغلقت العديد من ا١تشاُب ابوأّا اك باتت تعمل 

كما لقي بعض موظفو الرعاية الصحية حتفهم اك تعرضوا ،بقدرات منخفضة نظرا النقطاع الوقود كالتيار الكهربائي
نما ىجر الكثَتكف اك غادركا الببلد كما ا٩تفض االنتاج احمللي من االدكية على ٨تو كبَت كىناؾ لئلصابات، بي

 نقص حاد ُب االمدادات الطبية.
ت الداعمة ٢تا الضركرية ٟتماية االطفاؿ من االمراض اليت ٯتكن بلكما تعطلت انظمة التلقيح الركتينية كاٟتم      

الوقاية منها اك اهنا دمرت ٘تاما، ٦تا جعل االطفاؿ عرضة اكثر ٠تطر االصابة بأمراض كشلل االطفاؿ كاٟتصبة كقد 
 طفل ضد شلل االطفاؿ ُب 350.000ٓب يتم تطعيم:سبيل ا١تثاؿ لىعائقا رئيسيا أيضا فع اليهمشكل الوصوؿ 

 من اياـ التلقيح الوطنية. 2013جولة كانوف الثا٘ب 
مليوف مهجر يعيش العديد منهم ُب اماكن مكتظة، كمع تعطل قدرة الوصوؿ أب ا١تياه  6.5كمع كجود       

 كتتضاعف ا١تأمونة كمرافق الصرؼ الصحي ا١تبلئمة يتزايد خطر االصابة باألمراض ا١تنقولة عن طريق ا١تياه كغَتىا
 منهم %70 أم األطفاؿ ثلثا يعيش حيث العامة، النظافة كضع كتردم ا١تأمونة غَت ا١تياه بسبب الصحية ا١تخاطر

 ا١تأمونة ا١تياه تكوف حيث ا١تًتدية، البلجئُت لظركؼ باالضافة عليها االعتماد ٯتكن مأمونة مياه إمدادات دكف
 غاية ُب العامة النظافة أكضاع كتعد با١تراحيض، ألشخاصا عشرات كيتشارؾ جدا، مرتفع ٙتنها أف أك شحيحة
 .1 آّارم مياه ثلث سول معاٞتة تتم كال السوء،

 متعمد، بشكل ا١تياه تقطع النزاع أطراؼ كانت  اٟتاالت بعض كُب با١تياه، ا٠تاصة التحتية البٌت النزاع دمر لقد     
 كثرأل قيطعت ا١تياه باف 2015 صيف ُب فاليونيسي أفادت كقد حرب. كتكتيك  األسلوب ىذا يستخدـ حيث

   .2مرة 40 من
                                                           

 . 2016الصحي، كالصرؼ ا١تلياه إحصائيات الصحة، أجل من الصحي كالصرؼ ا١تياه ٣تموعة -1

 .2016 آذار صحفي، بياف اليونيسف، -2
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خر حالة مؤكدة من شلل االطفاؿ الربم ُب آكما شهدت االزمة السورية عودة مرض شلل االطفاؿ ككانت       
حيث  2013كلكن ًب تأكيد تفشي ىذا ا١ترض ٣تددا ُب تشرين االكؿ سنة ،1999سورية قد سجلت سنة 

حاالت ُب حلب كحالتُت ُب أدلب كمثلهما ُب الرقة، اصابت ٚتيع ىذه اٟتاالت  3الزكر ك سجلت حالة ُب دير
 اطفاال دكف السنتُت ٦تن ٓب يتلقوا اللقاحات.

 التغذكم الوضع تردم ُب يتسبب الذم فاإلسهاؿ السابق، من أعلى بوتَتة سوريا أطفاؿ بُت ا١ترض كينتشر     
 1 2015 سنة من األكؿ النصف ُب حالة 100.000 من أكثر ناؾى كانت  حيث اآلف، انتشارا أكثر أصبح
 .2014 سنة ُب باإلسهاؿ اإلصابة حاالت عدد كىو
 فر فقد األطفاؿ كٛتاية ٔتراقبة يقوموف الذين الصحيُت األخصائيُت من ٤تدكد عدد سول سوريا ُب يتبق ٓب      
  الثلث فيها عاملة زالت ال اليت ستشفياتا١ت نسبة تتجاكز كال الببلد، من الطبية الطواقم نصف من أكثر

 ليصل اآلف العدد ىذا ارتفع كلكن احتياجاهتم كتأمُت شخص 600 رعاية على ا١تاضي ُب يعمل طبيب كل  كافك 
 ،3العراؽ مع السورية اٟتدكد على اليـو الكولَتا كتنتشر ،أطفاؿ لشلل حاالت ظهرت كما  شخص 4.0002 إٔب

 ٤تدقا. خطرا ا١ترض تفشي سيبقى األطفاؿ ٖتمي مأمونة كمياه صحية رعاية دكف كمن
ك٬تد البلجؤكف السورييوف ُب بعض البلداف ا١تضيفة صعوبة بالغة ُب اٟتصوؿ على الرعاية الطبية بسبب الرسـو      

كالبَتكقراطية كتقلص الدعم ا١تإب اإلنسا٘ب. فقد صرحت منظمة العفو ُب تقرير أف العديد من البلجئُت ال 
ٟتصوؿ على الرعاية الطبية اليت تفرضها بعض البلداف، فقد صرح بعض البلجئُت اهنم يعيشوف ُب ارسـو  يتحملوف

 لؤلممالجئ سورم ُب األردف كىم ا١تسجلُت لدل ككالة البلجئُت التابعة  630000فقر خارج ا١تخيمات كىناؾ 
ف منهم من ألضافية تعترب عقبات ضخمة اإللصحية اإلجراءات البَتكقراطية ا١تطولة كرسـو الرعاية ا :" أفا١تتحدة

 ٭تتاجوف إٔب عبلج طيب. 

كأكد على ذلك رئيس حقوؽ البلجئُت ُب منظمة العفو الدكلية قائبل "اف رسـو ا١تستخدـ اليت تفرضها األردف     
إطعاـ أسرىم، قد ال تظهر لتكوف عالية كلكن ال ٯتكن ٖتملها بالنسبة ١تعظم البلجئُت الذين يكافحوف من أجل 

كاهنا غَت قادرة على الوصوؿ إٔب الرعاية اليت ٭تتاجوف إليها. كأضاؼ أف البلجئُت الذين غادركا ا١تخيمات بشكل 
غَت رٝتي أك دخلوا األردف بعد الرجوع إٔب سوريا ليسوا مؤىلُت للحصوؿ على الوثائق ا١تطلوبة من قبل السلطات 

. كترل منظمة العفو الدكلية أف ا٩تفاض "4ا ُب ذلك الرعاية الصحيةاألردنية للحصوؿ على ا٠تدمات العامة، ٔت
                                                           

 .2015 ٘توز صحفي، بياف اليونيسف،- 1
تصادية االجتماعية لغرب آسيا أيلوؿ النزاع ُب اٞتمهورية العربية السورية، اآلثار االقتصادية الكلية كالعوائق اليت تعطل ٖتقيق األىداؼ اال٪تائية لؤللفية، ا٢تيئة االق - 2

2014. 
 .2016األزمة السورية، اليونيسف،  الوصوؿ لؤلطفاؿ ا١تتأثرين ب -3
 . كىذا ماذكره شريف السيد، رئيس حقوؽ البلجئُت كا١تهاجرين ُب منظمة العفو الدكلية ُب بياف -4
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ُب ا١تئة فقط من احتياجات التمويل ُب األردف للصحة قد انتهت  26الدعم اإلنسا٘ب قد ساىم ُب ا١تشكلة، ك
 . 2015ُب هناية عاـ 

أصيبوا ّتركح شظايا أف أربعة عشر من اٞترحى، من بينهم ٜتسة أطفاؿ " كأضافت منظمة العفو ُب يوليو   
ال كما ،بالدخوؿ٢تم كمنعوا من دخوؿ األردف ، كأربعة منهم لقوا حتفهم أثناء انتظارىم على اٟتدكد للسماح 

اإلصابات ا٠تطَتة ألهنم ليس لديهم أكراؽ م ك ذلؤلشخاص الذين يفركف من منطقة النزاع  حىت دخوؿيسمح بال
كًب االستخفاؼ با١توقف ا١تركع ٟتقوقهم  ،قلوبالتوجد الرٛتة ُب  بلفكانت حالتهم تقشعر ٢تا األبداف قد  ىوية ك 

إٔب اٟتصوؿ على األدكية أك  يفتقركفُب ا١تئة من السوريُت  ٨58تو  ف، كقالت منظمة العفو ا "ُب الصحة كاٟتياة
    يعانوف من أمراض مزمنة، كىذه النسبة نقبل عن ارقاـ ا١تفوضية . ىمغَتىا من ا٠تدمات الصحية ك 

٢تذا ٬تب زيادة الدعم الدكٕب بشكل أكرب إلعادة توطُت البلجئُت ككصوؿ ا١تساعدات ا١تالية كالذم من       
شأنو يدفع الدكؿ ا١تضيفة إٔب تعزيز النظاـ الصحي كإزالة اٟتواجز اليت ٘تنع البلجئُت السوريُت من اٟتصوؿ على 

 الرعاية الصحية األساسية .
 لطفل السوري في التعليمالمطلب الثالث:  انتهاك حق ا

التعليم لو ا٫تية كبَتة ُب ٛتاية االنساف من عدة أخطار، كاال٨تراؼ عن السلوكيات السليمة اليت تنمي  إف     
قدراتو البدنية كالعقلية كالركحية اليت تصنع ا١تدينة كاٟتضارة، كاليت تعود عليو بالرفاىية كسعادتو كتقدـ رخاء البشرية 

ك٭تمي آّتمعات من خطر اٟتركب كاألكبئة كالكوارث بشىت  بصفة عامة، فالعلم نور يبدد ظلمات اٞتهل كاألمية
الفوائد العظيمة اليت تبلزمو البد اف يتاح لئلنساف باعتباره حقا اساسيا لو منذ مرحلة  هصورىا، كالتعليم ّٔذ

احة و ُب سبيل اتنيالطفولة، لذلك بذؿ آّتمع الدكٕب كالدكؿ كا١تنظمات الدكلية العا١تية كا١تتخصصة جهودا مض
خاصة من خبلؿ ٣تموعة من ا١تبادئ ارستها اتفاقية حقوؽ الطفل لعاـ  التعليم بكافة صوره اماـ االطفاؿ،

1989. 
كقد درس كاضعو مسٌودة اتفاقٌية حقوؽ الطفل ا١تشاكل ا١تتعٌلقة بتقدٙب ا٠تدمات، مثل التعليم كالصٌحة ُب     

حقوؽ االقتصاديٌة كاالجتماعٌية كالثقافٌية، كعلى الدكؿ البلداف اليت تشهد حركبا كصراعات. كىكذا بالنسبة لل
ألف  التعٌهد بتنفيذ التدابَت إٔب أقصى حٌد تتيحو مواردىا ا١تتوٌفرة كضمن إطار التعاكف الدكٌٕب، حيث تدعو اٟتاجة

ل على سوريا كك سلبيةكسَتتب ذلك آثارا  لؤلبدٔب تضييع آماؿ جيل كامل حتما اسيؤدم  ا١تساس ْتق التعليم
 ا١تنطقة كٮتلف عواقب كخيمة طويلة االمد .

من االساسية ككاف لذلك االثر ا١تدمر على ا١تبليُت  اهنيار ا٠تدمات االجتماعية أدت اٟترب ُب سوريا أبلقد     
االطفاؿ حيث خسر الكثَت من االطفاؿ سنة دراسية اك اكثر بسبب النزاع ُب سورية ُب حُت امتنع عنها اخركف 
كتعترب امكانية عودهتم أب ا١تدرسة اك االستفادة من فرص التعلم البديل ضئيلة، نتيجة نقص مساحات التعلم 



 تركيب-م، جبهعة أديبهبى14/5/2016-13 األحببث العلوية احملكوة املشبركة يف املؤمتر العلوي الدويل األول: الالجئوى السوريوى بني الواقع واملأهول

838 
 

فت عملية بناء ا١تدارس نتيجة انعداـ االماف أخرل، كما توق ألغراضنتيجة تدمرىا أك تضررىا اك ًب استخدامها 
  .كا٢تجمات على البنية التحتية للمدارس

مليوف طفل خارج ا١تدارس اك اهنم معرضوف ٠تطر  2,3ىناؾ ما يقارب ، 1كحسب احصائيات اليونيسيف     
أب ذلك فقد  باإلضافة ،كما تغيب العديد من االطفاؿ عن ا١تدارس لسنتُت دراسيتُت اك ثبلثة التسرب منها

يصعب الوصوؿ اليها ، ففي حُت كصل ا١تعدؿ الوطٍت لبلنتظاـ  سجلت معدالت متدنية خاصة ُب ا١تناطق الىت
با١تائة، كما  33با١تائة تدنت معدالت االنتظاـ ُب ا١تدارس ُب احملافظات ا١تتأثرة لتصل أب 62ُب ا١تدارس أب

العديد من االسر اطفا٢تا ُب ا١تنزؿ اك تزكج  يكبَت حيث تبقتأثرت الصحة النفسية كاالجتماعية لؤلطفاؿ بشكل  
 بناهتا ُب سن مبكرة للحفاظ على سبلمتهم.

ك ًب أك تضررت كاحدة من كل ٜتس مدارس، كىناؾ نقص حاد ُب مساحات التعلم، حيث تدمرت ا    
كا٢تجمات على البنية التحتية استخدامها ألغراض اخرل كما توقفت عملية انشاء ا١تدارس نتيجة النعداـ األماف 

                 2كظائفهم عن منهم 52.000 كمغادرة ا١تعلمُت قتل بسبب الصفوؼ فرغت كماللمدارس"،
 كخاصة منهم الكثَت كٮتشى ،منة عائقا خطَتا اماـ عودة االطفاؿ أب مدارسهمآليشكل انعداـ البيئة التعليمية اك 

 اآلمنة. غَت الشوارع ُب ا١تدرسة إٔب للوصوؿ قطعها عليهم يتوجب اليت الطويلة ا١تسافات من الفتيات
 بسبب مدرسة 6.000 من أكثر تضررت حيث مدارسها ربع فقدت قد سوريا تكوف ،2016 عاـ كْتلوؿ     

 .3ا١تهجرة األسر من مئات إليواء أك القتاؿ ألغراض استخدمت أك أبوأّا إغبلؽ على أجربت أك العنف
 أف كما  ايفهموهن ال بلغة للتعلم كاضطرارىم  ا١تناىج اختبلؼ من اللجوء دكؿ ُب ا١تتمدرسُت االطفاؿ كيعا٘ب     

 الدراسة عن انقطعوا أف بعد منهم، سنا أصغر ىم من مع التعويض صفوؼ ُب االنتظاـ من با٠تجل يشعر بعضهم
 البلزمة لؤلكراؽ أيضا يفتقركف فالكثَتكف الوحيدة العقبة ليس ا١تكتظة الصف غرؼ ُب مكاف كإ٬تاد لسنوات،
الكتب كاللواـز ا١تدرسية كخدمات ا١تياه كالصرؼ كتفيد التقارير بوجود نقص ُب االثاث ا١تدرسي ك  ،لبللتحاؽ

 الصحي كالنظافة العامة.
 ٜتس أم مليار، 10.7 إٔب سوريا ُب القائم النزاع بسبب البشرم ا١تاؿ رأس خسارة تصل أف ا١تتوقع كمن    

كما ٓب يتم التكفل السريع ّٔؤالء  ،4ا١تدارس إٔب كالشباب األطفاؿ يعد ٓب حاؿ ُب اٟترب، قبل احمللي الناتج إٚتإب
االطفاؿ با١تساعدة البلزمة ٟتمياهتم من العنف كسوء ا١تعاملة كاالستغبلؿ، كبالتعليم من اجل تعزيز عقو٢تم 
كقدرهتم على الصمود كالدعم لتضميد اٞتراح ا٠تفية ٟترب ال ترحم، كتعزيز التماسك االجتماعي فقد تضيع اماؿ 

 كاف  مهماف اذا على سورية كا١تنطقة كما خلفها عواقب كخيمة جذرية كطويلة االمدجيل كامل لؤلبد كستًتتب 

                                                           

 .، تقرير اليونيسيف2013سورية مقتطفات  -معا من أجل سوريا:"التعليم خبلؿ االزمة"، يونيسيف  - 1
 .2015تقرير التعليم ُب خط النار، اليونيسف، أيلوؿ   - 2
 . 2016شباط  15العمليات السورية من تركيا: مكتب األمم ا١تتحدة لتنسيق ا١تساعدات اإلنسانية، النشرة اإلنسانية، العدد  - 3
 .2015ا٠تسارة االقتصادية الناشئة عن االنقطاع عن الدراسة بسبب األزمة السورية: اليونيسيف، -  4
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 ال كلفة  فهو بأكملو جيل خسارة لكن كٖتصيلو ٚتعو فيمكن سوريا أطفاؿ تعليم أجل من تأمينو الواجب ا١تبلغ
 ٖتملها. احدا يستطيع

 المبحث الثاني: تقييم انجازات اليونيسيف اتجاه الطفل السوري البلجئ
اف اليونيسيف تعمل ُب ٣تاؿ ٛتاية حقوؽ الطفل ُب ستة ٣تاالت ىي: ا٠تدمات الصحية، كمكافحة ا١ترض،     

، كرغم اف اليونيسيف تعمل 1كنشر الغذاء الصحي، كالًتبية كالتعليم، كالرعاية االجتماعية كالتوجيو اٟترُب للطفل
اهنا ال تدخر جهدا ُب سبيل تقدٙب الرعاية الصحية اساسا ُب ٣تاؿ برامج مساعدة االطفاؿ طويلة االجل إال 

كاالجتماعية كالتعليمية لؤلطفاؿ اثناء اٟتركب كالنزاعات ا١تسلحة الوطنية كالدكلية ام ُب حاالت الضركرة 
 تساكم بُت كل اطفاؿ العآب ببل يتكالطوارئ، كبذلك تكوف قد تبنت الفلسفة العامة التفاقية حقوؽ الطفل ال

ألم سبب كاف لذا فهي تعمل جاىدة منذ اندالع اٟترب ُب سوريا على ضماف أدٗب حقوؽ الطفل  ز بينهمي٘تي
لقد شهدت أكرب عملية إنسانية ُب التاريخ قياـ ك  ،االساسية كا١تتمثلة ُب اٟتق ُب اٟتياة كالتعليم كالصحة

،كىي تسعى اليـو  سوريا اليونيسيف ْتشد الدعم من أجل مبليُت العائبلت كاألطفاؿ ا١تتضررين من اٟترب ُب
جاىدة كبكل امكانيتها من أجل تأمُت اٟتقوؽ االساسية لؤلطفاؿ البلجئُت من صحة كتعليم كمن خبلؿ ىذا 

 ا١تبحث سنعرض أىم اال٧تازات ككذلك الصعوبات كالتحديات ا١تفركضة على بيئة العمل .
 المطلب األول: تعزيز الرعاية الصحية والتغذية لؤلطفال البلجئين

يوفر القانوف اإلنسا٘ب الدكٌٕب طرقان للوفاء باالحتياجات الصٌحٌية لؤلطفاؿ كرفاىهم ُب أكقات النزاعات فوفقان       
من اتفاقٌية جنيف الرابعة، على أطراؼ النزاع الًتخيص ْترٌية مركر أم رساالت من األغذية  1الفقرة  23للماٌدة 

 طفاؿ دكف ا٠تامسة عشرة من العمر كالنساء اٟتوامل كالنفاس.الضركريٌة كا١تبلبس كا١تقٌويات ا١تخٌصصة لؤل
من الربكتوكوؿ األكؿ اليت تنٌص على إعطاء األكلويٌة  1الفقرة  70كقد أكملت ىذه ا١تاٌدة الحقان با١تاٌدة       

ح لؤلطفاؿ من اتفاقٌية جنيف الرابعة، يسم 1الفقرة  14لؤلطفاؿ ُب توزيع رساالت اإلغاثة. كما أنٌو ُب ا١تادة 
دكف ا٠تامسة عشرة من العمر بدخوؿ مناطق كمواقع استشفاء كأماف أنشئت ٟتماية األشخاص األكثر تعٌرضان 

من الربكتوكوؿ األٌكؿ اٟتماية نفسها ا١تمنوحة للجرحى كا١ترضى إٔب  8كتوٌسع ا١تاٌدة  ،لؤلذل من تأثَتات اٟترب
 األطفاؿ حديثي الوالدة.

االتفاقية على االلتزاـ الدكٕب باالعًتاؼ للطفل ُب اٟتق بالرعاية الصحية بتمكينو من  من 24كنصت ا١تادة        
كتسًتشد اليونيسيف ُب جهودىا بإتفاقية  العبلج كا٠تدمات الصحية ُب ا١ترافق اليت تنشئها من أجل ىذا الغرض،

زمة بلبالعناية الصحية الاألعماؿ الوقائية كاإلسعافية للتكفل بالطفل حقوؽ الطفل، حيث تسعى إٔب تطبيق 
كجود نزاع مسلح كما ىو  كالعمل على تقليل نسب الوفيات ُب صفوؼ ىذه الشر٭تة من آّتمع،خاصة ُب حالة

 اٟتاؿ ُب سوريا.
                                                           

لى ٚتيع أشكاؿ ٛتاية حقوؽ األطفاؿ كالنساء ُب القانونُت الدكٕب كالداخلي: د.٤تمد شكرم عبد اٞتواد ، ْتث مقدـ إٔب مؤ٘تر إدماج إتفاقييت "القضاء ع - 1
 . 11-8التمييز ضد ا١ترأة "ك" حقوؽ الطفل"، ُب مناىج كليات اٟتقوؽ، منشورات اليونيسيف، مكتب األردف، ص 
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قامت اليونيسيف ّٔدؼ مواكبة االحتياجات ا١تتزايدة للرعاية الصحية الدكلية ُب مراكز االيواء لقد       
ك ا١تراكز الثابتة ُب اربعة عشر ٤تافظة ، كقد كصلت  ا١تتنقلةكآّتمعات ا١تضيفة للمهجريُت، بدعم الفرؽ الصحية 

ات السكانية ا٢تشة ُب آّتمعات ا١تضيفة  طفل كامرأة من ا١تهجرين كآّموع 600.000ىذه الفرؽ كا١تراكز أب 
من االطفاؿ ا١تتأثرين بالنزاع   500.000كما ًب توصيل الرعاية الصحية لؤلطفاؿ كخدمات االحالة ٟتوإب 

امرأة خدمات الرعاية الصحية االكلية عرب ىذه ا١ترافق، كتقـو سبع منظمات غَت  200.000كتلقت اكثر من 
ر العريب السورم بتشغيل ىذه الفرؽ الصحية ا١تتنقلة كا١تراكز الثابتة ُب ٚتيع احملافظات حكومية ٤تلية كا٢تبلؿ االٛت

 بالتنسيق مع السلطات احمللية.
كاستفاد اكثر من مليوف شخص من حقائب الطوارئ الصحية اليت كزعتها اليونيسيف على كزارة الصحة     

ٍت كاألكنركا كا١تنظمات الغَت اٟتكومية احمللية، كتتضمن ىذه كا٢تبلؿ االٛتر العريب السورم كا٢تبلؿ االٛتر الفلسطي
شخص  10.000اٟتقائب ٣تموعة من ا١تعدات كا١تستلزمات الطبية كاألدكية اليت تكفي كل كاحدة منها ٟتوإب

 ١تدة ثبلثة اشهر، باالضافة للعديد من ا١تشاُب ا٠تاصة ٦تن يوفركف الرعاية الصحية احمللية. 
خاطر الصحية تواجو االطفاؿ كاألسر ا١تهجرة ُب مراكز االيواء ا١تكتظة حيث ٯتكن اف تكوف كللتغلب على ا١ت  

شركط النظافة العامة متدنية، قامت اليونيسيف من خبلؿ شركائها بتوزيع االدكية ا١تضادة للجرب كشامبو القمل 
 طفل. 35.000على
 11، ككصل عدد الشركاء فيها أب أكثر من 2013كما ًب تشكيل الية تنسيق قطاع التغذية ُب اكاخر سنة     

، تقود اليونيسيف آّموعة التنسيقية لقطاع التغذية على ا١تستول العا١تي، كتراكحت االنشطة 2014مؤسسة ُب 
اليت نفذت ُب قطاع التغذية من فحص االطفاؿ للكشف عن سوء التغذية كتوزيع االغذية الوقائية كالعبلجية أب 

ثقيف مقدمي الرعاية حوؿ التغذية للرضع كاألطفاؿ الصغار، كًب تزكيد اكثر من نصف مليوف تقدٙب ا١تشورة كت
طفل  600.000طفل مهجر داخل الببلد دكف سن ا٠تامسة باإلمدادات الغذائية ا١تكملة بينما تلقى اكثر من 

بلج ا١ترضى ا١تقيمُت من الغذائية الدقيقة، متجاكزين بذلك ا٢تدؼ احملدد كلع ا١تكمبلت٦تن ىم دكف سن ا٠تامسة 
 االطفاؿ الذين يعانوف سوء التغذية اٟتاد ًب انشاء مركزين ١تعاٞتة ا١تقيمُت ُب مشفى االطفاؿ  بدمشق.

٤تافظة على االقل من خبلؿ توفَت خدمات  11طفل ُب   90.000كما ًب توصيل خدمات التغذية أب       
فاؿ الصغار، كما ًب ايصاؿ التغذية العبلجية البلزمة لعبلج الفحص كتوزيع السلع الغذائية كتغذية الرضع كاألط

رضيع ٦تن  200طفل ُب ٚتيع احملافظات كلتلبية االحتياجات الفورية ٟتوإب  14.000سوء التغذية اٟتاد أب 
، كقدمت اليونيسيف امدادات (pku)تدىورت صحتهم بشكل خطَت نتيجة مرض كراثي يدعى فينيل كتُت يوريا

شهرين من تركيبة عبلجية خاصة من حليب اطفاؿ الرضع الضركرية إلنقاذ االركاح حيث انو ٓب يكن تكفي ١تدة 
 متوفرا ُب سورية.

كاستفاد حوأب مائة شخص من العاملُت ُب قطاع الصحة ٔتا فيهم ا١تمرضات كاألطباء ُب ٚتيع احملافظات من      
 التغذية كرعاية االطفاؿ ُب حاالت الطوارئ.الدكرات التدريبية اليت تدعمها اليونيسيف ُب ٣تاالت 
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دعمت اليونيسيف كمنظمة الصحة  20131كعقب تأكيد تفشي مرض شلل االطفاؿ ُب سورية ُب سنة    
العا١تية ٛتلة ضد شلل االطفاؿ لوقف انتقاؿ فَتكس شلل االطفاؿ الربم ُب الببلد كتضمن ىذا دعم ٛتلة التلقيح 

 كلكنها طرحت كاستجابة فورية لتفشي ا١ترض، كصلت جولة التلقيح االكٔب كاليت الوطنية كاليت كانت مقررة أصبل
أب مليوف طفل مقدمة ٢تم لقاح  (MMR)اجريت بالتوازم مع اٞتولة الثانية للحصبة كالنكاؼ كاٟتصبة اال١تانية 

االطفاؿ ُب ا١تناطق ُب ٚتيع احملافظات، كما ًب الوصوؿ ايضا أب  (TOPV)شلل االطفاؿ الفموم ثبلثي التكافؤ 
اليت يصعب الوصوؿ اليها مثل دير الزكر حيث تأكدت حاالت االصابة االكٔب كقد زكدت اليونيسيف الوزارة 

 مبليُت جرعة من لقاح شلل االطفاؿ الفموم ثبلثي التكافؤ. 5ْتوإب 
الربعة عشر كىو ما ٓب يكن ك٘تكنت اليونيسيف كشركائها ُب اٞتولة الثانية من الوصوؿ أب ٚتيع احملافظات ا     

كلقد كصل برنامج اللقاح الدكرم أب اكثر من  ،للقيود ا١تفركضة على الوصوؿ ٦تكنا ُب اٞتولة االكٔب نظران 
 1.5اليونيسيف  اطفل دكف سن الواحدة عن طريق ا١تراكز الصحية لوزارة الصحة كاليت قدمت ٢ت  400.000

غرفة تربيد ُب احملافظات  25ٔب سلسلة تربيد تشتمل على صندكؽ سبلمة، اضافة ا 35.000مليوف حقنة ك
ا١تتأثرة بالنزاع، كلضماف التوثيق تلقى اكثر من مليوف طفل بطاقات تطعيم اليونيسيف كخاصة اكلئك الذين فقدكا 

ؼ بطاقاهتم عند التهجَت، كتلقى عشرة من مسَتم اليونيسيف ا١تيدانيُت ٔتا فيهم مسَتكف من قطاعات ا١تياه كالصر 
الصحي كالنظافة كالتعليم كموظفي كزارة الصحة تدريبا حوؿ كيفية مراقبة كتقييم ٛتلة شلل االطفاؿ كمنذ ذلك 

 اٟتُت دعم مسَتكا اليونيسيف ا١تراقبة ا١تستقلة ُب عشرة ٤تافظات .
ك ٥تيمات ك توفر اليونيسيف خدمات التلقيح ُب اكثر ا١تناطق تعرضا للخطر كا١تناطق ا١تعزكلة ٔتا ُب ذل     

مليوف طفل ُب ٕتمعات البلجئُت كآّتمعات ا١تضيفة ُب  1.3فعلى سبيل ا١تثاؿ ًب تطعيم أكثر من البلجئُت، 
طفل الجئ  167,000البلداف آّاكرة ضد اٟتصبة بدعم من اليونيسيف كشركائها. كتلقى ما يقرب من 

 شخص. 222,000مساعدات نفسية، فيما ًب توفَت إمدادات ا١تياه ١تا يزيد عن 
ضي ىذا أب دعم فكلقد ًب كضع اسًتإتية جديدة لقطاع التغذية كخطة استجابة سنوية ٟتاالت الطوارئ كسي   

التنسيق بُت ٚتيع اٞتهات ا١تشاركة ُب قطاع التغذية، كسيساىم ُب ٕتنب االزدكاجية ُب العمل، كسيتم اجراء مسح 
 منية.سوريا ْتسب ما تسمح بو الظركؼ األ لتقييم مستول التغذية ُب ا١تخيمات كحىت داخل

نشاء خدمات ٣تتمعية ُب ٚتيع ا١تخيمات لتحديد كمعاٞتة سوء التغذية اٟتاد عن طريق الوقاية إكسيتم       
كتطوير القدرة على التكيف من خبلؿ ٦تارسات تغذية الرضع كاألطفاؿ الصغار، كستواصل اليونيسيف بقوة دعم 

االطفاؿ ٔتا ُب ذلك توفَت جرعات من لقاحات شلل االطفاؿ كاليت ستكوف كافية  اٟتملة ا١تستمرة ضد شلل
االجتماعية لزيادة فهم  للتعبئةلتغطية االحتياجات ُب اٞتوالت ا١تقبلة ٟتملة اللقاح، ك٬ترم حاليا تنفيذ اسًتاتيجية 

غرؼ  يضان أم اليونيسيف كتدع األطفاؿ،اىداؼ اٟتملة كأ٫تية تطعيم ٚتيع االطفاؿ دكف سن ا٠تامسة ضد شلل 
                                                           

  ، تقرير اليونيسيف.2013سورية مقتطفات  -"، يونيسيف الصحة كالتغذيةمن أجل سوريا:" معان  - 1
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التحكم بشلل االطفاؿ ُب الداخل كا٠تارج كاليت من شاهنا االسهاـ ُب ٖتسُت تنسيق تبادؿ ا١تعلومات حوؿ كضع 
شلل االطفاؿ كاالستجابة لو باإلضافة أب ذلك من ا١تتوقع تشغيل ا١تزيد من غرؼ التربيد إلسناد سلسلة تربيد 

 اللقاحات .
) كبرنامج األغذية العا١تي لتوفَت الدعم خبلؿ فاليونيسيمنظمة األمم ا١تتحدة للطفولة (كقد ٘تت شراكة بُت     

ديناران لػػ  عشركف١ترة كاحدة سيوفر مبلغ  فاليونيسيفصل الشتاء لؤلطفاؿ السوريُت البلجئُت، كىذا الدعم من 
اإللكًتكنية ا١تقدمة من  كسيتم توفَت الدعم من خبلؿ البطاقات ا١تخيمات،ُب  18طفل ٖتت سن الػػ  51851

سيمكن العائبلت  فاليونيسيبرنامج األغذية العا١تي للعائبلت السورية لشراء الغذاء كل شهر كا١تبلغ ا١تقدـ من 
من شراء ا١تبلبس الشتوية مثل ا١تعاطف كالبنطلونات كالقفازات كاألحذية الشتوية كاألكشحة من ٤تبلت السوبر 

 .2016غذية العا١تي ُب ا١تخيمات لشتاء ماركت ا١تتعاقدة مع برنامج األ

ف): "من أىم أكلويتنا خبلؿ أشهر فصل يكصرح السيد ركبرت جنكنز ٦تثل منظمة األمم ا١تتحدة للطفولة (يونيس 
ُب األردف ىي ضماف قدرة العائبلت ا١تستضعفة على إبقاء أطفا٢تا دافئُت كبصحة جيدة من أجل  القارصالشتاء 

كأضاؼ: "إف شراكتنا مع برنامج األغذية العا١تي التابع  ،االستمرار ُب الذىاب أب ا١تدرسة كاٟتصوؿ على التعليم"
اإللكًتكنية إليصاؿ الدعم لكل طفل ُب  لؤلمم ا١تتحدة ىي أمر بالغ األ٫تية ألهنا تتيح لنا استخداـ بطاقتهم

 ".٥تيمي الزعًتم كاألزرؽ

كسوؼ يتم إعبلـ العائبلت ُب ا١تخيم من خبلؿ الرسائل النصية القصَتة عرب ا٢تواتف احملمولة كالبوسًتات   
ا١تقدـ  كالنشرات كجلسات التوعية اليت يقدمها قادة آّتمع ُب ا١تخيم كاليت سيوضحوف ٢تم من خبل٢تا أف ا١تبلغ

ىو الحتياجات أطفا٢تم لفصل الشتاء، كقاؿ السيد عبد آّيد ٭تِت، ا١تدير القطرم لربنامج األغذية العا١تي ُب 
كخصوصا ُب ىذا الوقت من السنة،" كأضاؼ "إف ىذه الشراكة  فاليونيسياألردف "٨تن مسركركف بشراكتنا مع 

 ".تربز التزامنا بقضايا األطفاؿ الذين ندعمهم كتعزز رؤية الربنامج للشراكات بُت ا١تنظمات ُب األردف
طفل مستضعف ىذا الشتاء ُب ا١تخيمات كا١تدف ا١تستضيفة ُب األردف من  150000لػػ  فاليونيسيتصل     

دعم النقدم كا١تبلبس العينية بالشراكة مع ا١تفوضية السامية لشؤكف لبلجئُت كبرنامج األغذية خبلؿ تقدٙب ال
العا١تي كا١تنظمات غَت اٟتكومية. كمن خبلؿ نظاـ البطاقات االلكًتكنية الشهرم ا١تقدـ من برنامج األغذية 

إف الدعم  ، األردفالجئ سورم مستضعف ُب ا١تخيمات كا١تدف ا١تستضيفة ُب 523000العا١تي، يستفيد 
كاف ٦تكنان من خبلؿ الدعم السخي من حكومات كل من كندا كمكتب   2016-2015لربنامج الشتاء لعاـ 

ا١تفوضية األكركبية للمساعدات اإلنسانية كاٟتماية ا١تدنية (إيكو) كأ١تانيا كىولندا كا١تملكة ا١تتحدة كالواليات 
 .ا١تتحدة األمريكية

 قبلية اليت تعمل اليونيسيف على ٖتقيقها ُب ٣تاؿ الرعاية الصحية:كمن بُت ا٠تطط ا١تست    
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دعم البلجئُت السوريُت كذلك ّتمع االسر السورية كتوعيتهم با٠تدمات الصحية ا١تتاحة ٢تم، كتكوين منتدل  -*
 السوريُت. للحوار بُت مقدمي الرعاية الصحية ك٣تتمع البلجئُت

على بطاقات صحية ٗتو٢تم دخوؿ ا١تشفى مع امكانية االستفادة من  ٘تكُت البلجئُت السوريُت من اٟتصوؿ -*
 التأمينات االجتماعية.

 بناء كحدات صحية الستفادة البلجئُت من ا٠تدمات الطبية. -*

تسجيل ا١تواليد اٞتدد للمولودين على اقليم الدكلة ا١تضيفة كمنحهم اٞتنسية، كرفع الوعي لدل اىاليهم من  -*
٫تية ىذا االجراء الذم تنجر عنو آثار ىامة كثبوت ا٢توية القانونية للطفل كالسن القانو٘ب البلجئُت إلدراؾ ا

 كاالستفادة من التعليم كالصحة.

 المطلب الثاني: تدعيم التعليم اآلمن
 ٭تتوم القانوف اإلنساٌ٘ب الدكٕب على أحكاـ تتعٌلق بالتعليم، فعلى الدكؿ أف تتخذ التدابَت الضركريٌة لتسهيل    

تعليم األطفاؿ الذين تيٌتموا أك افًتقوا عن عائبلهتم ُب كل الظركؼ، ك٬تب أف ييعهد بأمر تعليمهم إذا أمكن إٔب 
. كُب أكضاع النزاعات ا١تسٌلحة غَت الدكلٌيةكما ىو اٟتاؿ ُب سوريا ٬تب 1أشخاص ينتموف إٔب تقاليد ثقافٌية ٦تاثلة

 الديهم، أك ا١تسؤكلُت عن رعايتهم، عند غياب أف يتلٌقى األطفاؿ تعليمان يتماشى مع رغبات ك 
 من مبادئ األمم ا١تتحدة التوجيهٌية ا٠تاٌصة بالنزكح الداخلٌي على أٌف"لكل إنساف 23، كينٌص ا١تبدأ 2الوالدين

اٟتٌق ُب التعليم"، كإلعطاء مفعوؿ ٢تذا اٟتٌق بالنسبة لؤلشخاص النازحُت داخلٌيان، على السلطات ا١تعنٌية أف تضمن 
لٌقي ىؤالء األشخاص، كال سيما األطفاؿ النازحُت، التعليم الذم ٬تب أف يكوف ٣ٌتانٌيان كإلزاميان ُب ا١تستول ت

االبتدائٌي. ك٬تب أف ٭تًـت التعليم ىويٌتهم الثقافٌية كلغتهم كدينهم. ك٬تب بذؿ جهود خاٌصة لضماف ا١تشاركة التاٌمة 
يمٌية. ك٬تب أف تتاح ا١ترافق التعليمٌية كالتدريبٌية لؤلشخاص النازحُت كا١تتساكية للنساء كالفتيات ُب الربامج التعل

 داخلٌيان، ال سيما ا١تراىقُت كالنساء، سواء كانوا يعيشوف ُب ا١تخٌيمات أـ ال حا١تا تسمح الظركؼ بذلك.
ألطفاؿ الذين رٔتا أصيبوا كٯتكن أف يعٍت التعليم أيضان مراقبة العبلمات ا١تنٌبهة ا١تبٌكرة، فضبلن عن تطٌور كتقٌدـ ا    

برٌضة نفسٌية من التجارب اليت شهدكىا، أك ا١تعٌرضُت ١تخاطر االستغبلؿ أك التجنيد العسكرٌم أك أنشطة غَت 
مرغوبة أخرل. فإذا كاف ىؤالء األطفاؿ ُب ا١تدرسة يكونوف أقٌل تعٌرضان بكثَت لكٌل أنواع إساءة ا١تعاملة، كقد 

 ا١تساعدة اليت ٭تتاجوف إليها. إٔب تلٌقييكونوف أكثر قربان 

                                                           

 ).1949من اتفاقٌية جنيف الرابعة ا٠تاٌصة ْتماية ا١تدنٌيُت ُب زمن اٟترب،  24(ا١تاٌدة -1
 ).1977دكلٌية، )(أ)، الربكتوكوؿ الثا٘ب اإلضاٌُب ا٠تاٌص باٟتماية ُب النزاعات ا١تسٌلحة غَت ال3( 4(ا١تاٌدة -2
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كما أٌف التعليم األساسٌي ٯتكن أف يقٌدـ للطفل البلجئ أك النازح خيارات ٔتستقبل أفضل، من ا١تهٌم أف يكوف      
 ،ُب التعليم ا١تطلقكل من يعمل ُب تقدٙب التعليم لؤلشخاص البلجئُت كالنازحُت على دراية كاضحة ْتٌق األطفاؿ 

ـٌ ُب ٚتيع الوثائق القانونية الدكليةفالتعليم معًتؼ بو    ك٬تب أف تستخدـ ىذه  ،1كحٌق إنساٌ٘ب عا
 .الوثائق ُب الدعوة للتعليم

التعليم بالنسبة لؤلطفاؿ ا١تتأثٌرين باٟترب كالنزكح أكثر من ٣تٌرد اٟتصوؿ على ا١تعلومات كا١تهارات، بل ينظر  ك   
كٯتكن أف تساعد األنشطة ا١تنٌظمة كالعاديٌة ُب استعادة البنية إليو كمصدر حيوٌم للدعم الشخصٌي كالعاطفٌي. 

كالغاية ُب حياهتم. كٯتكن أف يلعب التعليم دكران حيويٌان ُب ٘تكُت األطفاؿ من التعبَت كمناقشة ٕتارب العنف كا٠تطر 
 كالنزكح إْب، كمن خبلؿ ذلك تطوير الفرد كالفهم ا١تشًتؾ ١تعٌت ىذه األحداث.

أٌف كل األطفاؿ ا٠تاضعُت لوالية بلد ما ٔتن فيهم الفتيات كاألطفاؿ العاجزين كاألطفاؿ البلجئُت  ك٬تب تذٌكر    
كالساعُت إٔب اللجوء يتمٌتعوف بكل اٟتقوؽ اليت ٖتتوم عليها اتفاقٌية حقوؽ الطفل، ٔتا ُب ذلك التعليم بدكف 

عليم متاحان "على أساس تكافؤ الفرص". من اتفاقٌية حقوؽ الطفل على كجوب جعل الت 28٘تييز،كتنٌص ا١تاٌدة 
كعلى الدكؿ األطراؼ أف ٕتعل التعليم االبتدائٌي إلزامٌيان كمتاحان للجميع ٣ٌتانان، ك٬تب جعل التعليم العإب متاحان 

 28ال تضيف فقط إٔب حٌق التعليم الذم تعًتؼ بو ا١تاٌدة  29كا١تاٌدة  ،للجميع على أساس قدرات موارد الدكلة
عٌيان يعكس حقوؽ الطفل ككرامتو األصيلة؛ بل تصٌر أيضان على اٟتاجة إٔب أف يًتٌكز التعليم على الطفل كأف بعدان نو 

يكوف رفيقان للطفل ك٦تٌكنان لو، كتسٌلط الضوء على اٟتاجة إٔب أف تستند العملٌيات التعليمٌية على ا١تبادئ نفسها 
 اليت تعلن عنها. 

ل اٟتصوؿ عليو ىو تعليم مصٌمم لكي يوٌفر للطفل مهارات اٟتياة، كيقٌوم قدرة إٌف التعليم الذم ٭تٌق لكل طف    
الطفل على التمٌتع ٔتجموعة حقوؽ اإلنساف بأكملها كتعزيز ثقافة تشٌرب من خبلؿ قيم حقوؽ اإلنساف ا١تناسبة. 

ل كالكرامة اإلنسانٌية إٌف ا٢تدؼ ىو ٘تكُت الطفل بتطوير مهاراتو كالقدرة على التعٌلم كغَتىا من القدرات األخر 
كاالعتداد بالنفس كالثقة ُب النفس. ك"التعليم" ُب ىذا السياؽ يتجاكز الدراسة الشكلٌية ُب ا١تدرسة إٔب ٣تموعة 
كاسعة من ٕتارب اٟتياة كعملٌيات التعٌلم اليت ٘تٌكن األطفاؿ، فرادل كٚتاعات، من تطوير شخصٌياهتم كمواىبم 

 مرضية داخل آّتمع .كقدراهتم كالعيش حياة كاملة ك 

                                                           

ـٌ ٟتقوؽ اإلنساف 26ا١تاٌدة  -1  .من اإلعبلف العا
 .من العهد الدكٌٕب للحقوؽ االقتصاديٌة كاالجتماعٌية كالثقافٌية 13ا١تاٌدة    
 .من اتفاقٌية حقوؽ الطفل 28ا١تاٌدة    
 .) من ا١تيثاؽ اإلفريقٌي ٟتقوؽ اإلنساف كالناس1( 17ا١تادة    
 .رة من ا١تيثاؽ اإلفريقٌي ٟتقوؽ الطفل كرفاىوا١تاٌدة اٟتادية عش   
 .ا١تاٌدة الثانية عشرة من اإلعبلف األمَتكٌي ٟتقوؽ اإلنساف ككاجباتو   
لبلجئُت لسنة ) من االتفاقٌية ا٠تاٌصة بوضع ا1( 22ا١تاٌدة  .من إعبلف القاىرة ٟتقوؽ اإلنساف ُب اإلسبلـ 9ا١تاٌدة .ك من ا١تيثاؽ العريٌب ٟتقوؽ اإلنساف 34ا١تادة    

1951. 
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كتوجد سياسة التعليم اٟتالٌية ١تفٌوضٌية األمم ا١تتحدة لبلجئُت كا١تمارسات ا١توصى ّٔا ُب "التوجيهات ا١تنٌقحة    
) لتحسُت تعليم البلجئُت". كتضٌم التوجيهات سياسات طٌورت استجابة التفاقٌية حقوؽ الطفل لسنة 1995(

كاألطفاؿ البلجئُت  1993حدة لبلجئُت ا٠تاٌصة باألطفاؿ البلجئُت لسنة ، كسياسة مفٌوضٌية األمم ا١تت1989
كخبلصات اللجنة التنفيذيٌة   1994كفقان ١تفٌوضٌية األمم ا١تتحدة لبلجئُت: توجيهات اٟتماية كالرعاية لسنة 

اـ كمراعاة ، دعت اللجنة التنفيذيٌة الدكؿ إٔب احًت 1987لسنة  84ا٠تاٌصة باألطفاؿ البلجئُت. كُب ا٠تبلصة 
اٟتقوؽ ذات الصلة ا٠تاٌصة باٟتماية الدكلٌية لبلجئُت، كٓتاٌصة صوف األطفاؿ كا١تراىقُت البلجئُت، ٔتا ُب ذلك حٌق 

من اتفاقٌية حقوؽ الطفل تقٌر حٌق األطفاؿ ُب  31ٕتدر اإلشارة إٔب أٌف ا١تاٌدة  ،كمااألطفاؿ كا١تراىقُت ُب التعليم
 مهٌم من الربنامج التعليمٌي.الراحة ككقت الفراغ كذلك جزء 

ٛتلة "ال لضياع جيل" ىي اسًتإتية اطلقتها اليونيسيف للتصدم لآلثار ا٠تفية النإتة عن ىذا النزاع اف     
الطويل عن طريق زيادة فرص اٟتصوؿ على التعليم كالدعم النفسي كاالجتماعي كتعزيز التبلحم االجتماعي كبناء 

ا١تستقبل، كتدعم اليونيسيف كغَتىا من الشركاء ا١تئات من النوادم ا١تدرسية ُب ٚتيع السبلـ كاستعادة االمل ُب 
ا٨تاء الببلد حيث يقوموف بتوفَت الفرص لؤلطفاؿ ٦تن ىم ُب سن التمدرس للمشاركة ُب اٟتصص االستدراكية 

 ى .باالستفادة من الدعم النفسي كاالجتماعي من خبلؿ االنشطة الًتفيهية كالرياضة كا١توسيق
٤تافضات سورية، كال زالت صعوبة  ُب كتلعب اليونيسيف دكرا قياديا ُب تنسيق قطاع التعليم كتغطي تدخبلهتا    

الوصوؿ كانعداـ االمن ٘تثل ٖتديات ُب بعض ا١تناطق ا١تتضررة بشدة من النزاع، مثل حلب كالرقة كأدلب كاٟتسكة 
كدير الزكر، ٦تا يشكل عقبة رئيسية ُب التنفيذ كالرصد، كإجراء دراسات لتقدير االحتياجات تقييم االثر، كمع 

ف ُب سورية ثبلث مكاتب ميدانية للمساعدة ُب الوصوؿ أب آّتمعات احمللية ُب يذلك انشأ مكتب اليونيس
طرطوس كٛتص كالقامشلي، كباإلضافة أب ذلك أنشأت اليونيسيف نظاما للعمل ُب ا١تناطق النائية كا١تناطق اليت 

فنيُت مؤىلُت  يصعب الوصوؿ اليها ٔتا ُب ذلك ا١تناطق ا١توجودة على خطوط التماس من خبلؿ توظيف خرباء
 ضمن ٣تتمعاهتم ا٠تاصة ُب ٣تاالت متعددة منها التعليم.

بزيادة عدد النوادم ا١تدرسية بشكل كبَت، ٦تا اتاح الفرصة ألكثر من  2013قامت اليونيسيف منذ عاـ  كما    
ارس طفل للوصوؿ أب االنشطة الًتفيهية كحصص التعويض كقد بذلت اليونيسيف جهودا إلبقاء ا١تد 289.000

مفتوحة خبلؿ العطل الصيفية،حيث بقيت العديد من ا١تدارس مفتوحة لتمكُت االطفاؿ من الوصوؿ أب حصص 
 التقوية كالتحضَت لدكرة امتحانيو اضافية قبل بدء العاـ اٞتديد.

ية كأطلقت اليونيسيف ٛتلة للعودة أب التعلم لدعم توفَت التعليم من خبلؿ ا١تستلزمات التعليمية االساس    
كالتواصل مع الناس لتشجيعهم على اٟتاؽ االطفاؿ با١تدارس، كقد ًب كضع خطة توزيع مفصلة خبلؿ اٟتملة 

ككفرت اليونيسيف  األطفاؿ،للعودة أب التعلم، فقد ًب توصيل اٟتقائب كاللواـز ا١تدرسية، مثل االقبلـ كالدفاتر أب 
ن عدة صفوؼ دراسية مسبقة الصنع لتوفَت مساحات حقائب ترفيهية من حقائب تعلم الطفولة ا١تبكرة فضبل ع
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اضافية للتعلم ، كتشَت االدلة أب اف ىذه التدخبلت حفزت االباء على ارساؿ ابنائهم أب ا١تدارس ُب العاـ 
  .الدراسي اٞتديد

التعلم مدل  كنتيجة االعًتاؼ العا١تي بأ٫تية تنمية الطفولة ا١تبكرة ُب تعزيز االستعداد للمدرسة كالقدرة على    
اٟتياة التزمت اليونيسيف بدعم خدمات تنمية الطفولة ا١تبكرة ُب استجابتها لبلزمة ُب سوريا، حيث كصلت 
اليونيسيف ُب عملها أب االطفاؿ ُب مرحلة ما قبل ا١تدرسة من خبلؿ توزيع مواد تنمية الطفولة ا١تبكرة االمر الذم 

تناسب مع أعمارىم، حيث تعيد ٢تم تبألعاب كقصص  ك اللعب اتاح لؤلطفاؿ الوصوؿ أب االنشطة الًتفيهية
 شعورىم بعودة ركتُت اٟتياة الطبيعية كجزء من الدعم النفسي كاالجتماعي.

من أجل توفَت دعم على مستول أكسع لؤلطفاؿ ُب  1كما ٞتأت اليونيسيف أب شراكة مع االٖتاد األكركيب     
ُب ٖتسُت قدرة كصوؿ األطفاؿ السوريُت للتعليم، حيث كقٌعت  فيسوريا، كىذه ا١تنحة تؤكد جهود اليونيس

مليوف دكالر أمريكي) لرفع مستول  69مليوف يورك (أم ما يعادؿ  62ا١تنظمتاف موافقة على ًمنىحو بقيمة 
مليوف طفل من الوصوؿ للتعليم كإتاحة بيئة توفر  2االستجابة ا١تشًتكة من خبلؿ الًتكيز على ٘تكُت أكثر من 

 .ية كالتمكُت ٢تم ُب سوريا كلبناف كتركيااٟتما
: "سيساعد  كصرح "يوىانيس ىاف" مفوض االٖتاد األكركيب لسياسة اٞتوار األكركبية كتوسيع ا١تفاكضات، قائبل   

ىذا التمويل األطفاؿ السوريُت ُب أف ٭تيوا حياة طبيعية كسيعطيهم أمبل ُب مستقبل أفضل. كلكن كبالرغم من 
ك٬تب على كل الشركاء أف يوحدكا  ،يزاؿ ىناؾ العديد من األطفاؿ خارج ا١تدرسة ُب ا١تنطقةىذه اٞتهود ال 

اٞتهود للتخفيف من العوائق اليت ٖتـر ىؤالء التبلميذ من حقهم ُب التعليم. كيبقى االٖتاد األكركيب ملتزما بشكل 
 2."فييونيسكامل ُب ا١تسا٫تة ُب ىذه اٞتهود، كخاصة من خبلؿ الشراكة ا١تتينة مع ال

كسيتم توفَت جزء من ىذا الدعم من خبلؿ صندكؽ االئتماف اإلقليمي الذم أنشأه االٖتاد األكركيب مؤخران     
ىا االٖتاد األكريب لبلستجابة لؤلزمة ُب أاستجابةن لؤلزمة السورية، كىو أكؿ آلية ٘تويل ذات نطاؽ إقليمي ينش

كُب ىذا الصدد تقوؿ السيدة جيتا راك ، مويل تنفيذ النشاطات السريعةا١تنطقة، ٦تا يوفر آلية مرنة كإسًتاتيجية لت
التنفيذم: "مكنتنا شراكتنا مع االٖتاد األكركيب من توفَت دعم على مستول أكسع  فاليونيسيغوبتا، نائبة مدير 

 3."يمف ُب ٖتسُت قدرة كصوؿ األطفاؿ السوريُت للتعليلؤلطفاؿ ُب سوريا ستدعم ىذه ا١تنحة جهود اليونيس

                                                           

 4عضاء أكثر من االٖتاد األكركيب ىو أحد اٞتهات ا١تا٨تة الرئيسية اليت تعمل على االستجابة لؤلزمة السورية، حيث حشدت ا١تفوضية األكركبية كالدكؿ األ - 1
أجل السوريُت ُب ببلدىم، كالبلجئُت ُب آّتمعات ا١تضيفة ُب بليوف يورك من أجل ا١تساعدات ُب أعماؿ اإلغاثة اإلنسانية، كالتنمية، كاالقتصاد كاالستقرار من 

 .دكؿ اٞتوار: لبناف، كاألردف، كالعراؽ، كتركيا كمصر
مليوف يورك: ا١تركز الصحفي، اليونيسيف ، على ا١توقع  62ف تدعم توفَت التعليم لؤلطفاؿ السوريُت ٔتبلغ ياليونيس –مقاؿ بعنواف: شراكة االٖتاد األكركيب  - 2

 http://www.unicef.org/arabi  اللكًتك٘ب:ا
 ا١ترجع نفسو . - 3
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ك٧تحت اليونيسيف ْتشد ٘تويل لعدة سنوات من اٞتهات ا١تا٨تة الرئيسية لدعم مراكز تنمية الطفولة ا١تبكرة     
كقد ساىم ىذا ُب دمج ىذا ا١تنهج ُب  ،آّتمعية كبناء قدرات ا١تدربُت احملليُت ُب ٣تاؿ تنمية الطفولة ا١تبكرة

 االستجابة للتعليم على ا١تدل ُب ظل االزمة اٟتالية ُب سورية.
 كمن بُت ا٠تطط ا١تستقبلية لليونيسيف ُب ٣تاؿ التعليم مايلي:    
 أب كل طفل ُب ٤تافظات سورية ككل طفل موجود ُب ٥تيمات البلجئُت .  تقدٙب حقائب مدرسية * 
 االنشطة الًتفيهية كحصص التعويض ُب النوادم ا١تدرسية ١تعظم أطفاؿ سوريا.تقدٙب  * 
 توفَت مساحات تعلم اضافية باستخداـ غرؼ صيفية جاىزة الصنع. * 
 ، كنقل االنشطة التعليمية أب ٣تتمعاهتم.* توسيع بيئة التعليم االمن ُب عدة ٥تيمات لبلجئُت 
 عدد اضاُب من االطفاؿ ا١تتمدرسُت. ب حجرات دراسية جاىزة الستعا* اعادة تأىيل ا١تدارس ا١تتضررة كتوفَت 
 * السعي كراء ٖتقيق ام برنامج سريع يؤدم أب مساعدة االطفاؿ خاصة االجئُت كإعادة ادماجهم ُب التعليم. 
يقا ككل ىذه التحديات حىت ال يبقى أطفاؿ دكف تعلم خاصة ُب الدكؿ اليت يتواجد ّٔا الجئُت سوريُت ٖتق    

قد طبقت اليونيسيف برنا٣تا تعليميا ١تبادرة "ال ضياع ٞتيل" من أجل اٟتصوؿ على تعليم رٝتي أك غَت رٝتي. ك 
غَت رٝتي كذلك عن طريق طبع ادكات مدرسية كالكتب احمللية كتوزيعها على ا١تتمدرسُت لتقليل عدد االطفاؿ 

 ليها.ما يعود السبلـ إيبنوف دكلتهم عندخارج ا١تدرسة كىذا ألهنم مستقبل سوريا كس
 خاتمة:

ف الصراع ا١تستمر ُب سوريا الشقيقة منذ ٜتس سنوات كدخولو العاـ السادس قد دمر حياة ا١تبليُت من إ    
فبعدما كاف البلد ىو بيت األماف اصبحت سوريا بعد  األبد،األطفاؿ، حيث تعرض جيل كامل ٠تطر فقدانو أب 

الصراع ا١تسلح أحد أخطر ا١تناطق ُب العآب بالنسبة لؤلطفاؿ، اللذين يعيشوف صورة مركعة لتأثَتات االزمة على 
الطفولة فاآلالؼ فقدكا حياهتم، أك جزء من أجسادىم الصغَتة مع تشوه جانب أكرب من طفولتهم، ألهنم فقدكا 

مشردكف كالجئوف ال يوجد مكاف كاحد آمن ُب  ألهنممناز٢تم،مدارسهم،كُب كلمة كاحدة استقرارىم، ذكيهم، 
كطنهم،كىم ٣تربكف على الكرب قبل غَتىم من االطفاؿ الف الكثَت منهم يضطر للعمل، حىت كاف كاف ىذا العمل 

 القتاؿ بدال من التعلم كاللعب.
اليونيسيف كىي ترل اهنم االكثر احتياجا كاستحقاقا الف تقدـ ٢تم ٯتثل أطفاؿ سوريا التحد االقول ١تنظمة    

 اٟتماية كالعبلج كالتعليم لذا اطلقت شعارات كمبادرات ىامة مثل "حق بقاء الطفل السورم على قيد اٟتياة"،
ألدكية كا١تدافئ كيتم ٖتقيقو بتامُت ا١تساعدات االنسانية ا١تنقذة للحياة من ا١تواد الغذائية، كا١تبلبس كالبطانيات كا

كا٠تياـ...اْب آلالؼ االشخاص احملاصرين ُب ظركؼ قاسية سواء ُب ا١تدف السورية احملاصرة اك ُب ٥تيمات 
 البلجئُت. 
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كما أكدت اليونيسيف أحقية كل طفل سورم ُب اٟتصوؿ على اٟتماية كالوقاية من االمراض كذلك بتامُت      
، كقامت بعدة ٛتبلت تلقيحية مشلت الدكؿ اليت تستضيف البلجئُت اللقاحات بغض النظر عن ىويتو اك انتمائو

 السوريُت، كنادت بتوفَت كل التدخبلت االنسانية ا١تنقذة للحياة.  
كما أطلقت ٛتلة "ال لضياع جيل" من اجل اٟتصوؿ على تعليم رٝتي اك غَت رٝتي، ككذلك لتوسيع بيئة      

، كتنفيذ برامج لبلجئُتٔب بناء مدارس جديدة ُب عدة ٥تيمات من كذلك من خبلؿ سعيها اٟتثيث االتعلم اآل
لدعم االسر البلجئة االشد فقرا لتحفيزىا على ا٩تراط ابنائها ُب التعليم ، كتقدـ من خبل٢تا خدمات التعليم 

ار النفسي كاالجتماعي لفئة االطفاؿ الذين تعرضوا أب معايشة مشاىد الدمار كاالقتتاؿ ُب بلدىم ليجنبهم االث
السلبية للصدمات النفسية اليت تلقوىا كإكسأّم كتنمية ا١تهارات كا١تعرفة لديهم إلعادة بناء سوريا االـ ُب 

 ا١تستقبل.
 ف تكوف ضمن ا٠تطط ا١تستقبلية لليونيسيف نلخصها ُب ما يلي:أنريد  توصياتف ىناؾ أٯتكننا القوؿ  كأخَتان    
ا١تناطق اٟتدكدية ال توجد فيها أم انتهاكات من ٚتيع االطراؼ) انشاء مناطق سبلـ جغرافية( خاصة على  -*

 ككذلك اياـ سبلـ اك هتدئة لضماف كصوؿ ا١تساعدات ألطفاؿ سوريا.
خياـ...اْب)،  ملبس، ضماف الوصوؿ التاـ كاآلمن لكل احتياجات االطفاؿ احملاصرين كالبلجئُت (غذاء، -*

 احتياجات االطفاؿ السوريُت.ككذلك موظفي ا١تساعدات االنسانية لتلبية 
جراء تقييم لؤلكضاع الصحية كالتغذية كغَتىا من إف عوائق أك شركط أك قيود من أجل كصوؿ الفرؽ دك  -*

 االحتياجات االنسانية كتقدٙب الرعاية الطبية كالغذائية كاإلجبلء الطيب العاجل ُب اٟتاالت اٟترجة. 
 الدكلة ا١تضيفة من خبلؿ واطنُتمنهم من خبلؿ معاملتهم كالًتحيب بالبلجئُت كإشعارىم كأهنم ُب كط -*
 سهيل حصو٢تم على ا٠تدمات االساسية كالصحة كالتعليم.    ت
دعم البلجئُت السوريُت كذلك بتوعيتهم با٠تدمات الصحية ا١تتاحة ٢تم كتكوين منتدل اٟتوار بينهم كبُت  -*

 مقدمي الرعاية الصحية.
فاؿ ، ك٬تب حصوؿ كل طفل سورم على تعليم جيد ُب مناطق سبلـ ، على اف ال ينبغي توقيف تعليم االط -*

 ٭تًـت ىذا التعليم لغة اطفاؿ سوريا كثقافتهم كىويتهم.
 من حق كل طفل سورم الجئ اٟتصوؿ على تعليم ٣تا٘ب أسوة ٔتواطٍت الدكلة ا١تستضيفة. -*
 كالنزاع الذم عاٗب منو. تعزيز ثقافة السبلـ لدل الطفل السورم كتوعيتو ٓتطورة اٟترب -*
 ٬تب حظر استعماؿ ا١ترافق الصحية اك التعليمية كقواعد للقوات ا١تسلحة. -*
 ٬تب حظر استهداؼ ٕتمعات االطفاؿ كا١تدارس كا١تراكز التعليمية كا١تراكز الًتفيهية كالصحية. -*
للمولودين على  حث حكومات الدكؿ ا١تضيفة على اعطاء البلجئُت بطاقات شخصية كشهادات ميبلد -*

اقليمها كاف امكن اٞتنسية على اساس موطن الوالدة لكي ال يكوف الكثَت من ابناء سوريا عدٯتي اٞتنسية كما 
 ينجر عنها من آثار مدمرة، ككذلك بطاقات صحية ٗتو٢تم دخوؿ ا١تشفى اك ا١تركز الصحي.
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سورم، مايعادؿ االمواؿ ا١تدفوعة ُب شراء جرب االطراؼ ا١تتنازعة ُب سوريا على دفع أمواؿ إلنقاذ الشعب ال -*
 االسلحة.

حث اعضاء آّتمع الدكٕب خاصة الدكؿ الغنية على تقدٙب ا١تزيد كا١تزيد من االمواؿ ١تساعدة اطفاؿ ضعفاء  -*
 ٖتملوا عبء حرب ليسوا طرفا اك حىت سببا فيها، طا١تا اهنا ٓب تستطع اك ترد كقفها.

سكنية ككحدات صحية كمراكز تعليمية لبلجئُت السوريُت بدال عن ا٠تياـ اليت بناء كرفانات ُب شكل كحدات  -*
 مساكئها تفوؽ حسناهتا. 

 االبقاء على اٟتدكد مفتوحة كال يتم غلقها ألم سبب كاف ُب كجو البلجئُت خاصة الدكؿ آّاكرة حفاظان  -* 
البحرية، حىت كاف كاف ا١توت  كانت اك  على سبلمة البلجئُت الذين ٭تاكلوف أب حد اليـو عبور اٟتدكد الربية

 ينتظرىم ىناؾ.
من ٝتات الشهامة كالكـر العريب حسن الضيافة كأنا أتساءؿ اليـو اين ىي الدكؿ العربية اليت غابت فأصبحت  -*

أركبا اقرب منها، فأرجو اف تستفيق ضمائر شعوب العرب كليس حكامها كاف تفتح ابوأّا لبلجئُت السوريُت 
 طفاؿ الغَت مصحوبُت بذكيهم كرعايتهم ليشعركا باألماف كنشعر ٨تن بوجود النخوة العربية.كخاصة اال

اف البلجئُت السوريُت ْتاجة ماسة لكل انواع ا١تساعدات فلما ٧تد أكثر ا١تتربعُت من غَت العرب كا١تسلمُت،   -*
حياء ٛتبلت ٖتسيسية من اجل ، لذا ٬تب اف نعمل على البلجئفلماذا ال توجو زكاة ا١تسلم ١تساعدة اخيو ا

 عمليات تربع سواء باألمواؿ كاف ٓب يكن فبالطعاـ كا١تياه كا١تلبس...اْب.
تقدـ من ا٢تيئات الدكلية كمن الدكؿ الغنية كتقدر ىذه ك  ،اكرة كا١تضيفة لبلجئُت السوريُتتوفَت منح للدكؿ آّ -*

االثر االقتصادم السليب لبلزمة على ىذه البلداف ال سيما  ا١تنح ا١تالية ْتسب النسبة ا١تئوية لعدد البلجئُت لتقليل
 الدكؿ اليت ٢تا حدكد مع سوريا.

طفاؿ ألهنم مستقبلها، ٬تب اف يتحرؾ آّتمع الدكٕب ىلنا ُب سوريا كخاصة األأال ننسى "آخرا اهنا دعوة     
زادت معانات االطفاؿ كأصبحوا  لقد باتت اٟتاجة ماسة أب ا٬تاد حلوؿ بعدما إلنقاذ جيل بأكملو من الضياع،

بلبد من العمل من اجل كقف ىذه ف االكثر استهدافا الف ما ٬ترل ُب سوريا اليـو ىو القضاء على جيل كامل،
، كٯتكن القوؿ اف عملية انقاض كعودة اٟتياة كاٟترية ألبنائها اإلعادة بناء اجيا٢ت -فكفى حربا ُب سوريا -اٟترب

كل ما قامت بو ك  كاكرب القضايا اليت تسعى اليونيسيف ٖتقيقها منذ تأسيسها،اطفاؿ سوريا تعترب من اىم 
غَت كاؼ اذا ما ارادت اٟتصوؿ على جائزة نوبل للسبلـ  لكنواليونيسيف إتاه اطفاؿ سوريا جدير باالىتماـ 

 كىذا لن يكوف إال اذا صنعت السبلـ ألطفاؿ سوريا. 
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 رسم تخطيطي يبين بعض االقتراحات للتخفيف معانات البلجئين السوريين

 
 فتح الحدود وعدم غلقها حفاظا على حياة البلجئين وخاصة األطفال.  -

http://www.unicef.org/arabi%20/3
http://www.unicef.org/arabi%20/3


 تركيب-م، جبهعة أديبهبى14/5/2016-13 األحببث العلوية احملكوة املشبركة يف املؤمتر العلوي الدويل األول: الالجئوى السوريوى بني الواقع واملأهول

852 
 

المساعدات  نشاء مناطق سبلم في المناطق الحدودية التي ال يصل اليها القتال لضمان وصولإ -
 االنسانية ومحاولة تأمين كل االحتياجات وان لزم االمر تدخل قوات حفظ السبلم.

 الحدودية تكون بديلة عن الخيام مزودة بخزانات مياهبناء كرفانات على مستوى المناطق  -
   مامونة، ومولدات كهربائية ، سواء للسكن او كمراكز تعليمية وكذل  وحدات صحية.

إلنقاذ أطفال سورياخطط اليونيسيف ورسم بياني يبين توصيات 

التوصيات التي تنادي بها 
 اليونيسيف
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 يحماية الطفؿ السور  يدور األمـ المتحدة ف
 )دراسة تحميمية(

 السعودية -جامعة القصيـ -عزة محمد رزؽ شرؼ الديف: دكتػورةال
 ػة:ممقد

تعانى المنطقة العربية كثيرا مف الصراعات كالحركب عبر األزماف كالعصكر، فيى مف أكثر            
المناطؽ فى العالـ اشتعاال بالحركب، التى تنكعت فييا أنكاع الصراع مابيف صراعا عمى مكرادىا 

رجية مف معتد ككنكزىا، أك صراع دينى عمى مقدساتيا، ككانت أغمب ىذه الصراعات كالحركب حركبا خا
خارجى عمى أىؿ المنطقة العربية. بينما ظير حديثا صراع جديد أتى مف الداخؿ كىك صراع عمى 
السمطة مف تجاه الحكاـ الذيف اعتبركا األكطاف مممكتيـ الخاصة مقابؿ صراع الشعكب التى تبحث عف 

أسكة بباقى شعكب األرض، مما  الديمقراطية كالحياة اآلدمية كالحؽ فى العدالة التى تكفؿ ليـ حياة كريمة
 أدل إلى انتفاض الشعكب ضد الظمـ كالطغياف.

عاـ الثكرات العربية كالذل أطمؽ عميو مصطمح الربيع العربى التى مثمت  2011ك لقد كاف "عاـ         
كالتى اطاحت بحكـ  ،بالثكرة التكنسيةمتأثرة  الدكؿ العربيةحركات ثكرية سممية ضخمة انطمقت مف معظـ 

ليبيا ككذلؾ عمى زيف العابديف بف عمى فى تكنس، كمحمد حسنى مبارؾ فى مصر، كمعمر القذافى فى 
عبد صالح باليمف، كقد خاضت سكريا نفس التجربة حيث بدأ ىذه التجربة" أحداث بدأت شرارتيا فى 
مدينة درعا حيث قاـ األمف )حسب ركاية ناشطيف معارضيف( باعتقاؿ خمسة عشر طفبل إثر كتابتيـ 

، فى خضـ 2011فبراير  26خ شعارات تنادل بالحرية كتطالب باسقاط النظاـ عمى جدار مدرستيـ بتاري
ذلؾ كانت ىناؾ دعكة لمتظاىر دعت ليا صفحة عمى الفيسبكؾ لـ يعرؼ مف يدعميا، كبعد ذلؾ استجاب 

كىذه المظاىرة ضمت شخصيات مف  2011مارس عاـ  15ليا مجمكعة مف الناشطيف يكـ الثبلثاء 
لقمع كالفساد ككبت الحريات مناطؽ مختمفة كدرعا كدمشؽ. ككانت ىذه االحتجاجات ضد االستبداد كا

كعمى إثر اعتقاؿ أطفاؿ درعا كاإلىانة التى تعرض ليا أىالييـ بحسب المعارضة السكرية، بينما يرل 
مؤيدكا النظاـ أنيا مؤامرة ضد محكر المقاكمة كالممانعة العربية )حيث لـ يتـ نشر أسماء أك صكر ىؤالء 

ألمف ردة فعؿ مسمحة مف قبؿ مجمكعات غير رسمية، األطفاؿ( كنشر الفكضى كما أثارت كحشية قكات ا
باإلضافة إلى الجيش السكرل الحر. كسرعاف ما كجيكا ضربات قاسية لقكل األمف. كفى مقابمة تمفزيكنية 

شخص مف جانب الحككمة، كبدكره شف النظاـ  800فى تشريف الثانى/ نكفمبر، ذكر الرئيس األسد مقتؿ 
مستشفيات حماه بالجرحى كفى  كانتشرت مئات الجثث فى الشكارع كغٌصت ىجكمان كبيران عمى مدينة حماه،

، تـ اكتشاؼ مقابر جماعية قرب درعا، تحتكل عمى جثث أشخاص قتمكا عمى 2011شير أيار/مايك 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9


 تركيب-م، جبهعة أديبهبى14/5/2016-13 األحببث العلوية احملكوة املشبركة يف املؤمتر العلوي الدويل األول: الالجئوى السوريوى بني الواقع واملأهول

854 

أيدل قكات األمف كفى الكقت ذاتو، طالبت الكاليات المتحدة كأكركبا كتركيا األسد بالتنحى، كقامت بتأييد 
 (1)سكرية فى المنفى".تشكيؿ حككمة 

"ال يزاؿ الكضع اإلنسانى مستمران فى التدىكر مع تزايد حدة العنؼ كاستمرار القتاؿ فى مختمؼ         
أنحاء الببلد. كقد بات الكضع فى كؿ مف دمشؽ كحمب كالحسكة كحماه كحمص كخيمان لمغاية. حيث يتأثر 

ية، كيحتاجكف الحصكؿ عمى المساعدات مميكف شخص جراء أعماؿ العنؼ الجار  ٔ,٦ما يقدر بنحك 
( مميكف شخص قد تـ تشريدىـ أيضان داخؿ سكريا. 4.25اإلنسانية. كتقدر األمـ المتحدة أف أكثر مف  )

 ِكيؤدل كؿ يكـ مف األياـ التى تشيد العنؼ إلى إضافة المزيد إلى ىذا الرقـ. كيكجد حاليان أكثر مف 
فى كؿ مف األردف كلبناف كتركيا كالعراؽ كمصر كشماؿ  مميكف الجئ )مسجميف كبانتظار التسجيؿ(

 (2)"أفريقيا. كيتزايد ىذا العدد يكميان مع استمرار القتاؿ.
األطفاؿ السكريكف بمنأل عف ىذه األحداث الدامية فقد عانى األطفاؿ عمى مختمؼ  كلـ يكف        

األعمار، كقد رأينا كشاىدنا بكسائؿ االعبلـ كمكاقع التكاصؿ االجتماعى أطفاال تتراكح أعمارىـ مف البضع 
التعسفى كتـ شيكر إلى االثنى عشر سنة كانكا ضحايا لمقتؿ كالذبح كالحرؽ كالتشكيو كالتعذيب كاالعتقاؿ 

استخداميـ كدركع بشرية فى معظـ الحاالت التى تـ تسجيميا كاف األطفاؿ ضمف ضحايا العمميات 
العسكرية لمقكات الحككمية بما فييا القكات المسمحة السكرية كقكات االستخبارات كميميشيات الشبيحة، فى 

جرمكف براءة األطفاؿ كضعفيـ فمـ صراعيـ المسمح مع المعارضة كالجيش السكرل الحرفمـ يرحـ ىؤالء الم
 تأخذىـ بيـ رأفة كال شفقة كال رحمة كأصبح ىؤالء األطفاؿ ضحايا انتياكات الحركب.

كلـ تتكقؼ ىذه الجرائـ بؿ إزدادت يكما بعد يكـ كذلؾ بازدياد القصؼ العشكائى لممدنييف فى         
لقاء البراميؿ المتفجرة كالقنابؿ الفسفكرية كالعنقكدية المحرمة دكليا بعدما انضمت ركسيا  مختمؼ المدف كا 

لمساعدة الطاغية بشار األسد فى القضاء عمى شعبو كأصبحت الحرب عمى أشدىا كلـ ترحـ ىذه القكل 
الغاشمة المدنييف مف نساء كشيكخ كأطفاؿ ككؿ يـك تطالعنا األخبار بمئات القتمى كالجرحى كالمشكىيف 

ا فيو مف المنظمات الحقكقية كالدكلية التى ىدفيا حماية حقكؽ االنساف تحت مرأل كمسمع العالـ بأسره، بم
بصفة عامة كحؽ الطفؿ بصفة خاصة كلـ نرل خطكات كاقعية مممكسة فى ظؿ صبلحيات ىذه 

 المنظمات لتحمى حقكؽ ىؤالء األطفاؿ .
 -كمف ىنا كانت مشكمة ىذه الدراسة كالذل يتمثؿ فى السؤاؿ الرئيس التالى:

 مـ المتحدة فى حماية الطفؿ السورى ؟ما دور األ
 :كيتفرع مف ىذا السؤاؿ التساؤالت التالية-  

 ما األىداؼ التى أنشئت مف أجميا األمـ المتحدة  ؟ -1
                                                           

 وٌكٌبدٌث تلموسوعة تلحره. تلثورة تلسورٌة:( 1)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9_%D8%A7%D9%8

4%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A 
   .2013أٌلول،  25بروكسل،( سورٌث: تلموفوضٌة تألوروبٌة ، بٌثن صحفً، 2)
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 ما ىى حقكؽ الطفؿ التى نص عمييا ميثاؽ األمـ المتحدة ؟ -2
 ما التدابير التى اتخذتيا األمـ المتحدة لحماية أطفاؿ الجميكرية السكرية ؟ -3
 عقكبات القانكنية التى اتخذتيا األمـ المتحدة تجاه الطغاة الذيف يقتمكف األطفاؿ؟ما ال -4
 ما التحديات التى تعكؽ األمـ المتحدة مف أداء دكرىا التى أنشئت مف أجمو؟ -5

 : أىداؼ الدراسة-  
 -تيدؼ ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى:

 األىداؼ التى أنشئت مف أجميا األمـ المتحدة. -1
 التى نص عمييا ميثاؽ األمـ المتحدة .حقكؽ الطفؿ  -2
 التدابير التى اتخذتيا األمـ المتحدة لحماية أطفاؿ الجميكرية السكرية. -3
العقكبات القانكنية التى اتخذتيا األمـ المتحدة تجاه الطغاة الذيف يغتالكف براءة الطفؿ فى   -4

 الجميكرية السكرية.
 ا التى أنشئت مف أجمو.التحديات التى تعكؽ األمـ المتحدة مف أداء دكرى -5
 كاقع الدكر الذل تقـك بو األمـ المتحدة تجاة أطفاؿ الجميكرية السكرية. -6
 : أىمية الدراسة- 

تكضح ىذه الدراسة حقكؽ الطفؿ التى نص عمييا ميثاؽ األمـ المتحدة كالكاقع    -1
 الحقكقى الذل يعيشو الطفؿ السكرل.

خذتو األمـ المتحدة لحماية أطفاؿ تقكـ ىذه الدراسة بتحميؿ الدكر الفعمى الذل ات -2
 الجميكرية السكرية.

تستنتج الدراسة التحديات التى تعكؽ األمـ المتحدة مف أداء دكرىا التى أنشئت مف  -3
 أجمو. 

 -منيج الدراسة :
تعتمد ىذه الدراسة عمى المنيج الكصفى التحميمى، حيث تقكـ الباحثة بتحميؿ الدكر الذل تقكـ بو         
تحدة لحماية الطفؿ مف االنتياكات كذلؾ فى ضكء أىدافيا كميثاؽ نشأتيا، كما تممكو مف األمـ الم

 صبلحيات، تحميؿ القرارات كالتقارير التى اتخذت فى ىذا الشأف. 
 - حدود الدراسة :

تقارير األمـ المتحدة لتحميؿ الدكر الذل  -ميثاؽ  -تقتصر الدراسة الحالية عمى تحميؿ أىداؼ   -1
 تقكـ بو تجاه أطفاؿ الجميكرية السكرية فى ضكء األحداث الراىنة.  

 الدراسات السابقة      
زمة السكرية بعد االطبلع عمى الدراسات السابقة كجد أنو ىناؾ عدد مف الدراسات التى قامت بدراسة األ

  -:كمنيا
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 (1)2016دراسة محسف عبد اهلل مطرود  -1
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى دكر المنظمات الدكلية غير الحككمية كدكرىا فى الدفاع عف          

حقكؽ اإلنساف، استخدمت الدراسة المنيج الكصفى لمتعرؼ عمى دكر ىذه المنظمات الدكلية، كقد تكصمت 
ة فى جميع عمى الساحة الدكلي كبيران  الدراسة إلى أف المنظمات الدكلية غير الحككمية تكتسب نفكذان 

المياديف، كالتى مف أىميا حقكؽ اإلنساف، مف خبلؿ اعتراؼ عديد مف النصكص القانكنية بالدكر الذل 
مف ميثاؽ األمـ المتحدة ككذا  71تقكـ بو ىذه المنظمات فى ىذا المجاؿ كالتى مف أىميا نص المادة 
اإلنساف كاالتفاقية األكركبية لحقكؽ  النصكص القانكنية التى تضمنتيا االتفاقيات الدكلية اإلقميمية لحقكؽ

اإلنساف، كاالتفاقية األمريكية لحقكؽ اإلنساف ككذا الميثاؽ اإلفريقى لحقكؽ اإلنساف كالشعكب، إضافة إلى 
 عديد مف النصكص القانكنية التى تضمنتيا الدساتير الداخمية لمدكؿ.  

  (2)2015دراسة  ىناء مصطفى الخبيريى-1

إلى التعرؼ عمى دكر مجمس األمف فى تفعيؿ حماية حقكؽ اإلنساف كقد تكصمت ىدفت الدراسة         
الدراسة إلى أف ىناؾ اختبلفا بيف دكر مجمس األمف فى تفعيؿ حماية حقكؽ االنساف حيث أنو برز دكره 
فى بعض القضايا كقضية احتبلؿ العراؽ لمككيت كقاـ بالزاـ العراؽ باالنسحاب الكامؿ كقاـ بفرض 

عمييا، أما قضية البكسنة كاليرسؾ  فنجد أف مجمس األمف غض الطرؼ عنيا بالرغـ مف أف  العقكبات
أبشع الجرائـ قد ارتكبت ضد اإلنسانية كأكالىا الحؽ فى الحياة ككذلؾ الحؽ فى اختيار الديانة كاالضطياد 

 قضية . بسبب الديف  فمـ  يفعؿ سمطاتو بالرغـ مف االنتياؾ الصاـر لحقكؽ اإلنساف فى ىذه ال

 (3)2014إيماف موسى النمس  -دراسة:-2

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى معاناة الطفؿ السكرل كدكر المنظمات المحمية كالدكلية          
فى رفع ىذه المعاناة عف الطفؿ السكرل كقد تكصمت الدراسة؛ إلى أف  أداء المنظمات الدكلية أفضؿ 

اء السكرية أك غيرىا ألسباب تنظيمية تتعمؽ بأف المنظمات بكثير مف المنظمات غير الحككمية سك 
الدكلية المتخصصة قامت بكضع برامج احترافية لمعمؿ فى حاالت الطكارئ، إضافة إلى خبرتيا 
التراكمية كقدرتيا عمى رصد المكارد المالية كتنظيـ نشاطات المتطكعيف، فى حيف أف الجمعيات 

ية كتحديات العمؿ كالبقاء فى ظؿ ظركؼ الحرب كرغـ ذلؾ السكرية كانت تعانى مف مشاكؿ تنظيم
كانت ىناؾ محاكالت قياـ بالتشبيؾ كتكحيد الجيكد كبناء برامج ذات مستكل جيد كما كاف نشاطيا 

 مستمرا بغض النظر عف النتائج.

                                                           
تلمنظمثت تلدولٌة ؼٌر تلحكومٌة ودورهث فً تلدفثع عن حقوق تإلنسثن: محسن عبد هللا مطرود، رسثلة مثجستٌر مقدمة إلً كلٌاة  (1)

    .2016تلحقوق، جثمعة تلمنصورة،
مقدمة إلً كلٌة تلحقوق، جثمعاة عاٌن  دور مجلس تألمن فى تفعٌل حمثٌة حقوق تالنسثن: هنثء مصطفى تلخبٌرٌن،رسثلة دكتورتة (2)

    .2015شمس،
تقٌااااااٌم وضااااااعهم ومحااااااثوالت حمااااااثٌتهم ومبااااااثدرتت رعااااااثٌتهم: تٌمااااااثن موسااااااً تلاااااانمس، تلمركااااااز تلسااااااوري للدرتسااااااثت  (3)

    .2014وتألبحثث،أؼسطس،
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كبالنسبة لمكضكع حماية األطفاؿ استطاعت عدد مف ىذه المنظمات تطكيع الصعكبات التى           
تعرقؿ عمميا، لكنيا لـ تقض عمييا تماما خصكصا أف الجيكد اإلنسانية ال تكؼ فى ظؿ الفكضى التى 

الضغط عمى يخمقيا الفشؿ السياسى، ليذا السبب لجأت ىذه المنظمات إلى محاكلة إحداث أثر سياسى ك 
صانعى القرارإلنياء الصراع، كقد تـ ذلؾ بكسائؿ مبتكرة مثؿ تقديـ العرائض كالحمبلت االلكتركنية إضافة 
إلى الكسائؿ التقميدية مثؿ التظاىر كالمسيرات. كبالنسبة لمبرامج الرعائية التى قامت بعض المنظمات 

قييـ أداء ذاتية مف أجؿ تحسيف العمؿ بتبنييا تستحؽ االعجاب خاصة أف ىذه المنظمات كضعت كسائؿ ت
لكف رغـ كؿ ما سبؽ فحجـ مأساة األطفاؿ السكرييف أكبر مف أف تغطييا ىذه  كمراقبتو بصفة مستمرة.

كىك ما يتطمب شحذ الجيكد كاالستفادة  المبادرات خاصة األطفاؿ العالقيف فى مناطؽ الصراع المحاصرة.
 و كطرح القضية باستمرار لتناؿ االىتماـ الذل تستحقو.مف التجارب السابقة لترقية العمؿ كتحسين

                                                                      ( 1)2013دراسة قمى أحمد -3
ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى مدل فاعمية نشاط قكات حفظ السبلـ الدكلية فى فض النزاعات  ىدفت

الكسائؿ العسكرية التى تستعمميا األمـ المتحدة كقد تكصمت الدراسة إلى أف ىناؾ الدكلية باعتبارىا مف 
بعض الصعكبات المالية التى تتعرض ليا قكات حفظ السبلـ عند أداء عمميا كقد قدمت الدراسة بعض 

 الحمكؿ لذلؾ .
حفظ السبلـ  تتعرض أيضا قكات حفظ السبلـ لبعض الصعكبات السياسية، التى تؤثر سمبا عمى أداء قكات

الدكلية ككيفية التغمب عمى ذلؾ ثـ إف ىناؾ بعض الصعكبات المتنكعة األخرل سكاء كانت متعمقة 
 بالقكات نفسيا أك بغيرىا.

   (2)2011دراسة بدر الديف بوذياب -4
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى إذا ما كانت تتخذ قرارات منظمة األمـ المتحدة طابعا         
كليا أـ ال، كقد استخدمت ىذه الدراسة المنيج الكصفى لبلحاطو ببعض المفاىيـ العامة كحفظ تشريعيا د

السبلـ كحقكؽ اإلنساف كقد تكصمت الدراسة إلى أف القيمة التشريعية لمقرار الصادر مف المنظمة الدكلية 
دا أك تكصية مف حيث طابعو اإللزامى بغض النظر عف القالب الذل صبت فيو سكاء كاف ميثاقا أك عي

أك إعبلف مبادئ أك برنامج أك استراتيجية ....إلخ يتكقؼ عمى طريقة التككيف فالقرار الذل يكافؽ عميو 
باإلجماع ك دكف أل امتناع عف التصكيت ىك أقكل القرارات يميو فى المرتبة ذلؾ الذل يصدر بإجماع 

الذل يتخذ باألغمبية مع كجكد الحاضريف المشتركيف فى التصكيت أل مع كجكد بعض الممتنعيف أما 
معارضيف كممتنعيف فيك أدنى درجات السمـ مف حيث دكره التشريعى، يمارس مضمكف القرار تأثيرا عمى 

                                                           
تٌازى وزو،  -ولود معمريقوتت حفظ تلسالم درتسة فً ظل تلمستجدتت تلدولٌة: قلى أحمد، رسثلة دكتورته، مقدمة إلً جثمعة م (1)

    .2013تلجزتبر، 
تلطثبع تلتشرٌعً لقررتت تلمنظمثت تلدولٌة: بدر تلدٌن بوذٌثج، تألمم تلمتحدة نموذجث،رسثلة مثجستٌر مقدماة إلاً جثمعاة ماولزد  (2)

    .2011معمري، تلجزتبر، 
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قيمتو التشريعية، فالقرارات التى تتضمف أكثر األمكر الجديرة باىتماـ الدكؿ كالتى تعالج أمكر البشرية 
رىاب دكلى ت عد مف أقكل المكاضيع التى تتناكليا القرارات ألنيا متعمقة قاطبة مف بيئة كحقكؽ اإلنساف كا 

 بقكاعد ال يمكف التيرب منيا كتشكؿ حجة عمى الكافة لبلمتثاؿ بيا.
كمتابعة تنفيذ القرارات كالرقابة عمييا تساعد عمي ايجاد االقتناع بإلزاميا كتعطى القرار حقو مف       

تييب بدكر ىذه القرارات كتسارع فى تطبيقيا، ىذا ما يضفى األىمية التى تشعر بيا المجمكعة الدكلية ك 
 عمييا طابعا تشريعيا.

القرارات ذات الطابع التشريعى فى المنظمات العالمية ذات االختصاص ىى حالة استثنائية رغـ انتشارىا  
 فى األكنو األخيرة، خاصة مف طرؼ مجمس األمف إال أنو ال يمكف التكمـ عف دكر تشريعى مطمؽ بؿ
مقيد بظركؼ كحاالت خاصة يرجع تكميفيا حسب سمطة الجياز كامتيازاتو المحكلة لو مف قبؿ ميثاقو 

 التأسيسى كالمبادئ القانكنية الصريحة منيا.
القرارات التشريعية لممنظمات ىى كسيمة فعالة تتبلئـ مع التطكرات الدكلية الراىنة فالتعتـ عف أحقية      

االضطبلع بدكر بارز، كعمى األخص قرارات الجمعية كمصدر معترؼ بو، قرارات المنظمات الدكلية ب
مرده إلى الخكؼ مف المصالح الضيقة لمدكؿ الكبرل ىذا ما يفسر التكجو إلى التشريع عف طريؽ قرارات 

( إضافة إلى ككنو جيازا تنفيذيا بينما الجمعية العامة التى فييا 15مجمس األمف الذل ال يتعدل أعضاؤه )
( عضكا كتعتبر ىيئة تداكلية بمثابة البرلماف العالمى ، تكاد تخمك قراراتيا مف الطابع 192األعضاء )أكبر 

التشريعى، كؿ ذلؾ ألسباب سياسية مبنية غايتيا فى ذلؾ استحكاذ الدكؿ الكبرل كىيمنتيا عمى التشريع 
 فيذىا عمى سمطة القمع. الدكلى بكاسطة قرارات مفركضة فرضا مف ىذه الدكؿ الكبرل، كاعتمادىا فى تن

أكدت جميع ىذه الدراسات عمى دكر المنظمات غير الحككمية فى   -:تعميؽ عاـ عمى الدراسات السابقة
كثير القضايا الدكلية كالمتعمقة بحقكؽ اإلنساف لكف ىذا الدكر يختمؼ مف قضية ألخرل عمى حسب تأثير 

ض الدراسات كىذا يرجع ارتباطو بمصالح  الدكؿ األطراؼ المتنازعة عمى المجتمع الدكلى كما أثبتتو بع
 الكبرل خاصة دكؿ العضكية الدائمة بمجمس األمف .

 يطار النظر اإل
لقد مرت خمس سنكات عمى اندالع الثكرة السكرية، كالتى قضت عمى األخضر كاليابس عانى          

خبلليا الشعب السكرل عناء شديدا فاؽ احتماؿ البشر، كلـ يترؾ مكانا لصفة اإلنسانية إال كانتيكت، 
أية قرارات أك فأعداد الضحايا فى تزايد مستمر عمى مرأل كمسمع مف العالـ  الذل ال يحرؾ ساكنا ب

اجراءات ضد ىذا االنتياؾ الغاشـ الذل حكؿ الدكلة إلى مقبرة جماعية يدفف فييا المئات يكميا ىذا ما 
اإلحصائية األخيرة مف عدد ضحايا جرائـ النظاـ السكرل في سكريا حتى نياية تشريف  أكضحتو

 (1) يكمان . 1,691شيران /  55.5كذلؾ طكاؿ  2015أكؿ/أكتكبر 

                                                           

: مركااز درتسااثت تلجمهورٌااة 2015ل/أكتااوبرتإلحصااثبٌثت تلشااثملة لضااحثٌث جاارتبم تلنظااثم  تلسااوري حتااً نهثٌااة تشاارٌن تألو (1)

   تلدٌمقرتطٌة. 
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%، نسبة الشيداء تحت التعذيب: 10.65%، نسبة الشييدات النساء: 11.19 يداء األطفاؿ:نسبة الش
7.92.% 

 تفيد األعداد اإلجمالية بالمعدالت التالية )بحسب األعداد الموثقة بشكؿ كامؿ(:
 يعتقؿ النظاـ مكاطنان ……. دقائؽ 4كؿ  •
 يجرح النظاـ مكاطنان …. دقائؽ 10كؿ  •
 النظاـ مكاطنان يغٌيب ….. دقيقة 13كؿ  •
 يقتؿ النظاـ مكاطنان ….. دقيقة 15كؿ  •
 أطفاؿ 8يقتؿ النظاـ …كؿ يكـ •
 مكاطنيف تحت التعذيب 4يقتؿ النظاـ …كؿ يكـ •
 مكاطف عمى النزكح فى الداخؿ. 5,300مكاطف، كأجبر  2,600ىٌجر النظاـ …. كؿ يكـ •
صراع لـ يحسـ حتى اآلف كذلؾ قد يرجع إلى كبالرغـ مف ىذا العدد اليائؿ مف الضحايا إال أف ال        

أف " الحالة السكرية فى تفاعبلتيا الداخمية كالخارجية تمثؿ نمكذجا لتمؾ الخصكصية قد يرجع ذلؾ إلى 
 (1) عدة عكامؿ:

حيث تتكزع عمى عدد ال بأس بو مف  -:عوامؿ متعمقة بالتركيبة الديموغرافية لممجتمع السوري -1
% شيعة  0.5% إسماعيمييف ك 1% دركز ك 3عمكييف ك  %10% ك 77مسمميف  الطكائؼ

% مف الشعب السكرل ، تمثؿ 5% ك األكراد 93% مسحييف كيمثؿ العرب 8اثنى عشرية ك 
األقمية العمكية النخبة المتحكمة فى مفاصؿ الحكـ سياسيا كعسكريا، بينما معظـ المجتمع الثائر 

يزه مع الكقت، ككذلؾ ىناؾ األكراد الممثميف فى مف السنة مما يعطى الثكرة بعدا طائفيا يزداد تم
عدة أحزاب سياسية، كالمرتبطيف بحزب العماؿ الكردستانى ليـ أجندتيـ الخاصة بعيدا عف ىدؼ 

 إسقاط نظاـ األسد.
كعدـ نجاحيا فى تشكيؿ كتمة كاحدة  -:عوامؿ متعمقة بتفتت المعارضة السورية داخميا وخارجيا -2

يمكنيا مف التكاصؿ مع القكل الخارجية بكصفيا الممثؿ الشرعى لمثكرة تعبر عف الشارع السكرل، ك 
 السكرية.

مفاصؿ الدكلة  تتمثؿ فى إحكاـ قبضتو عمى -:عوامؿ متعمقة ببنية النظاـ السورى نفسو -3
،خصكصا المؤسسات األمنية مما يصعب إحداث انشقاقات مؤثرة سياسية أك عسكرية تؤدل إلى 

 تصدعات قكية فى النظاـ.
الجيكستراتيجية لسكريا بكصفيا رقما ميما فى معادلة  -: امؿ متعمقة باألىمية الجيوسياسةعو  -4

القكل اإلقميمية فمصير الثكرة السكرية سيحدث تغيير فى مكازيف القكل اإلقميمية، مما يمثؿ عائقا 
                                                           

 . 1433جمثدي تألخر،  2روسٌث وتلثورة تلسورٌة محددتت تلموتقؾ: طثرق عثمثن، مركز تلتؤصٌل للدرتسثت وتلبحوث،تالثنٌن ، (1)

AT: http://taseel.com/articles/11892016/3/12    

http://taseel.com/articles/118912/3/2016
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سياسى بمستكل فعاؿ يؤثر عمى مسار الحالة السكرية؛ حيث  -أماـ أية تدخؿ خارجى عسكرل 
اؾ الكثير مف الحسابات ينبغى أف تراعييا األطراؼ اإلقميمية كالدكلية قبؿ اإلقداـ عمى التدخؿ ىن

 المباشر في األزمة السكرية.
 -: الموقؼ الدولي تجاه القضية السورية

لـ تختمؼ كثيرا ردة فعؿ الدكؿ تجاه القضية السكرية سكاء أكانت العربية اإلسبلمية أـ            
غير العربية فبعض الدكؿ العربية كانت مشغكلة بشئكنيا الداخمية خاصة الدكؿ صاحبة الثكرات 
مثؿ تكنس كليبيا كمصر لكف حاكلت مصر تقديـ بعض المساندات فى عيد الرئيس محمد مرسى 

كقاـ بقطع العبلقات مع سكريا كطرد السفير السكرل مف  2012لحكـ فى يكليك الذل تكلى ا
، كقاـ بفتح باب القدكـ لمسكرييف كمنحيـ 2013القاىرة، كأقاـ مؤتمرا لنصرة سكريا فى مايك 

التعميـ المجانى لكف لـ يستطع أف يقدـ مساعدات مممكسة حيث سرعاف ما أزيح مف منصبو 
اقى الدكؿ المستقره التى كانت تخشى مف نجاح أية ثكرة خكفا مف كعادت مصر إلى السككف كب

تكرار التجربة لدييا؛ فمـ نر أل خطكة مممكسة عمى أرض الكاقع مف دكؿ الجكار كاألردف أك دكؿ 
الخميج سكل لبناف التى دعمت الطاغية بشار األسد كقامت بامداده بالسبلح كالعتاد كقامت 

ت عمى بعض القرل فى المناطؽ الغربية لسكريا دعما لجيش بحصار اإلخكة السكرييف كاستكل
                                                                                                                                                 بشار. 

ذا نظرنا إلى مكاقؼ الدكؿ العربية المجاكرة لسكريا،  فنجد إف الجماعات السياسية المتماثمة "كا 
طائفيا فى المشرؽ العربى ال تمتـز قرارات الدكلة أك أف جماعة معينة تقصى جماعات أخرل 
كتعمؿ عمى احتكار القرار السياسى كيمكف أف يختمط أمف النظاـ الحاكـ باألمف الكطنى لمدكلة 

دارة التكازنات اإلقميمية كلق د أكضحت الثكرة السكرية غياب مفيـك األمف تحت الرعاية األمريكية كا 
 -الكطنى لدكؿ المشرؽ العربى كذلؾ يرجع إلى عدة عكامؿ:

تفاقيات  - عدـ ترسخ منطؽ مفيـك الدكلة لـ تمبث الدكؿ القطرية الناشئة حديثا إثر تسكيات كا 
كلية استعمارية إف نالت استقبلليا  عف االستعمار حتى كقعت تحت أنظمو سياسية استبدادية شم

ساكت بيف مؤسسات الدكلة كبيف مؤسسات النظاـ السياسى مما جعؿ تمؾ المؤسسات أداة لقمع 
الشعكب عامة كفؽ نظاـ مؤسس مستقؿ بدال مف أف يتطكر عمميا الستكماؿ بناء الدكلة الكطنية 
المتماسكة كما عممت تمؾ األنظمة عمى بناء تحالفات اجتماعية غير مدنية ككنت عصبا أساسيا 

بنية النظاـ السياسى، مما كرس الجماعات كالعشائرية كالطائفية كاإلثنية كازداد مف قكتيا كحد  فى
 مف ترسيخ مفيـك الكطنية.

ىشاشة الكطنية عممت األنظمة السياسية الحاكمة فى المشرؽ العربى عمى إدارة التنكعات القائمة  -
تعمؿ عمى ترسيخ اليكية الكطنية  عمى اليكية بقصد كسب الكالء كديمكمة استبداليا بدال مف أف

كلئف تقاطعت مع بث قيـ عركبية فى بعض الحاالت فإنيا فشمت فى تحقيؽ التنمية اإلقتصادية 
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كغيبت شركط الحرية كالديمقراطية كالعدالة االجتماعية كأفقدت المكاطنيف أغمب قكاعد حقكؽ 
الستعمارية بؿ بطغيانيا عمى اإلنساف مما سمح ببقاء اليكيات الفرعية المكركثة مف الحقبة ا

أما بالنسبة لمتحرؾ عمى مستكل المنظمات الدكلية فمنذ قياـ القكل  (1) "اليكية الكطنية نفسيا.
الثكرية كالمطالبة برحيؿ الرئيس السكرل قامت جامعة الدكؿ العربية ببعض االجتماعات كخرجت 
ببعض القرارات غير الصارمة التى حاكلت منيا شكميا أف تقكـ بالضغط عمى نظاـ األسد بكقؼ 

ب السكرل كلـ تتخذ اجراءات كاقعية تجاه األسد مف قبؿ جامعة الدكؿ العمميات العدائية ضد الشع
 العربية. 

 أىداؼ إنشاء منظمة األمـ المتحدة 
بعد الحرب العالمية الثانية كالتى ذاقت فييا الدكؿ كالشعكب كيبلت الحركب مف قتؿ كدمار         

مف الدكؿ بالتعاكف كاالتحاد مع  كخراب كبعد فشؿ عصبة األمـ المتحدة فى أداء عمميا قامت مجمكعة
بعضيا البعض إلنشاء منظمة عالمية جديدة تحمؿ مجمكعة مف األىداؼ السامية التى تسعى لتحقيقيا 
عمى أرض الكاقع كقاـ أعضاء األمـ المتحدة بتكضيح ىذه األىداؼ الرئيسية التى أنشئت مف أجميا األمـ 

 (2) -المتحدة :

ت الحرب التى فى خبلؿ جيؿ كاحد جمبت عمى اإلنسانية مرتيف إنقاذ األجياؿ المقبمة مف كيبل -1
 أحزانان يعجز عنيا الكصؼ.

التأكيد كاإليماف بالحقكؽ األساسية لئلنساف كبكرامة الفرد كقدره كبما لمرجاؿ كالنساء كاألمـ كبيرىا  -2
 كصغيرىا مف حقكؽ متساكية.

االلتزامات الناشئة عف المعاىدات تكضيح األحكاؿ التى يمكف فى ظميا تحقيؽ العدالة كاحتراـ  -3
 كغيرىا مف مصادر القانكف الدكلى.

 الدفع بالرقى االجتماعى قدمان، كرفع مستكل الحياة فى جك مف الحرية أفسح.  -4
كفى ضكء ىذه األىداؼ قامت األمـ المتحدة بتحديد ميثاقيا كالذل اعتبر "نقطة تحكؿ في مجاؿ         

 -االعتراؼ بحقكؽ اإلنساف كحرياتو، إذ حرص كاضعكه عمى تضمينو نصكصا صريحة تصكف لئلنساف 
تمؾ الحقكؽ كاف أكثر حقكقو كحرياتو كتيتـ بيا اىتمامان دقيقان ، كما اف تناكؿ الميثاؽ ل -فردان كجماعة 

تناسقا، كظير مف خبللو الفرد أكثر أىمية في مجاؿ العبلقات الدكلية كالقانكف الدكلي.كبذلؾ اعتبر 
الميثاؽ أكؿ معاىدة متعددة األطراؼ في تاريخ العبلقات الدكلية ، كالتي اقرت مبدأ احتراـ الحقكؽ 

لتي تسعى المنظمة الدكلية إلنجازىا، كبذلؾ يعد كالحريات، كجعمتو ىدفان مف األىداؼ األربعة األساسية ا

                                                           
تألزمة تلسورٌة قرتءة فاً موتقاؾ تلادول تلعربٌاة تلمجاثورة: نٌاروز ساتثٌك،خثلد ولٌاد محماود، سلسالة تحلٌال سٌثساثت ، تلمركاز  (1)

 28،ص2013تلعربً لألبحثث ودرتسة تلسٌثسثت، تلدوحة ، قطر،
 تألمم تلمتحدة.سورٌث: منظمة ( 2)

http://www.un.org/ar/sections/un-charter/preamble  

http://www.un.org/ar/sections/un-charter/preamble
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ميثاؽ االمـ المتحدة، الكثيقة الدكلية األكلى ذات الطابع العالمي أك شبو العالمي الذم تضمف النص عمى 
 (1) مبدأ حقكؽ اإلنساف".

 حقوؽ الطفؿ في ميثاؽ  األمـ المتحدة      
ية الحاجة إلى دمج حقكؽ اإلنساف فى جميع أنشطتيا شددت األمـ المتحدة مراران عمى أىم                

جراءات األمـ  الكاسعة النطاؽ. كمف األىمية بمكاف االعتراؼ باإلمكانيات المحتممة لجميع تدابير كا 
المتحدة تقريبا كالمتعمقة بحقكؽ اإلنساف، تطبيؽ المبادئ األساسية التفاقية حقكؽ اإلنساف عمى األطفاؿ 

كما يتـ  ء، كيشار إلى األطفاؿ بكضكح فى العديد مف صككؾ حقكؽ اإلنساف؛كالبالغيف عمى حد سكا
تعديؿ كتكييؼ المعايير خصيصا عندما تككف االحتياجات تتعمؽ بأحد الحقكؽ الممٌيزة لمطفؿ. فى عاـ 

أقٌر زعماء العالـ بحاجة أطفاؿ العالـ إلى اتفاقية خاصة بيـ، ألنو غالبا ما يحتاج األشخاص دكف  1989
ثامنة عشر إلى رعاية خاصة كحماية ال يحتاجيا الكبار، كما أراد الزعماء أيضان ضماف اعتراؼ العالـ ال

بحقكؽ األطفاؿ، تعتبر اتفاقية حقكؽ الطفؿ الصؾ القانكنى الدكلى األكؿ الذل يمـز الدكؿ األطراؼ مف 
السياسية، إضافة إلى الحقكؽ ناحية قانكنية بدمج السمسمة الكاممة لحقكؽ اإلنساف، أل الحقكؽ المدنية ك 

الثقافية كاالجتماعية كاالقتصادية، كقد حققت االتفاقية القبكؿ العالمى تقريبان، كقد تـ التصديؽ عمييا حتى 
أكثر مف الدكؿ التى انضمت إلى منظكمة األمـ المتحدة أك الدكؿ التى  -طرؼ  193اآلف مف قبؿ 

ؼ فى حماية حقكؽ األطفاؿ كمناصرتيا لمساعدتيـ فى اعترفت باتفاقيات جنيؼ، تتمثؿ ميمة اليكنيس
 تمبية احتياجاتيـ األساسية كتكسيع الفرص المتاحة ليـ لبمكغ الحد األقصى مف طاقاتيـ كقدراتيـ.

 حقوؽ الطفؿ أثناء النزاعات المسمحة كما نصت عمييا اتفاقية حقوؽ الطفؿ 
اشتممت اتفاقية حقكؽ الطفؿ عمى أربع كخمسيف مادة ىذه المكاد شممت نكاحى الحياة كافة مف          

النكاحى الصحية، االجتماعية، العقائدية، التعميمية، الثقافية، كسكؼ يتـ االكتفاء بعرض حقكؽ الطفؿ التى 
، كما ىى الحقكؽ التى يجب الدفاع عنيا  أثناء النزاعات المسمحة كما نصت عمييا اتفاقية حقكؽ الطفؿ

 يتمتع بيا الطفؿ السكرل.
 تعترؼ الدوؿ األطراؼ بأف لكؿ طفؿ حقا أصيبل فى الحياة.  -أوال:

 تكفؿ الدوؿ األطراؼ أقصى حد ممكف لبقاء الطفؿ ونمائو ونموه. -ثانيا :
الجميكرية "لـ يتمتع الطفؿ السكرل بيذيف الحقيف عمى مدار الخمس سنكات مازاؿ األطفاؿ فى          

العربية السكرية يقتمكف كيجرحكف كيشكىكف مف جراء المدفعية الثقيمة، كالغارات الجكية، كالنيراف المتقاطعة، 
كمخمفات الحرب مف المتفجرات كنتيجة مباشرة لمنزاع فى حكادث كقعت فى عدة مدف، منيا دمشؽ 

الجميكرية العربية السكرية كحمص كدرعا كحمب. كتضرر أيضا األطفاؿ البلجئكف المكجكدكف داخؿ 
                                                           

حقاااااوق تإلنساااااثن فاااااى مٌثاااااثق تألمااااام تلمتحااااادة وفاااااى تالتفثقٌاااااثت تلدولٌاااااة: خلٌااااال حساااااٌن، موقاااااع تلدرتساااااثت وتألبحاااااثث  ( 1)

 .2/5/2013تالسترتتٌجٌة،

 http://drkhalilhussein.blogspot.com/2013/05/blog-post.html 
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تضرران مباشران. فقد قيتؿ األطفاؿ الفمسطينيكف كغيرىـ مف األطفاؿ البلجئيف أك أصيبكا أك أيجبركا عمى 
الفرار مف ديارىـ كالعيش فى حالة عكز فى المآكل المقامة لؤلشخاص المشرديف داخميا. كسادت اليجمات 

مة فى المناطؽ الخاضعة لسيطرة الجيش السكرل الحر كعمميات القصؼ الجكية التى تقكـ بيا الحكك 
كغيره مف جماعات المعارضة. ككاصمت قكات الحككمة كميميشيا الشبيحة المتحالفة معيا عمميات التكغؿ 

، فى قرية الحكلة، محافظة 2012 مايك -أيار 25فى المناطؽ المتنازع عمى السيطرة عمييا. كفى 
طفبل عمى  41مدنى، منيـ  100كالشبيحة بدخكؿ القرية كقتؿ حمص، أفيد عف قياـ جنكد الحككمة 

بقصؼ المدرسة المحمية التي لجأ إلييا  2012يكليو  -األقؿ. كأفيد عف قياـ قكات الحككمة في تمكز
"ككاصمت القكات الحككمية القصؼ العشكائى لممناطؽ المأىكلة  (1) الناس، مما أسفر عف قتؿ طفميف."

دلب كدمشؽ كالرقة. كأدل بالمدنييف، كال سيما ف ى حمص كحمب كأيضا فى محافظات دير الزكر كا 
ديسمبر  -استخداـ البراميؿ المتفجرة مف جانب القكات الحككمية فى مدينة حمب كحدىا فى كانكف األكؿ

 29إلى قتؿ كجرح مئات األطفاؿ. كما استمر قتؿ األطفاؿ فى ىجمات برية شنتيا القكات الحككمية. كفى 
يناير، كفى أثناء مجزرة نير القكيؽ فى بستاف القصر فى قضاء حمب، كاف ما ال يقؿ عف  -ثانىكانكف ال

شييدا مف  األطفاؿ، بنسبة  16,970كما أكضحت اإلحصائيات كجكد  (2)عشرة أطفاؿ بيف الذيف أعدمكا"
األطفاؿ % مف جممة الشيداء كىؤالء استشيدكا جراء القصؼ كالعدكاف عمى المدنييف كقد شكىد 11.19

يخرجكف مف تحت األنقاض ليس ىذا فحسب لقد نفذت مذابح بحؽ األطفاؿ ككاف أشيرىا مذبحة الحكلة 
طفبل فالمتأمؿ فى المشيد يجد أنو  32شخصا كاف مف بينيـ  114كالتى راح ضحيتيا  26/5/2012فى

 ليس ىناؾ أدنى حؽ لمحياة أك البقاء أك النماء ألطفاؿ سكريا.
ؿ األطراؼ جميع التدابير التشريعية واإلدارية واالجتماعية والتعميمية المبلئمة لحماية تتخذ الدو -ثالثا:

الطفؿ مف كآفة أشكاؿ العنؼ أو الضرر أو اإلساءة البدنية أو العقمية واإلىماؿ أو المعاممة المنطوية 
ساءة المعاممة أو االستغبلؿ، بما فى ذلؾ اإلساءة الجنسية، وىو فى رع اية الوالد عمى إىماؿ، وا 

 )الوالديف( أو الوصى القانونى )األوصياءالقانونييف( عميو، أو أى شخص آخر يتعيد الطفؿ برعايتو.
لقد تخطى الطفؿ السكرل مرحمة العنؼ فما يتعرض لو كيشاىده يعد مف أبشع أنكاع العنؼ           

ساءة معاممتيـ الرتباطيـ  كالضرر كاإلساءة البدنية كالعقمية كالنفسية، لقد تـ "احتجاز األطفاؿ كتعذيبيـ كا 
المزعكـ بالمعارضة يشكؿ اتجاىا مثيرا لمقمؽ. كفى ذلؾ الصدد، كاف ىناؾ عدد مف الركايات عف ارتكاب 
قكات الحككمة العنؼ الجنسى ضد الصبية لمحصكؿ عمى معمكمات أك اعتراؼ منيـ، كذلؾ إلى حد كبير 

ت التابعة لمدكلة كالقكات المسمحة السكرية. كتعرض األطفاؿ كلكف ليس حصريا مف قبؿ أفراد مف المخابرا
سنة، ألساليب تعذيب تماثؿ أك تطابؽ  14المحتجزكف، كىـ إلى حد كبير صبية قد ال تتجاكز أعمارىـ 

األساليب المستخدمة مع البالغيف، بما فى ذلؾ عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر الصدمة الكيربائية، كعمميات 
                                                           

 ، منظمة تألمم تلمتحدة.15/5/2013( ،65تعزٌز حقوق تلطفل وحمثٌتهث :تلجمعٌة تلعثمة، تلدورة تلسثبعة وتلستون، تلبند ) (1)
 تألمم تلمتحدة. ، منظمة5/2014/ 15(،68تعزٌز حقوق تلطفل وحمثٌتهث: تلجمعٌة تلعثمة، تلدورة تلثثمنة وتلستون، تلدورة ) (2)
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فى أكضاع مجيدة، كالتيديدات، كأفعاؿ التعذيب الجنسى ككفقا ألقكاؿ شيكد، ىناؾ عدد  الضرب، كاإلبقاء
مف األطفاؿ محتجزيف كفدية لآلباء كغيرىـ مف األقارب المرتبطيف بمقاتمى المعارضة إلجبارىـ عمى تسميـ 

.فكيؼ لطفؿ يعيش كسط ىذا الصراع  بما فيو مف قتؿ كتفجير  يشاىد ىذا (1) الدكلة" أنفسيـ إلى سمطات
الخراب كالدمار أف يأمف عمى حياتو أك حياة أسرتو فما يتعرض لو الطفؿ السكرل فاؽ احتماؿ الرجاؿ 

 كليس احتماؿ األطفاؿ. 
حقو فى تعترؼ الدوؿ األطراؼ بحؽ الطفؿ فى التمتع بأعمى مستوى صحى يمكف بموغو وب  -رابعا:

عادة التأىيؿ الصحى. وتبذؿ الدوؿ األطراؼ قصارى جيدىا لتضمف أال يحـر  مرافؽ عبلج األمراض وا 
أى طفؿ مف حقو فى الحصوؿ عمى خدمات الرعاية الصحية ىذه تتابع الدوؿ األطراؼ إعماؿ ىذا الحؽ 

 آمبل وتتخذ، بوجو خاص، التدابير المناسبة.
كىك مف يقصؼ بالقنابؿ الفسفكرية كالعنقكدية كالبراميؿ المتفجرة  كيؼ يتمتع الطفؿ السكرل بحؽ الصحة

كيؼ كىك مف يصكب تجاىو السبلح ليفنى حياتو كال يجد دكاء ليعالج بو  ليس ىذا فحسب بؿ تقصؼ 
 مصحاتو كتدمر كليذا فإف الطفؿ السكرل اليتمتع بيذا الحؽ عمى مدار الخمس سنكات.

تحتـر قواعد القانوف اإلنسانى الدولي المنطبقة عمييا فى تتعيد الدوؿ األطراؼ بأف  -خامسا:
 جميع األطراؼ الدوؿ المنازعات المسمحة وذات الصمة بالطفؿ وأف تضمف احتراـ ىذه القواعد تتخذ

 اشتراكا سنة عشرة خمس سنيـ يبمغ لـ األشخاص الذيف يشترؾ أال تضمف لكى عمميا الممكنة التدابير
 عشرة.  خمس سنو تبمغ لـ شخص أى تجنيد عف األطراؼ الدوؿ تمتنع الحرب فى مباشرا

"أصبح تجنيد األطفاؿ كاستخداميـ في القتاؿ أمرا شائعا في الجميكرية العربية السكرية. كتحققت         
بنات كاستخداميـ مف قبؿ جماعات تابعة لمجيش السكرل الحر  7صبيا ك 271األمـ المتحدة مف تجنيد 

(، 25( كجبية النصرة )69(، كتنظيـ الدكلة اإلسبلمية )24( ككحدات الحماية الشعبية الكردية )142)
ف كانت التكقعات تشير إلى أف العدد الفعمى يفكؽ ذلؾ. كفى  فى المائة مف الحاالت، تـ تسميح  77كا 

األطفاؿ أك استخداميـ فى القتاؿ ككاف ما يقرب مف خمسيـ دكف سف الخامسة عشرة. كتراكحت أعمار 
حالة مف الحاالت التى  17سنة، كفى  17ك 14الفتياف المرتبطيف بالجماعات المسمحة فى الغالب بيف 

تـ التحقؽ منيا كاف الصبية دكف سف الخامسة عشرة. كفى العديد مف الحاالت، دفعت مرتبات تصؿ إلى 
دكالر شيريا لؤلطفاؿ مقابؿ اشتراكيـ فى القتاؿ. كأعطى دفع ىذه المرتبات الكبيرة نسبيا مف قبؿ  400

الدكلة اإلسبلمية بخاصة، حافزا لؤلطفاؿ كآبائيـ فى ظؿ  جبية النصرة كالجيش السكرل الحر، كتنظيـ
الظركؼ االقتصادية الصعبة.ككاصمت كحدات الحماية الشعبية الكردية تجنيد كاستخداـ الفتياف كالفتيات، 
بمف فييـ األطفاؿ دكف الخامسة عشرة، كتفيد أنباء بقياميا بنقميـ إلى مخيمات لمتمقيف العقائدل كالتدريب. 

التى “ التجنيد القسرل”عاءات متكررة ضد كحدات الحماية الشعبية الكردية بشأف سياساتككجيت اد
تستيدؼ األطفاؿ. كازدادت بكثرة التقارير الكاردة عف قياـ تنظيـ الدكلة اإلسبلمية كجبية النصرة بتجنيد 
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دكف سف الخامسة  فى المائة مف الحاالت التى تـ التحقؽ منيا، كاف الصبية 25الفتياف كاستخداميـ. كفى 
عشرة، ككاف بعضيـ فى سف الثامنة. كتفيد األنباء أف تنظيـ الدكلة اإلسبلمية أنشأ ما ال يقؿ عف ثبلثة 
معسكرات لتدريب األطفاؿ فى الرقة، كتـ تجنيد األطفاؿ أيضا كمفجريف انتحارييف كاستخداميـ الرتكاب 

كعات المكالية لمحككمة، بما فى ذلؾ حزب ا، أعماؿ عنؼ شديد كما أفادت األنباء بقياـ عدد مف المجم
بتجنيد أطفاؿ بأعداد صغيرة أيضا. كانضـ خمسة فتياف إلى المجنة الشعبية لدعـ قكات الحككمة السكرية 

 (1) فى الميداف دمشؽ. كاستخدـ األطفاؿ أيضا كدركع بشرية كفى العمؿ القسرل. 

تتخذ الدوؿ األطراؼ، وفقا اللتزاماتيا بمقتضى القانوف اإلنسانى الدولى بحماية السكاف  -سادسا:
المدنييف فى المنازعات المسمحة، جميع التدابير الممكنة عمميا لكى تضمف حماية ورعاية األطفاؿ 

 المتأثريف بنزاع مسمح. 
ف خبلؿ الصراع السكرل القائـ يتـ قصؼ لـ يتمتع الطفؿ السكرل بيذا الحؽ مف حقكقو حيث أ        

المدنييف دكف مراعاة أل حؽ لممدنييف أكاألطفاؿ كلـ يتـ حماية األطفاؿ فى مناطؽ النزاع المسمح "فقد قيتؿ 
أطفاؿ كثيركف أك أصيبكا بإصابات خطيرة فى أعماؿ القصؼ كالقتاؿ، بينما شيد آالؼ آخركف أفرادا مف 

طبلؽ القذائؼ كالقصؼ الجكل الشديد لمنازليـ أسرىـ يقتمكف أك يصابكف أك نج كا مف القصؼ األرضى كا 
كمدارسيـ كمستشفياتيـ، مما أدل إلى تعرضيـ لكرب نفسى حاد. كشيدت أيضا الفترة المشمكلة بيذا 
التكتر ارتفاعا شديدا فى حاالت قياـ جماعات مسمحة باستخداـ أساليب اإلرىاب، مثؿ تفجير السيارات 

ا مف القنابؿ، فى المناطؽ المدنية، بما فى ذلؾ قرب المدارس، كارتباط أطفاؿ بجماعات المفخخة كغيرى
لـ يحتـر بشار األسد كال حمفاؤه مف قكات بكتيف الركسية كقكات ايراف الشيعية كقكات حزب  (2) مسمحة".

منازعات المسمحة فقد تـ ا بمبناف قكاعد القانكف اإلنسانى الدكلى لممنازعات فقد اخترقكا القانكف الدكلى لم
استخداـ المتفجرات المحرمة دكليا كقامكا بقصؼ المدنييف كاألطفاؿ كمف ىنا أيضا نجد أف الطفؿ السكرل 

 ال يتمتع بيذا الحؽ مف حقكقة.
عادة االندماج   -ثامنا: تتخذ الدوؿ األطراؼ التدابير المناسبة لتشجيع التأىيؿ البدنى والنفسى وا 

لذي يقع ضحية أى شكؿ مف أشكاؿ اإلىماؿ أو االستغبلؿ أواإلساءة، أو التعذيب أو االجتماعى لمطفؿ ا
أى شكؿ آخر مف أشكاؿ المعاممة أو العقوبة القاسية أو البلإنسانية أو الميينة، أو المنازعات 

عادة االندماج ىذه فى بيئة تعزز صحة الطفؿ، واحترامو لذاتو.  المسمحة. ويجرى ىذا التأىيؿ وا 
لـ يحصؿ الطفؿ السكرل عمى ىذا الحؽ  فالضحايا فى إزدياد كالعقكبات القاسية البلإنسانية         

عادة  مستمرة كالقتؿ كالتنكيؿ كالتعذيب مازاؿ مستمرا فعبلج البدف غير متكافر حتى يتـ عبلج النفس كا 
 التأىيؿ؛ فالطفؿ السكرل لـ يعد طفبل فقد دفع الثمف باىظا عاصر كعانى الصراع. 
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 وعمى الحؽ تدريجيا ليذا الكامؿ لئلعماؿ وتحقيقا التعميـ، فى الطفؿ بحؽ األطراؼ الدوؿ اسعا: تعترؼت
  -يمى: بما خاص بوجو تقـو الفرص، تكافؤ أساس

 لمجميع. مجانا ومتاحا إلزاميا االبتدائى التعميـ جعؿ -أ
تاحتيا المينى، أو العاـ سواء الثانوى، التعميـ أشكاؿ شتى تطوير تشجيع -ب  لجميع وتوفيرىا، وا 

 الحاجة عند المالية وتقديـ المساعدة التعميـ مجانية إدخاؿ مثؿ المناسبة التدابير واتخاذ األطفاؿ،
 إلييا.

لقد كاف شأف المدارس فى الجميكرية السكرية شأف كافة مؤسسات الدكلة "فمقد قامت القكات         
بتدائية المحمية كأخذ بعض األطفاؿ كرىائف لمخركج اآلمف مف المسمحة السكرية باإلغارة عمى المدارس اال

بعض القرل كما تمقت األمـ المتحدة معمكمات تشير إلى أف الحككمة استيدفت مدارس كمستشفيات. 
ككردت أيضا تقارير عف قياـ جماعات المعارضة المسمحة باستخداـ المدارس كتعريضيا لؤلضرار. كأفيد 

مدرسة كمبلجئ لممشرديف داخميا.  0002لى أضرار، فى حيف تيستخدـ نحك مدرسة تعٌرضت إ 3000بأف 
شيرا. كتضرر األطفاؿ  18كفى بعض المناطؽ، لـ يذىب األطفاؿ إلى المدارس لمدة تجاكزت 

الفمسطينيكف المقيمكف فى مخيمات البلجئيف فى الجميكرية العربية السكرية بنفس القدر مف جراء النزاع. 
  مدرسة 69، كانت 2013 تأثر النظاـ التعميمى تأثرا شديدا. فحتى نيساف/ أبريؿكعمى كجو الخصكص 

 23 700مدرسة تابعة لؤلكنركا قد أغمقت أبكابيا، بحيث لـ يكف منتظما في الدراسة سكل  118مف أصؿ 
". كما أشارت التقارير إلى أف قكات 67 000طفؿ مف أصؿ التبلميذ المسجميف الذيف يتجاكز مجمكعيـ 

حككمة ظمت تمقى القنابؿ عمى المدارس كتقصفيا كتقكـ باإلغارة عمييا. كمف الناحية األخرل، كاف عدد ال
مف أطراؼ النزاع مسؤكال عف استخداـ المدارس فى أغراض عسكرية. كىناؾ حاالت عدة لدخكؿ قكات 

كباتت سيطرة جماعة داعش (  "1)الحككمة المدارس كاستخداميا ليا إما كقاعدة مؤقتة أك كمرفؽ احتجاز. 
مف ىذا  (2)عمى المناىج الدراسية، كمف ثـ اضطرار المدرسيف إلى تقديـ أيديكلكجيتيـ، مثار قمؽ متزايد." 
 التقرير نجد أف الطفؿ السكرل أىدر حقو فى التعميـ كتكقؼ بسسب الصراع الذل تشيده الببلد.

فى  بموغو وبحقو يمكف صحى مستوى بأعمى التمتع فى الطفؿ بحؽ األطراؼ الدوؿ تعترؼ -عاشرا:  
عادة األمراض عبلج مرافؽ  أى أاليحـر لتضمف جيدىا األطراؼ قصارى الدوؿ وتبذؿ .الصحى التأىيؿ وا 
  الرعاية الصحية. خدمات عمى الحصوؿ فى حقو مف طفؿ

 الرعاية إطار فى حتى التغذية كسكء األمراض كما نصت اتفاقية حقكؽ الطفؿ عمى مكافحة        
 األغذية تكفير طريؽ كعف بسيكلة المتاحة التكنكلكجيا تطبيؽ منيا طريؽ أمكر عف األكلية، الصحية
كمخاطره أكضح تقرير األمـ  البيئة تمكث أخطار اعتبارىا فى آخذة النقية، الشرب الكافية كمياه المغذية

 000، كاف ىناؾ 2015المتحدة معاناة األطفاؿ السكرييف لمحصكؿ عمى الغذاء ففى "كانكف الثانى/يناير 
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منيـ كانكا محاصريف مف قبؿ قكات الحككمة السكرية  163 500شخص ال يزالكف تحت الحصار،  212
تعرضكا لمتجكيع. كقتؿ األطفاؿ الذيف آخركف محاصريف مف قبؿ جماعات مسمحة، ك 26  500بينما كاف 

حاكلكا اليركب مف المناطؽ المحاصرة عمى أيدل القناصة أك فى حقكؿ األلغاـ ، كما خمفت اعتداءات 
الجماعات المسمحة عمى اليياكؿ األساسية المدنية كراءىا مبلييف األشخاص الذيف ال يجدكف سبيبل 

ؿ. ككثرت العقبات اإلدارية كحاالت رفض السماح بدخكؿ لمحصكؿ عمى المياه كالكيرباء، مف بينيـ أطفا
مكاد معينة عبر القكافؿ المشتركة بيف الككاالت، بما في ذلؾ لكاـز الجراحة، كاستمرت التيديدات 

 (1)كاالعتداءات ضد مكظفى المساعدة اإلنسانية كمرافقيا.
يستطع الكثير مف  المتنازع عمييا، كلـىذا باإلضافة إلي أف"الرعاية الطبية غير كافية فى المناطؽ        

األطفاؿ الصمكد لمشفاء مف جراحيـ كذلؾ بسبب االفتقار إلى العناية المناسبة كالمقدمة في الكقت 
المناسب. كأخيرا، ظؿ أيضا القتاؿ يجبر السكاف عمى مغادرة منازليـ، بحيث تشير أحدث أرقاـ األمـ 

مبلييف مف المشرديف  4.25سكرل فى البمداف المجاكرة ك  مميكف الجئ 1.3المتحدة إلى كجكد أكثر مف 
كبحمكؿ كانكف األكؿ/ديسمبر، لحقت أضرار كمية كجزئية بػ ( 2)األطفاؿ. داخميا داخؿ سكريا، نصفيـ مف

مرفقا يعمؿ بعضيا جزئيا فقط كال  823مرفقا طبيا تتتبع األمـ المتحدة عممياتيا، بينما كاف ىناؾ  413
بسبب النقص فى المكظفيف كالمعدات أك استخداميا ألغراض أخرل. كتـ اإلببلغ  يعمؿ بعضيا اآلخر

مكظفا طبيا. كتحققت األمـ المتحدة مف  178عف كقكع ست كثمانيف ىجمة عمى مرافؽ صحية كمقتؿ 
( كتنظيـ 17اعتداء عمى المرافؽ الصحية كالمكظفيف الصحييف قامت بيا قكات الحككمة السكرية ) 28

كما تعرضت المستشفيات كالعيادات الميدانية أيضا لمضرر ( 3) (2كأطراؼ غير محددة اليكية )( 9الدكلة )
أثناء القصؼ العشكائى كالمحدد اليدؼ. فعمى سبيؿ المثاؿ، فى أكائؿ تشريف الثانى/نكفمبر، قصفت 

 (4) القكات الحككمية فى منطقة الباب بحمب، مستشفى يديره المعارضة مرتيف".

  التدابير التي اتخذتيا األمـ المتحدة لحماية أطفاؿ الجميورية السورية 
مف خبلؿ االطبلع عمى تقارير األمـ كالمتحدة كالتكصيات التى قامت بيا مف أجؿ أطفاؿ سكريا         

كالقضية السكرية لـ نجد اختبلفا كبيرا فيما اتخذت عمي مدار الخمس سنكات الماضية بدأ مف إندالع 
كالبمداف  2013كرة السكرية بدايو مما "قامت بو ممثمة األميف العاـ لؤلمـ المتحدة  بزيارة سكريا عاـ الث

المجاكرة مف أجؿ تقييـ أثر النزاع عمى األطفاؿ كمناقشة مسألة تعزيز رصد االنتياكات الجسيمة كالتدابير 
امت الحككمة بتجريـ تجنيد األطفاؿ الرامية إلى إنياء كمنع االنتياكات التى ترتكبيا جميع األطراؼ، ق
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أيمكؿ/سبتمبر مف نفس العاـ ، إنشاء  23كاستخداميـ مف قبؿ القكات كالجماعات المسمحة كأعمنت فى 
المجنة المشتركة بيف الكزارات المعنية باألطفاؿ كالنزاع المسمح. كتحاكرت أيضا ممثمتى الخاصة مع ممثمى 

تيـ فى ما يتعمؽ بحماية األطفاؿ أثناء النزاعات المسمحة كحظر االئتبلؼ الكطنى السكرل بشأف التزاما
 (   1)تجنيد األطفاؿ.".

"قامت منظمة اليكنسيؼ المختصة بشئكف األطفاؿ كالتابعة لمنظمة األمـ المتحدة بإرساؿ بعثات         
ليكنيسؼ إغاثة عاجمة كتـ خبلؿ ىذه البعثات تكصيؿ اإلمدادات الصحية كالتغذكية الطارئة، دعت ا

 13.5كشركاؤىا، بشكؿ ممح؛ لتكفير القدرة الكاممة كغير المشركطة كالمستدامة عمى الكصكؿ لحكالى 
كما قامت المنظمة مع بعض الشركاء المحمييف كالدكلييف فى عاـ  (2) مميكف شخص محتاج في الببلد."

 مف تقديـ المساعدة لممبلييف مف األطفاؿ المحتاجيف داخؿ سكريا كفى الدكؿ المجاكرة.  2015
 (3)داخؿ سوريا

 مبلييف مف الناس بالمياه الصالحة لمشرب. 7.9تـ تزكيد أكثر مف  -
مميكف طفؿ. لـ يتـ  2.9كصمت إلى أكثر مف  جكلتاف مف حمبلت التمقيح ضد شمؿ األطفاؿ -

 .2014اإلببلغ عف حاالت جديدة مف شمؿ األطفاؿ فى سكريا منذ كانكف الثانى 
مميكف طفؿ ػ بما فى ذلؾ المناطؽ التى يصعب الكصكؿ إليياػ مف الحصكؿ  1تمكف أكثر مف  -

كقت كانت الطباعة فيو عمى المكاد التعميمية مف خبلؿ طباعة كتكزيع الكتب المدرسية. كذلؾ فى 
 غير ممكنة محميان بسبب تدمير البنية التحتية.

 طفؿ. 841.000تقديـ الدعـ النفسى إلى حكالى  -
 -قامت اليونيسؼ وشركاؤىا: فى دوؿ الجوار 

 مميكف شخص. 2.5تكفير المياه الصالحة لمشرب كالمياه ألغراض االستعماؿ المنزلى ألكثر مف  -
 طفؿ تحت سف الخامسة ضد شمؿ األطفاؿ. مميكف 16تـ تمقيح أكثر مف  -
 طفؿ الجئ عمى االنخراط فى التعميـ الرسمى. 630,000مساعدة أكثر مف  -
 طفؿ. 377,000تقديـ خدمات الدعـ النفسي كاالجتماعى ألكثر مف  -
طفؿ دكف سف الخامسة بالمكمبلت الغذائية المتعددة المغذيات الدقيقة  184,000تزكيد حكالى  -

 اميف )أ(.بما فى ذلؾ فيت
 طفؿ. 139,000إيصاؿ لكاـز الشتاء مثؿ البطانيات كالمبلبس كالتدفئة كالنقد كالقسائـ إلى أكثر مف 

                                                           
 تلمرجع تلسثبق. (1)
 ح٤ٔٗٞ٤ُق طَٞٛ حُٔٔخػيحص حُطخٍثش ا٢ُ حُٔـظٔؼخص حُٔلخَٛس: ٓ٘ظٔش ح٤ٔٗٞ٤ُق.                          (2)

http://www.unicef.org/arabic/infobycountry/syria_90338.html   

 : ٓ٘ظٔش ح٤ٔٗٞ٤ُق. ٣ٍُٞٔ2016ش ٓخٍّ طو٣ََ ػٖ ح٧ُٓش ح (3)

http://childrenofsyria.info/2016/03/14/%d9%85%d8%b9-%d9%88%d8%b5%d9%88%d-

%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b2%d8%a7%d8%b9-%d9%81%d9%8a-

%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7-%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%87-

%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%a7%d9%85%d8%b3-%d9%81%d8%a7%d9%86/ 

http://www.unicef.org/arabic/infobycountry/syria_90338.html
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 كما اتفؽ الفريؽ العامؿ عمى أف يبعث برسائؿ مكجية مف رئيسو إلى البنؾ الدكلى كالجيات المانحة 
 -تتضمف ما يمي:

اؿ المتضرريف مف النزاع المسمح فى الجميكرية إبراز الحاجة الماسة إلى تعبئة المكارد لدعـ األطف -
فى ذلؾ فى البمداف  العربية السكرية، خاصة األطفاؿ المشرديف داخميا كأطفاؿ البلجئيف، بما

 .المضيفة المجاكرة
دعكة البنؾ الدكلى كالجيات المانحة إلى تكفير المكارد المالية البلزمة لكفالة حصكؿ األطفاؿ  -

مسمح فى الجميكرية العربية السكرية عمى القدر الكافى مف الرعاية الطبية المتضرريف مف النزاع ال
بقاء الفريؽ العامؿ عمى عمـ بذلؾ، حسب  كالتغذية، فضبل عف التعميـ كالتدريب المينى، كا 

   االقتضاء.
بعة مف المبلحظ أف التدابير التى اتخذت مف قبؿ منظمة األمـ المتحدة أك منظمة اليكنسيؼ التا          

ليا  انحصر فى مجمكعة مف االجتماعات كالقرارات التى ليس ليا تأثير عمى األطراؼ المتنازعة كاتخذت 
كممات متكرره فى المكاقؼ المشابية مثؿ تحذر أك تديف أك تشجب كتدعك لكقؼ إطبلؽ النار أك تقديـ 

لممتضرريف فى المدف   بعض االغاثات كاإلمدادات الصحية كالمكاد الغذائية كبعض المبلبس كاألغطية
السكرية أثناء كقؼ اطبلؽ النار كأف ىذه االغاثة ال تصؿ إال لعدد محدكد مف المدف كالمكاطنيف كال تصؿ 
إلى المدف المحاصرة فقد عانت الكثير مف المدف مف الحصار كبحسب إحصائية األمـ المتحدة، يعيش 

عيشكف فى مناطؽ يصعب إيصاؿ مميكف شخص ي 4.6نحك نصؼ مميكف شخص تحت الحصار مف بيف 
المساعدات إلييا ك كانت مدينة مضايا مف أكثر المدف السكرية التى عانت مف الحصار الطكيؿ الذل 
قرب عمى التسعة أشير تحكؿ سكانيا إلى اليياكؿ العظمية مف شدة الجكع  كما فارؽ الحياة الكثير منيـ 

الغذاء كلـ يتخذ المجتمع الدكلى، كال المنظمات الحقكقية إما مرضا لعدـ تكافر األدكية أك جكعا لعدـ تكافر 
أل تحرؾ فعمى النقاذ ىذه المدف سكل التنديد كالشجب كالرفض، طيمة ىذه المدة كبدأ إرساؿ قكافؿ اإلغاثة 
بعد أف ذاؽ أىميا اليبلؾ،  فدائما نرل أف ىذا التدخؿ يأتى متأخرا كثيرا بعد الخسائر اليائمة فى األركاح 

 شآت.كالمن
 العقوبات القانونية التى اتخذتيا األمـ المتحدة لمحفاظ عمى حؽ الطفؿ السورى:

 2000"ما زالت األزمة السكرية تتميز باالنتياكات الكاسعة كالجسيمة لحقكؽ األطفاؿ. أكثر مف         
، بما فييا القتؿ أكالتشكية ألكثر 2014انتياكا جسيـ ضد األطفاؿ تـ تكثيقيا مف قبؿ األمـ المتحدة عاـ 

كسكء المعاممة كالتجنيد  طفؿ، كتشمؿ االنتياكات األخرل االختطاؼ كاالعتقاؿ التعسفي، 1100مف 
كمع ذلؾ لـ تقـ األمـ المتحدة بفرض  (1)كاستخداـ األطفاؿ مف قبؿ الجماعات المسمحة كالعنؼ الجنسى" 

أل عقكبات قانكنية عمى المنتيكيف حقكؽ األطفاؿ أك اإلنساف بشأف سكريا فعند مراجعة تقرير األمـ 
                                                           

تاااؤثٌر تألزماااة تلساااورٌة تلكاااثرثى علاااى تألطفاااثل: كرٌساااتى دونكاااثن، مركاااز تلشااارق تلعرباااى للدرتسثت،للدرتساااثت تلحضاااثرٌة  (1)

 .15/3/2015وتالسترتتٌجٌة، لندن،
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ى الصراع الكائف بيف بشار األسد ك المعارضة المتحدة، كحتى األف أل ما يزيد عف  الخمس سنكات ف
السكرية، نجد أف العبارات ال تحمؿ أية عقكبات قانكنية كما ىك مكضح فى العبارات المقتبسة مف تقارير 

عف الفريؽ العامؿ التابع لمجمس األمف كالمعنى باألطفاؿ كالنزاع المسمح، الذل أعٌده  2015إلى 2011
 (1) لنػزاع المسمح فى الجميكرية العربية السكرية  كالذل  كيتضمف ما يمى:األطفاؿ كا األميف العاـ عف

صابة آخريف  10 000يعرب الفريؽ عف االستياء البالغ لمقتؿ أطفاؿ يتجاوز عددىـ  - طفؿ وا 
، عمى النحو الوارد في تقرير األميف العاـ 2011تتجاوز أعدادىـ ذلؾ بكثير منذ آذار/مارس 

طفؿ  10000استاء الفريؽ لمقتؿ  سمح في الجميورية العربية السورية،عف األطفاؿ والنزاع الم
ما فائدة ىذا اإلستياء الذل لـ يسفر عف أل تقدـ  17000كالعدد تزايد حتى اآلف إلى أف كصؿ 

 تجاه انتياؾ حؽ الطفؿ فى البقاء.
قبؿ السمطات يديف بشدة االنتياكات كاسعة النطاؽ لحقكؽ اإلنساف كالقانكف اإلنسانى الدكلى مف  -

السكرية، فضبل عف انتياكات حقكؽ اإلنساف كانتياكات القانكف اإلنسانى الدكلى مف قبؿ 
الجماعات المسمحة، بما فى ذلؾ جميع أشكاؿ العنؼ الجنسى كاإلنسانى، ككذلؾ جميع 
االنتياكات كالتجاكزات التى ترتكب ضد األطفاؿ، كالتى يصفيا تقرير األميف العاـ عمى النحك 

 -الى:الت
ما يدعى بوقوعو مف قياـ جماعات المعارضة المسمحة باستخداـ العنؼ الجنسى، يشدد عمى  -

أف تمؾ األفعاؿ مف شأنيا أف تشكؿ انتياكات لمقانوف اإلنسانى الدولى، ويحث جماعات 
المعارضة المسمحة عمى السماح لموظفى األمـ المتحدة بالوصوؿ إلى األراضى الواقعة تحت 

لقد سيمت الميديا كمكاقع التكاصؿ عوائؽ ألغراض الرصد واإلببلغ،  سيطرتيا بأماف ودوف
االجتماعى تكثيؽ االنتياكات دكف الكصكؿ لممناطؽ نفسيا فالتقدـ التكنكلكجى الحادث فى 
العصر الحالى جعؿ العالـ كقرية صغيرة  ينتقؿ الحدث بيا فى المحظة الحادثة كليس شرط تكاجد 

ما يحدث، كالجميع يعمـ أف ما يحدث يعد انتياكا لحقكؽ  عناصر مف األمـ المتحدة لرصد
 اإلنساف فأيف اإلجراء القانكنى تجاه ىذه اإلنتياكات.

يطالب بأف تمتثؿ جماعات المعارضة المسمحة والمميشيات المرتبطة بالحكومة فضبل عف  -
قوؽ اإلنساف، القوات الحكومية اللتزاماتيا بموجب القانوف اإلنسانى الدولى والقانوف الدولى لح

لقد انتيؾ القانكف االنسانى لمدة زمنية تزيد عف  وأف تمتنع عف تجنيد االطفاؿ واستخداميـ
الخمس سنكات لماذا غضت األمـ المتحدة الطرؼ عف مثؿ ىذه الجرائـ كاكتفت بمثؿ ىذه 

 العبارات التى لـ تقدـ لئلنسانية أية حماية.

                                                           

 ، مجلس تألمن.26/2/2014تستنتثجثت بشؤن تألطفثل وتلنزتع تلمسلح بثلجمهورٌة تلسورٌة: ( 1)
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ية، وىو ما أسفر عف وقوع عدد كبير مف يديف بأشد ليجة استخداـ األسمحة الكيميائ -
إف استخداـ األسمحة الكيماكية أدت إلى قتؿ كتشكيو  اإلصابات، بما يشمؿ العديد مف األطفاؿ

األالؼ مف األطفاؿ كأدل إلى بتر أجزاء مف أعضائيـ كذلؾ مكثؽ بالصكر كالفيديكىات الحية 
دنييف العزؿ كاألطفاؿ لتخرج عمينا األمـ أىذه اإلدانو تتناسب مع حجـ الجريمة النكراء فى حؽ الم

المتحدة بيذه العبارات التى ال تؤدل إلى أل كقؼ إلنتياؾ حقكؽ اإلنساف كاألطفاؿ إدانو ماذا 
استفاد األطفاؿ كالكبار مف ىذه اإلدانو لماذا لـ تتخذ األمـ المتحدة إجراء ضد عضكىا الدائـ ) 

ك دخكليا حميفا مع الطاغية بشار األسد كقصفيا  ركسيا(  لمشاركتيا فى انتياؾ حقكؽ اإلنساف
لممدف كالمدارس كالمستشفيات باألسمحة الكيماكية كالبراميؿ المتفجرة ك التى تسببت فى  قتؿ  
صابة األالؼ مف األطفاؿ كالعزؿ مف المكاطنيف فإنو كاف يجب عمى األمـ المتحدة أف تقـك  كا 

ب أف يتخذ ىك إلغاء عضكيتيا كاتخاذ القانكف حكما باتخاذ إجراء ضد ركسيا ككأقؿ إجراء كاف يج
نما غض البصر عف ما فعمتو ركسيا مف قبؿ األمـ المتحدة  فيما قامت بو مف عمؿ إجرامى ، كا 
يعد إشتراكا لؤلمـ المتحدة نفسيا فى انتياؾ حقكؽ اإلنساف كالطفؿ كانتياكا لمقانكف الدكلى كيعد 

كنو عبارات تدكف عمى األكراؽ كليس لو تكاجد عمى اليدؼ الذل أنشأت مف أجمو ال يتعدل ك
 أرض الكاقع.

يديف بشدة أيضا اليجمات اإلرىابية المتزايدة التى يقـو بيا المرتبطوف بتنظيـ القاعدة مف  -
منظمات وأفراد، والجيات المنتسبة لو والجماعات اإلرىابية األخرى، والتى تسبب إصابات 

كثيرا مف الدمار، ويحث جماعات المعارضة المسمحة عمى عديدة، بما فى ذلؾ بيف األطفاؿ، و 
مواصمة رفضيا لممسؤوليف مف تمؾ المنظمات وأولئؾ األفراد عف االنتياكات الخطيرة لمقانوف 
اإلنسانى الدولى فى المناطؽ الخاضعة لسيطرة المعارضة، ويييب بالسمطات السورية 

طيف بتنظيـ القاعدة مف المنظمات واألفراد، وجماعات المعارضة أف تمتـز بمحاربة وىزيمة المرتب
 والجيات المنتسبة لو، والجماعات اإلرىابية األخرى.

يشجب ويديف بأشد العبارات األعماؿ اإلرىابية التى يرتكبيا تنظيـ الدولة اإلسبلمية فى العراؽ   -
النطاؽ  والشاـ وأفكاره المتطرفة العنيفة، واستمرار خروقاتو الجسيمة والمنيجية والواسعة

لحقوؽ اإلنساف وانتياكاتو لمقانوف الدولى اإلنسانى، كما يديف بشدة أعماؿ تنظيـ الدولة مف 
قبيؿ قتؿ األطفاؿ وتشويييـ، وتجنيد األطفاؿ واستخداميـ، واالغتصاب وغيره مف أنواع العنؼ 

 والمستشفيات. الجنسى، واالحتجاز العشوائى، واليجمات عمى المدارس
متحدة لممرة العاشرة القتؿ كاالعداـ كأدانت تدخؿ المنظمات اإلرىابية فماذا عف أدانت األمـ ال  -

يراف؟ لماذا لـ تدف األمـ المتحدة تدخؿ ىاتيف الدكلتيف كدكؿ مساندة لبلرىابى األكبر  ركسيا كا 
بشار األسد؟ فإف بشار األسد كحمفائو فاقكا إرىاب تنظيـ القاعدة كما يسمى بالدكلة اإلسبلمية ) 

 عش(، بما يمتمككنو مف أسمحة دمار كأسمحة كيماكية ككسائؿ فتاكة فى أحدث األالت الحربية.دا
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يعرب عف القمؽ البالغ إزاء تعرُّض األطفاؿ المشرديف بشكؿ عاـ فى الجميورية العربية  -
ال يتناسب ىذا القمؽ البالغ مع حجـ الكارثة  السورية وخارجيا لمعنؼ واالستغبلؿ الجنسييف.

ؿ ال يريدكف ىذا القمؽ بؿ يريدكف مكاقؼ فعمية تحمييـ عمى أرض الكاقع مف ىذا اإلرىاب فاألطفا
المكجيو إلييـ مف قبؿ بشار األسد كحمفاءه مف إيراف كركسيا كغيرىا مف الدكؿ األعضاء فى 

 منظمة األمـ المتحدة.
زاع حتى يعرب عف القمؽ العميؽ إزاء أف نسبة المستشفيات الحكومية التي تضررت مف الن -

فى المائة منيا عف  38فى المائة، بما فى ذلؾ توقؼ  60قد بمغت  2013تموز/يوليو 
، تعرضت 2013العمؿ، ويعرب كذلؾ عف القمؽ العميؽ إزاء أنو، حتى تشريف األوؿ/أكتوبر 

 مدرسة لمضرر والدمار. 22 000مدرسة مف مدارس البمد التى يبمغ عددىا  3 000أكثر مف 
اؼ المدارس والمستشفيات فى انتياؾ لمقانوف اإلنسانى الدولى، ويبلحظ يديف بشدة استيد -

بقمؽ بالغ تمؾ اليجمات، واستخداـ المدارس والمستشفيات عمى نطاؽ واسع ألغراض عسكرية، 
واستيداؼ المدرسيف والعامميف فى المجاؿ الطبى مما ييدد سبلمة األطفاؿ ويعطؿ بشدة سبؿ 

 الصحية.وصوليـ إلى التعميـ والرعاية 
يعرب عف القمؽ إزاء أف القوات الحكومية حالت دوف وصوؿ الرعاية الصحية إلى المدنييف،   -

بمف فييـ األطفاؿ، عمى اعتبار أنيـ ينتموف إلى المناطؽ الخاضعة لسيطرة المعارضة، حسبما 
 ورد فى تقرير األميف العاـ.

دانة األعماؿ اإلجرامية تقكـ  - رساؿ كبعد اإلعراب عف القمؽ كا  األمـ المتحدة بجمع التبرعات، كا 
فريؽ اإلغاثة ليغيث بضع آالؼ مف األطفاؿ كالمكاطنيف كبيذا تككف عممت عمبل خارقا مف 
العمؿ اإلنسانى، مف كجية نظرىا ما فائدة المساعدات التى ال يستفيد منيا سكل عدد محدكد فى 

 دكلية لتقؼ ضد ىذا اإلنتياؾ الصارخ.حيف السبب الرئيسى ما زاؿ قائما دكف أية مكاجيو قانكنية 
يديف بشدة قياـ أطراؼ النزاع باختطاؼ األطفاؿ مقابؿ الفدية أو اإلفراج عف سجناء أو لمضغط  -

 عمى أقارب ُيعتقد بأنيـ يؤيدوف الطرؼ الخصـ.
يعرب عف أشد القمؽ إزاء العدد الكبير والمتزايد مف المشرديف والمحتاجيف لممساعدة داخؿ  -

 3مبلييف شخص بما يشمؿ  6.4العربية السورية، الذيف تجاوز عددىـ اآلف  الجميورية
بمداف المنطقة  مبلييف مف البلجئيف السورييف فى 3مبلييف طفؿ تقريبا، ووجود ما يربو عمى 

 طفؿ. مميوف 1.5وفقا لما أوردتو مفوضية األمـ المتحدة لشؤوف البلجئيف، بمف فييـ 
نة األطفاؿ العالقيف فى المناطؽ المحاصرة، وغالبيتيا محاصرة يعرب عف الجزع الشديد إزاء مح -

مف قبؿ القوات الحكومية وبعض جماعات المعارضة المسمحة، فضبل عف الحالة الحرجة 
 لؤلطفاؿ فى المناطؽ التى يصعب الوصوؿ إلييا.
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يذكر بأف تجويع المدنييف كأسموب مف أساليب القتاؿ محظور بموجب القانوف اإلنسانى  -
 ولى.الد

يعرب عف القمؽ إزاء أف عدد البلجئيف السورييف المتزايد باستمرار يتسبب فى ضغط متزايد  -
عمى المجتمعات المضيفة فى المنطقة ويثير مخاوؼ إضافية فيما يتعمؽ بحماية األطفاؿ، 

ككارث إنسانية كبرل كانتياؾ صاـر لحقكؽ الطفؿ كاإلنساف حسبما ورد فى تقرير األميف العاـ. 
ثمنيا األطفاؿ كالمدنييف، كليس ىذا فحسب  كلكف تعد كذلؾ كارثة كبرل تؤثر عمى اقتصاد  يدفع

كحياة دكؿ المجكء، كقد اكتفت خبلليا األمـ المتحدة بمثؿ ىذه العبارات فأيف أىدافيا؟ كأيف 
مكاثيقيا؟ كأيف قكانينيا الدكلية؟ أيف محكمة العدؿ الدكلية؟ إف لـ يكف ليا دكر  فى مثؿ ىذه 

 الكارثة فمتى سيككف دكرىا كيبرزىا عمميا فى مساعدة األطفاؿ المشرديف األبرياء.  
 -يطالب جميع األطراؼ فى النزاع المسمح بما يمى: -

، بما يفضى إلى 2012حزيراف/يونيو  30العمؿ عمى التنفيذ الشامؿ لبياف جنيؼ المؤرخ  -
شعب السورى وتمكنو مف أف يحّدد عممية انتقالية سياسية حقيقية تمبى التطمعات المشروعة لم

 مستقبمو بصورة مستقمة وديموقراطية.
 وضع حد لقتؿ األطفاؿ وتشويييـ فى انتياؾ لمقانوف اإلنسانى الدولى. -
الكؼ فورا عف جميع انتياكات القانوف اإلنسانى الدولى والقانوف الدولى لحقوؽ اإلنساف، وعف  -

تكبة ضد األطفاؿ واتخاذ جميع الخطوات جميع انتياكات حقوؽ اإلنساف والتجاوزات المر 
 المبلئمة لحماية األطفاؿ فى سياؽ العمميات العسكرية.

ُيرتكب مف انتياكات  إنياء اإلفبلت مف العقاب عمى انتياكات القانوف اإلنسانى الدولى وعمى ما -
وتجاوزات لحقوؽ اإلنساف وتقديـ مرتكبى تمؾ االنتياكات والتجاوزات ضد األطفاؿ فى 

 المسؤوليف عنيا بشكؿ أو بآخر إلى المحاكمة. يورية العربية السورية أوالجم
احتراـ مبدأ حياد مقدمى الخدمات الطبية وتيسير حرية المرور إلى جميع المناطؽ لمعامميف  -

الطبييف والمعدات الطبية، ووسائؿ النقؿ واإلمدادات الطبية، بما فى ذلؾ المواد الجراحية، 
المرضى يجب، بمقتضى القانوف اإلنسانى الدولى، أف يتمقوا الرعاية ويشير إلى أف الجرحى و 

الطبية واالىتماـ المذيف تقتضييما حالتيما، إلى أقصى حد ممكف مف الناحية العممية، وبأدنى 
قدر مف التأخير، وأف يجرى احتراـ وحماية األفراد العامميف فى المجاليف الطبى واإلنسانى، 

 لمستخدمة لؤلغراض الطبية واإلنسانية.والمرافؽ ووسائؿ النقؿ ا
وضع حد لجميع اليجمات عمى المدنييف واألىداؼ المدنية التى ترتكب فى انتياؾ لمقانوف  -

اإلنسانى الدولى، وال سيما المدارس والمستشفيات، فضبل عف أعماؿ اإلرىاب واليجمات 
ئر العنقودية، والغارات العشوائية فى المناطؽ المأىولة بالسكاف، بسبؿ منيا استخداـ الذخا

 الجوية، والبراميؿ المتفجرة، واألسمحة الكيميائية، ومدفعية الياوف، والمدفعية الثقيمة.
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الكؼ عف استخداـ المدارس والمستشفيات فى األغراض العسكرية فى انتياؾ لمقانوف اإلنسانى  -
كرية فى المناطؽ الدولى وحماية الطابع المدنى لتمؾ المؤسسات وتجنب إقامة المواقع العس

 المأىولة بالسكاف.
( 2014) 2165 ( و2014) 2139االمتثاؿ الكامؿ والفورى ألحكاـ قرارى مجمس األمف  -

 .2013تشريف األوؿ/أكتوبر  2والبياف الرئاسى المؤرخ 
الكؼ عف اختطاؼ األطفاؿ والقياـ فورا بإطبلؽ سراح جميع األطفاؿ المختطفيف وأسرىـ  -

 بأسرىـ سريعا. والتمكيف مف لـ شمميـ
 االمتناع عف جميع أعماؿ االعتقاؿ العشوائى أو االحتجاز غير القانونى لؤلطفاؿ. -
القياـ فورًا باتخاذ جميع التدابير البلزمة لمنع ووقؼ جميع أشكاؿ العنؼ واالعتداء الجنسييف  -

 ضد الفتياف والفتيات.
ببلغ التابعة لؤلمـ المتحدة إلى اتخاذ الخطوات المبلئمة لتيسير وصوؿ موظفى آليات الرصد واإل -

 األراضى الواقعة تحت سيطرة تمؾ األطراؼ بأماف ودوف عوائؽ ألغراض الرصد واإلببلغ.
 

فبعد االنتياؾ الصاـر لمقانكف الدكلى كانتياؾ حقكؽ الطفؿ كاإلنساف، قامت منظمة األمـ المتحدة بمطالبة  
اإلدانات كاالستياءات كالشجكبات كاإلعرابات عف حالتيا جميع األطراؼ بالسابؽ، كقد رأينا أف بعد ىذه 

كالقمؽ البالغ كالعميؽ كالجزع الشديد، التى لـ تأت بأية نتيجة إيجابية  فمـ تقـ ىذه العبارات بكقؼ االنتياؾ 
كالقتؿ كالتدمير طيمة ما يزيد عف الخمس سنكات لـ ينجـ إال عف المزيد مف الضحايا كالجدكؿ التالى 

  زايد المستمر كالخسائر اليائمة فى األركاح كفى مستكل المعيشة بشكؿ عاـ.يكضح الت
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 السنة
عدد القتمي مف 

 (1األطفاؿ)

عف  األطفاؿ  المنقطعيف عدد

 (2الدراسة)

 البلجئيف األطفاؿ عدد

(3) 

 حتاجوفالم عدد األطفاؿ

 (4إلي مساعدة)

2011 424    

2012 3789 23.141 200.000  

2013 5373 108.263 520.348 2.300000 

2014 4124  1.200000 5.500000 

2015 3152 2.700000 2.000000 7.600000 

2016 615 2.800000 2.400000 8.400000 

    17668 الجممة

 
 

كمع ذلؾ لـ تتخذ األمـ المتحدة إجراءات أخرل لتنيى ىذا الصراع ككأنيا تبارؾ ما يحدث كأف         
ىذه التقارير كالقرارات لحفظ ماء الكجو تجاه المجتمع الدكلى، لكف ما حدث كما يحدث يعد عارا عمى 

ألمـ المتحدة كمنظماتيا منظمة األمـ المتحدة كالمنظمات التابعة ليا فاإلحصائية السابقة تكثؽ فشؿ ا
خبلؿ الخمس سنكات الماضية فى تحقيؽ ما أنشئت مف أجمو، كما أف ىذا أيضا يعد عارا عمى المجتمع 
الدكلى بأكممو ىذا المجتمع الذل غض الطرؼ كالبصر عف كؿ ىذا الكـ اليائؿ مف اإلجراـ كاإلنتياؾ 

السابقة، كفاؽ قانكف الغاب فإف ما حدث  الصارخ لحقكؽ اإلنساف الذل فاؽ انتياكات الحركب العالمية
كما زاؿ يحدث فى األلفية الثالية مف عمر البشرية لكصمة عار عمى البشرية جمعاء، فى ىذه الحقبة 
الزمنية التى تميزت بالتقدـ العممى كالتكنكلكجى كالتى جعمت العالـ كأنو قرية صغيرة يدرل بما يحدث فى 

 اؿ فييا إلخفاء الحقيقة أك تزييؼ الحكادث.أل مكاف مف الكرة األرضية فبل مج
 ما التحديات التى تعوؽ األمـ المتحدة مف أداء دورىا التى أنشئت مف أجمو؟

ىناؾ بعض التحديات التى تعكؽ األمـ المتحدة  فى أداء مياميا التى أنشئت مف أجميا، كيمكف     
 -إيضاحيا فيما يمى:

                                                           
 

 .29/2/2016تلشهدتء من تألطفثل حسج محثفظة تالستشهثد وتلشهر: قثعدة بٌثنثت شهدتء تلثورة تلسورٌة:،تحصثبٌة عدد (1)

http://www.syrianshuhada.com/default.asp?a=st&st=13 
 ( حٗظَ 2)

 , ٓ٘ظٔش ح٤ٔٗٞ٤ُق.30/9/2015: ح٧ُٓش ح٣ٍُٞٔش ٝأُٓش ح٬ُؿج٤ٖ ح٤٣ٍُٖٞٔ رخ٧ٍهخّ  -

 .2013ك٣َِحٕ, 19ُ٘جٕٞ ح٬ُؿج٤ٖ:  حكٜخءحص حُٔل٤ٟٞش حُؼ٤ِخ -

  .2016أًحٍ/14ٓ٘ظٔش ح٤ٔٗٞ٤ُق,  :ٌٓخٕ ١٨ُلخٍ أػَ هْٔ ٓ٘ٞحص ٖٓ حُلَد ٫  -

http://childrenofsyria.info/wp-content/uploads/2016/03/SYRIA5Y-REPORT-12-MARCH-Ar.pdf 
 حَُٔؿغ حُٔخرن.( 3)

 مرجع سثبق. :ال مكثن لألطفثل أثر خمس سنوتت من تلحرج (4)
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تعارض مصالح الدوؿ الكبرى والدوؿ دائمة العضوية والتى ليا حؽ االعتراض مع بعض القرارات  
كقد يككف االعتراض دكف إبداء أسباب، كيمنح لؤلعضاء الخمس دائمى العضكية فى  مجمس األمف،

ىك فى ركسيا، الصيف، المممكة المتحدة، فرنسا، الكاليات المتحدة، حؽ االعتراض" ك   مجمس األمف، كىـ
كاقع األمر "حؽ إجياض" لمقرار كليس مجرد اعتراض. إذ يكفى اعتراض أل مف الدكؿ الخمس الدائمة 
ف كاف مقبكالن لمدكؿ األخرل كلقد  العضكية فى مجمس األمف ليتـ رفض القرار كعدـ تمريره نيائيان. حتى كا 

ذل يتخذ حؽ كجد مجمس األمف عرقمة لبعض االجراءات بسبب المكقؼ الركسى كالصينى ال
الفيتك)االعتراض( أكثر مف مرة بيدؼ تعطيؿ أية قرارات دكلية، تقضى بإدانة استعماؿ النظاـ السكرل 

كلـ تتكقؼ ركسيا عند حؽ اإلعتراض فحسب بؿ  (1) لمقكة العسكرية المفرطة لمقضاء عمى الثكرة السكرية
رب المباشرة بالسبلح كالعتاد  قامت بدعـ بشار دعما كامبل كحمايتو كذلؾ مف خبلؿ تدخميا فى الح

استنادا إلى المصالح القائمة بيف الببلد، كبعض  كأرسمت قكاتيا إلى األراضى السكرية دعما لبشار األسد
 المصالح اإلقتصادية كالعسكرية كالسياسية.

تعتبر العضوية الدائمة أو حؽ الفيتو بمجمس األمف أكبر تحدى يعوؽ عمؿ منظمة األمـ  -
إنو يككف سببا لتحكـ خمس دكؿ فى مصير العالـ بالمكافقة أكالرفض لقرارات حيث المتحدة، 

مجمس األمف، لذا يجب أف تعاد صيغة بعض مكاثيؽ األمـ المتحدة، كذلؾ بالسماح بتكسيع 
العضكية حتى تككف أكثر تمثيبل،  كأف تشتمؿ عمى جميع العقائد الدينية كيمثؿ جميع القارات، 

دكؿ ىذا العدد المحدكد حتى تكفؿ تحقيؽ العدؿ فى مختمؼ دكؿ فبل تقتصر فقط عمى خمس 
 العالـ.

تستخدـ منظمة األمـ المتحدة معايير مزدوجة فى التعامؿ مع القضايا الدولية المتشابية أما  -
كمف األمثمو البارزة تعامؿ عمى أساس مصالح الدوؿ األعضاء أو عمى أساس دينى عقائدى، 

ؿ الككيت حيث ضماف النفط كالسيطرة عمى الشرؽ األكسط  األمـ المتحدة مع قضيتى احتبل
كاحتبلؿ فمسطيف كتأميف إسرائيؿ حميفة  الكاليات المتحدة األمريكية، ككذلؾ القضية السكرية 

 كقضية البكسنة كاليرسؾ سابقا كقضية منيمار حاليا.
إنيا تعانى مف حيث ىناؾ بعض التحديات المالية التى تعوؽ كذلؾ عمؿ منظمة األمـ المتحدة،  -

صعكبات مالية كبيرة، بسبب عدـ قياـ الدكؿ األعضاء بدفع مستحقاتيا كتعد عمميات حفظ السبلـ 
رساؿ اإلغاثات االنسانية يحتاج إلى الكثير مف الماؿ  كىذا األمر يؤثر سمبا عمى  كاألمف كا 

 أدائيا.   
 خاتمػة ال

                                                           
 

 .207،ص2014(، ٌنثٌر،4مجلة كلٌة تإلقتصثد تلعلمٌة،ع) ،مثٌسة محمد مدنً :تلتدخل تلروسً فً تألزمة تلسورٌة (1)
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" دخمت األزمة السكرية عاميا الخامس مع مزيد مف الخراب كالتدمير، دكف اتخاذ أية حمكؿ حقيقة         
لتخطى ىذه األزمة التى تميزت باالنتياكات الصارخة  كالجسيمة لحقكؽ اإلنساف ك األطفاؿ، أكثر مف 

الخطؼ كاالعتقاؿ التعسفي  انتياؾ ضد األطفاؿ    بما فييا القتؿ كالتشكية ك االنتياؾ الجسمى ك 2000
كسكء المعاممة كالتجنيد، كاستخداـ األطفاؿ مف قبؿ الجماعات المسمحة كالعنؼ الجنسي، فيذه األىكاؿ ىك 
كؿ ما يعايشو ك يعانى منو األطفاؿ فى الجميكرية السكرية، كىذا أدل إلى أزمة نفسية عميقة ذات أثر 

مف خطر دائـ مف اإلىماؿ كاألذل الجسدل كالتسرب  بالغ فى نفكس األطفاؿ، كذلؾ بسبب ما يعيشكنو
مف المدارس كاالنخراط في سكؽ عمالة األطفاؿ كاالتجار بيـ، تقدر اليكنسيؼ بأف حكالي ثبلثة أرباع 

 . (1)األطفاؿ الذيف يعممكف في الشكارع في لبناف ىـ مف سكريا"
زمة السكرية عامة كتجاه حماية الطفؿ كعند تحميؿ دكر األمـ المتحدة كمنظمة عالمية تجاه األ        

 193السكرل خاصة.  فكجد أف الدكر محدكد جدا كال يتناسب معيا كمنظمة عالمية يصؿ أعضاؤىا إلى،
ليا العديد مف المنظمات المساعدة كالمتخصصة لتحقيؽ أىدافيا التى أنشئت مف أجميا، كىى الحفاظ عمى 

سب مع امكانياتيا كال مع حجـ ىذه الكارثة االنسانية، التى تعانى األمف كالسمـ العاـ  فدكرىا محدكد ال يتنا
منيا الجميكرية السكرية فمـ تتخذ األمـ المتحدة أل اجراء قانكنى مف خبلؿ مجمس األمف تجاه األزمة 
السكرية، كلكف عمميا انحصر في مجمكعة مف االجتماعات ك القرارات التي ليس ليا تأثير عمي األطراؼ 

، كاتخذت كممات متكرره في المكاقؼ المشابيو مثؿ تحذر أك تديف أك تشجب كتدعك لكقؼ المتنازعو
اطبلؽ النار، أك تقكـ بتقديـ  بعض االغاثات كاإلمدادات الصحية كالمكاد الغذائية كبعض المبلبس 

عدد كاألغطية  لممتضرريف في المدف السكرية أثناء كقؼ اطبلؽ النار، كأف ىذه االغاثة ال تصؿ إال ل
محدكد مف المدف كالمكاطنيف كال تصؿ إلي المدف المحاصرة، فقد عانت الكثير مف المدف مف الحصار 

مميكف  4.6كبحسب احصائية األمـ المتحدة يعيش نحك نصؼ مميكف شخص تحت الحصار، مف بيف 
شخص يعيشكف في مناطؽ يصعب إيصاؿ المساعدات إلييا، ك كانت مدينة مضايا مف أكثر المدف 

سكرية التي عانت مف الحصار الطكيؿ الذم قرب عمي التسعة أشير، تحكؿ سكانيا إلي اليياكؿ ال
 العظمية مف شدة الجكع  كما فارؽ الحياة الكثير منيـ.

كقد كاف ىناؾ بعض التحديات التى عاقت كتعكؽ منظمة األمـ المتحدة لمقياـ بأدكارىا التى         
ا تحكـ مصالح الدكؿ دائمة العضكية كالتى ليا الحؽ فى االعتراض أنشئت مف أجميا. كقد كاف مف أىمي

عمى قرارات مجمس األمف. ككأف ىذه الدكؿ الخمس ىى التى تتحكـ فى مصير العالـ أجمع، كىذا يعد 
مف أىـ التحديات التى تعكؽ عمؿ األمـ المتحدة، لذا يجب أف يعاد النظر فى ميثاؽ األمـ المتحدة بعد 

 يؽ بعض أىدافيا التى أنشئت مف أجميا.أف فشمت فى تحق
 

                                                           
تاااؤثٌر تألزماااة تلساااورٌة تلكاااثرثى علاااى تألطفثل:كرٌساااتى دونكاااثن، مركاااز تلشااارق تلعرباااى للدرتسثت،للدرتساااثت تلحضاااثرٌة  (1)

   وتالسترتتٌجٌة، مرجع سثبق.
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 السورٌٌن دى الالجئٌنل دور المؤسسات الوقفٌة فً الحفاظ على القٌم السلوكٌة

 العراق -جامعة دٌالى -د. عوض جدوع أحمد الجبوري

 العراق -كلٌة اإلمام األعظم -محمد أمٌن حمٌد الجبوري  .د

 الملخص:

فً تلحفثظ على تلقٌم تلسلوكٌة لدى  تلمإسسثت تلوقفٌةلى بٌثن أهمٌة ودور هدفت تلدرتسة إ

لى لوكٌة تلتً ٌسعى تلوقؾ تإلسالمً إ، وتلتعرؾ على أهمٌة تلقٌم تلستلالجبٌن تلسورٌٌن

 .على تلمستوى تلفردي وتإلجتمثعً نتلسورٌٌتلالجبٌن تعزٌزهث لدى 

لى نتثبج منسجمة مع هدؾ تلدرتسة فقد تكفلت تلدرتسة بثإلجثبة عن ومن أجل تلوصول إ 

 : تلخٌصه بثَتً تلسإتل تلذي تقوم علٌه تلدرتسة وٌمكن

سورٌٌن فً ضوء تلتلالجبٌن مث دور تلمإسسثت تلوقفٌة فً تلحفثظ على تلقٌم تلسلوكٌة لدى 

 ؟ عثصرةتلتحدٌثت تلم

 وتتؤكد أهمٌة تلدرتسة من كونهث تسلط تلضوء على أهمٌة دور تلمإسسثت تلوقفٌة فً تلحفثظ

تسهم إذ هً أهمٌة كبٌرة  تلسلوكٌة من للقٌمتلسورٌن لمث  على تلقٌم تلسلوكٌة لدى تلالجبٌن

 .بقدر كبٌر فى تكوٌن شخصٌة أفرتد تلمجتمع 

ٌنطوى علٌه هذت تلمنهج من رصد للوتقع، ومث ٌتبع تلمنهج تلوصفى نظرتً لمث تتبع تلبثحثثن 

 هذلك من تحلٌل وتفسٌر لهذت تلوتقع تستنثدتً إلى تلدرتسثت وتألبحثث وتلمصثدر تلتى تنثولت

 .تلتوصٌثت وتلمقترحثتتلنتثبج ووتنتهثء بوضع مجموعة من 

 وقد تم تقسٌم تلدرتسة كثلتثلً :

 تلمقدمة :

 تلسورٌٌن وأبرز تلتحدٌثت تلتً توتجههم. ء: تلتعرٌؾ بؤزمة لجولمبحث تألولت

 تلمبحث تلثثنً: مفهوم تلقٌم تلسلوكٌة فً تلتربٌة تإلسالمٌة 

 : مفهوم تلقٌم تلسلوكٌة تلمطلج تألول

 : أهدتؾ تلقٌم تلسلوكٌة وخصثبصهثثنًتلمطلج تلث

 تلالجبٌن: دور تلمإسسثت تلوقفٌة فً تلحفثظ على تلقٌم تلسلوكٌة لدى تلمبحث تلثثلث

 تلسورٌٌن 
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 : مفهوم تلمإسسة تلوقفٌة وخصثبصهث .تلمطلج تألول

 تلمطلج تلثثنً : حفثظ تلمإسسثت تلوقفٌة على تلقٌم تلسلوكٌة لدى تلالجبٌن تلسورٌٌن .

 .هم تلنتثبج وتلتوصٌثت وتلمقترحثتة : تتضمن أتلخثتم

 .وقثبمة بثلمرتجع 

 المقدمة

هو تعرضه للضؽوطثت وتلمإثرتت  –أٌنمث كثن  –نسثن تلمعثصر لعل أكثر مث ٌوتجه تإل

تلمختلفة تلخثرجة عن نطثق سٌطرته ، ومدى تختٌثره وقرتره وحجم إرتدته ، وتلتً ؼثلبث مث 

تلقً بثقلهث على كثهله ، وبثلتثلً تترك آثثرهث تلوخٌمة وؼٌر تلمتوقعة على كل من حسه 

تلعقلٌة وتلسلوكٌة وتلصحٌة وإدرتكه ،شعوره وال شعوره ومن ثم على حثلته تلنفسٌة و

وتلبدنٌة ،بل تلوظٌفٌة تلمتعلقة بؤدتبه تلفردي وتألسري وتلجمثعً ،ومث قد ٌتمخض من 

 متثعج نفسثنٌة وفٌسولوجٌة وحركٌة أدتبٌة ومهنٌة وتقعٌة .

زمثت تلتً تعرض لهث تلالجبون تلسورٌون :كظوتهر تلحرمثن وتلفقر ولعل تلنكبثت وتأل

وج وتلحروج ، من أهم صور وأشكثل تلك تلضؽوط وتلمإثرتت تلتً وتلجوع وتلظلم وتلكر

، وتلتشرد وفقدتن تلمؤمن وتلمسكن كٌؾ ال ،هت ومث زتلت توتجه تلالجا تلسوريوتج

، وتلتعرض لشتى صنوؾ تلحثجة وتلعوز، وتلموت وتلٌتم ة وتأللم وتلحسرةوفوتجع تلقطٌع

وتلشعور بثلوعٌد وتلتهدٌد ومجثبهة  ،ملقهر وتلهوتن، وتلتشرد وتلتشرذوشتى مظثهر تلذل وت

مصثعج تلحٌثة ، تضؽط وبشكل قوي على كٌنونة تالنسثن تلسوري ، وتفعل فً أعمثقه مث 

 ال تفعه تلسٌول تلجثرفة فً تلجبثل وتلهضثج وتلصخور وتلودٌثن ؟!

تلتطورتت تلخثصة بثلشؤن تلسوري وقضثٌث تلالجبٌن تلسورٌٌن أحببنث أن  من هذه وتنطالقثً 

تلسورٌٌن ، كمث  على تلقٌم تلسلوكٌة لدى تلالجبٌن نبٌن دور تلمإسسثت تلوقفٌة فً تلحفثظ

من نشثطثت تلمسثجد فً تلتخفٌؾ من تلك تلضؽوط وتلمإثرتت تلتً  حثولنث أن نرصد جثنبثً 

 وتجهت تلالجبٌن تلسورٌٌن ضثربٌن تلمثل بثلمإسسة تلوقفٌة ودورهث تلرتبد فً ذلك.

 اسة.أوال : أهمٌة الدر

سرة تلدولٌة تعقٌدتً من أكثر تلقضثٌث تلمعروضة على تألن تلسورٌٌن ٌُتعد مشكلة تلالجب .1
سوري فً دول تلجوتر ٌحتثجون إلى تلرعثٌة  أربعة مالٌٌن الجا حٌث أن هنثك أكثر من

 .عن حثجتهم إلى تلخدمثت تإلنسثنٌة تألخرى من وتالستقرتر فضالً وتلمالذ تَ
تللجوء بثهتمثم هٌبثت تلمجتمع تلدولً وتلبثحثٌن وتلفقهثء ى موضوع وجوج أن ٌحظ .2

جوء بسبج تلخثصٌة تلتً من سٌثسٌٌن وقثنونٌٌن وأكثدٌمٌٌن ، وأن ٌتم تالهتمثم بموضوء تلل
 .تً من أهم حقوق تإلنسثن، كونه وتحدٌتمتع بهث
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ن على تلقٌم تلسلوكٌة لدى تلالجبٌ توضح تلدرتسة دور تلمإسسثت تلوقفٌة فً تلحفثظ .3
ث أهدتؾ تتعلق بشبكة تلعالقثت وقثؾ مإسسة قثبمة بذتتهث ولهتلسورٌٌن، بثعتبثر تأل

 جتمثعٌة وتلدٌنٌة وتلثقثفٌة للمجتمع .تإل
لبثلؽة للقٌم تلسلوكٌة فً تشكٌل إطثر مرجعً همٌة تأهمٌة هذه تلدرتسة من تأل تبرز .4

 كه وترتبطه .فرتد وٌوجه تصرفثتهم ،كمث أنهث تحفظ للمجتمع تمثسٌحكم سلوك تأل
 ثانٌا : أهداف الدراسة :

 تسعى هذه تلدرتسة لتحقٌق تألهدتؾ تلتثلٌة :
برز تلتحدٌثت تلتً توتجههم تلمضٌفة وأبٌثن حجم مشكلة تلالجبٌٌن تلسورٌٌن فً تلدول  .1
. 
 سالمٌة وبٌثن أهدتفهث وخصثبصهث .فً منظور تلتربٌة تإلمعرفة تلقٌم تلسلوكٌة  .2
 تلوقفٌة فً تلحفثظ على تلقٌم تلسلوكٌة لدى تلالجبٌن تلسورٌٌن.توضٌح دور تلمإسسثت  .3

 ثالثا : تساؤالت الدراسة .
 جثبة على تلسإتل تألسثسً تلتثلً :تنطلق تلدرتسة تلحثلٌة لإل

تلسورٌٌن فً ضوء  على تلقٌم تلسلوكٌة لدى تلالجبٌن مث دور تلمإسسثت تلوقفٌة فً تلحفثظ
 تلتحدٌثت تلمعثصرة ؟ 

 منهجٌة الدراسة :رابعا : 

علٌه هذت تلمنهج من رصد للوتقع، ومث ٌتبع  ينظرتً لمث ٌنطو ًتلمنهج تلوصفتتبع تلبثحثثن 

 هذلك من تحلٌل وتفسٌر لهذت تلوتقع تستنثدتً إلى تلدرتسثت وتألبحثث وتلمصثدر تلتى تنثولت

 .تلتوصٌثت وتلمقترحثتتلنتثبج ووتنتهثء بوضع مجموعة من 

لى مقدمة ؾ تلدرتسة فقد تم تقسٌم تلدرتسة إى نتثبج تنسجم مع أهدتلومن أجل تلوصول إ

 وثالثة مبثحث ربٌسٌة وخثتمة ثم قثبمة بثلمرتجع .

 تلسورٌٌن وأبرز تلتحدٌثت تلتً توتجههم. : تلتعرٌؾ بؤزمة لجوءلمبحث تألولت
 .تلمبحث تلثثنً: مفهوم تلقٌم تلسلوكٌة فً تلتربٌة تإلسالمٌة 

 مفهوم تلقٌم تلسلوكٌة .: تلمطلج تألول
 : أهدتؾ تلقٌم تلسلوكٌة وخصثبصهث.تلمطلج تلثثنً

تلالجبٌن  : دور تلمإسسثت تلوقفٌة فً تلحفثظ على تلقٌم تلسلوكٌة لدىتلمبحث تلثثلث
 تلسورٌٌن

 : مفهوم تلمإسسة تلوقفٌة وخصثبصهث .تلمطلج تألول
 .ٌة لدى تلالجبٌن تلسورٌٌنتلسلوك : حفثظ تلمإسسثت تلوقفٌة على تلقٌمتلمطلج تلثثنً

  وتلتوصٌثت وتلمقترحثت : تتضمن أهم تلنتثبج تلخثتمة
 وقثبمة بثلمرتجع . 

 المبحث األول :

 السورٌٌن وأبرز التحدٌات التً تواجههم. لجوءالتعرٌف بأزمة 

 أوال : حجم المشكلة .
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الشك فٌه أن مث  إذت كثن من تلثثبت أن للحروج آثثرتً خطٌرة ونتثبج بثلؽة تلسوء فإنه ممث

ٌنجم عنهث من خسثبر بشرٌة أخطرهث على تالطالق ، علمثً أن تلخسثبر تلبشرٌة ال تقتصر 

فقط على تلقتلى وتلجرحى وتلمعثقٌن ،وإنمث تمتد أٌضثً لتشمل تلالجبٌن وتلمهجرٌن 

وتلمطرودٌن من دٌثرهم وتلذٌن ٌتحولون فجؤة من موتطنٌن فً بالدهم إلى الجبٌن فً بالد 

  تلوتسعة وأركثن تلعثلم تلمختلفة .هللا

وتحدة من أخطر تألزمثت تإلنسثنٌة تلتً ٌشهدهث ولهذت تلسبج ُتعد مشكلة تلالجبٌن تلسورٌٌن 

نشرت تلحكومة تلسورٌة تلموقتة على موقعهث تلعثلم منذ كوترث تلحرج تلعثلمٌة تلثثنٌة؛ إذ 

تلالجبٌن تلسورٌٌن فً دول  تإللكترونً نهثٌة تلعثم تلمثضً، إحصثءتت مفّصلة ألعدتد

وبلػ عدد تلالجبٌن تلسورٌٌن  تلجوتر وتلعثلم، إذ تجثوز عددهم تلخمسة مالٌٌن الجا.

بر( تلمثضً، حوتلى ملٌونٌن ول )دٌسمكثنون تأل 30تلحكومة تلتركٌة فً  تلمسجلٌن لدى

ألؾ دتخل تلمخٌمثت،  276مخٌم، جزء منهم وعددهم  25لؾ الجا موزعٌن على أ 407و

 لؾ الجا خثرج تلمخٌمثت.أ 131تلجزء تالخر حوتلى ملٌونٌن وو

لؾ منهم دتخل أ 100ألؾ، وحوتلى  70رٌٌن ملٌون وجمثلً عدد تلسوإوفً لبنثن، بلػ 

ألؾ أخرٌن موزعٌن خثرج تلمخٌمثت، فٌمث وصل  970تلمخٌمثت بثإلضثفة إلى أكثر من 

لؾ منهم دتخل تلمخٌمثت، أ 120الجا،  466لؾ وأ 633لالجبٌن فً تألردن تلى عدد ت

 لؾ الجا خثرج تلمخٌمثت.أ 509و

ألؾ منهم  94الجا،  527ألؾ و 244جمثلً عدد تلالجبٌن فً تلعرتق إبلػ وفً تلعرتق ، 

 لؾ خثرج تلمخٌمثت.أ 150تخل تلمخٌمثت، بثإلضثفة إلى د

الجا سوري فً مصر، أمث عددهم فً بثقً  600لؾ وأ 123ووفق تالحصثءتت، فثن 

. لؾ الجاأ 550وروبث بلػ عدد تلالجبٌن أفً سوري. و 800تلؾ و 26تلعربٌة بلػ تلدول 
(1). 

أظهرت درتسة مشتركة أعدهث ٌقٌٌم تلعدد تألكبر من تلالجبٌن تلسورٌن فً تركٌث حٌث 

( تلتركً ومركز أبحثث تلسٌثسثت وتلهجرة فً TİSKتتحثد جمعٌثت أصحثج تألعمثل )

مالٌٌن الجا  3تلالجبٌن تلسورٌٌن فً تركٌث قد ٌتجثوز ( أن عدد HÜGOجثمعة هثجٌتٌبه )

  .(2)فً تلمستقبل تلقرٌج

                                                           

 ، شبكة تالخبثر تلدولٌة ،أعدتد وتنتشثر تلالجبٌن تلسورٌٌن فً دول تلجوتر وتلعثلم(1)

http://www.ni-news.net/news.php?extend.972.11. 

 ، ترك برس مالٌٌن 3(درتسة: عدد تلالجبٌن تلسورٌٌن فً تركٌث سٌتجثوز 2)

http://www.turkpress.co/node/16131 
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 رصد لمجمل واقع الالجئٌن السورٌٌن فً العالم العربً واالسالمً . -
م تندلعت أُولى شرترتت حرج مدمرة أدت 2011ففً تلخثمس عشر من مثرس /آذتر عثم 

ألؾ شخص ونزوح حوتلً 220ٌقل عن بحسج مث تإكده تلمنظمثت تلدولٌة إلى مقتل مث ال 

ملٌون نسمة ، وأجبرتهم على 22،85ملٌون شخص من إجمثلً عدد تلسكثن تلبثلػ 12

مالٌٌن آخرٌن تلى بلدتن أخرى طلبثً للمالذ فٌهث .  4تلرحٌل عن بٌوتهم ، فٌمث لجؤ حوتلً 

ٌث ولبنثن % منهم فً خمسة بلدتن فقط هً ترك95ملٌون الجبث أو  3,8ومن بٌن هإالء ٌقٌم 

 وتألردن وتلعرتق ومصر

وتإكد كل تلمإشرتت إن تلتكثلٌؾ تلبشرٌة لالزمة تلسورٌة ستوتصل نموهث ، مع تستمرتر 

نزوح تلسكثن وزٌثدة جوتنج تلضعؾ ، وتحتمثل وصول مث ٌزٌد عن ملٌون سوري إضثفً 

م ، ممث ٌرفع إجمثلً عدد تلالجبٌن فً 2015تلى تلبلدتن تلمضٌفة تلخمسة بحلول نهثٌة 

 (1)مالٌٌن ونصؾ ، أكثر من نصؾ هإالء تلالجبٌن من تالطفثل  تلدول تلمجثورة تلى أربعة

. 

وتؤتً تركٌث فً مقدمة تلدول تلمستضٌفة لالجبٌن تلسورٌٌن من حٌث تلمخٌمثت ، كمث أنه ال 

ٌتوتجد مخٌم رسمً بلبنثن نتجة تلسٌثسة هنثك ، وٌتم إدترة تلمخٌمثت فً تألردن من خالل 

ثمٌة لألمم تلمتحدة لشإون تلالجبٌن ودول مجلس تلتعثون تلدعم تلمقدم من قبل تلمفوضٌة تلس

. كمث تقوم حكومة أقلٌم كردستثن تلعرتق بثدترة تلمخٌمثت عن طرٌق تلدعم تلمقدم من 

تلمفوضٌة ومإسسثت تلمجتمع تلمدنً . وسمحت تلعرتق لالجبٌن بثلعمل خثرج تلمخٌم على 

 عكس تألردن تلتً ال تسمح بذلك بتثتثً.

جبون تلسورٌون من أوضثع تنسثنٌة صعبة ، وٌعٌشون فً مخٌمثت مزدحمة وٌعثنً تلال

لدى تلمجتمعثت تلمضٌفة، وٌلعج عثمل تلجؽرتفٌة دورتً هثمثً فً تحدٌد وتختٌثر تلدولة تلتً 

ٌتم تلهجرة إلٌهث ، فبٌنمث ٌتدفق أعدتد كبٌر من تلهجرة تلنثزحة من تلمنثطق تلشمثلٌة 

تركٌث وتلعرتق ، نجد أن جزءتً كبٌرتً من تلهجرتت تلمتدفقة  وتلشرقٌة بسورٌث وتلمتجه إلى

على تألردن ولبنثن قد نزحت من تلمنثطق تلجنوبٌة وتلؽربٌة ، وبثلتثلً فثن تلعثمل تألمنً 

 .(2)فً تلك تلجؽرتفٌث هو تلذي سٌحدد تتجثهثت موجثت تلهجرة تلجدٌدة

 اعداد الالجئٌن السورٌٌن وتوزعهم فً العراق :  -
ستفثدة منه، كمث لم ٌوقع تلعرتق على تتفثقٌة الجبٌن ٌمكن تٌوجد فً تلعرتق قثنون لال ال

ٌوجد به تجرتءتت للحصول على تللجوء، بلػ عدد الجبٌن والع تلتلخثصة بوض م1951

سوري فً  جاال 33704جبٌن تلالجبٌن تلسورٌٌن حسج تلمفوضٌة تلعلٌث لشإون تلال

                                                           

 (3،)ص مصر )د.ت()د.ط( –،وزترة تلتجثرة وتلصنثعة تلمصرٌة ،حسٌن عبد تلمطلج تالسرج مؤسثة تلالجبٌن تلسورٌٌن ( 1)
 (5،)ص تلمصدر نفسه(2)
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جا سوري وصلوت إلى أقلٌم كردستثن فً ال 28000تلعرتق، وقدرت تلمفوضٌة وجود 

وقد شكل تلشبثج تلعثزج فً نبثر وبؽدتد. تألموتطن سوري فً  560تلعرتق، إضثفة إلى 

ت النسج متزتٌدة من تلعثب حدتث تلؽثلبٌة، لكن مع زٌثدة تلعنؾ فً سورٌة ظهرتتألبدتٌة 

 . (1)تلسورٌة تلتً لجثءت إلى تلعرتق

م ، بٌثنثً عن عدد 21/10/2014وقد أصدرت وزترة تلهجرة وتلمهجرٌن فً تلعرتق بتثرٌخ 

 تلالجبٌن تلسورٌٌٌن فً تلعرتق  قدر تلبٌثن عدد تلالجبٌن بنحو: 

 ( فرد سوري .222،468) .1
 ( أسرة سورٌة .78،862) .2
–دترت شكرتن –كثور جوسك  –أمثكن توتجدهم فً مخٌمثت أقلٌم كردستثن ) دومٌز  .3

 جثوالن (–بثسرتمث  –تقره  –تربثط  –تثج قثش
أمثكن توتجدهم فً )محثفظ تألنبثر ( فً تلقثبم تلذي ٌحتوي على ثالث مخٌمثت تثنثن  .4

منهمث تم تفرٌؽهمث وتلثثلث مخٌم تلعبٌدي تلذي نقل إلٌه جمٌع تلالجبٌن بثإلتفثق مع تلمفوضٌة 
 .(2)تلسثمٌة لشإون تلالجبٌن 

 .وأبرز التحدٌات التً تواجههملالجئٌن السورٌن التوزٌع الجغرافً ثانٌا :

 2014 عثم أوتخر وحتى مصر كثنت تإلنسثنٌة، للشإون تلمتحدة تألمم تثبٌثن وبحسج

 تلمصرٌة تلحكومة تلتزمت علٌهث، تشكر منهث وبمبثدرة سوري ألؾ 140 حوتلى ،تستضٌؾ

 تلفصول لكن تلعثمة؛ وتلتعلٌمٌة تلصحٌة بثلخدمثت نتفثعتإل من تلسورٌٌن تلالجبٌن بتمكٌن

 بعض سوى لٌست تلثثنوٌة تلصحٌة تلرعثٌة وتكثلٌؾ تلتسجٌل ورسوم ة،متلمزدحَ  تلدرتسٌة

 تلوزترتت وتكثفح. تلخدمثت هذه من تلسورٌٌن من تلكثٌر تستفثدة دون تحول تلتً تلعقبثت

 تلقثهرة خثرج ٌعٌشون تلذٌن تلسورٌٌن تلالجبٌن حصول إمكثنٌة لزٌثدة تلحكومٌة وتلهٌبثت

 وعلى  .تألطفثل ثٌةمحَ  وخدمثت جتمثعٌةإلتو وتلنفسٌة تلقثنونٌة تلخدمثت على وتالسكندرٌة
 فإن تألخرى، تلبلدتن فً تلالجبٌن بؤعدتد مقثرنة صؽٌرتً  كثن تلالجبٌن تدفق أن من تلرؼم

 منثطق فً تلوتقعة تلمحلٌة تلمجتمعثت من عدد فً تألؼلج فً مركزون مصر فً تلالجبٌن
 تلتحتٌة تلبنٌة على ضؽوطثً  بثلفعل تشهد كثنت أمثكن فً تً تلسكثن،وتحدٌد كثٌفة حضرٌة
 تلخدمثت على بشدة تلمتزتٌد تلطلج أن وتلحقٌقة .تلعثمة وتلخدمثت تلعمل وأسوتق تلمحلٌة

 .تإلنمثبٌة تلمكثسج ٌهدد ممث وتلوطنٌة تلمحلٌة تألنظمة على تلعجء بثلفعل أثقل تألسثسٌة
 وتلتعلٌمٌة تلصحٌة تلخدمثت تلسورٌٌن لالجبٌن قدمت تلمصرٌة تلحكومة أن من تلرؼم وعلى

                                                           

(1 تلنثزحون فً سورٌة وتلالجبون تلسورٌون فً )لبنثن ، تألردن ، تركٌث ،تلعرتق، مصر ( ،نثصر تلؽزتلً ،مركز دمشق  :تقرٌر( 

(48)ص )د.ت()د.ط(للدرتسثت تلنظرٌة وتلحقوق تلمدنٌة ،  
(2 (1)د.ت()د.ط( )ص م ، وزترة تلهجرة وتلمهجرٌن ،تعدتد قسم تالعالم .2014-2012دعم تلالجبٌن تلسورٌٌن فً تلعرتق عثم(  
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 لقضٌة وطنٌة تستجثبة خطة بعد تضع لم فإنهث،تلمصرٌٌن تلموتطنٌن مثل مثلهم بثلمجثن
 .(1) تلالجبٌن

 .سوري الجا ألؾ 220 و دتخلٌث زحثن ملٌون 2.1 من أكثر حثجثت لتلبٌة تلعرتق وٌكثفح  

 ممث ، دتخلٌث تلنثزحٌن نصؾ وحونّ  تلالجبٌن هإالء معظم تلعرتق كردستثن إقلٌم ٌستضٌؾو

 وحنّ  وتلنثزحٌن، تلالجبٌن هإالء بٌن ومن .سكثنه عدد فً تلمثبة فً 10 بنسبة زٌثدة ٌشكل

 ذكورتً  شبثبثً  تلمثبة فً 22 و تلحمثٌة، إلى معٌنة حثجثت لدٌهم وأطفثالً  نسثء تلمثبة فً 64

 تلمنثفسة من تلمزٌد على تلمزٌج هذت وٌنطوي .تلعمل أو تلتعلٌم فرص على للحصول ٌكثفحون

 على تلوتقع تلثقٌل تلعجء زٌثدة إلى هذت أدى وقد. وتلخدمثت تلعمل وفرص سكثنتإل على
 تلمحلٌة وتلمجتمعثت تلمحلٌة تلحكومثت توتجه .تلعٌش كسج وسبل وتلمؤوى تلحمثٌة قطثعثت
 .وتلمفثجا تلهثبل للطلج تلفعثلة وتلتلبٌة للخدمثت منصؾتلم تلتقدٌ فً مسبوقة ؼٌر تحدٌثت
 فً تلمحلٌة وتلمجتمعثت تلالجبٌن بٌن وتوتر عدتء فً تلعمل أسوتق فً تلتنثفس وٌتسبج

 أولوٌة جتمثعًتإل تلنوع على تلقثبم وتلعنؾ تلجنسً تلعنؾ حوتدث تزدٌثد وصثر .كردستثن
 (2) .تلحمثٌة مجثل فً

 عدد من تلمثبة فً 10 وحنّ  ٌعثدل مث أي سورٌث من الجا ألؾ 620 تستضٌؾ وتألردن     
 وتستوجج .تعلٌم على تلحصول إمكثنٌة لدٌهم لٌس طفل ألؾ 70 ج ٌقدر مث منهم سكثنهث،
 مث وهو تلعثم، تإلنفثق فً كبٌرة زٌثدة تلضرورٌة تلعثمة تلخدمثت على تلمتنثمً تلضؽط
 عدد ٌرتفع أن تلمتوقع ومن .تلخثرجٌة تلمنح خالل من تموٌله إلى تلسعً إلى تلحكومة تضطر

 700 وحنّ  إلى تألردن فً سورٌث من تلنثزحٌن تلالجبٌن

 (3).2015  بنهثٌة ألؾ

 1.2 من أكثر - نسمة مالٌٌن 4 وحنّ  تألزمة قبل سكثنه عدد بلػ بلد وهو - لبنثن ستقبلتو 
 سجل من تلرؼم وعلى . 2014 عثم ونهثٌة 2011 عثم بٌن سورٌث من مسجل الجا ملٌون
 فإنه تلتحتٌة، تلبنٌة على وتلضؽوط وتلعسكرٌة، تلسٌثسٌة بثلصرتعثت تلحثفل تلحدٌث لبنثن
 عدد حٌث من تلعثلم فً نسبة أعلى ٌستضٌؾ تلذي تلبلد مفتوحة،وهو حدوده على أبقى

 تالقتصثدٌة تَثثر من وتعثفٌه تلبلد صمود تلعوتمل هذه وأرهقت .تلسكثن عدد إلى تلالجبٌن
                                                           

 (5مؤسثة تلالجبٌن تلسورٌٌن ،حسٌن عبد تلمطلج تالسرج ،)ص(1)

 (6مؤسثة تلالجبٌن تلسورٌٌن ،حسٌن عبد تلمطلج تالسرج ،)ص(2)

 . تلمصدر نفسه(3)
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 أن تلمتوقع ومن .مرتٌن تلبطثلة وتضثعفت تلعثم إنفثقه على وأثقلت جتمثعٌة،وتإل وتلسٌثسٌة
 (1)م2015 بنهثٌة الجا ملٌون1.5 إلى لبنثن فً تلمسجلٌن تلسورٌٌن تلالجبٌن عدد ٌصل

 سوري ملٌون 1.6 ج ٌقدر مث تلسكثن، عدد حٌث من تألكبر سورٌث جثر ،تركٌث وتستضٌؾ
 ولكن . مخٌمث 22 و تلحضرٌة تلمنثطق على موزعٌن )كالجبٌن مسجلون وتحد ملٌون منهم(

 تلالجبٌن من تلعظمى تلؽثلبٌة ركةثت تلقصوى، تالستٌعثبٌة ثهطثقثتِ  إلى لمخٌمثتت تلك وصلت
ٌُتوقع .بؤنفسهم هممورت رٌلتدب تضطرترهم مع تلك تلالجبٌن مخٌمثت خثرج تلسورٌٌن  أن و

 لالستجثبة تحدٌثت وهنثك . 2015 بنهثٌة ملٌون 1.7 إلى تركٌث فً تلسورٌٌن عدد ٌرتفع
 تلبثلػ تلسورٌٌن تألطفثل من تلمثبة فً 70 أن إلى تلتقدٌرتت تشٌر حٌث تلتعلٌم قطثع لحثجثت
 زٌثدة عن تلعٌثدتت أفثدت حٌث  تلصحة قطثع وفً بثلتعلٌم، ملتحقٌن ؼٌر ألؾ 550 عددهم
 (2).تستقبلهم تلذٌن تلمرضى عجء فًبثلمثبة  30-40 بنسبة

 المبحث الثانً: 

 مفهوم القٌم السلوكٌة فً التربٌة اإلسالمٌة

 المطلب األول: مفهوم القٌم السلوكٌة .

الجل تلوصول تلى تعرٌؾ للقٌم تلسلوكٌة ال بد من مالحظة أنهث تقوم على لفظ " تلقٌم " 

تللفظٌن بثلكثٌر من تلدرتسثت ، ووضعت له تعرٌفثت ً كال وقد حظ ولفظ : " تلسلوك"

 متعددة ومتنوعة ، وفٌمث ٌلً ٌتم تستعرتضهث .

 أوال : مفهوم تلقٌم :

قٌل قوم . وتلمعنى تألصلً لهث صل تلقٌمة فً تللؽة مؤخوذ من مثدة قثم ،وفً تللؽة : أ

م: تالْستَقثمَ ستقثمة ، وثمن تلشًء ومثٌله . قثل تألزهري : تإل ٌَ ة. دٌنث ِقٌمثً: ُمْسَتِقًٌمث.وقوتم تلِق

وتلِقٌمة: ثمن تلّشًء بثلّتقوٌم كلِّ شًٍء َمث تستقثم ِبهِ 
(3)

لقٌم جمع  . وقثل تلفٌروز آبثدي : "

وتلقٌمة هنث  قٌمة ، وهً ثمن تلشًء ؛ سمً بذلك ألنه ٌقوم مقثمه ، وقومت تلسلعة أي ثمنتهث

                                                           

 (7صتلمصدر نفسه )(1)
 تلمصدر نفسه .(2)
، 1،طبٌروت –دتر إحٌثء تلترتث تلعربً  ،ق: محمد عوض مرعجٌق،تحمحمد بن أحمد بن تألزهري تلهروي  ،(تهذٌج تللؽة 3)

 (269-267/ 9)م 2001
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وقومت تلسلعة وتستقمته:  لم ٌدم على شًء. ومث له قٌمة: إذتتشٌر إلى تلثبثت فً تلثمن ؛

"ثمنته.وتستقثم: تعتدل.وقومته: عدلته،فهو قوٌم ومستقٌم
(1)

 

وتلقٌمة: وتحدة تلقٌم، وأصله تلوتو ألنه ٌقوم مقثم تلشًء. وتلقٌمة: ثمن وقثل تبن منظور : 

فقد تستقثم تلشًء بثلتقوٌم. تقول: تقثوموه فٌمث بٌنهم، وإذت تنقثد تلشًء وتستمرت طرٌقته 

لوجه. وٌقثل: كم قثمت نثقتك أي كم بلؽت
(2)

قومت تلشًء تقوٌمث.  وقثل تبن فثرس : "  

"وأصل تلقٌمة تلوتو، وأصله أنك تقٌم هذت مكثن ذتك
(3)

 

أمكن تلخٌص مدلوالتهث فً أربع معثنً وهً : تلثبثت ثً ، وهذه أبرز معثنً تلقٌمة لؽوٌ

 وتلدوتم وتالستقثمة ، وتلقدر .

 ً تالصطالح : مث فأ

ٌُنظر إلٌهث سالمٌة مبنٌة فً أسثسهث على تلشرٌعة تإلسالمٌة ، فً تلتربٌة تإلتن تلقٌم  لذلك 

 لى جٌل ، ومن زمن لزمن .، تتؽٌر من جٌل إ، ولٌست أحكثمثً نسبٌة على أنهث ثوتبت

ن تلقٌمة فً نظر تإلسالم ال ٌمكن أن تكون كل شًء مرؼوج فٌه من " وممث ال شك فٌه أ

ن تكون كل شًء له قٌمة فً نظر تلفرد أو تلمجتمع . ٌمكن أخص مث فً وقت مث . وال ش

مث ٌتالءم مع تلعقل وٌوتفقه ، وإن تلبنثء تلعضوي ال ٌمكن أن  كمث ال ٌمكن أن تكون كل

ال من ٌكون مصدر تلقٌم فً تإلسالم ، كمث ال ٌمكن أن ٌقثل أن تلقٌمة فً تإلسالم ال ُتعرؾ إ

جتمثعٌة "نشطة تإلنسثنٌة وتلمطثلج تإلو ٌمكن تستخالصهث من تألخالل تلحس ، أ
(4)

. 

وتلمالحظ أن تلقٌم تإلسالمٌة هً أقرج للمعثٌٌر ، وذلك لوجود أصول وقوتعد شرعٌة ، 

تعتمد علٌهث وهً تلكتثج وتلسنة ، وتلتً تتحكم فً تلقٌم من حٌث وضعهث وإلزتمٌتهث 

تالتجثهثت وتلتفضٌالت وتالهتمثمثت وتلحثجثت وموضوعٌتهث ، وتإثر بشكل مبثشر فً 

 وتلسلوكٌثت وتلتقوٌمثت ، تلتً ُتظهرهث تلشخصٌة .

 سالمٌة ، ومن هذه تلتعرٌفثت : والت لتعرٌؾ تلقٌم وفق تلنظرة تإلوقد برزت كثٌر من تلمحث

                                                           
بإشرتؾ: محمد نعٌم ،حقٌق: مكتج تحقٌق تلترتث ،تمجد تلدٌن أبو طثهر محمد بن ٌعقوج تلفٌروزآبثدى  ،(تلقثموس تلمحٌط 1)

 (1152)ص: م  2005 -هـ  1426، 8،طلبنثن –مإسسة تلرسثلة ، بٌروت  ،تلعرقُسوسً
هـ  1414 - 3،طبٌروت –دتر صثدر  ،محمد بن مكرم بن على، أبو تلفضل، جمثل تلدٌن تبن منظور تألنصثري  ،(لسثن تلعرج 2)

(12 /500) 
 -هـ 1399 ،دتر تلفكر ،ق: عبد تلسالم محمد هثرونٌق،تحأحمد بن فثرس بن زكرٌثء تلقزوٌنً تلرتزي، أبو تلحسٌن ،(مقثٌٌس تللؽة 3)

 (43/ 5)م. 1979

،مجلة درتسثت تصدر عن ن تلكرٌم وتلسنة تلشرٌفة ، مروتن تبرتهٌم تلقٌسًآسالمٌة كمث تحددت فً تلقر( تلمنظومة تلقٌمٌة تإل4)

 (3223)صه1416( رجج 6تلعدد ) (22عة تالردنٌة ،تالردن ،تلمجلد )عمثدة تلبحث تلعلمً،تلجثم
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وتلوسثبل  ..تعرٌؾ مروتن تلقٌسً : " هً عبثرة عن مجموعة من تلمثل تلعلٌث وتلؽثٌثت 

وتبط وتلمعثٌٌر لسلوك تلفرد وتلجمثعة مصدرهث هللا عز وجل ، وهذه تلقٌم هً تلتً وتلض

ُتحدد عالقة تإلنسثن وتوجهه إجمثالً وتفصٌالً مع هللا تعثلى ومع نفسه ومع تلبشر ومع تلكون 

، وتتضمن هذه تلقٌم ؼثٌثت ووسثبل " 
(1)

 

رتسخة مشتقة من مصدر  وتعرٌؾ وضحة تلسوٌدي : " معثٌٌر تعبر عن تإلٌمثن بمعتقدتت

ملً على تإلنسثن بشكل ثثبت تختٌثره أو نهجه تلسلوكً فً تلموتقؾ تلمختلفة سالمً تُ إدٌنً 

ٌجثبٌة ، صرٌحة أو ضمنٌة ٌمكن تستنبثطهث من تلسلوك إتلتً ٌعٌشهث أو ٌمر بهث وهً 

تللفظً أو ؼٌر تللفظً "
(2)

 

قٌة ومعثٌٌر وضوتبط تجتمثعٌة وفق تلمفهوم تإلسالمً هً محددتت سلوكٌة وخل فثلقٌم

مستمدة من تلشرٌعة تإلسالمٌة ٌستطٌع تلفرد من خاللهث تلتفثعل مع نفسه وتَخرٌن أو مع 

تإلنسثن وتلكون وتلحٌثة فً كل زمثن ومكثن ، وهذه تلمحددتت تإهله الختٌثر كل أهدتفه 

 وتوجهثته وسلوكٌثته بطرٌقة مبثشرة أو ؼٌر مبثشرة .

 لوك .ثثنٌث : مفهوم تلس

َسلََك  وفً لسثن تلعرج" تلذي ٌفٌد نفوذ تلشًء فً تلشًء،” سلك“من فعل : تلسلوك لؽة 

َره وفٌه وأَْسلكه إٌثه وفٌه ٌْ ْسلُُكه َسْلكثً وُسلُوكثً وَسلََكه َؼ ٌَ َسلَْكُت …طرٌقثً وَسلََك تلمكثَن 

ري ٌْ ٌْج …تلطرٌَق وَسلَْكُته َؼ َده فً تلَج ٌَ ْسلُكهث وأَْسلَْكُته ؼٌري وَسلََك  ٌَ قثء ونحوهمث  وتلسِّ

ٌُخثط به تلثوُج وجمعه ِسْلٌك وأَْسالٌك وُسلُوٌك  ُط تلذي  ٌْ ْلَكُة تلَخ وأْسلََكهث أَدخلهث فٌهمث، وتلسَّ

."وأَْمُرُهْم ُسْلكى على طرٌقة وتحدة… كالهمث جمع تلجمع وتلمـَْسلَُك تلطرٌق 
(3)

وقثل  

صفهثنً تلرتؼج تأل
(4)

لُوُك: تلّنفثذ :  فً تلّطرٌق، ٌقثل: َسلَْكُت تلّطرٌق، وَسلَْكُت كذت فً تلسُّ

(5)َّ مك لك اك  يق ىق ٹٱٹٱُّٱٱٱطرٌقه
 زن رن مم ام يل  ىل مل ٹٱٹٱُّٱ

 َّ مب خب  حب جب هئ مئ خئ حئجئ يي ىي ني مي زي  ري ٰى ين ىننن من
(6)

ٌتبٌن من خالل هذت تلتعرٌؾ تلمعجمً أن دالالت تلسلوك تفٌد معثنً تلسٌر فً طرٌٍق 

 فً مسثلك شتى أو جمثعٌثً  وٌكون تلسٌر فردٌثً  )َمسلك( قثصٍد نحو ؼثٌة ٍمحددة،

                                                           
 تلمصدر نفسه بتصرؾ.(1)
( تنمٌة تلقٌم تلخثصة بمثدة تلتربٌة تالسالمٌة لدى تلمٌذتت تلمرحلة تالعدتدٌة بدولة قطر ، وضحة تلسوٌدي ،دتر تلثقثفة ،تلدوحة 2)

 (30ه )ص1409،

 (443-442/ 10(لسثن تلعرج )3)
)ص:  هـ 1412 - 1،طدتر تلقلم، دمشق بٌروت ،ق: صفوتن عدنثن تلدتوديٌحق،تتلرتؼج تألصفهثنى ،(تلمفردتت فً ؼرٌج تلقرآن4)

421) 
   ٕٓ(سورة نوح: 5)
 ٨ٙ( سورة تلنحل: 6)
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ٌعرؾ تلسلوك تإلنسثنً بؤنه كل تألفعثل وتلنشثطثت تلتً تصدر من  مث فً تالصطالح :أ

نسثن سوتء تلفرد سوتء كثنت ظثهرة أم ؼٌر ظثهرة ، وٌعرؾ بؤنه كل نشثط ٌصدر عن تإل

تلحركٌة أو نشثطثت تنتج على أفعثالً ٌمكن مالحظتهث وقٌثسهث كثلنشثطثت تلفٌسولوجٌة أو 

 . (1)نحو ملحوظ كثلتفكٌر وتلتذكر وتلوسوتس وؼٌرهث

لى تحقٌق تنً : تألصل فً تلسلوك تإلنسثنً أنه ٌهدؾ إوٌقول د. عبد تلرحمن حبنكة تلمٌد

مطثلج جسدٌة أو فكرٌة أو روحٌة ، سوتء أكثن ذلك لصثلح تلفرد أو لصثلح تلجمثعة أو 

هذه تلمطثلج ، إمث أن ٌكون سلوكثً خلقٌثً ، وإمث أن ٌكون سلوكثً  تلسلوك لتحقٌق مطثلج من

 . (2)ال عالقة له بثألخالق إٌجثبثً أو سلبٌثً 

نسثن سوتء كثن أفعثالً وعرفه د. محمد عبد هللا تلدوٌش : بؤنه : كل نشثط ٌصدر عن تإل

ى نحو ؼٌر ٌمكن مالحظتهث وقٌثسهث كثلنشثطثت تلعضوٌة أو تلحركٌة ، أم نشثطثت تتم عل

ملحوظ كثلتفكٌر وتلتذكٌر وتلوسوتس 
(3)

. 

: " ذلك تلنشثط تلذي ٌقوم بـه تلكثبن تلحً نتٌجة لعالقته بظروؾ  أٌضثً  وٌقصد بثلسلوك

بٌبٌة معٌنة ، حٌث ٌحثول بثستمرتر تلتطوٌر وتلتعدٌل فً هذه تلظروؾ ، حتى ٌتحقق له 

ٌن مجموعة من تالستجثبثت تلممكنة " تلبقثء وإشبثع حثجثته ، وهو سلسلة من تالختٌثرتت ب

.
(4)

من تلتعرٌفثت تلسثبقة ، وكثٌر ؼٌرهث ،ٌمكن تعرٌؾ تلسلوك على أنه تلنشثط تلذي   

ٌصدر عن تلكثبن تلحً ، نتٌجة لتفثعله مع ظروؾ بٌبٌة معٌنة لمحثولة تعدٌلهث وتؽٌٌرهث . 

ومث تلنشثط تلذي ٌصدر عن تلكثبن تلحً إال مجموعة من تالستجثبثت تلتً ٌقوم بهث ، للرد 

 هثت معٌنة . على مثٌرتت ومنب

 ثثلثث : مفهوم تلقٌم تلسلوكٌة .

تلقٌم تلسلوكٌة من منظور إسالمً ،عدد من تلبثحثٌن ، فعرفهث تلشٌشثنً بؤنهث : "  ؾَ عرَّ 

أسس معٌثرٌة أقرتهث تلشرٌعة ثثبتة تالعتبثر وتالستمرتر وتلدوتم لحمثٌة تلمقثصد تلتً 

جثءت لتحقٌقهث فً تلخلق ولهث حكمهث "
(5)

ً تلفالحً بؤنهث : " مجموعة تلمعثٌٌر وعرفهث بط 

وتلتزم بهث تلمسلمون عن  ..تلتً دعث تإلسالم تلى تاللتزتم بهث من خالل تلقرآن وتلسنة ، 

                                                           

 (.49ص: )م، 2006 -هـ  1427تلدلٌل تإلرشثدي لموتجهة تلسلوك تلعدوتنً لدى طلبة تلمدترس، عدنثن أحمد تلفسفوس، (1)
 .(1/13) م 1999ه5،1420، دتر تلقلم ،دمشق ،ط، عبد تلرحمن حبنكة تلمٌدتنًوأسسهث تالخالق تالسالمٌة ( 2)

(دلٌل تلتربوٌٌن لرعثٌة تلسلوك وتقوٌمه ) تلمعلم ـ تلمرشد تلطالبً ـ مدٌر/ وكٌل تلمدرسة ... (، تإلدترة تلعثمة للتوجٌه وتإلرشثد 3)

 ( . 11م ،، تلرٌثض .) ص 2007هـ / 1428بوزترة تلتربٌة وتلتعلٌم ، 

( مهثرتت إدترة تلسلوك تإلنسثنً ، متطلبثت تلتحدٌث تلمستمر للسلوك محمد عبد تلؽنً حسن ، مركز تطوٌر تألدتء وتلتنمٌة ، 4)

 ( . 8ص )م ، 2004هـ / 1424. 2تلقثهرة ط
ج عبد تلعزٌز تلشٌشثنً ،تلمركز تلعربً للدرتسثت تالمنٌة ( تلقٌم تألخالقٌة فً ضوء تلثقثفة تلعربٌة وتالسالمٌة ، عبد تلوهث5)

 (60ه )ص1408
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تختٌثر وطوتعٌة لتوجٌه أنمثط تلسلوك تألخالقً لدٌهم بثعتبثر تلك تلمعثٌٌر أهدتفثً ٌسعى 

ً ضوبهث " تلمسلمون لتحقٌقهث فً سلوكهم وٌمكن تلحكم على تلسلوك ف
(1)

 

بو خوتت بؤنهث " تلك تلمعثٌٌر تلتً دعث تإلسالم تلى تاللتزتم بهث من خالل أوعرفتهث تبتسثم 

تلقرآن وتلسنة تلنبوٌة تلشرٌفة ، وتلتً ٌجج أن ٌلتزم بهث تلمسلم لتوجٌه أنمثط تلسلوك 

تألخالقً لدٌه "
(2)

 

تلتً وردت فً تلمبثدئ وعرفتهث عوتطؾ تلصقري بؤنهث :" مجموعة تلمعثٌٌر وتلمثل و

وذلك لتنظٌم عالقة تإلنسثن بؽٌره من تلقرآن وتلسنة ودعث تإلسالم إلى تاللتزتم بهث،

تلمخلوقثت وٌتحدد سلوكه فً ضوء تلك تلمعثٌٌر وتكون مرجعثً ألحكثمه وأقوتله وأفعثله " 
(3)

 

وتلسنة تلنبوٌة وعرفهث عطٌة تلصثلح بؤنهث :" مجموعة تلمعثٌٌر تلمستمدة من تلقرآن تلكرٌم 

وتلتً أمر تإلسالم بثاللتزتم بهث ، وأصبحت محل تتفثق لدى تلمسلمٌن ألحكثمهم فً كل مث 

ٌصدر عنهم من أقوتل وأفعثل تنظم عالقتهم بثهلل ، وبثلكون وبثلمجتمع وبثالنسثنٌة جمعثء " 
(4)

 

تلسلوكٌة ن تلقٌم سالم ، إجمثعهث على تثت تلسثبقة للقٌم تلسلوكٌة فً تإلوٌالحظ على تلتعرٌف

سالمٌة ، سالمٌة هً مجموعة من تلمعثٌٌر تلثثبتة تلمستنبطة من تلشرٌعة تإلفً تلتربٌة تإل

تلكتثج وتلسنة ، لذلك كثن لهث درجة تإللزتمٌة ، وتقصٌر تلمسلم فٌهث  ألن مصدرهث تلوحٌثن

. وتظهر فً  ومخثلفة أمرهث ٌستحق علٌه تلعقوبة ، كمث أن تلتزتمه بهث ٌستحق علٌه تلثوتج

هذت تلسلوك أحكثم تلشرٌعة تلخمسة : تلوتجج ، وتلمستحج ، وتلمبثح ، وتلمكروه ، وتلمحرم 

دهث ، ولٌبلػ بهث درجة . وتلهدؾ منه توجٌه سلوك تلمسلم لٌتفق مع أحكثم تلشرٌعة ومقثص

ثٌٌر سالمٌة بؤنهث : معتلسلوكٌة تإلنسثنً . وعلى ضوء مث سبق ٌمكن تعرٌؾ تلقٌم تلكمثل تإل

مثٌة تلمقثصد نسثنً ، مصدرهث تلقرآن تلكرٌم وتلسنة تلنبوٌة ، ثثبتة لحمة للسلوك تإلمنظ

 تتجثهثت ورؼبثت وتهتمثمثت تلفرد وتلمجتمع . تلشرعٌة ، مإثرة فً

 المطلب الثانً : أهداف  القٌم السلوكٌة وخصائصها .

                                                           

 (بتصرؾ17( دور تلتربٌة فً ؼرس تلقٌم تالخالقٌة فً نفوس تلنشا .بطً محمد تلفالحً ،.وزترة تلتربٌة وتلتعلٌم )ص1)
صة بثالم تلمتعلمة ، تبتسثم محمد محمد أبو ( تلقٌم تالخالقٌة لدى تلطفل فً مرحلة تلطفولة تلمبكرة وعالقتهث ببعض تلمتؽٌرتت تلخث2)

 (36)ص م1995،.كلٌة تلتربٌة ،جثمعة تالسكندرٌة خوتت
( تلقٌم تالخالقٌة لالطفثل وعالقتهث ببعض تلمتؽٌرتت تالسرٌة تلنثجمة عن تلتؽٌر تالجتمثعً درتسة مٌدتنٌة بمنطقة تلقصٌم 3)

 (187)صه 1421رسثلة مثجستٌر ،كلٌة تلتربٌة للبنثت بثلقصٌم ،تالقسثم .قسم تلتربٌة وعلم تلنفس ،عوتطؾ تبرتهٌم تلصقري ، 
جثمعة أم تلقرى .كلٌة تلتربٌة ، ( تنمٌة تلقٌم تالخالقٌة لدى طالج مرحلة تلتعلٌم تالسثسً تلعلٌث ، عطٌة بن محمد أحمد تلصثلح ،4)

 (80)ص ه1425
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تلسلوكٌة : تلمرتمً وتلؽثٌثت ، تلتً أوال: أهدتؾ تلقٌم تلسلوكٌة : وتلمقصود بؤهدتؾ تلقٌم 

ترٌد تلوصول إلٌهث وتحقٌقهث . فتتمٌز أهدتؾ تلتربٌة تإلسالمٌة بثلشمول وتلتكثمل ، فهً 

تقصد تنمٌة تلكثبن تلبشري بجمٌع أبعثده ، تلبعد تلفكري وتلبعد تلروحً وتلبعد تألخالق 

أهدتؾ تلرسثلة تإلسالمٌة ، وتلبعد تلجسمً ، وتصوغ لكل منهث أهدتفثً ؛ لتحقق بمجموعهث 

وٌتم ذلك فً توتزن وتتسثق ، وتحقق تلقٌم تلسلوكٌة أهدتؾ تلتربٌة تالسالمٌة وؼثٌثتهث 

 تلسثمٌة ،وٌمكن تلخٌص هذه تألهدتؾ فٌمث ٌلً :

هللا بمث  قٌم تلسلوكٌة فً تإلسالم هو تلتعبدتحقٌق تلعبودٌة هلل عز وجل : فثلهدؾ تألول لل .1
، " وذلك هو ؼثٌة تلتربٌة تإلسالمٌة ، تلك صلى هللا علٌه وسلمهللا شرعه ، وتتبثع رسول 

فً أكثر من موضع بكتثبه تلعزٌز تعثلى تلؽثٌة تلتً من أجلهث خلق تإلنسثن وأكدهث تلحق 
ْعُبُدونِ ﴿ .قثل تعثلى:(1)" ٌَ  .(2)﴾َوَمث َخلَْقُت تْلِجنَّ َوتإِلْنَس إاِلَّ لِ

ة وخٌرة: إن تحدٌد تإلسالم لقٌمه تلسلوكٌة وإلزتم بنثء شخصٌة إسالمٌة متكثملة متوتزن .2
تلمسلم بثلتمسك بهث ، ٌهدؾ إلى تكوٌن تلمسلم تلخٌر تلصثلح تلوتعً ، لذلك لم تترك هذه 
تلقٌم جثنبثً من جوتنج حٌثة تلمسلم ، إال ودعمتهث بقٌمهث ، وبٌنت مٌزتنهث فٌه ؛ لٌسٌر على 

تلمسلم صثدقثً فً معثمالته وممثرسثته تألسرٌة منهجهث ." إن تلك تلقٌم تلشثملة ال تجعل 
وتالجتمثعٌة وتالقتصثدٌة وتلتجثرٌة متعثونثً فٌهث على تلبر وتلتقوى ، عفٌفثً معتدالً فً 
تعثمله معهث وحسج ، ولكنهث تنفذ تلى أعمثق نفسه فتؽرس فٌهث رهثفة فً تلحس وشفثفٌة 

 . (3)فً تلذوق وتلضمٌر "
لجمثعة : تلقٌم تلسلوكٌة ترتقً بثلفرد ، وتسمو به من ضبط وتقوٌم سلوك تلفرد وت .3

تلمستوى تلحٌوتنً إلى تلمستوى تلالبق بثلكرتمة تإلنسثنٌة ، وتإدي تلى تقدمه ورقٌه ، 
عن طرٌق قٌثمهث بعملٌة ضبط وتوجٌه وتهذٌج سلوكٌثت تلفرد ، فهً تلمٌزتن تلذي 

ونظرٌثته تلمختلفة ، كمث أن  ٌقثس به،....وٌصثغ فً إطثرهث تلتنظٌم تإلدرتي وقوتعده
تلعقد تلمنتظم تلذي تشكله هذه تلقٌم تلسلوكٌة ، ٌعتبر تلمعٌثر تلذي تحدد على أسثسه 

.أي أنهث توفر معثٌٌر (4)أهدتؾ تلنظم تالجتمثعٌة ، وأؼرتضهث وؼثٌثتهث تلقصوى .
ٌُعرض علٌهث تلعمل وتلسلوك ،فٌقثس به مدى قربه أو بعده عن تلفضٌلة  وموتزٌن ،
وتلرذٌلة ، وبذلك تكون مرجعثً للفرد وتلجمثعة ؛لٌحكموت بهث أنمثط على أنمثط سلوكٌثتهم 

. 
توحٌد تلطثقثت وتلتنسٌق بٌنهث وتوجٌههث نحو تلرقً بثلمجتمع : فثلقٌم تلسلوكٌة تحفظ  .4

نشثط تالضطرتج وتلتنثقض ؛ ألنهث ذتت خصثبص ومزتٌث تحقق فً عنصر تلثبثت 
، فٌإدي ذلك إلى حفظ نشثط تلفرد ثثبتثً ومتنثسقثً ومتحدتً، وتلوحدة وتلقوة وتلدوتم 

وموجهثً نحو تلرقً بثلفرد وتلمجتمع ، فمث هو فضٌلة تلٌوم ٌظل كذلك دتبمثً ،ومث هو 
رذٌلة تلٌوم سٌظل كذلك أبدتً ، وبذلك ٌبتعد تلفرد تلمسلم فً سلوكٌثته عن تلتنثقض 
                                                           

 (79ه )ص1422تسمثعٌل تلقثضً ،عثلم تلكتج ، تلقثهرة  أصول تلتربٌة تالسالمٌة ،سعٌد( 1)
  56سورة تلذترٌثت : تالٌة ( 2)
تلقٌم تالسالمٌة تلتربوٌة وتلمجتمع تلمعثصر ، عبد تلمجٌد مسعود ، كتثج تالمة تلدوحة ، وزترة تالوقثؾ وتلشبون تالسالمٌة ( 3)

 (130ه)ص1419
 (95ه )ص1400فً تالسالم ، محمود تلسٌد سلطثن ، دتر تلحسثم ، تلقثهرة ،  تألهدتؾ تلتربوٌة فً إطثر تلنظرٌة تلتربوٌة( 4)



 تركيب-م، جبهعة أديبهبى14/5/2016-13 األحببث العلوية احملكوة املشبركة يف املؤمتر العلوي الدويل األول: الالجئوى السوريوى بني الواقع واملأهول

893 

د تلمعٌثر تلسلوكً على مستو ى تلفرد وتلجمثعة ؛ فللسلوك تلحسن وتالضطرتج،وٌوحَّ
مفهوم ثثبت عند جمٌع تألفرتد ، وإن تؽٌر تلمكثن وتلزمثن ،وهً نتٌجة طبٌعة لكمثل 

 تلبنثء تلنظري وتلتطبٌقً لألخالق تإلسالمٌة .
بنثء حضثرة إنسثنٌة خٌرة:تهدؾ تلقٌم تلسلوكٌة إلى "بنثء تلحضثرة تإلسالمٌة تإلنسثنٌة  .5

لتقدم وتلرقً تلمثدي وتلمعنوي،فً جمٌع مٌثدٌن تلحٌثة:تإلقتصثدٌة تلخٌرة ،تلتً تعنً بث
 (1)وتإلجتمثعٌة وتلعسكرٌة وتلفنٌة وؼٌرهث"

: خصثبص تلقٌم تلسلوكٌة : تلقٌم تلسلوكٌة هً فً أسثسهث مجموعة من تلمبثدئ ثثنٌثً 

وتلمعثٌٌر ،تلمستمدة من مصثدر تلتشرٌع ،ومث سمثتهث وخصثبصهث إال سمثت وخصثبص 

للتربٌة تالسالمٌة بذتتهث ، وهذه تلخصثبص تحدد معثلم تلقٌم تلسلوكٌة ، وتبٌن أوجه تلكمثل 

وتلجالل فٌهث ، وجثءت هذه تلخصثبص متعددة ومتنوعة وحٌث إن مجثل تلدرتسة تلحثلٌة 

ٌُقصر على أبرزهث وأكثرهث أثرت على تلقٌم تلسلوكٌة  ٌضٌق عن تستقصثبهث جمٌعثً ، فس

 تإلسالمٌة.

أنهث ترتعً عثلم تإلنسثن ومث فٌه، أوال : بمعنى:أنهث تقوم على أسثس تلشمول وتلتكثمل :  .1
للتصور تإلسالمً، أي تحدد  وتلمجتمع تلذي ٌعٌش فٌه، وأهدتؾ حٌثة تإلنسثن طبقثً 

أهدتؾ تلحٌثة وؼثٌتهث ومثورتءهث، ومن ثم تكون قٌمة أي إنجثز بشري فً تقدٌر حسثبه 
أنهث جثمعة لكثفة منثشط تإلنسثن  .ثثنٌثً:خرة مع عدم إهمثل تلدنٌث وجزتبه، فً تلدتر تَ

وتوجهثته، تستوعج حٌثته كلهث من جمٌع جوتنبهث، ثم هً فً هذت ال تقؾ عند حد تلحٌثة 
 (2)تلدنٌث.

تلثبثت : ٌقصد بثلثبثت فً تلسلوك "تستمرتر تلفضٌلة تلخلقٌة مستحسنة وتلتسلٌم بهث .مثالً  .2
لصدق فً تلمعثملة وأدتء تألمثنة وتلوفثء بثلعهد كلهث فضثبل خلقٌة تلسلوك تلمحمود فث

ثثبتة مستقرة ومحمودة فً كل زمثن ومع كل أحد لمث لهث من تَثثر تلخٌرة وتلثمثر 
 . (3)تلكرٌمة 

تلتوسط وتلتوتزن : من خصثبص تلقٌم تلسلوكٌة فً تلتربٌة تإلسالمٌة خثصٌة تلتوسط  .3
ث تلبعض تلتوتزن وٌقصد بهث " تتخثذ تلوسط تلذي ٌنؤى عن وتالعتدتل ، وتلتً ٌطلق علٌه

جثنبً تإلفرتط وتلتفرٌط فلٌس فٌهث من تلتشدد مث ٌجعلهث قوتعد ال تطثق كمث أنهث لٌست 
لوكٌة تتسم بصفة تلتوسط وتلتوتزن، ،وتلقٌم تلس(4)قوتعد فٌهث تلسثبج وتلعبث من تالمر"

 بٌن حثجثت تلفرد ومتطلبثت تألمة .، وبٌن تلروح وتلجسد وبٌن تلنظرٌة وتلتطبٌق
: ٌقصد بثلوتقعٌة " معرفة حقٌقة ومقدرة تإلنسثن ومرتعثتهث عند تكلٌفه أو تلوتقعٌة .4

فرتعى تإلسالم فً قٌمه تلسلوكٌة تلفطرة تلبشرٌة وقدرتتهث، كمث أنه رتعى  (5)محثسبته "

                                                           

 .(87)ص ه1422عثلم تلكتج .تلقثهرة أصول تلتربٌة تالسالمٌة ، سعٌد إسمثعٌل تلقثضً ،( 1)
 (81 /1) ، 4،ط دتر تلوسٌلة للنشر وتلتوزٌع، جدة ،عدد من تلمختصٌن  ،(نضرة تلنعٌم فً مكثرم أخالق تلرسول تلكرٌم2)
 و، رسثلة دكتورته، جثمعة تالمثم محمد بن سعود تالسالمٌةتالخالق عند مسكوٌه وتبن تلقٌم دترسة مقثرنة ، عبد هللا محمد تلعمر( 3)

 (211)ص
 (148ه )ص1405تالخالق فً تالسالم ،ٌعقوج تلملٌحً ،مإسسة تلثقثفة تلجثمعٌة ،تالسكندرٌة ،( 4)
جثمعة أم تلقرى ،معهد تلبحوث تلعلمٌة وتحٌثء تلترتث ،مكة تالسالمٌة ، محمد جمٌل بن علً خٌثط ،تلمبثدئ وتلقٌم فً تلتربٌة (5)

 (147)ص ه1416تلمكرمة 
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 فً أحكثمه وتنظٌمثته خصثبص تإلنسثن وتلظروؾ تلمحٌطة به .
 الثالث :المبحث 

 السورٌٌنالالجئٌن دور المؤسسات الوقفٌة فً الحفاظ على القٌم السلوكٌة لدى 

 المطلب األول : مفهوم المؤسسات الوقفٌة وخصائصها . 

مفهوم تلمإسسثت تلوقفٌة : هى وحدتت ذتت طثبع خثص تقوم بإدترة تألموتل تلموقوفة فى 
بحجة تلوتقؾ من مقثصد بهدؾ  ضوء أحكثم ومبثدئ تلشرٌعة تإلسالمٌة وحسج مث ورد

 .(1)وتلمجتمعثت تعظٌم تلمنثفع وتلخدمثت تلتى تعود على تألفرتد

  -: مث ٌلى(2) وتتسم تلمإسسثت تلوقفٌة بمجموعة من تلخصثبص من أهمهمث
تلؽثٌة تألسثسٌة تقدٌم خدمثت ومنثفع خٌرٌة ) تجتمثعٌة أو تقتصثدٌة ...( وال تهدؾ من  .1

تالجتمثعٌة وتالقتصثدٌة  تحقٌق تلربح ولكن تحقٌق تلتنمٌةأدتء أنشطتهث تلمختلفة 
، وتن كثنت عند تستثمثرهث لألموتل تسعى لتحقٌق أكبر عثبد )نمثء( ممكن تلخٌرٌة

 لٌسثعدهث فى تحقٌق مقثصدهث .
مملوكة لكٌثن تجتمثعى تحت تشرتؾ حكومى ، وال تنتقل هذه تلملكٌة بثلتدتول بٌن    .2

تلمإسسثت وتلشركثت تالقتصثدٌة ، كمث أن لهث شخصٌة تألفرتد كمث هو تلحثل فى 
 تعتبثرٌة موثقه ومعتمدة من تلدولة .

: وٌقصد بذلك أنهث تنضبط فى كثفة أنشطتهث تلمختلفة بؤحكثم ومبثدئ تلمشروعٌة  .3
تلشرٌعة تإلسالمٌة وبثلفتثوى وتلقرترتت وتلتوصٌثت تلصثدرة من مجثمع تلفقه 

 تإلسالمٌة .
ٌتولى مجلس إدترتهث مجموعة من تألفرتد من ذوى تلخبرة وتالختصثص وتالهتمثم   .4

تطوعثً أو بؤجر حسج تلنظم وتللوتبح وتلقوتنٌن تلحثكمة لذلك ، كمث ٌنفذ أنشطتهث 
 مجموعة من تلعثملٌن بؤجر وطبقث لألعرتؾ تلسثرٌة .

موتل ، إدترة تألموتل تبثشر مجموعة من تألنشطة تلربٌسٌة منهث : تلتحفٌز على وقؾ تأل   .5
تلوقفٌة ، توزٌع تلمنثفع وتلخدمثت من تألموتل تلوقفٌة بثإلضثفة إلى تألنشطة تلخدمٌة 

 تلمختلفة
 ال ٌجوز تلحجز أو مصثدرة أموتلهث إالّ بمبرر معتبر شرعثً . .6

 المطلب الثانً : حفاظ المؤسسات الوقفٌة على القٌم السلوكٌة لدى الالجئٌن السورٌٌن .

فً تلتخفٌؾ من سلبٌثتهث أو معثلجتهث كلٌثً ،  ت تلمإسسة تلوقفٌةتنوعت تلقضثٌث تلتً أسهم 

ومن بٌن هذه تلقضثٌث أزمة تلالجبٌن تلسورٌٌن ، وقد شكل تلوقؾ عنصرتً ثثبتثً فً تخفٌؾ 

ومعثلجة تزمة تلالجبٌٌن تلسورٌٌن فً مختلؾ تلمٌثدٌن ،من بٌنهث  تلحفثظ على تلقٌم 

                                                           

 (5أسس تنظٌم وأدترة تلمإسسثت تلوقفٌة تلخٌرٌة ، د. حسٌن حسٌن شحثتة ، جثمعة تألزهر ، )د.ط()د.ت()ص( 1)
 (6-5تلمصدر نفسه ) (2)
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م تلسلوكٌة لدى تلالجبٌن برتز دور تلمإسسثت تلوقفٌة فً تلحفثظ على تلقٌٌمكن إو، تلسلوكٌة

 من خالل تلعنثصر تلتثلٌة :  تلسورٌن

 خالقً .أوال : الحفاظ على القٌم السلوكٌة فً المجال الدٌنً واأل

 وذلك من خالل: 

 تجثه تلالجبٌن تلسورٌٌن  . تلمحبة وتألخوةوتصر تنمٌة أ .1
خوة وؼرس وعلى رأسهث تلمسثجد دور كبٌر فً بث روح تألد كثن للمإسسثت تلوقفٌة فق

تلمحبة فً تلمجتمعثت تلمضٌفة تجثه إخوتهم تلالجبٌن ، وإن دور أخالق تالعتدتل وتلرحمة و

نفثق ومسثعدة تلالجبٌن تلسورٌٌن وتفرٌج كربهم وحل مشثكلهم، تلمسثجد فً تلحض على تإل

 برتز ذلك من خالل: تً وتضحثً فً تلنفس تإلنسثنٌة ، ٌمكن إتثثٌرال بد وتن ٌحدث 

نفثق على تلالجبٌن تلسورٌٌن أخالق تلبذل وتلعطثء تنمٌة تألخالق : فتنمو مع عملٌة تإل . أ
وتلمقثبل تلدنٌوي ،وفً ظل هذه تألخالق تقوى عالقة تلمجتمعثت دون تنتظثر تلعثبد تلمثدي 

"وٌبرز دور تلوقؾ فً تنمٌة خلق تلمسلم  بثلالجبٌن تلسورٌٌن وتتمثسك ، تلمضٌفة
سالمٌة تلصحٌحة ، فتقوى نثنٌة وتلتمسك بثلمثل بثلقٌم تإلثرة وتألوشخصٌته ، فٌستبدل تأل

ث ومتطلبثت تلوتقع بفهم صحٌح وبإدرتك أن تلمثل هو شخصٌته وٌكون معدتً لموتجهة أحدت
نفثق فً سبٌل هللا وتإلنفثق تإلدتة ووسٌلة لجلج تلسعثدة للفرد وتلمجتمع ، وبمدتومة مجرد أ

قؾ على تستمرتر كثٌر من تلقٌم خالق تالسالمٌة فً تلمجتمع ، وقد سثعد تلوتنشر تأل
ظٌم فً تلعالقثت تالجتمثعٌة لى تعمٌق تلخلق تلعوهو مث ٌإدي إسالمٌة فً تلوتقع تلعملً تإل

ض بثلرفق وتتدفق ٌجثد تلمجتمع تلمسلم تلذي تسوده عوتطؾ كرٌمة ومشثعر نبٌلة تفٌوفً إ
بثلبر وتلخٌر "

(1)
. 

أعلنت مسثجد تألنبثر أنهث  وقد أخذت تلمسثجد دورهث فً هذت تلمجثل ، فعلى سبٌل تلمثثل :"

تلقت توجٌهث من مجلس علمثء تألنبثر بثلدعوة تلى تنظٌم حملة تبرعثت نقدٌة وعٌنٌة ٌتم 

تلعثبالت تلسورٌة تلمهجرة تستقبثلهث من تلمصلٌن فً تلمسثجد ضمن تلمحثفظة بؽٌة إسعثؾ 

من تلعنؾ تلحثصل فً سورٌث تَن وتوفٌر تلخدمثت تإلنسثنٌة تلالزمة من مثء وطعثم 

 .(2)"وشرتج وموتد طبٌة

حقٌقة تلتكثفل فً تلمجتمعثت زمة تلالجبٌن تلسورٌٌن فقد بٌنت أشٌوع تلرحمة :  . ج
وع تلمعثنً ر تلرحمة وتلبر وشٌ،ووقفت على أصثلة عوتطؾ تلخٌر ومشثع تلمضٌفة

نفثق تلمثل فً عن أن تلتجثرج أثبتت إن إ مة ، " هذت فضالً تإلنسثنٌة فً تعمثق هذه تأل
حسثس بثلرتحة وتلتكثمل سعثدة تلنفسٌة وتلرضث تلذتتً وتإلمسثندة تلنثس ٌجلج للمنفق تل

تلروحً ، وهو فً تلوقت نفسه ٌجلج تلسعثدة وتلرضث  للمنتفعٌن بمنثفع تلوقؾ فً تشبثع 
                                                           

تلتنمٌة تالجتمثعٌة ،د.سلٌم هثنً منصور ، بحث مقدم للمإتمر تلثثنً لالوقثؾ بثلمملكة تلعربٌة تلسعودٌة تلوقؾ ودوره فً ( 1)

 (12-11)ص
 على تلموقع تالخبثري:،  (خطبثء تلمسثجد ٌدعون إلى مد ٌد تلعون لالجبٌن تلسورٌٌن2)

http://www.numidianews.com/en/article~18245.html 
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ثتهم وحل مشكالتهم ".حثج
(1) 

نتمثء تلمجتمعً لى تعزٌز روح تإلٌمكن تلقول بؤن تلمإسسثت تلوقفٌة قد أدت وبثقتدتر إ . ت
تحقٌقثً لحدٌث تلرسول صلى  وتحدٍ  سورٌن وتشعثرهم بؤنهم جزء من جسدٍ بٌن  تلالجبٌن تل
ت تشتكى منه مثل تلمإمنٌن فً توتدهم، وترتحمهم، وتعثطفهم مثل تلجسد إذهللا علٌه وسلم ))

 .(2)((عضو تدتعى له سثبر تلجسد بثلسهر وتلحمى
دور مهم فً بنثء تلمسثجد  ثدة دتخل مخٌمثت تلالجبٌن  :للمإسسثت تلوقفٌةقثمة دور للعبإ .2

الرتبثط نظثم تلوقؾ فً تإلسالم بإنشثء تلمسثجد ، ال  ورعثٌتهث دتخل مخٌمثت تلالجبٌن ،
 نشثء تلمسثجد وتعمٌرهث قثل تعثلى :سٌمث وتن تإلسالم حرص على أن ٌدعو تلمسلمٌن إلى إ

َكثة َولم ٌْخش إاِلَّ هللا ﴿ اَلة َوآتى تلزَّ ْوم تَخر َوأَقثم تلصَّ ٌَ َمث ٌعمر َمَسثِجد هللا من آمن ِبثهللَّ َوتْل إِنَّ
ُكوُنوت من تلمهتدٌنَفَعسَ  ٌَ ﴾ى أُولَِبَك أَن 

(3)
وأصل دٌن تلمسلمٌن: أنه ال  بن تٌمٌة :ٌقول إ 

تختص بقعة بقصد تلعبثدة فٌهث إال تلمسثجد خثصة
(4)

ن ٌ،وٌعتبر حفظ دٌن تلالجبٌن تلسورٌ
ن ٌقوم بهث تلمجتمع تلمقثصد تلضرورٌة "فهنثك  فً تإلسالم شعثبر وطثعثت ٌجج أ من

وقثت دتء تلصالة وإقثمة صالة تلجمثعة فً تأل، وذلك مثل تألذتن ألمجموعهوٌحثفظ علٌهث ب
عمثل تلروحٌة ثفل فً إقثمة ذلك كله كعمل من تألقثمة تلجمعة ،وتلمجتمع متكتلخمسة وإ

وتالجتمثعٌة تلتً ٌسعد بهث تلمجتمع "
(5)

تفتتثح مسجد فً  على سبٌل تلمثثل :  .ومن ذلك
بثلتنسٌق مع حكومة وأوقثؾ  تلهالل تألحمر تإلمثرتتً تلذي شٌدته هٌبة« بحركة»مخٌم 

لدٌوتن تلوقؾ تلسنً   دتبرة تلشإون تلهندسٌة تلتثبعة. ومن ذلك تٌضثً : بثشرت (6)كردستثن 
 .(7)بنصج أبنٌة جثهزة وتخصٌصهث كمسثجد فً مخٌمثت تلنثزحٌن

فً نشر تلتعلٌم  ربٌسٌثً  نشر تلتعلٌم تلدٌنً دتخل مخٌمثت تلالجبٌن  :لعج تلوقؾ دورتً  .3
رشثد عبر تلمسثجد وتلمرتكز تلدٌنً دتخل مخٌمثت تلالجبٌن وذلك من خالل تلوعظ وتإل

بقثء جذوة تالسالم متقدة إدتخل تلمخٌمثت وخثرجهث ،وكثن لهذت تلسلوك تلتعبدي " دور فً 
وفً تلحفثظ على قٌمه ، وفً حمثٌة تلمجتمع تالسالمً من سٌثسة تلتبشٌر وتلتنصٌر"

(8)
  ،

 لى تلتدٌندء ٌشبع فً تلالجا تلسوري نزعته إهمٌة خثصة فهو بثدئ ذي بوللتعلٌم تلدٌنً أ
ٌِن ﴿ستجثبة هلل وطثعته لقوله تعثلى : وٌلبً فً نفسه حثجة فطرٌة فً تإل َفؤَِقْم َوْجَهَك لِلدِّ

َهث اَل َتْبِدٌَل لَِخْلقِ  ٌْ ثَس َعلَ ِ تلَِّتً َفَطَر تلنَّ ثِس  َحِنًٌفث ِفْطَرَت هللاَّ ُم َولَِكنَّ أَْكَثَر تلنَّ ٌِّ ٌُن تْلَق ِ َذلَِك تلدِّ هللاَّ
                                                           

تلتنموٌة تلفثعلة فً تالسالم ،عبد تلمحسن محمد تلعثمثن ، تلندوة تلفقهٌة تلعثشرة لمجمع تلفقه تالسالمٌة فً ( تلوقؾ أحد تلصٌػ 1)

 (38.)ص2001، 1تلهند ،دتر تلكتج تلعلمٌة ، بٌروت ،ط
 –تث تلعربً : دتر إحٌثء تلتر،ق: محمد فإتد عبد تلبثقً،تحقٌمسلم بن تلحجثج أبو تلحسن تلقشٌري تلنٌسثبوري  ،(صحٌح مسلم 2)

 (1999/ 4)(2586،برقم ) بثج ترتحم تلمإمنٌن وتعثطفهم وتعثضدهم، بٌروت
 (18( سورة تلتوبة : تالٌة )3)
تقً تلدٌن أبو تلعبثس أحمد بن عبد تلحلٌم بن عبد تلسالم بن عبد هللا بن أبً  ،(تقتضثء تلصرتط تلمستقٌم لمخثلفة أصحثج تلجحٌم4)

، 7،طدتر عثلم تلكتج، بٌروت، لبنثن ،ق: نثصر عبد تلكرٌم تلعقل،تحقٌتلقثسم بن محمد تبن تٌمٌة تلحرتنً تلحنبلً تلدمشقً 

 (354/ 2) م1999 -هـ 1419
 (181)صدتر تلنهضة تلعربٌة تلقثهرة ،د،ط ،د.ت ٌن ،( تالوقثؾ وتلحٌثة تالجتمثعٌة فً مصر ،محمد تم5)
 تلهالل تالحمر تالمثرتتً ،تقرٌر : موقع ( 6)

http://www.emiratesrc.ae/news_details.aspx?p_news_id=1172 
 ،جرٌدة تلزمثن ، (تلوقؾ تلسنً ٌنشا مسثجد فً مخٌمثت تلنثزحٌن7)

http://www.azzaman.com/?p=141342 
 (158)ص 2004ودوره فً تلمجتمع تالسالمً تلمعثصر ، سلٌم منصور  ، مإسسة تلرسثلة ،(تلوقؾ 8)
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ْعلَُمونَ  ٌَ  ﴾اَل 
(1)

سالم فً تنشبة أبنثبه على عقٌدته " فثلتعلٌم تلدٌنً ٌعمل على تحقٌق هدؾ تإل

نسثن بعقٌدة تلؽثٌة تلتً رسمهث لهم وٌزود تإل لىً بفطرهم إومبثدبه وقٌمه ومثله وفً تلتسثم
تلكون تلذي ٌعٌش فٌه وٌبصره بؽثٌته ومصٌره فً هذه تلحٌثة وهدفه فٌهث  تسثعده على فهم

"
(2)

  . 
تلمإسسثت نحرتؾ دتخل مخٌمثت تلالجبٌن : فقد كثنت توجه تلعدٌد من تجفٌؾ منثبع تإل .4

تثبع لدتر تلفتوى بعكثر وقؾ طٌبة تلٌتثم ومن ذلك قٌثم سر تألرتمل وتأللرعثٌة أُ  تلوقفٌة
بمث ودعمهث  وكفثلتهث أسر تألٌتثم وتألرتمل إٌوتءبمشروع  تالسالمٌة بلبنثندتبرة تألوقثؾ 

خطبثء تلمسثجد على ومن جهة أخرى تؤكٌد ،(3)تحتثجه من رعثٌة ؼذتبٌة وصحٌة وتعلٌمٌة
تلدتعٌة تلسعودي نحرتؾ ومن ذلك تحذٌر ة تلالجبٌن تلسورٌٌن من مخثطر تإلضرورة توعٌ

فً خطبة صالة تلجمعة بجثمع تإلمثم محمد بن  ودةفضٌلة تلشٌخ تلدكتور سلمثن تلع
قد ٌصبحون وقودتً للجهل وتلجرٌمة وتلتطّرؾ  -أي تلالجبٌن  –عبدتلوهثج، من أن هإالء 

ء وتلتعلٌم وتلعالج وؼٌرهث من ن توفٌر تلؽذتكمث أ (4)لم ٌإخذ بؤٌدٌهم. توتلؽلو وتالنحرتؾ إذ
على منع ترتكثج تلجرتبم رٌمة عملت مور تلتً تجعل تلالجا تلسوري  ٌعٌش حٌثة كتأل

دتخل مخٌمثت تلالجبٌن سثعد على وتللجوء إلى تلرذٌلة وتلفسثد ،فتوتجد تلمإسسة تلوقفٌة 
وتلفسثد ، وقلل  جعلهم أكثر وبثمثً وتنسجثمثً وتستقرتر ، ممث أضعؾ بوتدر تالنحرتؾ

 عتدتءتت .تلجرتبم وتال
 ثانٌا : الحفاظ على القٌم السلوكٌة فً المجال االقتصادي 

دور فً عملٌة  للمإسسثت تلوقفٌةدتخل مخٌمثت تلالجبٌن : توفٌر تلخدمثت تإلنسثنٌة  .1
دتخل مخٌمثت تلالجبٌن ، وتزوٌدهث بمث تحتثج من مرتفق  توفٌر تلخدمثت تإلنسثنٌة
وتوزٌع مسثعدتت ؼذتبٌة  تإلٌوتء توفٌر مستلزمثت ،وخثصة خدمٌة وصحٌة وتعلٌمٌة

فً تلتخفٌؾ ثر تلوتضح ممث كثن له تأل ، وؼٌر ذلك ،ومستلزمثت صحٌةدوتت منزلٌة وأ
تعبٌد فً عملٌة  سثهمت تلمإسسثت تلوقفٌةلى ذلك فقد من معثنثة تلالجبٌن بثالضثفة إ

ردم تلمستنقعثت تلمثبٌة فً مخٌمثت تلنثزحٌنو (5)بثرحفر تَتلطرق و
تألعمثل وهذه  .(6)

تخفٌؾ تلظروؾ تلمعٌشٌة وتالقتصثدٌة لدى تالجا تلسوري سثعد على ٌمهمثً  د عثمالً عّ تُ 
. 

تلمسثعدتت تلمثلٌة لالجبٌن تلسورٌن : ٌتم تنفثق جزء من موترد تلوقؾ كمسثعدتت مثلٌة  .2
نقدٌة على تلالجبٌن تلسورٌٌن من أجل توفٌر تلؽذتء وتلسكن وتلمالبس ، وبقٌة تلحثجثت 

                                                           

 (30(سورة تلروم: تالٌة ) 1)
 (290م )ص1984مصر  –( تالتجثهثت تلحدٌثة فً تعلٌم تللؽة تلعربٌة وتلتربٌة تلدٌنٌة ،محمود رشدي خثطر ،تلقثهرة 2)
 وقؾ طٌبة ،(3)

https://www.facebook.com/waqftaibah 
 موقع تلرتبة ،تلدوحة :( 4)

http://www.raya.com/news/pages/ca46e411-  

 وقؾ طٌبة ، (5)

https://www.facebook.com/waqftaibah 

 تلتركمثنً ،حوتر مع ربٌس تلوقؾ تلسنً فً تلعرتق ، تلمنبر ( 6)

http://turkmentribune.com/Article-7/A4637.htm 

https://www.facebook.com/waqftaibah
https://www.facebook.com/waqftaibah
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دٌوتن تلوقؾ تلسنً بتوزٌع منحة مثلٌة تالستهالكٌة ، ومن ذلك على سبٌل تلمثثل : قٌثم 
ومن ذلك أٌضث : (1) على تلعوتبل تلسورٌة تلالجبة فً مدٌنة تلقثبم تقصى ؼربً تالنبثر.

ٌجثر تلسكن إدفع ( أسرة سورٌة الجبة فً لبنثن وتشمل تلكفثلة 500كفثلة وقؾ طٌبة )

سرة ( لكل فرد من تألٓٔ( لألم و)ٓ٘ج )( دوالر لألٓ٘شهري)مصروؾ و ،لمدة سنة
.(2) 

تلوقؾ  موترد بعض تخصٌصتإلنفثق تالستهالكً على تلالجبٌن تلسورٌٌن : وذلك ب  .3
نفثق ل هذت كثن له تالثر تلوتضح فً تإل، ك توفٌر تلؽذتء وتلمالبس وتألؼطٌةعلى 

ومن لكون تلمنتفعٌن به هم فً تلؽثلج من ذوي تلحثجة من تلالجبٌن . تالستهالكً ، نظرتً 
موتد عٌنٌة محملّة بتسلٌم أوقثؾ صثلح عبدتلعزٌز تلرتجحً ذلك على سبٌل تلمثثل : قٌثم 

 16شثحنة كبٌرة، تحتوي على سالل ؼذتبٌة وبطثنٌثت، وتتكون كل سلة من  17فً 

 (3)صص لكل أسرة سلة متكثملة.صنفثً معبؤة فً كرتتٌن ُمعّدة للتوزٌع، لتخ
توفٌر تلكرفثنثت للسكن نفثق على وهو تإلنفثق تلخدمثتً على تلالجبٌن تلسورٌٌن : تإل .4

ومن ذلك على سبٌل  وؼٌر ذلك من تلمرتفق تلخدمٌة .وتلمرتكز تلصحٌة   بنثء تلمدترسو
وتعدتد  تخصص مدرسًة للطالج تلسورٌٌنبهٌبة تألوقثؾ تلدٌنٌة تلتركٌة قرتر  تلمثثل :

كرفثن لالجبٌن 500ومن ذلك أٌضثً : توجه وقؾ طٌبة لشرتء  ،(4)مشروع تعلٌمً لهم 

 .(5)تلسورٌٌن فً لبنثن 
 تلتقلٌل من مشكلة تلبطثلة وتلحد من تلفقر دتخل مخٌمثت تلالجبٌن : .5

ت تلوقفٌة بمختلؾ سثسٌة لدى تلالجبٌن تلسورٌٌن ، وتلمإسسثقثت تألتعتبر تلبطثلة من تلمعو

ن فً كثرة ٌتلسورٌ مشثرٌعهث تسعى إلى تلحد منهث ، وتتجسد آثثر تلبطثلة لدى تلالجبٌن

ثطلون عن تلعمل ، وفً تلمشثكل تلمتسولٌن ، وفً تلمعثنثة تلشدٌدة تلتً ٌعٌشهث تلع

رٌٌن من موترد بشرٌة ٌجج منٌة ،وفً تحوٌل تلالجبٌن تلسوتإلجتمثعٌة وتلسٌثسٌة وتأل

لدولة تلعملٌة تإلنتثجٌة تلى مجرد أعدتد تشكل عببثً ثقٌالً على تعلٌهث تؤدٌة دورهث فً 

رز دور بتلمزٌد من تلتخلؾ وتلترتجع ، وٌ ثت تلمضٌفة تلمضٌفة وتضفً على تلمجتمع

 فً معثلجة هذه تلمشكلة من خالل :  تلمإسسة تلوقفٌة

 مثلٌة نقدٌةمسثعدتت  تلمإسسثت تلوقفٌة منتقدمه تلمعثلجة تلمبثشرة : وذلك من خالل مث  -
لالجبٌن تلسورٌٌن ،وال شك أن هذه تلمسثعدتت تلمثلٌة قد تسهم بشكل أو تخر فً تقلٌل نسبة 

                                                           

 تلوكثلة تلوطنٌة تلعرتقٌة لالنبثء ، ( 1)

http://ninanews.com/News_Details.aspx?hSyFupILg%252fsiym6Tdvjsow%253d%253d 
 وقؾ طٌبة ، (2)

https://www.facebook.com/waqftaibah 

 ، 16279تلعدد  -م 2013ٌنثٌر 18 -هـ  1434ربٌع تألول  6لجمعةصحٌفة تلرٌثض ، ت( 3)

http://www.alriyadh.com/802663 
 ، تلجمعة 2013دٌسمبر  20، 16:59أخبثر تركٌث أخبثر تلعثلم ، ( 4)

http://www.akhbaralaalam.net/?aType=haber&ArticleID=68150 

 وقؾ طٌبة ، (5)

https://www.facebook.com/waqftaibah 

https://www.facebook.com/waqftaibah
https://www.facebook.com/waqftaibah
https://www.facebook.com/waqftaibah
https://www.facebook.com/waqftaibah
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 تلبطثلة بٌن تلالجبٌن تلسورٌٌن .
فً تحسٌن نوعٌة قوة تلعمل  تسهم تلمإسسثت تلوقفٌة حٌث  -تلمعثلجة ؼٌر تلمبثشرة : -

ودعم مشثرٌع صؽٌرة لالجبٌن  عمل لهم من خالل تقدٌموفره من فرص لدى تلالجبٌن لمث ت
كتفثء تلذتتً من تلعنثصر تلتً تٌّسر تحقٌق تأل عنصرتً ،تذ ٌشكل تموٌل تلمشثرٌع تلصؽٌرة 

 لدى تلالجبٌن وتعزز سبل كسج تلرزق تلمستدتمة.
كون ن تلالجبٌن تلسورٌٌن : ٌمكن للمإسسثت تلوقفٌة أن تقرتض تلمحتثجٌن وتلفقرتء مإ .6

كمورد دتبم ، ومن خالل  ثقروض وذلك من خالل طبٌعتهمصدرتً من مصثدر تموٌل تل
نتثجً ، بؽرض وقفهث لصثلح تو قطعة أرض أو مبنى أو أي عنصر إتقدٌم تلوتقؾ عقثرتً 

تلمحتثجٌن وتلفقرتء من تلالجبٌن تلسورٌٌن ، لٌقدم من رٌعهث قروضثً تلى هإالء 
تصثدٌة ، وقد ٌستخدم تلمحتثجٌن ، لتؽطٌة حثجثت تستهالكٌة وتنتثجٌة وتجتمثعٌة وتق

قرتض صؽثر تلمزترعٌن فً تلمجثل وقؾ بؤن ٌخصص جزء من رٌع تلوقؾ إلتل
بدالً من أن ٌكونوت من متلقً تإلعثنثت وتلمسثعدتت ، وكذلك  تلزرتعً لٌكونوت منتجٌن

تخدم تلقرض لتفرٌج كربثت تلنثس سقرتض صؽثر تلحرفٌٌن وصؽثر تلتجثر ، وقد ٌإل
وسثبل تلحٌثة لدٌهم وقضثء مصثلحهم وتٌسٌر 

(1)
. 

 جتماعً  : فً المجال اإل ثالثا: الحفاظ على القٌم السلوكٌة

ؽٌٌر قوم على " عملٌثت تتعتبر تلمإسسة تلوقفٌة أحد عنثصر تلتنمٌة تإلجتمثعٌة ، فهً ت

جتمثعٌة لألفرتد ً ووظثبفه بؽرض إشبثع تلحثجثت تإلجتمثعتجتمثعً تركز على تلبنثء تإل

وتقدٌم تلخدمثت تلمنثسبة لهم فً جوتنج تلتعلٌم وتلصحة وتالسكثن وتلتدرٌج تلمهنً وتنمٌة 

تلمجتمعثت تلمحلٌة ، بحٌث تنفذ من خالل توحٌد تلجهود تالهلٌة وتلحكومٌة " 
(2)

. 

مثعٌة جتتلمإسسثت تلوقفٌة  من تلنثحٌة تإلث ثٌث تلالجبٌن تلسورٌٌن تلتً عثلجتهبرز قضأمث أ

 فهً :

مع تلصدقثت وتلنفقثت تلمقدمة لالجبٌن  تلتكثفل تالجتمثعً : تشترك تلمإسسثت تلوقفٌة .1
لتكثفل تإلجتمثعً هو تلمجثل " تلمتروك جتمثعً ، فثورٌٌن فً تحقٌق عملٌة تلتكثفل تإلتلس

خوتهم ، وكثن على قدر طثقته فً سبٌل مجتمعهم وأموتلهم ، كل لألفرتد وجهودهم وأ
فرتد مجثالً ٌبذلون فٌه كل تألمر كله للدولة ، بل ترك لألحرٌصثً كل تلحرص أال ٌ تالسالم

أموتلهم وٌسثهمون فً حمثٌة مجتمعهم "
(3) 

نوعٌه : تلوقؾ ب جتمثعً من خاللفً تحقٌق تلتكثفل تإل وٌتجسد دور تلمإسسة تلوقفٌة

م تلالجبٌن ة الخوتهتلخٌري وتلذري ، تللذٌن كثن لهمث قصج تلسبق بمد ٌد تلعون وتلمسثعد

، ولم ٌقتصر مجثل رتمل، تألٌتثم، تلمرضى، تألتلسورٌٌن على أنوتعهم: تلمحتثج، تلعجزة

                                                           

م 1،1996( تلقرض كؤدتة للتموٌل فً تلشرٌعة تالسالمٌة ،محمد تلشحثت تلجندي ،تلمعهد تلعثلمً للفكر تالسالمً ،تلقثهرة ،ط1)

 (168،)ص
 (41،)ص2000، 1تلوقؾ فً تلعمل تالهلً وتلتنمٌة تالجتمثعٌة ، فإتد عبد هللا تلعمر ،تالمثنة تلعثمة لالوقثؾ ،تلكوٌت ،ط( إسهثم 2)
 (141م )ص1992( حق تلفقرتء تلمسلمٌن فً ثروتت تألمة تلمسلمة ، عطٌة عبد تلوتحد ، دتر تلنهظة تلعربٌة ، تلقثهرة ، 3)



 تركيب-م، جبهعة أديبهبى14/5/2016-13 األحببث العلوية احملكوة املشبركة يف املؤمتر العلوي الدويل األول: الالجئوى السوريوى بني الواقع واملأهول

900 

تقوٌة تلروتبط ودبً وتلمعنوي ثنج تأللى تلجتلجثنج تلمثدي فحسج ، بل تعدته إ تلتكثفل على

 تلدٌنٌة وتالنسثنٌة وتلمجتمعٌة 

 تلرعثٌة تالجتمثعٌة لالجبٌن تلسورٌٌن .   .2
رتمل وتلمعثقٌن ٌتثم وتألقدمه لدفع تلضرر عن تلضعفثء ورعثٌة تألتبمث  تلمإسسة تلوقفٌة

من توفٌر هذه تلكفثٌة له ولمن ٌعول ٌن ، وكفثلة من ٌعجز بصفة مإقته أو عثرضه ووتلمسن

. ومن ، وٌحد من سلبٌثتهث تلسورٌن ٌقلل من أثر تلظروؾ تالستثنثبٌة تلتً ٌمر بهث تلالجبٌن 

 ذلك :

هتمثم تلبثلػ من نثحٌة تربٌته ومعثملته وضمثن م : أهتم تالسالم بشثن تلٌتٌم تألٌتثرعثٌة تأل -

وٌإدي مث له ومث ،فً تلمجتمع ٌنهض بوتجبثته وٌقوم بمسإلٌثته  معٌشته حتى ٌنشؤ عضوتً 

نبل معنى أو ،علٌه على أحسن وجه
(1)

. 

ن : ومن عظمة تلشرٌعة تلسمحثء تزوٌج تلشبثج وتلفتٌثت دتخل مخٌمثت تلالجبٌن تلسورٌٌ -

دتلة تلشثملة فهً تتلمس تنهث كفلت لجمٌع من ٌنضوي تحت لوتبهث تلحٌثة تلكرٌمة وتلع

 دخثل تلطمثبنٌنة وتالستقرتر للقلوج .حثجثت تألفرتد فتسدهث وتسعى جثهدة إل

ة كل ضمثنثت ومقومثت تلحٌثة تلكرٌمة تلمستقرة لقد قدمت تلشرٌعة تإلسالمٌة للمرأ

رصت كل تلحرص على صون كرتمتهث من خالل محثربة فقرهث وتلمس حثجتهث وسدهث فح

 عبر أعمثل تجتمثعٌة لتؤخذ دورهث فً تلبنثء تلحضثري لألمة كعنصر فثعل ومإثر فٌه .

:  جعل تلتشرٌع تالسالمً من ضمن رتمل وتلمطلقثت دتخل مخٌمثت تلالجبٌن رعثٌة تأل -

جتمثعٌة بتوفٌر تلعٌش تلكرٌم لهث وتحثطتهث بثلعطؾ حة تإلثته تلمحثفظة على هذه تلشرٌولوٌأ

وتلرعثٌة ، قثل تلرسول صلى هللا علٌه وسلم )) تلسثعً على تألرملة وتلمسكٌن كثلمجثهد 

فً سبٌل هللا أو كثلذي ٌصوم تلنهثر وٌقوم تللٌل ((
(2)

ث من هذت تلتوجٌه تلنبوي ، وتنطالق

ة هذه تلفبة فً تلمجتمع لموتصلة دورهث فً ٌجثد وسثبل لرعثٌأخذت تألمة تعمل على إ

كثن ٌقول : )) لبن سلمنً هللا ألدعن أرتمل رضً هللا عنه تلحٌثة  فهذت عمر بن تلخطثج 

أهل تلعرتق ال ٌحتجن تلى رجل بعدي أبدتً (( 
(3)

 

 ٌن .ٌمعثلجة تلمشثكل تالجتمثعٌة لالجبٌن تلسور .3
جتمثعٌة تلتً ٌتعرض تلعدٌد من تألزمثت تإلتلحكومثت فً معثلجة ٌمكن للوقؾ تن ٌشثرك 

 : على سبٌل تلمثثللهث تلالجبون تلسورٌون وٌوفر لهث تلحلول ومنهث 

                                                           

 (61م )ص1983ه 5،1403مصر دتر تلسالم ،ط –،عبد هلل نثصح علوتن ،تلقثهرة ( تلتكثفل تالجتمثعً فً تالسالم 1)
دتر طوق  ،ق: محمد زهٌر بن نثصر تلنثصر،تحقٌمحمد بن إسمثعٌل أبو عبدهللا تلبخثري تلجعفً (صحٌح تلبخثري ،2)

 (.9/ 8( )6006كتثج تالدج ،بثج تلسثعً على تالرملة ، برقم )، هـ1422تلطبعة: تألولى، ،تلنجثة
 (59ه )ص1347لبنثن ، دتر تلمعرفة ،  –( تلخرتج ، ٌحٌى تبن تدم تلقرشً ، بٌروت 3)
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 جتمثعٌة لدى تلالجبٌن .تخفٌض مشكلة تلفوترق تإل -

فً توزٌع تلمسثعدتت على طبقثت تجتمثعٌة معٌنة من  من خالل تسهثم تلمإسسة تلوقفٌة

، فثلفقرتء وتلمسثكٌن من خالل ثتهم وتمنعهم من تلتسول جتلالجبٌن ، تسثعدهم فً سد حث

ترتفع مستوٌثت معٌشتهم  لكثٌر من متطلبثتهم من خالل تلمإسسة تلوقفٌةرعثٌتهم وتؤمٌن ت

حثجثت  تلطبقثت ، وخثصة عندمث تسعى تلمإسسة تلوقفٌة فًتدرٌجٌثً ، وتتقثرج تلفجوة بٌن 

 م .وفر فرص عمل شرٌفة لهمل ،وتتلعثجزٌن عن تلع

خل مٌة دتمخٌمثت تللجوء : ٌعتبر تنتشثر تألمٌة دتخل تلمشثركة فً تلقضثء على تأل -

رقً برز تلمشثكل تالجتمثعٌة ، فثنتشثر تلتعلٌم دلٌل على مخٌمثت تلالجبٌن تلسورٌٌن من أ

ثلتثلً إسهثم مٌة دلٌل على تفثقم تلجهل وتلتخلؾ ، وبتلشعوج وتطورهث ، وتنتشثر تأل

فً تعلٌم تلكبثر ممن حرموت من فرصة تلتعلٌم ،وتوفٌر تلكوتدر تلتعلٌمٌة  فٌةتلمإسسثت تلوق

مٌة ترتبط تألوكثفة مستلزمثت تلعملٌة تلتعلٌمٌة ٌخفؾ من معثنثة تلالجبٌن سٌمث "أن 

نتثج ، وعد تلقدرة على تستخدم ل تجتمثعٌة وتقتصثدٌة مثل ضعؾ تإلبؤمرتض ومشثك

عتقثد بثلسحر عرتؾ تلبثلٌة تلتً تتضمن تإلقثلٌد وتألتلطرق تلتكنولوجٌة ، وتلتعلق بثلت

وتلشعوذة "
(1)

 

ل تلمسثعدة فً تلمشثركة فً تلقضثء على تلفقر دتخل مخٌمثت تلالجبٌن : وذلك من خال -

رتمل وتلمعوقٌن ، عبر تقدٌم توفٌر تلحثجثت تألسثسٌة للفقرتء وتلمسثكٌن وتألٌتثم وتأل

علٌمً وتلمعثشً . وتوفٌر بعض مث فقدوه تو لم ٌنثلوه ٌبثت ورفع مستوتهم تلصحً وتلتتلطّ 

 من رعثٌة .

ن تلفقرتء وتلمسثكٌن من تلالجبٌن تلسورٌٌن ممن هم خثرج هذه تلمخٌمثت كثنوت كمث أ

حٌثن ، مث ٌقٌهم ثٌث وهً مإسسثت وقفٌة فً أكثر تألٌجدون فً تلمسثجد وتلجمعٌثت وتلتك

قد أوجدتهث تلمإسسثت تلوقفٌة مرتكز تلوقفٌة من تلجوع وتلعري ، وكثٌر من تلمسثجد وتل

طعثم تلفقرتء كمث هو معمول به منذ زمن فً لتقوم بدورهث تإلجتمثعً فً مجثل إٌوتء وإ

ٌُقدم من  مسجد تلشٌخ عبد تلقثدر تلكٌالنً فً بؽدتد تمون من تلموقوفثت علٌه ومن بعض مث 

موتد ؼذتبٌة لذلك 
(2)

 نثتن نحو ثم ظمة تلهجرة تلدولٌةعلنت منوهكذت بقٌة تلمسثجد حٌث أ 

 .(3)شمثل تلعرتق مبة الجا ٌعٌشون فً مسثجد

 فً المجال الصحً رابعا : الحفاظ على القٌم السلوكٌة

                                                           

 (346-342م )1998، 2( تالقتصثد تلسٌثسً وقضثٌث تلعثلم تلثثلث ، تحمد تمٌن بٌضون ،بٌسثن ، بٌروت ط1)
 (176م )ص2000،سنة 1ٌة ،ط( تلوقؾ وتثره فً تلتنمٌة ، تلشٌخ عبد تلملك تلسعدي ،بؽدتد ، تلعرتق ،تلدتر تلوطن2)
  ، تذتعة تلعرتق تلحر،(تزتٌد تعدتد تلالجبٌن تلسورٌٌن فً شمثل تلعرتق3)

http://www.iraqhurr.org/a/24611769.html 
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 تعد تلرعثٌة تلصحٌة لألفرتد أحد تالأكثن تألسثسٌة لإلنسثن ، ولذت لم تؽفل تلمإسسثت تلوقفٌة 

ٌجد هذت تلجثنج ، بل أولته عنثٌة فثبقة ، وتلمتتبع لتثرٌخ تلطج وتلمستشفٌثت فً تالسالم 

سالمً من جهة ، ع نظثقهث وتنتشثرهث فً تلعثلم تإلوقثؾ وتتسثتالزمثً شبه تثم بٌن تطور تأل

ٌكثد خرى بحٌث تلرعثٌة تلصحٌة لالفرتد من جهة أ وبٌن تقدم تلطج وتلتوسع فً مجثل

نفثق على تلمستشفٌثت كون هو تلمصدر تألول تلوحٌد فً كثٌر من تألحٌثن لإلتلوقؾ تن ٌ

لوقثٌة وتلنقثهة ، كمث تنه تلعثمة وتلمتخصصة وعلى تلمعثهد وتلمدرتس تلطبٌة ، وعلى دور ت

، وٌذهج عدد من تلمفكرٌن تلى أن وقثؾ مدن طبٌة متكثملة تمول من رٌع تأل حٌثنثً توجد أ

ر تلذي حدث فً تلعلوم تلطبٌة وتلعلوم تلمرتبطة بهث كثلصٌدلة زدهثتلتقدم تلعلمً وتإل

سالموتلكٌمٌثء كثن ثمرة من ثمرتت تلوقؾ فً تإل
(1)

. 

مإسسة وقد كثن للمإسسثت تلوقفٌة دور بثرز فً هذت تلمجثل فعلى سبٌل تلمثثل :  قثمت 

وتلذي ٌعتبر من  -مثرتتًلمستشفى تلمٌدتنً تإلبإنشثء ت تألوقثؾ وشإون تلقصر فً دبً

أكبر تلمستشفٌثت تلعثملة فً مجثل تقدٌم تلخدمثت تلصحٌة للمرضى تلسورٌٌن فً تلمملكة 

بثإلضثفة تلى تلعٌثدتت تلطبٌة فً تلمخٌم وتلتً تقدم فً مجموعهث خدمثت صحٌة تألردنٌة 

سوتء من تلالجبٌن تلسورٌٌن أو من تلموتطنٌن  مرٌض ٌومٌثً  1000وعالجٌة لنحو 

 (2)تلمحلٌٌن.

 فً المجال التعلٌمً والتثقٌفً :  خامسا : الحفاظ على القٌم السلوكٌة

سالمٌة ، وذلك بتشٌٌد صروح تلعلم ٌم فً تلدول تإلدور كبٌر فً نشر تلتعلكثن للوقؾ 

، ؾ تلمنثسبة للفقهثء وتلعلمثء وتألدبثء فً محرتج تلتؤلٌؾ وتلنشروتلثقثفة ،وتؤمٌن تلظرو

وتلفقهً وتالدبً  وتلتحقٌق تلعلمً
(3)

 

وقثؾ تلعنصر تلربٌسً فً تلنظثم تلتعلٌمً بمرتحله تلمختلفة ، وكثن له دور وكذلك تعتبر تأل

 نشثء تلمكتبثت وتوفٌر تلكتج ونشر تلتعلٌم .ر فً تموٌل تلكتثتٌج وتلمعثهد وإكبٌ

ن تألوقثؾ وقد أسهمت تلمإسسة تلوقفٌة فً تؤمٌن تلتعلٌم لالجبٌن تلسورٌٌن ومن ذلك : تعثو

، حٌث أطلقت مشروع "فثقدي تلتعلٌم"، وهو بحسج تلسورٌة مإسسة علمتلتركٌة مع  

تلجمعٌة أحد أهم تلمشثرٌع تلتً تعمل علٌهث هٌبة علم فً تلوقت تلحثلً ضمن تركٌث حٌث 

تسعى من خالله إلى تؤمٌن مرتكز تعلٌمٌة بثلتعثون مع تألوقثؾ تلتركٌة توفر من خاللهث 

                                                           

 2001( تلوقؾ وتلتنمٌة تالقتصثدٌة ،عبد هللا تلبثحوث ،مإتمر تالوقثؾ تالول فً تلمملكة تلعربٌة تلسعودٌة ،جثمعة تم تلقرى ،1)

 (156)ص
، وكثلة تنبثء (أمٌن مإسسة تألوقثؾ وشإون تلقصر فً دبً ٌطلع على جهود تإلمثرتت إلؼثثة تلالجبٌن تلسورٌٌن فً تألردن2)

 تالمثرتت

http://www.wam.ae/ar/news/emirates-arab/1395242676371.html 
 (179م )ص2001،  1، ط( تلوقؾ فً تلشرٌعة تالسالمٌة وتثره فً تنمٌة تلمجٌتمع ، محمد تلصثلح 3)
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ومن ذلك سعً  (1).تعلٌملألطفثل تلذٌن شّردتهم رحى تلحرج وبثتوت بدون  فرصة تلتعلٌم

مع منظمة تلٌونسكو هدفه تعلٌم تلمرأة تلوقؾ تلسنً فً تلعرتق لطرح مشروع مشترك 

وتلطفل فً مخٌمثت تلنثزحٌن تلذٌن حرموت من تلمدترس فً ظل تألوضثع تلقثسٌة تلتً 

 . (2)ٌعثنونهث

 الخاتمة :

وبعد أن ألقٌنث تلضوء على دور تلمإسسثت تلوقفٌة فً تلحفثظ على تلقٌم تلسلوكٌة لدى 

 مقترحثت :تلتلتوصٌثت وأهم تلنتثبج وتلالجبٌن تلسورٌٌن نخلص إلى 

 أوال: النتائج .

وتحدة من أخطر تألزمثت تإلنسثنٌة تلتً ٌشهدهث تلعثلم منذ ُتعد مشكلة تلالجبٌن تلسورٌٌن  .1
 وتلعثلم تلخمسة ثلمٌة تلثثنٌة؛ إذ تجثوز عدد تلالجبٌن بدول تلجوتركوترث تلحرج تلع

 .مالٌٌن الجا 

ٌعثنً تلالجبون تلسورٌون من أوضثع تنسثنٌة صعبة ، وٌعٌشون فً مخٌمثت مزدحمة  .2
ولدى تلمجتمعثت تلمضٌفة ، وٌلعج عثمل تلجؽرتفٌة دورتً هثمثً فً تحدٌد وتختٌثر تلدولة 

فبٌنمث ٌتدفق أعدتد كبٌر من تلهجرة تلنثزحة من تلمنثطق تلشمثلٌة  تلتً ٌتم تلهجرة إلٌهث ،
وتلشرقٌة بسورٌث وتلمتجه إلى تركٌث وتلعرتق ، نجد أن جزءتً كبٌرتً من تلهجرتت تلمتدفقة 
على تألردن ولبنثن قد نزحت من تلمنثطق تلجنوبٌة وتلؽربٌة ، وبثلتثلً فإن تلعثمل 

 .سٌحدد تتجثهثت موجثت تلهجرة تلجدٌدةتألمنً فً تلك تلجؽرتفٌث هو تلذي 

سالمٌة مبنٌة فً أسثسهث على تلشرٌعة تإلسالمٌة ، لذلك تلسلوكٌة فً تلتربٌة تإلن تلقٌم إ .3
، ومن زمن لى جٌل، تتؽٌر من جٌل إت أحكثمثً نسبٌةٌُنظر إلٌهث على أنهث ثوتبت ، ولٌس

 لزمن .
تلتً ترٌد تلوصول إلٌهث ، تبؤهدتؾ تلقٌم تلسلوكٌة: تلمرتمً وتلؽثٌث تن تلمقصود .4

نمٌة تلكثبن ، فهً تقصد تربٌة تإلسالمٌة بثلشمول وتلتكثمل. فتتمٌز أهدتؾ تلتوتحقٌقهث
، حً وتلبعد تألخالق وتلبعد تلجسمً، تلبعد تلفكري وتلبعد تلروتلبشري بجمٌع أبعثده

ذلك فً وتصوغ لكل منهث أهدتفثً ؛ لتحقق بمجموعهث أهدتؾ تلرسثلة تالسالمٌة ، وٌتم 
 .توتزن وتتسثق ، وتحقق تلقٌم تلسلوكٌة أهدتؾ تلتربٌة تإلسالمٌة وؼثٌثتهث تلسثمٌة

لقٌم تلسلوكٌة، تلشمول وتلتكثمل، وتلثبثت، وتلتوسط وتلتوتزن إن من أهم خصثبص ت .5
 .وتلوتقعٌة

وحدتت ذتت طثبع خثص تقوم بإدترة تألموتل تلموقوفة فى  ُتعرؾ تلمإسسة تلوقفٌة بؤنهث  .6
أحكثم ومبثدئ تلشرٌعة تإلسالمٌة وحسج مث ورد بحجة تلوتقؾ من مقثصد بهدؾ ضوء 

 .تعظٌم تلمنثفع وتلخدمثت تلتى تعود على تألفرتد وتلمجتمعثت

                                                           

 ، موقع تلسورٌة نت . (من ٌنقذ أطفثل سورٌة من تلتسول وتلجهل؟1)

https://www.alsouria.net/content/ 
 دٌوتن تلوقؾ تلسنً ، تلعرتق ( 2)

http://sunniaffairs.gov.iq/ar/unesco-dr-alhmaim#more-16460 
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تتسم تلمإسسثت تلوقفٌة بمجموعة من تلخصثبص من أهمهمث تقدٌم خدمثت ومنثفع   .7
تلمختلفة تحقٌق تلربح خٌرٌة ) تجتمثعٌة أو تقتصثدٌة ...( وال تهدؾ من أدتء أنشطتهث 

ولكن تحقٌق تلتنمٌة تالجتمثعٌة وتالقتصثدٌة تلخٌرٌة ، وتن كثنت عند تستثمثرهث لألموتل 
 تسعى لتحقٌق أكبر عثبد )نمثء( ممكن لٌسثعدهث فى تحقٌق مقثصدهث .

شكلت تلمإسسة تلوقفٌة أحد تلعنثصر تألسثسٌة فً تلتكوٌن تلدٌنً وتألخالقً وتلتعلٌمً  .8
وتإلجتمثعً وتلصحً للمجتمع تإلسالمً . فقد أثبتت تلوقثبع تلتثرٌخٌة  وتالقتصثدي

دورهث دورهث ونشثطهث فً إمدتد هذت تلمجتمع وتحصٌنه . كمث وأثبتت تلوقثبع تلمعثصرة 
فً تخفٌؾ ومعثلجة أزمة تلالجبٌٌن تلسورٌٌن عبر تحقٌق تالحتٌثجثت تلبشرٌة ونشثطهث 

لٌم وتطبٌج وترفٌه وحق تلعمل وحرٌة تلتعبٌر كثفة من مؤكل وملبس ومسكن ونقل وتع
عن هذه تلشمولٌة بتؽطٌته ، فثن تلمإسسة تلوقفٌة قد عبرت وممثرسة تلشعثبر تلدٌنٌة

كون مرآة تعكس تلقٌم تلحضثرٌة وسد ثؽرتت مختلفة فً تلمجتمع ، لتوعة نتلنشثطثت تلمت
 فً تلمجتمع تلمسلم .

 ثانٌا : التوصٌات والمقترحات.

 مث من شؤنه دعم أزمة تلالجبٌن تلسورٌٌن ، وتلدعوة لهث من خالل تلمإتمرتت تخثذ كل إ
 وتلندوتت وتلمحثضرتت تلٌومٌة .

 ن فً مختلؾ زمة تلالجبٌن تلسورٌٌمسثندة ودعم أوقثؾ فً إدترة وتستثمثر أموتل تأل
 جتمثعٌة وتالقتصثدٌة .تلمٌثدٌن تلدٌنٌة وتألخالقٌة وتإل

  ٌخصصوت أكثر من خطبة فً تلعثم للتعرٌؾ بؤهمٌة تلقٌم تلطلج إلى خطبثء تلجمعة أن
 تلسلوكٌة وأثرهث على تلمجتمع .

 برتز بنشثطثت تلمإسسثت تلوقفٌة مع إذتعٌة للتعرٌؾ إقثمة تلبرتمج تلتلفزٌونٌة وتإل
 لمختلؾ تلجوتنج . ثوتؽطٌته ثسالمً لشمولهث فً تلدٌن تإلمٌزته

 فً تلتخفٌؾ من  تلمشثركة تلفثعلة تشجٌع تلمٌسورٌن وأصحثج رإوس تألموتل على
 قثمة تلمشثرٌع تلوقفٌة تلتً تمد هذه تلنشثطثت تلخٌرٌة بثلمثل .مشثكل تلالجبٌن وإ

 هم فً زٌثدة تلوعً وتلخبرة فً ي تلتً تسثقٌثم وقفٌثت للتنمٌة تلبشرٌة ، أ ضرورة
سثبل نتثج ، وتوفٌر تلمهن وتلتدرٌج على تلحرؾ .وتوفٌر تلعدٌد من تلعنثصر ووتإل

لهذت تلؽرض ،وقؾ لتعلٌم  نشثء وقفٌثتم من خالل وسثبل تعلٌمٌة عدٌدة وإتلتعل
 .حٌة ، لكً ٌمتلك تالنسثن تلمهنةطفثل ، تلتوعٌة تلص، تلتمرٌض ،تربٌة تألتلخٌثطة

 قائمة بالمراجع

 :الكرٌمن آبعد القر

مصر  –رشدي خثطر ،تلقثهرة تجثهثت تلحدٌثة فً تعلٌم تللؽة تلعربٌة وتلتربٌة تلدٌنٌة ،محمود تإل .1

 م1984

 م. 1999ه 1420، 5تألخالق تالسالمٌة وأسسهث ، عبد تلرحمن حبنكة تلمٌدتنً، دتر تلقلم ،دمشق،ط .2
تألخالق عند مسكوٌه وتبن تلقٌم دترسة مقثرنة ، عبد هللا محمد تلعمرو، رسثلة دكتورته، جثمعة تإلمثم  .3

 .ه   1415ض، قسم تلثقثفة تإلسالمٌة،محمد بن سعود تإلسالمٌة،كلٌة تلشرٌعة ،تلرٌث

 .ه1405تألخالق فً تإلسالم ،ٌعقوج تلملٌحً ،مإسسة تلثقثفة تلجثمعٌة ،تالسكندرٌة ، .4
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أسس تنظٌم وأدترة تلمإسسثت تلوقفٌة تلخٌرٌة ، د. حسٌن حسٌن شحثتة ، جثمعة تألزهر ،   .5
 )د.ط()د.ت(.

وقثؾ مثنة تلعثمة لألفإتد عبد هللا تلعمر ،تأل جتمثعٌة ،هلً وتلتنمٌة تإلإسهثم تلوقؾ فً تلعمل تأل  .6

 م.2000، 1،تلكوٌت ،ط
 .ه1422أصول تلتربٌة تإلسالمٌة ، سعٌد إسمثعٌل تلقثضً ،عثلم تلكتج .تلقثهرة  .7

 .م 1998، 2مٌن بٌضون ،بٌسثن ، بٌروت طأحمد أقتصثد تلسٌثسً وقضثٌث تلعثلم تلثثلث ، تإل .8
ق: ،تحقٌتقً تلدٌن أحمد بن عبد تلحلٌم تبن تٌمٌة  ،ج تلجحٌمتقتضثء تلصرتط تلمستقٌم لمخثلفة أصحث .9

 .م1999 -هـ 1419، 7،طدتر عثلم تلكتج، بٌروت، لبنثن ،نثصر عبد تلكرٌم تلعقل

تألهدتؾ تلتربوٌة فً إطثر تلنظرٌة تلتربوٌة فً تإلسالم ، محمود تلسٌد سلطثن ، دتر تلحسثم ،  .10

 ه1400تلقثهرة ، 

 .دتر تلنهضة تلعربٌة تلقثهرة ،د،ط ،د.تمٌن ،أعٌة فً مصر ،محمد جتمثوقثؾ وتلحٌثة تإلتأل .11
ه 1403، 5مصر دتر تلسالم ،ط –سالم ،عبد هلل نثصح علوتن ،تلقثهرة جتمثعً فً تإلتلتكثفل تإل .12

 .م1983

سثسً تلعلٌث ، عطٌة بن محمد أحمد تلصثلح خالقٌة لدى طالج مرحلة تلتعلٌم تألتنمٌة تلقٌم تأل .13
فً تألصول تإلسالمٌة للتربٌة ،جثمعة أم تلقرى .كلٌة تلتربٌة ،قسم تلتربٌة رسثلة دكتورته ،

 .ه1425تإلسالمٌة وتلمقثرنة 

عدتدٌة بدولة قطر ، وضحة سالمٌة لدى تلمٌذتت تلمرحلة تإلتنمٌة تلقٌم تلخثصة بمثدة تلتربٌة تإل .14

 .ه1409تلسوٌدي ،دتر تلثقثفة ،تلدوحة ،

 ،ق: محمد عوض مرعجٌق،تحألزهري تلهروي، أبو منصور محمد بن أحمد بن ت ،تهذٌج تللؽة  .15

 .م2001، 1،طبٌروت –دتر إحٌثء تلترتث تلعربً 

حق تلفقرتء تلمسلمٌن فً ثروتت تألمة تلمسلمة ، عطٌة عبد تلوتحد ، دتر تلنهظة تلعربٌة ،     .16

 .م 1992تلقثهرة ، 

 .ه1347 لبنثن ، دتر تلمعرفة ، –تلخرتج ، ٌحٌى تبن تدم تلقرشً ، بٌروت  .17

م ، وزترة تلهجرة وتلمهجرٌن ،تعدتد قسم 2014-2012دعم تلالجبٌن تلسورٌٌن فً تلعرتق عثم .18

 تإلعالم . )د.ت()د.ط( .
 -هـ  1427تلدلٌل تإلرشثدي لموتجهة تلسلوك تلعدوتنً لدى طلبة تلمدترس، عدنثن أحمد تلفسفوس،  .19

 .م2006
تلمرشد تلطالبً ـ مدٌر/ وكٌل تلمدرسة ... (، دلٌل تلتربوٌٌن لرعثٌة تلسلوك وتقوٌمه ) تلمعلم ـ  .20

 .م 2007هـ / 1428تلرٌثض ، ،تإلدترة تلعثمة للتوجٌه وتإلرشثد بوزترة تلتربٌة وتلتعلٌم 

خالقٌة فً نفوس تلنشا .بطً محمد تلفالحً ، جثبزة تلعوٌس دور تلتربٌة فً ؼرس تلقٌم تأل .21

سثبقة تلشبثج من أبنثء تالمثرتت.وزترة تلتربٌة م م1992للدرتسثت وتالبتكثر تلعلمً.تلدورة تلثثلثة 

 وتلتعلٌم
ق: محمد زهٌر بن نثصر ،تحقٌمحمد بن إسمثعٌل أبو عبدهللا تلبخثري تلجعفً صحٌح تلبخثري ، .22

 .هـ1422تلطبعة: تألولى، ،دتر طوق تلنجثة ،تلنثصر

: ،فإتد عبد تلبثقًق: محمد ،تحقٌمسلم بن تلحجثج أبو تلحسن تلقشٌري تلنٌسثبوري  ،صحٌح مسلم  .23
 .بٌروت –دتر إحٌثء تلترتث تلعربً 

حقٌق: مكتج تحقٌق ،تمجد تلدٌن أبو طثهر محمد بن ٌعقوج تلفٌروزآبثدى  ،تلقثموس تلمحٌط  .24
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مإسسة تلرسثلة للطبثعة وتلنشر  ،بإشرتؾ: محمد نعٌم تلعرقُسوسً،تلترتث فً مإسسة تلرسثلة

 .م 2005 -هـ  1426، 8،طلبنثن –وتلتوزٌع، بٌروت 

سالمٌة ،محمد تلشحثت تلجندي ،تلمعهد تلعثلمً للفكر تلقرض كؤدتة للتموٌل فً تلشرٌعة تإل  .25

 .م 1996، 1تالسالمً ،تلقثهرة ،ط
سالمٌة ، عبد تلوهثج عبد تلعزٌز تلشٌشثنً ، بحث مقدم تلقٌم تألخالقٌة فً ضوء تلثقثفة تلعربٌة وتإل .26

تالمن . دتر تلنشر بثلمركز تلعربً للدرتسثت تالمنٌة خالقٌة تلمرتبط بعمل رجل لندوة : تلقٌم تأل

 .ه1408

م خالقٌة لدى تلطفل فً مرحلة تلطفولة تلمبكرة وعالقتهث ببعض تلمتؽٌرتت تلخثصة بثألتلقٌم تأل .27
،بحث مقدم للحصول على تلمثجستٌر فً تلتربٌة .كلٌة تلتربٌة تلمتعلمة، تبتسثم محمد محمد أبو خوتت

 .م1995،جثمعة تالسكندرٌة 

درتسة  ،جتمثعًسرٌة تلنثجمة عن تلتؽٌر تإلخالقٌة لالطفثل وعالقتهث ببعض تلمتؽٌرتت تألتلقٌم تأل .28
رسثلة مثجستٌر ،كلٌة تلتربٌة للبنثت بثلقصٌم مٌدتنٌة بمنطقة تلقصٌم ،عوتطؾ تبرتهٌم تلصقري ، 

 ه1421،تقسم تلتربٌة وعلم تلنفس 

ر ، عبد تلمجٌد مسعود ، كتثج تألمة تلدوحة ، وزترة تلقٌم تإلسالمٌة تلتربوٌة وتلمجتمع تلمعثص .29

 .ه1419تألوقثؾ وتلشبون تإلسالمٌة 

محمد بن مكرم بن على، أبو تلفضل، جمثل تلدٌن تبن منظور تألنصثري تلروٌفعى  ،لسثن تلعرج  .30

 .هـ  1414 - 3،طبٌروت –دتر صثدر  ،تإلفرٌقى 

 –مؤسثة تلالجبٌن تلسورٌٌن ،حسٌن عبد تلمطلج تالسرج ، وزترة تلتجثرة وتلصنثعة تلمصرٌة  .31
 مصر )د.ت()د.ط(

تلمبثدئ وتلقٌم فً تلتربٌة تإلسالمٌة ، محمد جمٌل بن علً خٌثط ،جثمعة أم تلقرى ،معهد تلبحوث   .32

 ه .1416تلعلمٌة وتحٌثء تلترتث ،مكة تلمكرمة 
ق: ٌحق،تأبو تلقثسم تلحسٌن بن محمد تلمعروؾ بثلرتؼج تألصفهثنى ،تلمفردتت فً ؼرٌج تلقرآن .33

 هـ 1412 - 1،طدمشق بٌروت -دتر تلقلم، تلدتر تلشثمٌة  ،صفوتن عدنثن تلدتودي

ق: عبد تلسالم محمد ٌق،تحأحمد بن فثرس بن زكرٌثء تلقزوٌنً تلرتزي، أبو تلحسٌن ،مقثٌٌس تللؽة  .34

 م1979 -هـ 1399 ،دتر تلفكر ،هثرون

ن تلكرٌم وتلسنة تلشرٌفة ، مروتن تبرتهٌم آسالمٌة كمث تحددت فً تلقرنظومة تلقٌمٌة تإلتلم .35

 ه1416،مجلة درتسثت تصدر عن عمثدة تلبحث تلعلمً،تلجثمعة تألردنٌة ،تألردن ، تلقٌسً

مهثرتت إدترة تلسلوك تإلنسثنً ، متطلبثت تلتحدٌث تلمستمر للسلوك محمد عبد تلؽنً حسن ، مركز  .36

 .م 2004هـ / 1424. 2ألدتء وتلتنمٌة ، تلقثهرة طتطوٌر ت

تلنثزحون فً سورٌة وتلالجبون تلسورٌون فً )لبنثن ، تألردن ، تركٌث ،تلعرتق، مصر ( ،نثصر  .37
 .تلؽزتلً ،مركز دمشق للدرتسثت تلنظرٌة وتلحقوق تلمدنٌة)د.ت()د.ط(

صثلح بن عبد  :شرتؾ تلشٌخعدد من تلمختصٌن بإ ،نضرة تلنعٌم فً مكثرم أخالق تلرسول تلكرٌم   .38

 . 4ط دتر تلوسٌلة للنشر وتلتوزٌع، جدة ،هللا بن حمٌد 
سالم ،عبد تلمحسن محمد تلعثمثن ، تلندوة تلفقهٌة تلعثشرة تلوقؾ أحد تلصٌػ تلتنموٌة تلفثعلة فً تإل .39

 .2001، 1لمجمع تلفقه تالسالمٌة فً تلهند ،دتر تلكتج تلعلمٌة ، بٌروت ،ط

 م2001،  1تالسالمٌة وتثره فً تنمٌة تلمجٌتمع ، محمد تلصثلح ، طتلوقؾ فً تلشرٌعة  .40

،سنة 1ثره فً تلتنمٌة ، تلشٌخ عبد تلملك تلسعدي ،بؽدتد ، تلعرتق ،تلدتر تلوطنٌة ،طأتلوقؾ و  .41

 .م2000
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 ول فً تلمملكة تلعربٌة تلسعودٌة،وقثؾ تألتلوقؾ وتلتنمٌة تالقتصثدٌة ،عبد هللا تلبثحوث ،مإتمر تأل .42

 م.2001تم تلقرى ،جثمعة 

تلوقؾ ودوره فً تلتنمٌة تالجتمثعٌة ،د.سلٌم هثنً منصور ، بحث مقدم للمإتمر تلثثنً لألوقثؾ  .43
 .بثلمملكة تلعربٌة تلسعودٌة

 م.2004سالمً تلمعثصر ، سلٌم منصور  ، مإسسة تلرسثلة ،تلوقؾ ودوره فً تلمجتمع تإل  .44
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مكانيات تجويد حمولووء السوري إلى الجزائر و واقع المج  ا 
 الجزائر -جامعة عباس لغرور خنشمة  -الدكتورة ىادية يحياوي 

 مقدمة
يعيش العالـ اليكـ عمى كقع معضمة أمف إنساني طارئة كمستعصية الحؿ مفادىا تشرذـ     

جزء كبير مف المجتمع السكرم عبر مختمؼ أنحاء العالـ نتيجة قسكة التحكؿ الذم تعيشو 
الجزائر كبحكـ العبلقات التاريخية اإليجابية ك  سكريا كانييار المنظكمة األمنية داخميا،

تربطيا بالنظاـ السكرم عبر عقكد طكيمة مف الزمف شيدت تكافد أعداد كبيرة  كالمتكطدة التي
 لذيف تكاصؿ نزكحيـ إلييا باضطراد،كا الحربمف البلجئيف السكرييف الفاريف مف كيبلت 

استتر بصيغ أخرل تبتعد عف المرجعية ر المجكء لـ يكف كاضح  المعالـ ك غير أف منظك 
 الدكلية المنظمة لقضايا المجكء في استحقاؽ صفة البلجئ .القانكنية التي تضمنتيا الصككؾ 

إف التعاطي مع مسالة المجكء السكرم في الجزائر كمقصد أك كمعبر يبقى لصيؽ      
الكضع السياسي اإلقميمي الراىف كالمنطبع بتنامي التيديدات األمنية المستمرة كالذم فرض 

صيغتيا الكمية  مف جية، كمف جية أخرل إمبلءاتو في صياغة التفاعؿ األزمة السكرية في 
 صمبان  شكؿ غياب تشريعات كطنية محمية ناظمة لقضية المجكء في مثؿ ىذه الحاالت عائقان 

ليكذا فئات، في ىذا السياؽ تيدؼ ىذه الكرقة البحثية إلى  أماـ تكفير الحقكؽ المقررة دكليان 
 معالجة اإلشكاؿ التالي:

بلجئيف السكرييف في ظؿ غياب منظكمة تشريعية تعنى "كيؼ تفاعمت الجزائر مع قضية ال
 "؟ما ىي سبؿ تجكيد ك تفعيؿ ىذه التفاعؿ بشكؿ مممكسميميا، ك بتنظيـ المجكء عمى إق

 القسـ األكؿ: البنية القانكنية لمسألة المجكء بالجزائر
عرفت الجزائر مكجات عديدة مف البلجئيف عمى مدل زمف استقبلليا ك كانت أىـ منابع    

فريقيا السكداء ثـ سكريا، فكعيا منيا بضركرة كىا فمسطيف كالصحراء الغربية ك المجكء نح ا 
االستجابة ليذه القضية اإلنسانية انضمت الجزائر ألغمب اتفاقيات القانكف الدكلي التي تعنى 

 :كؽ اإلنساف كالتي نجمؿ أىميا فيبالقضايا اإلنسانية ك بحق
 مسألة المجكء انضماـ الجزائر لمصككؾ الدكلية في -1
 1949/1951اتفاقيات جنيؼ 
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قبيؿ الثكرة ثـ ك  1954أفريؿ  22صادقت عمييا الجزائر إباف فترة االحتبلؿ بتاريخ        
 63/74حيث صدر قانكف عدد  11963جكيمية  25ىي مستقمة حيث دخمت حير التطبيؽ 

كالذم يحدث الذم يضبط اإلجراءات الخاصة بكضع البلجئيف  1963يكليكز  28بتاريخ 
مكتبا بكزارة الخارجية يختص بحماية البلجئيف كعديمي الجنسية كما يحدد مشمكالتو كيحدث 

ىك فعؿ منطقي بالنظر لمرحمة االستعمار التي مرت ضا لجنة لمراجعة أحكاـ المكتب، ك أي
ر الكيبلت التي عاناىا المجتمع الجزائر مف نزكح ك لجكء إباف ىذه لفترة ك أشيبيا الجزائر ك 

 .1883قضية لجكء ىي لجكء األمير عبد القادر إلى سكريا ك كفاتو بدمشؽ سنة 
  1البرتكككؿ اإلضافي التفاقية  جنيؼ  

، ك قد دخؿ 1949أكت  12قد صدر في ية ضحايا النزاعات غير الدكلية ك يتضمف حما  
 . 19782ديسمبر  07حيز التنفيذ بالجزائر بتاريخ 

 جئيف في إفريقيا االتفاقية المنظمة ألكضاع البل 
 20اتفاقية صادرة عف منظمة الكحدة اإلفريقية كدخمت حيز التنفيذ في الجزائر بتاريخ    

 ، ك تعنى بشؤكف البلجئيف ضمف الحيز اإلقميمي اإلفريقي. 1974جكاف 
 التشريعات الكطنية  -2
  الدساتير 

زائر عمى الحؽ تماشيا مع اإلعبلف العالمي لحقكؽ لئلنساف، نصت أغمب دساتير الج    
ما يأتي: "يتمتع كؿ عمى  2016المعدؿ سنة  1996مف دستكر  67في المجكء فنجد المادة 

 أجنبي يككف كجكده فكؽ التراب الكطني قانكنيا بحماية شخصو كأمبلكو طبقا لمقانكف."
 القكانيف 

المتعمؽ بشركط دخكؿ  2008يكنيك  25المؤرخ في المؤرخ في  08/11القانكف رقـ  -
قامتيـ بيا كتنقميـ فييا ك تضمف كؿ التفاصيؿ المتعمقة  3األجانب إلى الجزائر كا 

 بكضعية األجانب سكاء استحقكا صفة البلجئ أك مقيـ.

                                                           
ستشارية لترقية حقوق اإلنسان اللجنة الوطنية اال ،الجزائر في مجال حقوق اإلنسانأىم الصكوك الدولية و الجهوية التي صادق  عليها  - 1

 .09.،ص 2014حمايتها، ،فيفريو 
 .08نفس المرجع السابق ص- 2
 .2008يوليو  2، الصادرة بتاريخ 36الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، الجريدة الرسمية، العدد - 3
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المتعمؽ  1981جكيمية  11المتعمؽ بتشغيؿ األجانب المؤرخ في  81/10القانكف رقـ  -
 بشركط تشغيؿ األجانب في الجزائر.

 المراسيـ 
المتعمؽ بانضماـ الجزائر  1989مام  16المؤرخ في  89/68المرسـك الرئاسي رقـ  -

الممحقيف باتفاقية جنيؼ المتعمؽ بحماية ضحايا النزاعات المسمحة إلى البركتككميف 
 19771الصادر سنة 

المتضمف إحداث المجنة  2008جكاف  04المؤرخ في  08/163المرسـك الرئاسي رقـ  -
 2مقانكف الدكلي اإلنسانيلالكطنية الجزائرية 

مف المفيد أف نشير ىنا إلى أف المشرع الجزائرم كضع ىذه النصكص لمحد مف         
اليجرة السرية نحك الجزائر السيما انطبلقا مف حدكدىا الجنكبية ك نتج عنيا مف تنامي 

 ظاىرة الجريمة المنظمة كتزكير العممة ك اإلرىاب ك التيريب.
 البلجئيف السكرييف في الجزائرالقسـ الثاني: كاقع 

مباشرة بعد تأـز الكضع األمني في سكريا تدفقت كتؿ بشرية كبيرة نحك الجزائر التي لـ       
تكف تفرض إجراءات تأشيرة عمى ىؤالء الكافديف، كيعطؼ ذلؾ عمى العبلقات الديبمكماسية 

لة حكؿ عدد البلجئيف المتناغمة بيف البمديف عبر التاريخ، كتباينت اإلحصائيات المتداك 
النازحيف نحك الجزائر كحكؿ كضعيتيـ كاكتسابيـ لصفة البلجئ ،حيث تذكر المفكضية 

بينما تذكر تصريحات  3الجئ سكرم بالجزائر 3000السامية لمشؤكف البلجئيف تسجيؿ 
المسؤكليف أرقاما تفكؽ بكثير ىذا العدد كبعد مسح  لجؿ التصريحات الرسمية استطعنا بناء 

 كؿ التالي:الجد
 تطور المجوء السوري بالجزائر 01جدوؿ رقـ 

 المصدر عدد البلجئيف السنة
2012 12.000 Source:Le matin de l'Algérie AFP,29.06.2012. 
تصريح لمناشط الحقكقي السكرم الدكتكر أبك الضاد سالـ السالـ  25.000 2013

                                                           
 .1989يوليو  2، الصادرة بتاريخ 20الديمقراطية الشعبية ، الجريدة الرسمية، العدد الجمهورية الجزائرية  -- 1
 .2008يوليو  2، الصادرة بتاريخ 29الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، الجريدة الرسمية، العدد  - 2
-http://www.unhcr المفوضية السامية لشؤون البلجئين بالجزائر على الموقع اإللكتروني:- 3

arabic.org/pages/4be7cc278b0.html 
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 2013.08.17لجريدة المقاـ بتاريخ 
2014 8000  /

15.000 
رحمة حيمكف، حكار مع ممثؿ الجالية السكرية بالجزائر، جريدة 

 2015.04.15المحكر،
2015 +35.000 Le Jeune indépendant La détresse des refugiés 

syriens  en Algérie, F sofiane;15.03.2015. 
 : مف إعداد الباحثة المصدر
تي طيمة الفترة ال مف الكاضح أف عدد البلجئيف السكرييف نحك الجزائر عرؼ تزايدان        

 طراد في اعتقادنا إلى سببيف:أعقبت األزمة، ك يعزل ىذا اال
كقد تكزع عدد البلجئيف الكافديف إلى الجزائر عمى  تقييميـ اإليجابي لمقصد الجزائرم، -1

ؿ أغمبيـ لقكانيف مككث األجانب في الجزائر تحص مختمؼ المناطؽ كالمدف ككفقان 
يـ مف العمؿ في ميف حفر اآلبار ما مكن1بطاقة تاجر أجنبيعمى بطاقة مقيـ أجنبي ك 

 النسيج النجارة .ك 
كؿ إلى القارة األكركبية اعتبار الجزائر نقطة مف مسار العبكر إلى دكؿ منافذ الدخ -2

مالطا كمنيا إلى الدكؿ إيطاليا ك  نحك ليبيا التي تمثؿ فرصة اليجرة السريةكتكنس ك 
  2األسكندنافية أك ألمانيا كىك ما أكدتو عديد المصادر اإلعبلمية

نتيجة األزمات  2011عمى الرغـ مف الظرؼ الحساس الذم عرفتو الجزائر منذ مطمع     
بمجرد  حمايتيـرت بالتكفؿ بالبلجئيف السكرييف ك األمنية التي تعيشيا دكؿ جكارىا إال أنيا باد

منظمات المجتمع نسيؽ مع المنظمات غير الحككمية ك بالت 2011كلكجيـ الجزائر صائفة 
 المدني، عف طرؽ اتخاذ جممة مف القرارات ك التدابير نرصدىا فيما يأتي:

استمرار استقباؿ األشقاء السكرييف دكف فرض تأشيرة، كذلؾ بمكجب العبلقات  -1
ممة بالمثؿ السائد في العبلقات الدكلية، غير أف الديبمكماسية بيف البمديف ك مبدأ المعا

ك فرض شيادة إيكاء  2014المعطى تغير لتراجع الجزائر مكقفيا بفرض التأشيرة سنة 

                                                           
 .11-08من القانون رقم  02المادة - 1
 عبد الجليل زيد المرىون، الجزيرة ن  على الرابط،اللجوء السوري في الجوار و العالم،-2

http://www.aljazeera.net/news/humanrights/2014/8/31 
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بغرض التضييؽ ك التشديد عمى الراغبيف في  1عمى الراغبيف في الدخكؿ إلى أراضييا
نتحمي صفة الدخكؿ إلى ألراضييا بغرض طمب المجكء ك منو تفكيت الفرصة عمى م

 البلجئيف مف التسمؿ كاختراؽ البمد قصد زعزعة استقراره.
مراكز أخرل ية كمركز سيدم فرج بالعاصمة ك تخصيص مراكز إيكاء لمعائبلت السكر   -2

 عبر الكطف.
الترخيص بتمدرس عادم لؤلطفاؿ السكرييف ضمف فصكؿ الدراسة النظامية بالمدارس  -3

خؿ ىذا في إطار عممية التضامف التمقائية يدك الجزائرية دكنما تعقيدات بيركقراطية 
 .  2لمشعب الجزائرم مع الشعب السكرم 

صدار   -4 التغاضي عف اإلقامة غير الشرعية لمسكرييف عمى األراضي الجزائرية كا 
تعميمات لؤلجيزة األمنية بعدـ تضييؽ الرقابة عمييـ بدافع اإلنسانية كفؽ التعميمات 

 .3رئيس الجميكرية التي أصدرىا
تترجـ ىذه اإلجراءات اإلرادة الجادة لمجزائر في التكفؿ بالبلجئيف السكرييف كفي نيتيا      

 في حمايتيـ، إال أف ىذا ال ينأل عف جممة مف العكامؿ التي شابت ىذا التكفؿ كجعمتو قاصران 
كال يناظر عمميات التكفؿ التي يعج بيا تاريخ الجزائر كقضية البلجئيف الصحراكييف 

في تصكير حماية  ينييف، كيعد ما يأتي ذكره مف العكامؿ في رأينا، األكثر تأثيران كالفمسط
 البلجئيف السكرييف في الجزائر بشكميا الحالي.

  الظرؼ اإلقميمي 
الجزائر دكلة إقميمية محكرية بامتياز فيي غير طرفية إزاء ما يحدث مف حراؾ إقميمي      

ؿ عسيرة امتدت تأثيراتيا إلى كؿ أنحاء قكم جعؿ الدكؿ العربية تعيش مخاضات تحك 
انتفاضة يناير بمصر، ما جعميا تطكؽ إقميميا عربية كانتفاضة الياسميف بتكنس ك المنطقة ال

كمجتمعاتيا ضد كؿ احتماالت انتقاؿ لمحراؾ إلييا عبر الكافديف األجانب مف حدكدىا أك مف 
 الدكؿ المتأزمة أمنيا عف طريؽ المجكء ك النزكح.    

                                                           
1-La position sur les  personnes réfugiées de Syrie، -EURO MED DROIT, , Juin 

2015,p 11.  
 بوتفليقة يرفض طرد البلجئين السوريين و األفارقة، على الموقع اإللكتروني : -2

 http://www.alarabiya.net/ar/north africa/algeria/2014/09/14. 
 نفس المرجع السابق - 3
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 مي التيديدات اإلرىابية تنا 
بالضبط شماؿ مالي اإلفريقي ك يشكؿ اإلنفبلت األمني الذم تشيده منطقة الساحؿ       

قكم كخير دليؿ عمى ك لؤلمف بالجزائر التي أضحت مستيدفة بشكؿ مباشر  صمبان  كليبيا ميددان 
في صحراء الجزائر مف قبؿ  20131ذلؾ اليجـك عمى القاعدة النفطية تيقنتكريف سنة 

، كىك ما دفع بالجزائر إلى صياغة جماعات إرىابية تسممت مف دكؿ مجاكرة فاشمة أمنيان 
عبر الكافديف األجانب  سياسة احترازية استباقية لحماية حدكدىا لمكقاية مف خطر االختراؽ

 المنظمة. كف معيـ خطر الجريمة اإلرىابية ك لذيف يحممكا
 ألزمة السكريةمكقؼ الجزائر مف ا 
كاتسمت  ،داخميان  تعتبره شأنان في سكريا ك  تتعامؿ الجزائر بحذر شديد مع ما يجرم       

إذ تنأل بنفسيا عف سياسة  2مكاقفيا بنكع مف الحياد التقميدم كالضبابية في بعض األحياف
المحاكر كعسكرة الحؿ كىي بذلؾ كفية لسياستيا القائمة عمى عدـ التدخؿ في الشؤكف 
الداخمية لمدكؿ، ىذا المكقؼ يؤثر عمى مسألة البلجئيف السكرييف في الجزائر الذم قد تؤخذ 

مايتيـ اعتبار االستجابة لمتطمبات حك بمنطؽ االصطفاؼ مع النظاـ القائـ أك ضده مما 
 . لمنظاـ القائـ بسكريا معاديان  مكقفان 

 الفراغ القانكني المحمي المنظـ لمسألة المجكء 
البلجئيف إلى الجزائر مف بالنظر لمقكانيف المكضكعة في ىذا اإلطار نجد أف التكفؿ ب      

التشريعات المحمية بيرة بيف مبادئ القانكف الدكلي ك مف غيرىا يصطدـ بكجكد فجكة كسكريا ك 
دكنما تشريع كطني  1951كثقؿ قيكدىا، فقد اكتفت الجزائر بما تضمنتو اتفاقية جنيؼ 

يفصؿ في األمر عدا مرسـك يتضمف كيفية تطبيؽ االتفاقية اآلنفة الذكر، مما يجعؿ 
 يعرضيـ لممساءلة القانكنية طبقان صمبة أماـ البلجئيف ك  استحقاؽ صفة البلجئ معضمة

ؽ بدخكؿ األجانب إلى الجزائر بصفة ركتينية ك يعرضيـ المتعم 08/11ألحكاـ القانكف 
 لمطرد في حالة انقضاء آجاؿ اإلقامة القانكنية.  

 الخاتمة

                                                           
 .2014.02.14بوحنية قوي، ،المجلة اإلفريقية للعلوم السياسية، ،الديمقراطي في إفريقياالجزائر و دور الفاعل في االنتقال  - 1
الدراسات نبيل كريبش، ،جمعية البحوث و،-الجزائر و جامعة الدول العربية أنموذجا–التضارب و االنسجام بشأن األزمة السورية  - 2

 .2014.01.25تونس، المغاربي،االتحاد و 
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بعد اإليماف بأف الحؿ األمثؿ لمأساة البلجئيف السكرييف يكمف ك  عمى ما أسمفنا ذكره عطفان    
ما لطبيعي داخميا ك عكدة إلى كضعيـ افي تسكية سياسية لؤلزمة داخؿ سكريا كتمكينيـ مف ال

ينتج عف ذلؾ مف حقكؽ ك كاجبات، فإننا نستخمص أنو كرغـ الطابع اإلنساني لقضية المجكء 
السكرم في الجزائر إال أف التعاطي معيا كاف حبيس التسييس كرىيف حسابات األجندات 
السياسية كاألمنية اإلقميمية، كيتطمب تصكيب المكقؼ كاستغبلؿ فرص تجكيد التكفؿ 

 أىميا :ك  جئيف السكرييف في الجزائر النظر في إمكانية تحقيؽ ما يأتي مف اقتراحاتبالبل
أف تتفاعؿ الحككمة الجزائرية مع تحديد أكضح لممكقؼ اتجاه ما يجرم بسكريا، فبل بد  -1

الشأف السكرم بمنظكر أكثر انخراطا في المبادرات العممية كالتخمي عف الحياد 
رأم صريح ضمف األطر المؤسساتية المتاحة )جامعة الضبابي مف خبلؿ التعبير عف 

اقتراح مبادرات مف شانيا أف تساىـ في تسكية ك  الدكؿ العربية ك ىيئة األمـ المتحدة(
األزمة السكرية مثمما حدث مع مشكمة اليمف، ألف األزمة السكرية تخطت الشأف 

ف في مجاؿ الداخمي لتتحكؿ إلى قضية رأم عاـ دكلي تسترعي تدخؿ كافة الفاعمي
 العبلقات الدكلية.  

استحداث إطار قانكني فعاؿ يضمف تطبيؽ مضمكف اتفاقية جنيؼ السيما في مجاؿ  -2
الحقكؽ المتعمقة بالحؽ في طمب المجكء كاستحقاؽ صفة البلجئ كحقو في العمؿ 

الترحيؿ، مع التي تجعميـ في مأمف مف الطرد ك  كالتنقؿ الحر بمنحيـ الكثائؽ اإلدارية
 تعديبلت قكاميا تمريف إقامة األجانب عمى التراب الجزائرم. 08/11لقانكف تضميف ا

 قائمة المصادر والمراجع
 المراجع بالمغة العربية -أوال

 النصوص التشريعية - أ
  الدساتير 

 .1969الجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، دستكر  -1
 القوانيف 

المتعمؽ بشركط دخكؿ األجانب  2008 يكنيك 25المؤرخ في المؤرخ في  08/11القانكف رقـ  -2
قامتيـ بيا كتنقميـ فييا.  إلى الجزائر كا 

المتعمؽ بشركط  1981جكيمية  11المتعمؽ بتشغيؿ األجانب المؤرخ في  81/10القانكف رقـ  -3
 تشغيؿ األجانب في الجزائر.
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 المراسيـ 
ئر إلى المتعمؽ بانضماـ الجزا 1989مام  16المؤرخ في  89/68المرسكـ الرئاسي رقـ  -4

الممحقيف باتفاقية جنيؼ المتعمؽ بحماية ضحايا النزاعات المسمحة الصادر سنة البركتككميف 
1977 

المتضمف إحداث المجنة  2008جكاف  04المؤرخ في  08/163المرسكـ الرئاسي رقـ  -5
 لمقانكف الدكلي اإلنسانيالكطنية الجزائرية 

 المقاالت -ب   
الديمقراطي في إفريقيا، بكحنية قكم ،المجمة اإلفريقية لمعمـك الجزائر كدكر الفاعؿ في االنتقاؿ  -6

 .2014.02.14السياسية،
،نبيؿ -الجزائر ك جامعة الدكؿ العربية أنمكذجا–التضارب كاالنسجاـ بشأف األزمة السكرية  -7

 .2014المغاربي  كريبش، ،جمعية البحكث ك الدراسات ك االتحاد
 التقارير - ج

ة التي صادقت عمييا الجزائر في مجاؿ حقكؽ اإلنساف،المجنة أىـ الصككؾ الدكلية ك الجيكي -8
 .2014الكطنية االستشارية لترقية حقكؽ اإلنساف كحمايتيا،فيفرم

 المصادر بالمغة األجنبية 
9- La position sur les  personnes réfugiées de Syrie  - EURO MED 

DROIT, , Juin 2015 
 المواقع اإللكترونية 
 لممفكضية السامية لشؤكف البلجئيف بالجزائر عمى الرابط اإللكتركني:لمكقع الرسمي ا -10

arabic.org/pages/4be7cc278b0.html-http://www.unhcr 
بكتفميقة يرفض طرد البلجئيف السكرييف ك األفارقة، عمى الرابط  اإللكتركني  -11

http://www.alarabiya.net/ar/northafrica/algeria/2014/4/14 
المجكء السكرم في الجكار ك العالـ،،عبد الجميؿ زيد المرىكف، الجزيرة نت عمى   -12

 http://www.aljazeera.net/news/humanrights/2014/8/31الرابط

 

http://www.unhcr-arabic.org/pages/4be7cc278b0.html
http://www.alarabiya.net/ar/northafrica/algeria/2014/4/14
http://www.alarabiya.net/ar/northafrica/algeria/2014/4/14
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 فات الدولة المضيفة تجاه البلجئيواجب
 الجزائر -عنابة –جامعة باجي مختار  -كلية الحقوق - خميلي صحرةد. 

 مقدمة:
يتخذ  ،البد أف يأخذ هنجان عا١تياللجوء، على ملتمسُت  تشتملإف التصدم للتحركات اإلنسانية اليت       

كا٢تمـو ُب ٣تاؿ حقوؽ اإلنساف كبُت االعتبارات ا١تتعلقة بالسياسة ا٠تارجية  ،مسارا متوازنا بُت ا٢تمـو اإلنسانية
، إضافة إٔب ذلك البد كأف يكوف ىناؾ تركيزا على مسؤكليات الدكؿ ُب ىذا ا١توضوع، كمراقبة ا٢تجرة كا١تهاجرين

 كأف ال تقع ا١تسؤكلية على الدكؿ ا١تستقبلة لبلجئُت.
ما يلي:" ... كإذ يضعوف ُب اعتبارىم أف منح حق اللجوء قد  1951كقد جاء ُب ديباجة اتفاقية عاـ          

باىضة على عاتق بعض البلداف، كأنو من غَت ا١تمكن إ٬تاد حل مرضو ٢تذه ا١تشكلة اليت أقرت األمم  يلقي أعباءن 
عن أملهم ُب أف تبذؿ ٚتيع الدكؿ، إقراران منها إال بالتعاكف الدكٕب، يعربوف  ا١تتحدة بأبعادىا كطبيعتها الدكليتُت

بالطابع االجتماعي كاإلنسا٘ب ١تشكلة البلجئُت، كل ما ُب كسعها للجوء دكف أف تصبح ىذه ا١تشكلة سببا للتوتر 
 بُت الدكؿ ..."

بلجئُت كتكمن ا٫تية موضوع الدراسة ُب تسليط الضوء على ا١تهاـ الواقعة على عاتق الدكؿ ا١تستقبلة ل        
 من االتفاقية ا٠تاصة بشؤكف البلجئُت ك الربكتكوؿ ا١تلحق ّٔا.  ان انطبلق
ك االكادٯتيُت من غَت ، كمنظمات آّتمع ا١تد٘ب  ،لدل البلجئُت يكما هتدؼ ىذه الدراسة أب نشر الوع       

توضيحيا ُب معاٞتة  لتكوف مرجعان  ك ا١تنظمات الدكلية اٟتكومية ك غَت اٟتكومية،، ذكم االختصاص  القانو٘ب
 .ُب ٥تتلف مناطق النزاعات ا١تسلحةاكضاع البلجئُت 

، ك مدل ٧تاح دكلة تركيا  كاجبات الدكلة ا١تستقبلة ٕتاه البلجئُت ماىية  يتمحور االشكاؿ حوؿعليو ك         
 كأ٪توذج باعتبارىا دكلة مضيفو ؟ 

 تتم الدراسة كفقا للتقسيم التإب: من اجل ذلك
 المضيفةالمطلب األول: مفهوم الدولة  
 واجبات الدولة المضيفة المطلب الثاني: 

 الواجبات االيجابية للدولة المضيفة الفرع االول:      
 الواجبات السلبية للدولة المضيفة الفرع الثاني:      
 .حول الوضع في تركيا نبيان المفوضية السامية لشؤون البلجئيالمطلب الثالث:  
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 :مفهوم الدولة المضيفةول: المطلب اال
 -الدكلة ا١تضيفة ىي الدكلة اليت يقع على عاتقها بصفة اساسية مسؤكلية ٛتاية البلجئُت. كتعترب البلداف 

إٔب  3فا١تواد من  ،بتنفيذ أحكامها ةملزم - 1967كالربكتوكوؿ ا١توقع عاـ ، 1951باتفاقية عاـ  األطراؼ 140اؿ
بسبب العرؽ اك  ،لـز الدكؿ األطراؼ ُب االتفاقية بعدـ التمييز بُت البلجئُتمن االتفاقية تتضمن أحكاما تي  11

من حيث ٦تارسة الشعائر  ،اف ٘تنحهم على أراضيها رعاية ال تقل عن رعاية ما ٘تنحو ١تواطنيها الدين اك ا١توطن ك
 ك ،تعاملهم معاملة ٘تاثل معاملة األجانب ما ٓب تتضمن االتفاقية أحكاما أفضل اف ك ،الدينية كالًتبية ألكالدىم

اإلعفاء من التدابَت  اإلعفاء من ا١تعاملة با١تثل من الناحية التشريعية بعد مركر ثبلثة سنوات على اإلقامة، ك
ّٓرد أهنم ٭تملوف جنسية  ،اك ٦تتلكات اك مصاّب رعاية دكلة أجنبية ،تخذ ضد أشخاصف تي أاالستثنائية اليت ٯتكن 

  )1(ىذه الدكلة كاالعًتاؼ باستمرارية اإلقامة.
ْتق البلجئُت ُب االشتغاؿ باألعماؿ  19أب 17بوضع قانوف البلجئُت، كا١تواد  16إٔب  12كتتصل ا١تواد 

كاالغاثة اٟتكومية برعاية البلجئُت فيما يتصل ٔتسألة اإلسكاف كالتعليم العاـ،  24إٔب  2ا١تدرة للدخل، كا١تواد 
حريتهم  26توفَت ا١تساعدة اإلدارية لبلجئُت، كا١تادة 25كتتناكؿ ا١تادة  كتشريعات العمل كالضماف االجتماعي،

فتعاٞتاف على التوإب إصدار بطاقات ىوية لبلجئُت ككثائق سفر لتمكنهم من  28ك27ُب التنقل، أما ا١تادتاف 
على  30ا١تادة  ك ،انطباؽ األعباء الضريبة على البلجئُت 29ناكؿ ا١تادة السفر خارج بلد إقامتهم القانونية، كتت

إٔب  31حقهم ُب نقل أمتعتهم من أراضي الدكلة ا١تتعاقدة إٔب بلد آخر قبلتهم لبلستيطاف فيو، كتتضمن ا١تواد 
 )2(أحكاما ىامة تتصل ٔتسألة اللجوء. 33

قليلة ُب منتصف السبعينات إٔب ما يقرب من عشرة مبليُت  كلقد أدل تزايد أعداد البلجئُت من عدة مبليُت      
 ،زيادة كبَتة ُب عدد األشخاص الذين ٭تتاجوف إٔب مساعدة 1999كما شهد عاـ   ،مع حلوؿ هناية الثمانينات

كتزايد قلق البلداف ا١تا٨تة للجوء من استقباؿ أعداد كبَتة من البلجئُت الذين ٓب  .مليوف 25كصلت إٔب حوإب 
 )3(وجد إمكانية إلعادهتم السريعة إٔب أكطاهنم.تكن ت

                                                           

 .8، ص pdf نسخة الكًتكنية( أسئلة كأجوبة)، إصدارات ا١تفوضية العليا لشؤكف البلجئُت ، 1951بشؤكف البلجئُت عاـ  ) االتفاقية ا٠تاصة1(
 .12(أسئلة كأجوبة)، مصدر سابق، ص 1951من االتفاقية  ا٠تاصة بشؤكف البلجئُت لعاـ  33إٔب  12) ا١تواد من 2(
  .228، ص2004ٙب علواف، الطبعة األكٔب، الناشر مكتبة دار الثقافة للنشر كالتوزيع، عماف، االردف، ) الوسيط ُب القانوف الدكٕب العاـ ،د. عبد الكر 3(
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 ك ،ككانت الزيادة الضخمة ُب تدفقات البلجئُت تعترب هتديدان لبلستقرار السياسي كاالقتصادم كاالجتماعي     
، كتعرض البلجئُت لبلعتداء كالعنف كا٢تجـو البد٘ب أحىت ُب البلداف اليت اعتادت  ف ٘تنح اللجوء بكـر

 )1(كاالغتصاب.
 ،ُب بعض اٟتاالت مثلما كاف الوضع ُب منطقة البحَتات الكربل كالغرب األفريقي ٕتاكزت النزاعات اٟتدكدك 

كامتد تأثَتىا إٔب مناطق يعيش فيها البلجئوف كالعائدكف كالنازحوف ٦تا كاف يهدد بشكل خطَت أماهنم كأماف 
 السكاف احملليُت.

بلجئُت للعودة إٔب مناطق ا٠تطر أك حىت ا١توت نتيجة كقد ٞتأت اٟتكومات إٔب إغبلؽ اٟتدكد أك دفع ال
كسبلمة السكاف احمللُت كمن األمثلة اٟتية ا١تركعة قياـ غينيا بإغبلؽ  ،لقلق تلك اٟتكومات على األمن الوطٍت

ككاف   "سَتاليوف"أماـ الجئو  1999كيناير / كانوف ثا٘ب  1998حدكدىا ُب الفًتة من ديسمرب / كانوف أكؿ 
 )2(هم من فئة النساء كاألطفاؿ الذين تعرضوا لبًت أطرافهم من جانب القوات ا١تتمردة.كثَتكف من

ما ٬ترم  فعادةن  ،كبشكل عاـ أصبح اليـو مناخ قبوؿ كمعاملة طاليب اللجوء أقل كرما من حيث الطابع
ألغراض عديدة داخلية أك سياسية كبعضها  ،صبح أكثر حساسيةبل كتي  ،تسييس قضايا البلجئُت بدرجة كبَتة

 ٮتدـ ذاتو.
القوؿ أف الدكلة ا١تضيفة ىي الدكلة اليت يقع على عاتقها جهد إضاُب سواء على األزمات السكانية  خبلصة

 نتيجة لًتاكم اليد العاملة القادمة من ُتف أك حالة البطالة اليت تًتتب على سكاف البلد األصليئو اليت يسببها البلج
كاليت تكوف مستعدة دائما للعمل بأجور أقل لتوفَت ما ٯتكن توفَته من  بلداهنا، ف اٟتدكد ىاربة من أكضاعخل

 ،، كما ٯتكن القوؿ إف الدكلة ا١تضيفة تقع ُب معاناة ليس كغَتىا من الدكؿ٢تؤالء البلجئُت متطلبات اٟتياة 
من اجل  - ةلحٌ و جائرة، لذلك ىناؾ حاجو مي بسبب كجودىا بقرب دكلة كقعت ّٔا حركب كثَتة كانظمو دكتاتوري

ساس فكرة اللجوء اليت تشكل أي  األخبلقيةإٔب إحياء ا١تبادئ القانونية كالقيم  -مواجهة ىذه التحديات العديدة
 كٛتاية البلجئُت.

 واجبات الدولة المضيفة: الثاني طلبالم
بإغبلؽ األبواب أماـ طلباهتم، كما  كىي تبدأ أكالن  ،ال تزاؿ الصعوبات اليت يواجهها طاليب اللجوء قائمة   

وؿ دكف حصوؿ البلجئ على حقوقو الدنيا، إضافة إٔب ٭تا٠توؼ من األجانب كثَتا ما  العنصرية ك ف التعصب كأ
                                                           

 ) التعريف ٔتفوضية األمم ا١تتحدة لشؤكف البلجئُت، على الرابط1(
be7cc271c5.htmlarabic.org/pages/4-http://www.unhcr  03/03/2016، تاريخ الزيارة . 

 . 02/03/2016  تاريخ الزيارة،  bin/texis/vtx/home-arabic.org/cgi-http://www.unhcr ،انظر ١تزيد من ا١تعلومات)  2(

http://www.unhcr-arabic.org/pages/4be7cc271c5.html
http://www.unhcr-arabic.org/pages/4be7cc271c5.html
http://www.unhcr-arabic.org/cgi-bin/texis/vtx/home%20،%20تاريخ%20الزيارة%2002/03/2016
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فالرد من ا١تطارات  ،عى حىت اٟتد األدٗب من معايَت معاملة ملتمسي اللجوءاُب بعض اٟتاالت ال ير  نو كإذلك ف
ف الرد يأخذ أحيانا أشكاال غَت إنسانية  أإضافة إٔب  ،كد كثَتا ما ٮتلق مشاكل كبَتة ١تلتمسي اللجوءكمن اٟتد

 )1(األمر الذم يشكل خطرا عظيما على حياهتم كأمنهم كحريتهم.، اجباريادهتم أب بلداهنم كإعا
لذا تقع كاجبات على الدكلة ا١تضيفة إزاء البلجئُت لديها، ىذه الواجبات كضعتها االتفاقيات ا١تعنية كًب 

 ٖتتج تعزيزىا با١تمارسات العملية، كىي مقررة أصبل ١تصلحة البلجئُت ضد تعسف كتعنت بعض دكؿ اللجوء اليت 
على العودة من حيث أتوا، كىذا بطبيعة اٟتاؿ إجبارىم  ك ،بقصد إغبلؽ أبوأّا أماـ فئات البلجئُت بأم ذريعة

بركتوكوؿ  ك1951يتناقض ٘تاما مع ا١تبادئ اإلنسانية الدكلية ا١تستقرة عرفان كاتفاقان، كمن ٯتعن النظر باتفاقية عاـ 
ف ىناؾ كاجبات ا٬تابية يتعُت على الدكؿ القياـ ّٔا، كأخرل ذات طابع سليب أ يبلحظيستطيع أف ،  1967عاـ 

 عليها االمتناع عن أمرىا ١تصلحة البلجئُت، كُب ا١تطلبُت اآلتيُت سأكضح نوعي الواجبات ىذين:تم ٭تي 
 الواجبات االيجابية :األول  الفرع

 قع على عاتق الدكلة ا١تضيفة القياـ ّٔا، كىي عديدة، نذكر منها ما يلي:ينعٍت ّٔا تلك االلتزامات اليت  ك
لة البلجئ بنفس معاملة األجانب ا١تقيمُت لديها بصورة  شرعية، مآب تقرر ٢تم أف تقـو الدكلة ا١تضيفة ٔتعامأواًل: 

من االتفاقية ا١تذكورة اليت جاءت  7أك االتفاقيات ا٠تاصة معاملة أفضل، كىذا ما أكردتو ـ 1951اتفاقية عاـ 
يفة البلجئُت لديها بعد مركر بعنواف ((اإلعفاء من ا١تعاملة با١تثل)) كيتحتم ُب األحواؿ ٚتيعها أف تعفي الدكلة ا١تض

ف الدكلة ا١تتعاقدة ا١تضيفة لبلجئُت إسنوات من قيد ا١تعاملة با١تثل مع دكلتهم، كعند عدـ توفر ىكذا معاملة ف 3
من ا١تادة أعبله، كُب أف  3ك 2تنظر ُب أف ٘تنح ىؤالء حقوقا كمنافع تفوؽ تلك ا١تمنوحة ٢تم ٔتقتضى الفقرتُت 

طبق على اٟتقوؽ كا١تنافع تي  7من ـ 3ك 2ف أحكاـ الفقرتُت أىا ىذا ٚتيع البلجئُت اآلخرين، علما ؤ يشمل إعفا
من االتفاقية، كتطبق كذلك على اٟتقوؽ كا١تنافع اليت ٓب ترد  22، 21، 19، 18، 13ا١تنصوص عليها ُب ا١تواد 

 )2(فيها.
 ،ُب االتفاقيات الدكلية اليت تنهض بأعباء اٟتماية لبلجئُت على الدكلة ا١تضيفة أف تصبح طرفان  -ثانيا

كأف تتخذ ا٠تطوات البلزمة لتنفيذىا كفقا ١تا كرد فيها، كذلك البد ٢تا من الدخوؿ ُب اتفاقيات خاصة مع ا١تفوض 
من  اٟتد السامي لؤلمم ا١تتحدة لشؤكف البلجئُت لغرض تنفيذ اإلجراءات الرامية إٔب ٖتسُت كضع البلجئُت، ك

  )3(األعداد اليت ٖتتاج للحماية.
                                                           

 .260،ص2001د. فيصل شطناكم،  الطبعة الثالثة، دار كمكتبة الطباعة كالنشر، عماف، األردف،  نساف كالقانوف الدكٕب اإلنسا٘ب ،حقوؽ اال )1(
 .83كص 80كص 78، مصدر سابق، ص22ك 21ك 19ك 18ك 13ك 7ا١تواد  1951اتفاقية عاـ  )2(
 . 1950كانوف االكؿ/ديسمرب   14(خامسا)الصادر ُب 428قرار اٞتمعية العامة  لؤلمم ا١تتحدة رقم  )3(
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ال سيما تلك ا١تتعلقة منها بأحوالو  ك ،قياـ الدكلة ا١تضيفة باحًتاـ حقوؽ البلجئ ا١تكتسبة سابقا -ثالثا 
اٟتقوؽ ا١تتعلقة بالزكاج، على أف تستكمل عند االقتضاء اإلجراءات الشكلية ا١تلحوظة ُب قوانُت  مثلالشخصية، 

ف يكوف ذلك اٟتق من اٟتقوؽ اليت تعًتؼ ّٔا قوانُت تلك الدكلة فيما لو ٓب يصبح صاحبو تلك الدكلة، كعلى أ
 الجئا.

كإذا ٓب يكن لو من  -بلد موطنو األصلي -على أف أحواؿ البلجئ الشخصية ٗتضع أصبل ألحكاـ قانوف دكلتو
 )1(موطن فلقانوف بلد إقامتو، مع مراعاة ما كرد آخر الفقرة أعبله.

حق التمتع بنفس  ُتكلبلجئ -القائمة على أراضيها -ْتق التقاضي أماـ ٤تاكمها كافة ُتافها لبلجئاعًت  -رابعا
طنوىا، من حيث التقاضي ٔتختلف درجاتو ٔتا ُب ذلك حصولو على ا١تعونة القضائية، مواا١تعاملة اليت ٭تظى ّٔا 

 )2(كاإلعفاءات كغَتىا. 
 خبلؿ العمل على تسهيل حصو٢تم على اٞتنسية. ستيعاب البلجئُت، كخاصة منإدعم عملية  -خامسا

علمان انو على كل دكلة متعاقدة يكوف على أراضيها الجئُت، أف تقـو ٔتنح كل كاحد منهم بطاقة ىوية، 
ف الدكلة سوؼ لن أكمنحها لو مشركط بعدـ كجود جواز سفر صاّب لديو، فإذا كاف ٯتلك ذلك اٞتواز، فالواضح 

 .٘تنحو بطاقة ا٢توية أعبله
السفر إٔب خارج الدكلة ا١تضيفة، فعليها  ارادكا بطاقة ىوية اك جواز سفر صاّب ك ُتكإذا ٓب يكن لدل البلجئ

تسهيبل لعملية سفرىم ىذه، مآب يكن منحهم ، مشركعة لديها ت إقامتهمأف تقـو بإصدار كثائق سفر ٢تم ما دام
سباب تتعلق بالنظاـ العاـ، كينبغي على األطراؼ كثائق السفر يتعارض مع أمنها الوطٍت أك يتعذر عليها ذلك أل

 )3(وثائق حاؿ صدكرىا.ال هاألخرل االعًتاؼ ّٔذ
، العمل على إ٬تاد حلوؿ دائمة لبلجئُت سواء عن طريق تشجيع العودة الطواعية إٔب بلداهنم األصلية -سادساً 
أكثر استقراران كأمنا، كأكثر استعدادان ٓب يكن ذلك ٦تكنان فمن خبلؿ إعادة توطينهم ُب بلداف ثالثو، تكوف وإن 

 )4(على تقبل أعداد البلجئُت ا١توجودين.
فالدكؿ ا١تضيفة ملزمة باحتضاف البلجئُت لديها كرعايتهم قدر ا١تستطاع كأال تردىم إٔب أكطاهنم حيث أماكن 

، كعمومان ىي ملزمة ُب حاؿ ركا منها كطلبوا اللجوء، حيث إف ذلك يتناقض ٘تامان مع ا١تبادئ اإلنسانيةفا٠تطر اليت 

                                                           

  .، مصدر سابق1951من اتفاقية عاـ  12ادة ا١ت )1(
 بعنواف حق التقاضي أماـ احملكمة.، 16 ا١تادة) ا١تصدر أعبله نفسو، 2(
 .من االتفاقية ا١تصدر أعبله نفسو 28 ك 27 ادةا١ت )3(
 .259،صمرجع سابقد. عبد الكرٙب علواف،  ،الوسيط ُب القانوف الدكٕب العاـ )4(
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اٟتماية ا١تطلوبة لكي م  أف توفر ٢تم أماكن آمنة نسبيان، كاف هتيئ ٢ت ف ٓب تستطع استقبا٢تم فوران كاحتضاهنم لديها،إ
 )1(ريثما يتم البت ٔتصَتىم من قبلها. ،يطمئن فيها ملتمسي اللجوء

ضيفة أف تعمل على إعادة إدماج البلجئُت على الدكلة ا١ت ،كعند استتباب األمور ُب دكؿ البلجئُت -سابعا
العائدين إٔب بلداهنم، كذلك من خبلؿ التشاكر الوثيق مع اٟتكومات ا١تعنية، كمراقبة  تنفيذ قرارات العفو 

 )2(كالضمانات أك التأكيدات اليت عادكا إٔب أكطاهنم على أساسها.
 الة التدخل اإلنسا٘ب من قبل  الدكؿ كإذا ما ساءت األمور بعد ذلك أف يتم اللجوء إٔب ح، كقد ٭تدث 

ا١تنظمات الدكلية ا١تعنية، لوقف انتهاكات حقوؽ اإلنساف ا٠تطَتة ُب ذلك البلد، فهذه النظرية تعد تطورا نوعيا 
جيدا ُب مسَتة تعزيز احًتاـ حقوؽ اإلنساف، كمفادىا جواز  قياـ دكلة أك ٣تموعة من الدكؿ أك ا١تنظمات الدكلية 

كلة معينة سواء بالوسائل السياسية أك االقتصادية أك العسكرية إلجبارىا على كقف انتهاكاهتا، أك بالضغط على د
، فمفهـو التدخل اإلنسا٘ب جاء باستثناء خطَت على مبدأ دكٕب مهم "ىو مبدأ ةكبَت   لدرجة على األقل اٟتد منها 

نظرية السيادة  اليت ٬تب أف تتمتع ّٔا كل  عدـ جواز التدخل ُب الشؤكف الداخلية  للدكؿ" ىذا ا١تبدأ النابع من
كل تدخل من جانب الدكؿ أك ٣تاميعها ُب ا١تنظمات   ،للهدؼ أعبله تبعان  االنسا٘بٕتعل نظرية التدخل  دكلة، ك

الدكلية مشركعا طا١تا ٘تثلت غايتو ٔتنع انتهاؾ حقوؽ اإلنساف أك اٟتد منها، ك٠تطورة ىذه النظرية يبدك أف اللجوء 
  )3(ؼ لن يكوف إال ُب أضيق اٟتدكد كُب حاالت الضركرة القصول، كال ٬توز اللجوء إليها اعتباطا.إليها سو 

  الواجبات السلبية:الثاني  فرعال
لتكملة اٟتديث عن كاجبات الدكلة ا١تضيفة، ال بد من التعريج على طائفة من الواجبات اليت تلتـز ّٔا ُب 
مواجهة أعداد البلجئُت لديها، كٯتكن أف يطلق على ىذه الواجبات بػ((الواجبات السلبية))، كاليت تشكل ُب 

وء إنسا٘ب كتواجدىا على أراضيها، كٓتبلؼ يتعُت على الدكلة أف تراعيها عند بدء حالة ٞت تإمتنا عا٣تموعها 
متناعات إ٪تا قررت على الدكؿ ٔتقتضى " قانوف البلجئُت " ف ىذه االأذلك تعد منتهكة اللتزاماهتا الدكلية، ذلك 

 متناعات ا١تهمة، كفيما يلي أ٫تها:إف صح التعبَت،  كىناؾ ُب كاقع األمر طائفة كبَتة من ىذه اإل
تلتـز الدكؿ ا١تضيفة ٔتعاملة البلجئُت لديها معاملة كاحدة كمتساكية كال ٭تق ٢تا  حيث -عدم التمييز:-والأ

تفضيل بعضهم على بعض أك التمييز فيما بينهم با١تعاملة كعلى أم أساس كاف، سواء كاف بسبب العرؽ أك الدين 
 أك ا١توطن.

                                                           

 .88، مصدر سابق، ص 1951 لعاـ شؤكف البلجئُتا٠تاصة بتفاقية االمن 1فق 33ا١تادة )1(
 . 02/03/2016،تاريخ الزيارة  ١bin/texis/vtx/home-arabic.org/cgi-http://www.unhcrتزيد من ا١تعلومات انظر، ) 2(
 .19، ص2003دكر ا١تنظمات الدكلية ُب تعزيز حقوؽ اإلنساف ،حسُت عمر حاجي، رسالة ماجستَت، قانوف بغداد،  )3(

http://www.unhcr-arabic.org/cgi-bin/texis/vtx/home
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تمييز رعايا ىذه الدكلة كال سيما أف يكوف ىذا دافعا ل ،فبل يعٍت ميل الدكلة ا١تضيفة إلحدل الدكؿ لسبب ما
ىذا إ٪تا ، من يلجؤكف منهم لديها ٔتعاملة أفضل من غَتىم، فالكل سواسية بنظر القانوف، كعدـ جواز التمييز 

 )1(مرده قانوف البلجئُت الذم ٭تـر كل أشكاؿ التمييز ُب ا١تعاملة فيما بُت البلجئُت.
من  بأعماؿفبل ٬توز مطلقا للدكلة ا١تضيفة أف تأٌب  -الدينية:ضرار بممارسة الشعائر االمتناع عن اإل-ثانيا
منع أك تعطيل أك عرقلة ٦تارسة البلجئُت لشعائرىم الدينية اليت اعتادكا ٦تارستها ُب دك٢تم، فالدكؿ ا١تضيفة  اشأهن
يها من حيث إتاحة ، ملزمة ٔتعاملة الجئيها معاملة مساكية ١تواطن1951عد أطرافا ُب اتفاقية البلجئُت لعاـ اليت تي 

الفرصة كاملةن ٢تم ١تمارسة شعائرىم الدينية دكف انتقاص، ككذلك ُب الًتبية الدينية ألكالدىم مثلما اعتادكا فعل 
الطقوس الدينية سيحدث إخبلال بأمنها  ف ُب ٦تارسة بعض الشعائر كأذلك ُب أكطاهنم، ما ٓب ٕتد الدكلة ا١تضيفة 

٬تب اٟتذر عند تقرير ىذا األمر  شعائر، كالطقوس اك ىذه ال٢تا التدخل ١تنع كبنظامها العاـ، عندىا فقط ٭تق 

 .(2)١تصلحة الطرفُت
بسبب دخو٢تم اك كجودىم غَت  امتناع الدول المتعاقدة عن فرض جزاءات على البلجئين لديها -ثالثاً 

إليها مباشرةن من دكؿ تكوف حياهتم كحرياهتم فيها مهددة  القادمُتا١تشركع على أراضيها، السيما بالنسبة لبلجئُت 
 ثبت ىؤالء أسباب تواجدىم غَت ا١تشركع على أراضي تلك الدكلة.ف يي أبا٠تطر احملدؽ، السيما بعد 

انسجامان مع ا١تبادئ اإلنسانية أف ٘تتنع الدكلة عن فرض قيود التنقبلت على  ك ،على انو يًتتب تبعان ١تا تقدـ
البلجئُت، عندما ال تكوف مثل ىذه الشركط ضركرية، كتسرم القيود أعبله على البلجئُت عندما يسول مثل ىؤالء 

 .(3)كضعهم بشكل قانو٘ب ُب بلد ا١تلجأ، اك عندما ٖتصل طلباهتم للجوء على قبوؿ من دكؿ أخرل
مأمن عن األخطار اليت قد ف توفر ٢تم اٟتماية الكافية بالقدر الذم ٬تعلهم ُب أكىنا يتعُت على دكلة ا١تلجأ 

اف تبذؿ جهدىا مع مفوضية األمم ا١تتحدة كا١تنظمات ا١تعينة األخرل، على توفَت  ٖتدؽ ْتياهتم اك ْترياهتم، ك
 جو اٟتماية ا١تبلئمة ٢تم.

ٔتزيد من اٟتماية،  قانوف البلجئُتقد عزز  فقهاء القانوف الدكٕب أف القانوف الدكٕب االنسا٘ب كيرل بعض 
سك ّٔؤالء ُب نزاع مسلح، أم كانوا ضحية نزاع مسلح داخلي كاف اك دكٕب، ففي ىذه اٟتالة عندما ٯتي  كالسيما

 يكوف ىؤالء األشخاص الجئُت كضحايا نزاع مسلح ُب الوقت ذاتو.
                                                           

 بعنواف  عدـ التمييز.  3ـ ، 76 ، مصدر سابق، ص1951اتفاقية عاـ  )1(
 منها بعنواف الدين. 4ـ ، 77 -76، مصدر سابق، ص1951اتفاقية عاـ  (2)

 .87البلجئوف ا١توجودكف بصورة غَت شرعية...، مصدر سابق، صبعنواف  1951اقية البلجئُت لعاـ من اتف31ا١تادة )3(
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ف يطبقا ُب الوقت أاللذين ينبغي  ،ف يصبحوا ٖتت اٟتماية ا١تزدكجة اليت يوفرىا كبل القانونُت أعبلهأكمنطقيان 
تطبيقهما على التوإب ٦تا ٯتثل نوعان من االستمرارية فيما  ،كذلك ٯتكن بدالن من التطبيق ا١تتزامن للقانونُت تو، كذا

يتعلق باٟتماية، كبعبارة أخرل قد يضطر احد ضحايا نزاع مسلح إٔب ترؾ بلده لكونو ال ٬تد فيو اٟتماية الكافية 
القانوف  كل النزاعات ا١تسلحة حيث تنتهك اٟتقوؽ كاٟتريات كمن القانوف الدكٕب اإلنسا٘ب ككما ىو اٟتاؿ ُب  

يصبح العامل  الدكٕب اإلنسا٘ب، ففي ىذه اٟتالة تعد ىذه االنتهاكات ا٠تطَتة جزءان كبَتان من تعريف البلجئ ك
 األساسي ُب بعث كتوفَت اٟتماية لبلجئ.

بعض األخَت ىذا سدت ُب استعارة ٕت، قانوف الدكٕب اإلنسا٘ب تأثَتات ُب قانوف البلجئُتللكقد يكوف 
ٖتديد ا١تعايَت أك ُب مرحلة التفسَت، إف احد ا١تبادئ  مستولما على إ ،قواعد منوالبادئ أك ا١ت١تفاىيم أك ا

سواء من كجد بصورة  ،األساسية للقانوف الدكٕب لبلجئُت ىي الصيغة ا١تدنية التامة ١تخيمات متطورة لبلجئُت
  )1(مشركعة اك غَت مشركعة، فاٟتماية كاحدة.

ُب اٟتياة سيغدك ٣ترد كاجب أخبلقي  للحقالذم يعد ُب أيامنا ىذه مطلبان ضركريان مبلزمان  إف حق ا١تلجأ ك
 للدكؿ ما ٓب ٘تتد سلطة القانوف الدكٕب بعمق ُب ا١تمارسات الدستورية كاإلدارية للدكؿ.

الدكؿ ُب الصكوؾ الدكلية ا١تتعلقة بالبلجئُت، فبل تزاؿ ىناؾ مصاعب ٖتوؿ دكف ىذا  بانضماـكفيما يتعلق 
ف االنضماـ أاالنضماـ، تتمثل ُب سوء الفهم السائد حوؿ اآلثار اليت ستًتتب على الدكؿ ا١تنظمة، إضافة إٔب 

 الدكؿ كبُت ا١تفوضية، كمن ا١تخاكؼ سيقًتف باحتماؿ تزايد أعداد طاليب اللجوء نتيجة للعبلقة اليت ستنشأ عنو بُت
ف الدكؿ ستتحمل أعباء مالية ثقيلة، كالتخوؼ ايضان من ىذا االنضماـ أايضان كاليت ٖتوؿ دكف االنضماـ ىو 

 )2(.فيما بينهاسيؤدم إٔب خلق توتر بُت الدكؿ باعتباره ال يتماشى مع كدية العبلقات 

 حول الوضع في تركيا نالبلجئيالمطلب الثالث: بيان المفوضية السامية لشؤون 
ا١تفوضية السامية لؤلمم ا١تتحدة لشؤكف البلجئُت عن امتناهنا للكـر الذم تبديو السلطات  تعربُب بياف ٢تا أ    

الًتكية كالشعب الًتكي ٕتاه البلجئُت السوريُت الذين يستضيفوهنم على مدل السنوات ا٠تمس ا١تاضية. كما أف 
اإلنسانية كالطبية على الرغم من  ُب منح حق الوصوؿ إٔب اٟتاالت  تركيا ا١تفوضية تنظر ببالغ التقدير الستمرار

 الوضع ُب مشاؿ سوريا كالذم يزداد تعقيدان. 

                                                           

 . 30-09-2001،مقاؿ ُب 843ستيفاف جاكميو، آّلة الدكلية للصليب األٛتر، العدد  التزاكج بُت القانوف الدكٕب اإلنسا٘ب كقانوف البلجئُت،) 1(
 ..، مصدر سابق. ) التعريف ٔتفوضية األمم ا١تتحدة لشؤكف البلجئُت2(
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نظران لعمليات النزكح مؤخران ُب ٤تافظة حلب كحاالت الضعف الشديدة، ٖتث ا١تفوضية السلطات على  ك    
اشيان مع سياسة ضماف كصوؿ أكسع إٔب األراضي الًتكية ٞتميع أكلئك الذين ٭تتاجوف إٔب اٟتماية الدكلية كذلك ٘ت

 ًتكيا.اٟتدكد ا١تفتوحة الثابتة ل
من حيث األعداد ا٢تائلة  ،مليوف سورم كٖتمل على عاتقها ا١تسؤكلية األكرب 2.5كثر من ا حاليان  تركيا كتستضيف

ُب حُت أف ا١تفوضية مستعدة ١تساعدة السلطات على إدارة كرعاية  اليت تفرزىا ىذه األزمة اإلنسانية الدكلية.
على مقربة من اٟتدكد السورية، إال  تركيا مُت اٞتدد من البلجئُت، حيث عملت على ٗتزين مواد اإلغاثة ُبالقاد

لذلك فإف ا١تفوضية تدعو آّتمع  أنو من ا١تطلوب توفَت قدر أكرب من الدعم ١تواجهة حجم االحتياجات. ك

 .(1)كجدية بشكل أكثر سرعة  ًتكياالدكٕب برفع مستول الدعم ل
أعرب ا١تفوض السامي لؤلمم ا١تتحدة لشؤكف البلجئُت، أنطونيو غوتَتيس، عن ترحيبو بالتشريع اٞتديد كىو كما 

تركيا الراسخ  "قانوف األجانب كاٟتماية الدكلية"، الذم أقرتو اٟتكومة الًتكية مؤخران، فيما ييعد انعكاسان اللتزاـ
 بالقيم كا١تبادئ اإلنسانية.
مت عملية صياغة القانوف، ىذه ا٠تطوة على أهنا تقدـ مهم للحماية الدكلية، كترل ا١تفوضية، اليت دعَّ 

 ذاهتا، اليت تزخر بتاريخ طويل من توفَت اٟتماية للمحتاجُت. كلًتكيا

كيتضمن القانوف اٞتديد عناصر أساسية من القانوف الدكٕب اإلنسا٘ب كحقوؽ اإلنساف. كينص على إنشاء     
ية الدكلية، ُب إطار كزارة الداخلية. كستقـو ىذه ا١تؤسسة أيضان باإلعداد للوائح مؤسسة متخصصة إلدارة اٟتما
 التنفيذية على مدار العاـ القادـ.

كأثناء الفًتة االنتقالية كما بعدىا، ستواصل ا١تفوضية تقدٙب دعمها كخربهتا للسلطات الًتكية لتطوير ىذا اإلطار 
طاليب اللجوء كالبلجئُت القادمُت من أفغانستاف كالعراؽ   تركيا ضيفاليـو تست القانو٘ب كالتنفيذ الكامل لو. ك

٥تيمان ُب تسع مقاطعات فيما يعيش  17يعيش نصف ىؤالء ُب  . كاسوري يكإيراف كالصوماؿ، إضافة إٔب الجئ
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تتبٌت من أكٔب الدكؿ اليت  تركيا ٥تيمات إضافية لبلجئُت. كتعترب  الباقوف ُب مناطق حضرية. ك٬ترم إنشاء ثبلث
 .(1)كضعان مؤقتان للحماية لبلجئُت السوريُت

 الخاتمة:
اإلطار العا١تي أف ظهر كبَتا خبلؿ السنوات ا٠تمسُت ا١تاضية، منذ   اإلنسا٘ب تغَتان  اللجوءلقد شهدت عملية 

تشجيعا كبَتا ٢تا على مستول ا٠تطابة ٕتد اٟتماية  ، كتكمن السخرية ُب أفٌ 1951الرئيسي مع إبراـ اتفاقية عاـ 
مارسة ا١تكلفة ّٔا ا١تفوضية السامية لشؤكف البلجئُت، لذا ا١تكبَتا على مستول   ٕتاىبل كالرطانة، ُب حُت تواجو 

  فًتؽ طرؽ مع كجود مؤشرات كاضحة لطريق السَت ا١ترغوب فيو.مي  علىالف افاف عملية ٛتاية البلجئُت تقف 
 -التالية: التوصيات أبنصل  ما سبق من خبلؿك 

إف مشكلة البلجئُت سواء اليـو اك ُب ا١تستقبل يصعب مواجهتها نظران الف منع اللجوء قد يضع عبئان  .1
ثقيبلن غَت مبلئم على عاتق بلداف بعينها، ال ٯتكن التوصل إٔب حل يبعث على الرضا بشأف مشكلة 

 البلجئُت إال من خبلؿ التعاكف الدكٕب.
توتر لمشكلة البلجئُت مشكلة اجتماعية كإنسانية من حيث الطابع كبالتإب ليست سببان لضركرة اعتبار  .2

 بُت الدكؿ.
ف ٖتدد على ٨تو مسؤكؿ من ىو البلجئ أف تلـز الدكؿ ا١تضيفة نفسها بإنشاء نظم للجوء من شأهنا أ .3

 .إعادتو إٔب كطنو بأسلوب امن ككرٙب كمن الذم ال يستحق اٟتماية كينبغي رفض طلبو ك
ف تتحمل ايضان مسؤكليات إنسانية ٕتاه البلجئُت كغَتىم من ضحايا الًتحيل أعلى الدكلة ا١تضيفة  .4

 اٞتربم.
ُب  نا١توجوديلدكاـ متابعة ٛتاية البلجئُت  ،ستمر بُت العناصر الوطنية كالدكلية كا١تنظماتا١تتنسيق ال .5

 ا١تعسكرات .
اإلقليمي مثل  حقوؽ اإلنساف على ا١تستول احمللي ك برامج تدريبية ُب ٣تاؿ القانوف الدكٕب كتفعيل   .6

 الدعم اإلنسا٘ب. اإلدارة ك الطوارئ ك
 .االضطهاد ْتماية معسكرات البلجئُت من ٥تتلف أشكاؿ العنف ك االىتماـ .7

                                                           
-http://www.unhcr-arabic.org/cgiلمزٌد من تلمعلومثت تنظر تلرتبط   (1)
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بالقانوف الدكٕب لبلجئُت ُب منح  االلتزاـتطوير التشريعات ١تواكبة مشاكل اٟتماية كحث الدكؿ على  .8
خلو مناطق البلجئُت ُب القوات العسكرية كاألسلحة كٛتاية األطفاؿ  رد كاإلبعاد كاللجوء كعدـ الط

 من قبل أم أفراد أك دكؿ . االستهداؼكالشباب من 
ٯتكن االعتماد عليو ، ىي الركيزة األساسية لنظاـ اللجوء كٛتاية البلجئُت 1951ف اتفاقية عاـ أيتضح  عليوك 

فهي  ،على داللة قانونية كسياسية كأخبلقية تتجاكز مصطلحاهتا ا٠تاصةشتما٢تا ال ،منذ إبرامها إٔب ىذه اللحظة
هنا توفر أهنا توفر ا١تعايَت األساسية اليت ٯتكن أف يرتكز عليها العمل ا١تبدئي، كسياسية من زاكية أقانونية من زاكية 

أخبلقية ك ٕتة عن النزكح اإلجبارم، اإلطار العا١تي الذم ٯتكن من خبللو أف تتعاكف الدكؿ كتتقاسم ا١تسؤكلية النا
دكلة طرفان ُب االلتزاـ بدعم كٛتاية حقوؽ أكثر شعوب العآب حرمانان  141هنا إعبلف منفرد من جانب زاكية أمن 
 .كتأثران 

 :قائمة المصادر و المراجع
 الكتب -أوالً 
مكتبة دار الثقافة للنشر كالتوزيع عماف، االردف، الوسيط ُب القانوف الدكٕب العاـ، الطبعة االكٔب ، د عبد الكرٙب علواف ، -1

2004. 
حقوؽ االنساف كالقانوف الدكٕب اإلنسا٘ب، د. فيصل شطناكم، الطبعة الثالثة، دار كمكتبة الطباعة كالنشر، عماف، األردف،  -2

2001. 
 -الرسائل العلمية: -ثانياً 

 .2004،بابل، رسالة ماجستَت ،حيدر كاظم عبد علي ،ٛتاية النساء كاألطفاؿ أثناء النزاعات ا١تسلحة -1
 .2003بغداد  ،كلية القانوف  ،رسالة ماجستَت ،حسُت عمر حاجي ،دكر ا١تنظمات الدكلية ُب تعزيز حقوؽ اإلنساف -2
 المجبلت: -ثالثا

،مقاؿ 843ستيفاف جاكميو، آّلة الدكلية للصليب األٛتر، العدد  التزاكج بُت القانوف الدكٕب اإلنسا٘ب كقانوف البلجئُت، -1
 باإل٧تليزية. pdf،منشور إلكًتك٘ب ُب شكل 30-09-2001 بتاريخ

 االتفاقيات واإلعبلنات الدولية: - اً رابع 
 نسخة الكًتكنية البلجئُترات ا١تفوضية العليا لشؤكف اا٠تاصة بوضع البلجئُت ( أسئلة كأجوبة)، اصد 1951اتفاقية عاـ  -1

pdf 8، ص. 
 النسخة العربية. 1951يوليو  28االتفاقية ا٠تاصة بشؤكف البلجئُت ا١تؤرخة ُب -2
 النسخة العربية 1948ديسمرب 10ُب    اإلعبلف العا١تي ٟتقوؽ االنساف-3
  1950كانوف االكؿ/ديسمرب   14(خامسا)الصادر ُب 428قرار اٞتمعية العامة  لؤلمم ا١تتحدة رقم -4

 خامسان_ مراجع االنًتنيت
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 أحكام القانون الدولي والجنائي لحماية البلجئين السوريين
 دراسة لدور اإلعبلم في عرض حقوق  الشعب السوري في اللجوء والتعويض

 
 السعودية - جامعة طيبة بالمدينة المنورة -د. محمد نصر محمد

       

الشك أف القانوف الدكٕب قد عرض ٟتقوؽ البلجئُت بصفة عامة ،كلبلجئُت ُب زمن النزاعات ا١تسلحة أك ُب  
ميداف العدكاف من قبل ٚتاعة أك أفراد ٔتا يشكل هتديدا مباشرا على حياهتم ،بل اف ٦تارسة الدكلة ٟتقوقها ليس 

ٟتقوقها يقابلها التزامات ، عليها أف ٖتًتمها ، كمن مستثنيان من كل قيد فكل حق يقابلو التزاـ ، ك٦تارسة الدكلة 
التزاماهتا عدـ االضرار بالغَت أك ا١تساس بشعبها، كما اف اساءة استعما٢تا ٟتقوقها يستوجب اٞتزاء عن ٦تارساهتا 

ادية غَت ا١تشركعة أك عن ٦تارسات األفراد ا١تنفذين لتلك اإلعماؿ غَت ا١تشركعة فضبل عن التعويض عن األضرار ا١ت
 .كا١تعنوية

 ،سوريُت ،كالتوثيق بالصوت كالصورةالشك أف إبراز اإلعبلـ لؤلىواؿ اليت تعرض ٢تا البلجئُت ال أىمية البحث:
يسهم بشكل كبَت ُب بياف حقوؽ ىؤالء األفراد ُب اللجوء أكالن ،بل كالتعويض ،بل كحق الدكؿ ا١تستضيفة ُب 

ارتكبت القوات  القياـ بدكرىا ٕتاه ىؤالء ا١تواطنُت، بل لقد اٟتصوؿ على تعويضات من الدكؿ اليت أخفقت ُب
اٟتكومية السورية كا١تيليشيات التابعة ٢تا جرائم ضد اإلنسانية تتمثل ُب القتل العمد كالتعذيب كاالغتصاب 
كاالختفاء القسرم ، كالتهجَت ،كاإلبادة العرقية كغَت ذلك من األفعاؿ البلإنسانية بل كاستخدمت األسلحة 

 الكيماكية.

كارتيكبت أيضنا انتهاكات جسيمة للقانوف الدكٕب ٟتقوؽ اإلنساف كالقانوف الدكٕب اإلنسا٘ب، مشلت التوقيف 
، كال 1ب ا١تمتلكات كتدمَتىانهكاالحتجاز التعسفيُت، كا٢تجمات غَت ا١تشركعة، كا٢تجـو على األعياف احملمية، ك

كيشكّْل السعي لتحقيق السبلـ ، األىداؼ العسكرية ُب ا١تناطق ا١تدنيةتزاؿ تيعرّْض السكاف ا١تدنيُت للخطر بوضع 
 .2كالعدالة مسؤكلينة مشًتكنة على ا١تستويات الوطٍت كاإلقليمي كالدكٕب

                                                           
 .286ـ، ص 2013، راجع ا١تقدمات األساسية ُب القانوف الدكٕب اٞتنائي، د.عبد اهلل سليماف سليماف: منشأة ا١تعارؼ، اإلسكندرية 1
جلَّػػد الثػا٘ب ٟتقػػوؽ اإلنسػاف، دار العلػػم للمبليػُت، بػػَتكت، : راجػع مػػدخل إٔب القػانوف الػػدكٕب اإلنسػا٘ب 2

ي
. ا١تػدخل لدراسػػة 100، ص 1988د. زيػػداف مريبػوط، ، ا١ت

  كما بعدىا. 15، ص1، ط2012، القانوف الدكٕب اإلنسا٘ب، د. ىشاـ بشَت كإبراىيم عبدربو إبراىيم، ا١تركز القومي لئلصدارات القانونية، القاىرة
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كما أف ما يدعو إٔب االستهجاف أف حكومة اٞتمهورية العربية السورية طرؼه ُب عدد كبَت من االتفاقيات 
احًتاـ كرامة اإلنساف كحقوقو األساسية كتعزيز االلتزامات الكفيلة باحًتامها، كالصكوؾ الدكلية ذات العبلقة ب

 كلكن ما جرل اآلف على ارض الواقع ىو انتهاؾ لكافة تلك االتفاقيات كا١تواثيق بكل ا١تقاييس.

د ـ، كزا2012فربايػر  15لقػد تػدىورت حالػة حقػوؽ اإلنسػاف ُب اٞتمهوريػة العربيػة السػورية منػذ مشكلة البحث: 
العنػػػػف ا١تمػػػػنهج، كاتسػػػػعت رقعتػػػػو، كاحتػػػػدمت األعمػػػػاؿ ا١تسػػػػلحة بػػػػُت أفػػػػراد القػػػػوات النظاميػػػػة السػػػػورية، كا١تعارضػػػػة 

 .1ا١تسلحة السورية

كقد صدر قرار ٣تلس حقوؽ اإلنساف بشأف األزمة السورية، كتشكيل ٞتاف تقصى حقائق كٖتقيق، 
اغسطس كًب ٘تديد القرار ُب  23ا١تؤرخ ُب  17/1-د/أ للوصوؿ لتحديد مرتكيب اٞترائم ا١ترتكبة ُب سوريا بالقرار 

ـ كصدر اكؿ تقرير متضمنا االنتهاكات اليت ارتكبت ُب حق الشعب 2012ستمرب 28ُب  21/26قراره 
 .2السورم، كمقدراتو

 منذ كبَتنا تدىورنا السورية العربية اٞتمهورية ُب اإلنساف حقوؽ حالة تدىور ، عن3فقد أشارت التقارير
ـ، كتصاعد االنتهاكات كاٞترائم ا١ترتكبة ضد ا١تدنيُت بدرجة كصفتو تلك التقارير بانو نزاع َُِِ فرباير ُٓ

 .4مسلح غَت دكٕب

 أىداف الدراسة :

، 5هتدؼ ىذه الدراسة إٔب توثيق تلك االنتهاكات، كتكييف تلك الوقائع، كإعماؿ قواعد اإلسناد
كجعل  لتحقيق اٟتق كالعدؿ،لتحديد مرتكبيها كصوالن آلليات ا١تبلحقة القضائية الدكلية، باعتبارىا أىم أداة 

                                                           
1 A/HRC/S-17/2/Add.1 paras. 23-26. 
 .142-131الفقرات AHCR/A/50/21راجع التقرير 2
ف، الػػدكرة الثالثػػة أنظػػر ُب ىػػذا الصػػدد : تقريػػر ٞتنػػة التحقيػػق الدكليػػة ا١تسػػتقلة، بشػػأف اٞتمهوريػػة العربيػػة السػػورية، حػػاالت حقػػوؽ اإلنسػػاف، ٣تلػػس حقػػوؽ اإلنسػػا  3

 .1، ص 2013يناير  4) من جدكؿ األعماؿ، 4كالعشركف، البند (
Advance Unedited Version, 4 June 2013. (A) GE.13-A/HRC/23/58. 
4 A/HRC/21/ 50. 16 August 2012. (A) GE.12-16064 170912 180912 
5 Quoted in, Claus Kress, Universal Jurisdiction over International Crimes and the Institut de Droit 
International, 4 Journal of International Criminal Justice, 561 (2006). Antonio Cassese, When May 
Senior State Officials be Tried for InternationalCrimes? Some Comments on the Congo v. Belgium 
Case, 13 European Journal of International Law 4, 853 (2002). 
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 ٤تاسبة قضية طرح كمن ٍب ينبغي ،1اإلنسا٘ب حقيقة الدكٕب كالقانوف اإلنساف ٟتقوؽ الدكٕب بالقانوف االلتزاـ
طا١تا كانت  العقاب، من بإمكانية اإلفبلت الشعور تفشي ١تواجهة اٟتـز من ٔتزيد الدكلية، اٞترائم عن ا١تسئولُت

 .2ىناؾ قوة ٖتميو

 :منهجية وخطة البحث

اتبعػػػت ا١تػػػنهج االسػػػتقرائي الوصػػػفي لتحديػػػد دكر اإلعػػػبلـ ُب بيػػػاف حقػػػوؽ البلجئػػػُت ُب اٟتصػػػوؿ ا١تلجػػػأ            
اآلمػػن ُب (ا١تبحػػث األكؿ) ٍب التعػػرض للمآسػػي كالتكييػػف القػػانو٘ب للجػػرائم الواقعػػة ُب سػػوريا كالقػػوانُت اٟتاكمػػة ُب 

 .)إجراءات ا١تطالبة الدكلية ُب (ا١تبحث الثالث(ا١تبحث الثا٘ب)، ٍب تعرضت لتطبيقات قواعد اإلسناد، ك 

 حقوق البلجئين في المواثيق واالتفاقيات الدوليةبالمبحث األول االعتراف 

ال مندكحػػػة أف مسػػػؤكلية اإلعػػػبلـ تتنػػػامى ُب العصػػػر اٟتػػػديث كٓتاصػػػة مػػػع ا١تشػػػكبلت الراىنػػػة كا٠تاصػػػة ٔتشػػػكلة     
البلجئُت السوريُت، كىو ما تًتٚتػو الرسػائل اإلعبلميػة مػن ضػركرة إلقػاء الضػوء علػى أحقيػة ىػؤالء السػوريُت ُب إ٬تػاد 

حيػػث التارٮتيػػة الػػيت مػػرت عقػػب اٟتػػرب العا١تيػػة الثانيػػة مػػبلذ آمػػن، كبيػػاف ا١تواثيػػق كاالتفاقيػػات الدكليػػة ،  كالظػػركؼ 
ظهرت اٟتاجة بعػد اٟتػرب العا١تيػة الثانيػة إٔب كضػع اتفاقيػة دكليػة تتضػمن تعريفػان عامػان لبلجئػُت بػدالن مػن االتفاقيػات 
 ا٠تاصػػة الػػيت كضػػعت عصػػر عصػػبة األمػػم ا١تتحػػدة كىكػػذا بػػدالن مػػن االتفاقيػػات ا٠تاصػػة أسػػفرت اٞتهػػود ا١تبذكلػػة ُب

ـ توصػػػلت اٞتمعيػػػة العامػػػة 1967عػػػن إقػػػرار اتفاقيػػػو دكليػػػة بشػػػأف مركػػػز البلجئػػػُت كُب سػػػنة   ـ1951جنيػػػف عػػػاـ 
لؤلمم ا١تتحدة إٔب ا١توافقة على برتوكوؿ خاص ٔتركز البلجئُت تضمن بعض التعديبلت بالنسبة ألحكاـ اتفاقيػو سػنة 

لشػػئوف البلجئػػُت ا١تلحػػق بقػػرار اٞتمعيػػة  ـ ىػػذا مػػع مبلحظػػة أف النظػػاـ األساسػػي ١تكتػػب ا١تنػػدكب السػػامي1951
ـ ، كقػػػد تضػػػمن بػػػدكره أحكامػػػان تتعلػػػق بتعريػػػف البلجػػػئ كفيمػػػا يلػػػي ٯتكػػػن 1950) ُب عػػػاـ 5(428العامػػػة رقػػػم 

 التحدث عن ىذه االتفاقيات.

 م:1951ميثاق جنيف عام  -

                                                           
 ىػو القػانوف الػدكٕب اإلنسػا٘ب العدؿ الدكلية بأف قضت ٤تكمة .1996عاـ  تقارير ٤تكمة العدؿ الدكلية، فتول استخداـ األسلحة النوكية أك مشركعية التهديد انظر 1

يكػوف أكثػػر  الػذم بالنظػاـ القػانو٘ب االلتػزاـ، ٬تػب علػى األطػراؼ كبالتػإب. فيمػا يتعلػق بالقػانوف الػدكٕب ٟتقػوؽ االنسػاف أثنػاء النزاعػات ا١تسػػلحة قاعػدة التخصػيص
 اللجنػة ا١تعنيػة ْتقػوؽ اإلنسػاف، ُب ظػركؼ ٤تػددة. اآلخػر، باسػتثناء قػد يػتم تطبيقػو فإف أم نظاـ، كبالتإب قعالتحليل يكوف مبنيا على الواأف  األمر. ٖتديدا بشأف
 الػيت حػاالت النػزاع ا١تسػلح ُب ينطبػق أيضػا العهػد "إفلجنػة ا١تعنيػة ْتقػوؽ االنسػاف. ل 31التعليػق العػاـ رقػم  ُب علػى النحػو ا١تبػُت مػع ىػذا الػرأم تتفق بصفة عامة
اإلنسػػا٘ب  القػػانوف قواعػػد األكثػػر ٖتديػػدا ُب، تكػػوف البػػبعض اٟتقػػوؽ ا١تشػػمولة بالعهػػد بينمػػا فيمػػا يتعلػػق قابلػػة للتطبيػػق. اإلنسػػا٘ب الػػدكٕب قواعػػد القػػانوفتكػػوف فيهػػا 

 ". عد بعضها بعضاال يستب، ك يكمل أحد٫تا اآلخر القانوف، فإف كبل ٣تإب اٟتقوؽ الواردة ُب العهد تفسَت ألغراض خاصة ذات صلة الدكٕب
 مع مبلحظة أف سوريا ٓب تصادؽ على اتفاقية عدـ انطباؽ تقادـ جرائم اٟترب كاٞترائم ا١ترتكبة ضد اإلنسانية. 2
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االكٔب إذا كػػاف اعتبػػاره الجئػػاى طبقػان للمػػادة األكٔب مػػن ىػػذه االتفاقيػة يعتػػرب الشػػخص الجئػػان ُب إحػدل حػػالتُت        
ـ 1939ـ كبرتوكػػػوؿ 1938 – 1933ـ أك االتفاقيػػات ا١تؤرخػػػة ُب عػػاـ 1928ك 1926طبقػػان ألحػػد الػػػوثيقتُت 

 .IROأك دستور منظمة البلجئ الدكلية 
ـ، ٠توؼ مبػٍت علػى أسػباب معقولػة مػن التعػرض لبلضػطهاد 1951كاٟتالة الثانية ألحداث كقعت قبل سنة        

العنصػػر أك الػػدين أك اٞتنسػػية أك عضػػوية فئػػة اجتماعيػػة أك دافػػع السياسػػي موجػػودان خػػارج دكلػػة جنسػػيتو كال بسػػبب 
ال يرغػػػب ُب التمتػػػع ْتمايػػػة تلػػػك الدكلػػػة كإذا كػػػاف الشػػػخص عػػػدٙب اٞتنسػػػية  –يسػػػتطيع أك نتيجػػػة لػػػذلك ا٠تػػػوؼ 

١تضادة كال يسػتطيع بسػبب ذلػك ا٠تػوؼ كنتيجة لؤلحداث آنفة الذكر موجودان خارج الدكلة اليت كانت فيها أقامتو ا
 1ال يرغب ُب العودة إليها

كتعكػػس اٟتالػػة األكٔب رغبػػة الػػدكؿ األطػػراؼ ُب مواصػػلة تقػػدٙب اٟتمايػػة الدكليػػة لبلجئػػُت الػػذين كػػاف يتمتعػػوف        
 .باٟتماية اليت قررهتا الوثائق الدكلية السابقة على ىذه االتفاقية

كأف كانػػت تتضػػمن تعريفػػان عامػػان نسػػبيان للمقصػػود بػػالبلجئ، إال أهنػػا مػػع ذلػػك ال تقػػدـ أمػػا اٟتالػػة الثانيػػة فهػػي        
تعريفان جامعػان لبلجئػُت . بعبػارة أخػرل أف ىػذه اٟتالػة ال تػنص علػى ٚتيػع األشػخاص الػذين ٯتكػن اعتبػارىم الجئػُت 

ٔب أف ىذه االتفاقيػة قػد حػددت ُب نظر القانوف الدكٕب بل اقتصرت على مئات معينة منهم كيبُت استقراء ا١تادة األك 
 .2نطاؽ ا١تقصود بالبلجئ

   -م شأن مركز البلجئين :1967برتوكول   -
                                                           

دراسػػات ـ ٤تاضػػرات عػػن البلجئػػُت معهػػد 1998/ 97حالػػة البلجئػػُت ُب العػػآب النػػزكح قسػػران ،د. ٤تمػػد الرببػػرم ٤تمػػد زيػػن، إصػػدارات األمػػم ا١تتحػػدة ػ راجػػع :  1
 .22صالكوارث كالبلجئ.

2
ـ، إذا كانػػت أف االتفاقيػػة ٓب ٖتػػدد ا١تقصػػود مػػن ىػػذه األحػػداث إال أف تغػػَتات إقليميػػة أك تغػػَتات 1951بػػافًتاض تػػوافر الشػػركط األخػػرل الػػيت قررهتػػا اتفاقيػػو  أواًل: 

بسػػبب األحػػداث كالػػيت كقعػػت بعػػد ىػػذا التػػاريخ سػػالف الػػذكر  سياسػػية عميقػػة فضػػبلن عػػن بػػرامج االقتصػػاد الػػيت ٘تخضػػت عنهػػا كيفهػػم مػػن ذلػػك ألف البلجئػػُت
 ٮترجوف من نطاؽ ىذه االتفاقية أك من تعريف البلجئ ُب االتفاقية.

ٕتػػة عػػن ىػػذه ماهتػػا الناللػػدكؿ ا١تتعاقػػدة أف تضػػع قيػػدان جغرافيػػان علػػى تعريػػف البلجػػئ بػػأف تعلػػن كقػػت التوقيػػع أك التصػػديق أك االنضػػماـ إٔب االتفاقيػػة عػػن قصػػد التزا ثانيللًا:
 ـ.1951االتفاقية على البلجئُت بسبب أحداث كقعت ُب أكربا قبل يناير 

نسػية ا٠توؼ ألسباب معقولة من االضطهاد كمعٍت ذلك أنو يشًتط أف يكوف لدل الشخص خوؼ من التعرض لبلضػطهاد ُب دكلػة جنسػية أك إذا كػاف عػدٙب اٞت ثالثًا:
ا٠توؼ حالة ذىنية ٗتتلف من حيث السبب كالدرجة مػن شػخص إٔب آخػر فقػد أضػيف إٔب ذلػك عنصػر موضػوعي  ُب دكلة أقامتو ا١تضادة كيبلحظ انو ١تا كاف

 تفرده أسباب معقولة كيرجع ُب تقدير ىذه األسباب إٔب حقيقة الظركؼ السائدة ُب دكلة اإلقامة.
ى سػبيل اٟتصػر ْتيػث ال ينطبػق كصػف البلجػئ ُب معػٍت االتفاقيػة علػى أف يكػوف االضػطهاد الػذم ٮتػاؼ الشػخص مػن التعػرض لػو راجعػان إٔب أسػباب معينػة علػ رابعًا:

األشػػخاص الػػػذين لػػػديهم خػػوؼ مبػػػٍت علػػػى أسػػػباب معقولػػة مػػػن التعػػػرض لبلضػػػطهاد يرجػػع إٔب أسػػػباب أخػػػرل أك ال يرجػػػع إٔب أم سػػبب ظػػػاىر كقػػػد عػػػددت 
 ٞتنسية االنتماء إٔب طائفة أك فئة اجتماعية معينة أك الرأم السياسي.االتفاقية أسباب االضطهاد الذم يوصل العتبار الشخص الجئان ُب العنصر، الدين كا

فػض ىػذه أف يكوف الشػخص غػَت قػادر علػى التمتػع ْتمايػة دكليػة جنسػيتو أك االسػتمالة تػوفَت ىػذه اٟتمايػة بسػبب حػرب أىليػة أك خارجػة مػثبلن أمػا بسػبب ر  خامساً :
 .غب بسبب ا٠توؼ من االضطهاد ُب التمتع ٟتماية تلك الدكلةالدكلة تقدٙب ٛتايتها لشخص أك كاف ىذا األخَت ال ير 

 تو ا١تضادة. إذا كاف الشخص عدٙب اٞتنسية فيشًتط أف يكوف غَت قادر أك ال يرغب بسبب ا٠توؼ من االضطهاد ُب العودة إٔب الدكلة اليت كانت فيها إقام سادسًا:
يشًتط أف تتوافر فيو ٚتيع الشركط السابقة بالنسبة إٔب ٚتيع الدكؿ اليت يتمتع ّتنسيتها ْتيث أنو إذا كاف  : أما إذا كاف الشخص مزدكج اٞتنسية أك متعددىا فإنوسابعاً 

 ُب إمكانو التمتع ْتماية دكلة كاحدة على األقل من تلك الدكؿ فإنو ال يعترب الجئان ُب نظر االتفاقية.
 : كفضبلن عن كل ما تقدـ يشًتط أال يقـو قبل الشخص أحد األسباب اليت تقضي باستبعاده من دائرة االتفاقية . ثامناً 



 تركيب-م، جبهعة أديبهبى14/5/2016-13 األحببث العلوية احملكوة املشبركة يف املؤمتر العلوي الدويل األول: الالجئوى السوريوى بني الواقع واملأهول

932 

ـ تتعلق فقط ْتالة األشخاص الذين أصبحوا الجئُت نتيجػة ألحػداث كقعػت ١1967تا كانت اتفاقية عاـ  
ـ كمػػن ٍب فهػػي ال تنطبػػق علػػى حػػاالت البلجئػػُت الػػيت حػػدثت بعػػد ىػػذا التػػاريخ كقػػد ترتػػب علػػى 1951قبػػل ينػػاير 

مايػة الدكلػة كاألخػرل ال تشػملها ذلك كجود طائفتُت مػن البلجئػُت الطائفػة األكٕب ٗتضػع لبلتفاقيػة كتسػتفيد مػن اٟت
 االتفاقية كمن ٍب ال تستفيد من أحكامها. 

كعنػػدما تزايػػدت اٟتاجػػة إٔب توسػػيع نطػػاؽ االتفاقيػػة حػػىت تشػػتمل اٟتػػاالت اٞتديػػدة كمػػن ٍب ٖتقػػق   
ُب  معاملػػة متسػػاكية ٞتميػػع البلجئػػُت فقػػد توصػػلت اٞتمعيػػة العامػػة لؤلمػػم ا١تتحػػدة إٔب إقػػرار برتوكػػوؿ مركػػز البلجئػػُت

 ـ. 31/1/1967ـ ٍب فتح باب االنضماـ إليها أماـ الدكؿ اعتباران من 6/12/1966
كٔتقتضي ا١تادة األكٕب يعترب الشخص الجئان أم شػخص يػدخل ضػمن تعريػف البلجػئ ُب ا١تػادة األكٕب مػن  

قيػدين ـ كمػؤدم ذلػك إلغػاء ال1951ـ بعد حذؼ عبارة نتيجة ألحداث كقعت قبل أكؿ يناير 1951اتفاقية عاـ 
الػػزمٍت كاٞتغػػراُب الػػواردين ُب تعريػػف الربتوكػػوؿ بعبػػارة أخػػرل يعتػػرب الشػػخص الجئػػان ُب الربتوكػػوؿ كػػل شػػخص ينطبػػق 
عليػػو تػػاريخ األحػػداث الػػيت أصػػبح الجئػػان بسػػببها أك مكػػاف كقوعهػػا أم كػػاف سػػواء كانػػت ىػػذه األحػػداث قػػد كقعػػت 

كقعػػت ُب أكركبػػا أـ ُب أم مكػػاف آخػػر مػػن  ـ أـ بعػػد ذلػػك كسػػواء أف كانػػت ىػػذه األحػػداث قػػد1/1/1951قبػػل 
 العآب.  

 المبحث الثاني التكييف القانوني للجرائم الواقعة في سوريا 
مػػن الػػبلـز الػػبلزب أف يػػنهض ا١تفكػػركف كاإلعبلميػػوف لبيػػاف أبعػػاد األزمػػة السػػورية كالتكييػػف القػػانو٘ب للجػػرائم الواقعػػة 

ا ْتقػػوؽ علػػى مقػػدرات الشػػعب السػػورم ، كٓتاصػػة بعػػد مػػا  شػػهد  النصػػف الثػػا٘ب مػػن القػػرف العشػػرين اىتمامنػػا متزايػػدن
   .اإلنساف كحرياتو األساسية على ا١تستويُت الوطٍت كالدكٕب

، فإف احملكمة اٞتنائية الدكلية ٖتاكم األشخاص ا١تتهمُت بارتكاب  مثل ىذه                        كما ىو معلـو
،كلقد انضمت إٔب 1اٞترائم كىي اإلبادة اٞتماعية كجرائم ضد اإلنسانية، كجرٯتة العدكاف  كجرائم اٟترب

لى الرغم من أف اٞتمهورية العربية كع 20122دكلة اعتبارا من ٘توز/يوليو  121نظاـ ركما األساسي 
 13السورية كانت قد كقعت على نص نظاـ ركما ا١تذكور، إال أهنا ٓب تصبح بعد طرفا ٢تا، كعمبل با١تادة 

(ب) للنظاـ ا١تذكور أعبله، ٯتكن ّٓلس األمن إحالة الوضع ُب اٞتمهورية العربية السورية إٔب ا١تدعي العاـ 
تحقيق فيها، ُب كقت كتابة ىذا التقرير، ٓب يتم إحراز أم إحالة من ىذا للمحكمة اٞتنائية الدكلية لل

 القبيل.

                                                           

نظػاـ ، "التعليػق علػى تريفَتيػر  أكتػو؛ )2010 مطبعػة جامعػة أكسػفورد، (أكسػفورد، انظر احملكمة اٞتنائية الدكلية: تعليق على نظاـ ركما األساسي. كلياـ شاباس،  1
)؛ القػانوف اٞتنػائي الػدكٕب، ـ. 2008 للنشػر، ىػارت (أكسػفورد، الطبعػة الثانيػة، ا١تػراقبُت، مػادة بعػد مػادة" مبلحظات الدكلية:محكمة اٞتنائية ألساسي للركما ا

 .)2008 مارتينوس نيهوؼ، (بوسطن، الطبعة الثالثة، ٣تلدات) 3(شريف بسيو٘ب،  
cpi.int-http://www.icc 2 . 

http://www.icc-cpi.int/
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جرائم اٟترب: ترد قائمة كاملة من األفعاؿ اليت تشكل جرائم حرب ٔتوجب نظاـ ركما األساسي ُب ا١تادة   
 3ادة منو. كُب سياؽ النزاعات ا١تسلحة غَت الدكلية، تشمل القائمة على االنتهاكات ا٠تطَتة للم 8

 ا١تشًتكة التفاقيات جنيف كبركتوكو٢تا الثا٘ب، ككذلك االنتهاكات ا٠تطَتة األخرل للقانوف الدكٕب.
جرائم ضد اإلنسانية: ىي تلك اٞترائم اليت "هتٌز الضمَت اإلنسا٘ب". كٔتوجب نظاـ ركما األساسي، فإف  

ن ىجـو كاسع النطاؽ أك منهجي اٞترائم ضد اإلنسانية تقع عند القياـ ببعض األفعاؿ ا١تعينة كجزء م
، إف معايَت 1موجو ضد ٣تموعة من السكاف ا١تدنيُت، كحيث يكوف مرتكب اٞترٯتة على علم با٢تجـو

 :2اٞترائم ضد اإلنسانية راسخة ُب القانوف اٞتنائي الدكٕب، كىي
 . ٬تب كقوع ىجـو كاحد على األقل أك أكثر.1
/ا٢تجمات. . ٬تب أف يكوف فعل مرتكب اٞترٯتة جزءا من2  ا٢تجـو
(ا٢تجمات )موجها ضد أية ٣تموعة من السكاف ا١تدنيُت.3  . ٬تب أف يكوف ا٢تجـو
(ا٢تجمات) أف تكوف على نطاؽ كاسع أك منهجي.4  . ٬تب على ا٢تجـو
. على اٞتا٘ب أف يكوف على دراية بأف فعلو يشكل جزءا من ٪تط جرائم كاسع النطاؽ أك منهجي موجو 5

 ا١تدنيُت كيعرؼ أف أفعالو تنسجم مع ٪تط من ىذا القبيل. ضد ٣تموعة من السكاف
أما األفعاؿ أك اٞترائم اليت ًب اإلشارة إليها ُب الفقرة الثانية أعبله، فقد ًب تسميتها ُب نظاـ ركما            

كتضم البلئحة عددا من االنتهاكات اليت ًب كصفها ُب مكاف آخر ُب ىذا التقرير، على سبيل  3األساسي
، التعذيب كغَته من ضركب ا١تعاملة القاسية 5؛ االختفاء القسرم١4تثاؿ، عمليات القتل غَت القانونيةا

 ، كغَتىا.7، ك االغتصاب6كالبلإنسانية كا١تهينة
كمنذ فًتة طويلة كمصطلح يشتمل على  كاسع النطاؽ: لقد ًب تعريف ا١تصطلح النطاق أو منهجي 

، الذم ٬تب أف يكوف ذك حدة، متكرر، يأٌب تنفيذه بشكل ٚتاعي كبشكل  "الطبيعة الشاملة للهجـو

                                                           
، مطبعػػة جامعػػة كامربيػػدجكامربيػػدج، (ا١تمارسػػة ا١تعاصػػرة ك  التطػػور التػػارٮتي، جػػرائم ضػػد اإلنسػػانية: شػػريف بسػػيو٘ب ـ.  انظػػر. مػػن نظػػاـ ركمػػا األساسػػي 7ا١تػػادة   1

 .88)ص2011
انظر .  cpi.int-http://www.icc، ٯتكن تصفحها على ا١توقع التإب الدكلية اٞتنائيةفيها احملكمة اليت تنظر  اٟتاالتتطبيقها ُب اليت يتم عناصر اٞترائم" " 2 

 .2001اذار/فرباير  22، الدائرة االبتدائية، اٟتكم، IT-96-23-T  &IT-96-23/1-T كآخركف، كوناراؾ ا١تدعي العاـ ضد أيضا
أك االسػتعباد اٞتنسػي كاالغتصػاب ك  كالسػجن كالتعػذيب النقػل القسػرم للسػكافاالسػتعباد ككػذلك النظػاـ األساسػي علػى القتػل كاإلبػادة ك  ُبالقائمة اليت تػرد ٖتتوم   3

 األخػرل.األفعػاؿ البلإنسػانية ك ، أك التعقػيم القسػرم، كالعنػف اٞتنسػي، كاالضػطهاد، كاالختفػاء القسػرم، كالفصػل العنصػرم أك اٟتمػل القسػرم اإلكراه على البغػاء
 ).A-K) (1( 7 انظر ا١تادة

 القتل غَت ا١تشركع).( انظر ا١ترفق ا٠تامس نظاـ ركما األساسي.أ) من ) (1( 7ٔتوجب ا١تادة  القتلصنف ك  4
 االختفاء القسرم).ك االعتقاؿ التعسفي ( انظر ا١ترفق السادس نظاـ ركما األساسي.ح) من ) (1( 7ا١تادة   5
 ).سوء ا١تعاملة كغَته من أشكاؿالتعذيب ( انظر ا١تلحق السابع  6
 ).اٞتنسي (العنف انظر ا١تلحق التاسع  7

http://www.icc-cpi.int/
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على ىذا النحو، فإف عنصر "على نطاؽ كاسع" يشَت إٔب كل 1جدم كموجو ضد العديد من الضحايا"
و، كلكن التقييم ليس تقييما كميا أك جغرافيا من طبيعة النطاؽ الواسع للهجـو كعدد الضحايا الناتج عن

 باٟتصر، كلكن ٬تب أف يتم تقييمو على أساس الوقائع الفردية.
ككفقا لذلك، قد يكوف ا٢تجـو الواسع النطاؽ "األثر الًتاكمي لسلسلة من األفعاؿ غَت اإلنسانية أك            

 2التأثَت ا١تفرد لفعل غَت إنسا٘ب ذك حجم غَت عادم".
 ا١تقابل، فإف مصطلح 'منهجي' يشَت إٔب: ُب 
'الطبيعة ا١تنظمة ألعماؿ العنف كعدـ احتمالية حدكثها بشكل العشوائي' ٯتكن للطبيعة ا١تنهجية للهجـو          

"أف يتم التعبَت عنها ُب كثَت من األحياف من خبلؿ أ٪تاط من اٞترائم، ٔتعٌت التكرار غَت العرضي للسلوؾ 
كعلى أساس منتظم" كتبلحظ الدائرة التمهيدية بأف مصطلح 'ا١تنهجية' ًب تعريفة من قبل  اإلجرامي ا١تماثل

احملكمة اٞتنائية الدكلية لركاندا على كونو (أ) منظم بدقة، (ب) يتبع ٪تط منتظم، (ج) على أساس سياسة 
ية الدكلية مشًتكة، ك (رابعا) ينطوم على ٚتهور كبَت أك موارد خاصة ، ُب حُت أف احملكمة اٞتنائ

ليوغوسبلفيا السابقة قررت أف العنصر يتطلب (أ ) خطة سياسية أك برنامج، (ب) ارتكاب كاسعة النطاؽ 
أك مستمر للجرائم اليت ا١تتعلقة، (ج) استخداـ ا١توارد العامة ذات األ٫تية أك ا١توارد ا٠تاصة، ك (د) تورط 

 3ا١تراتب  السياسية أك العسكرية العليا للسلطة.

ا١تبلحظة بأنو ليس من الضركرم أف تأٌب اٞترائم ضد اإلنسانية على نطاؽ كاسع كمنهجي ُب آف  ك٬تب  
 وسنعرض لذل  فيما يلى: . 4كاحد كبالتإب ٖتقق عنصر كاحد فقط من العنصرين ىو أمر كاؼ

                                                           
ٖتقيػػق ُب  إذف بػإجراء للحصػوؿ علػى نظػاـ ركمػا األساسػي مػن 15 كفقػا للمػػادة، القػرار ٚتهوريػة كينيػا بالنسػبة للحالػة ُب احملكمػة اٞتنائيػة الدكليػة الػػدائرة التمهيديػة  1

  .95، الفقرة 2010اذار/مارس  ICC-01/09-19 ،31، كينيةال ُب اٞتمهورية اٟتالة
 .648، الفقرة 1997أيار/مايو  7، (اٟتكم) تاديتش دكسكو، احملكمة اٞتنائية الدكلية ٓتصوص يوغوسبلفيا سابقا  2
 ٖتقيق بالنسػبة للحالػة إذف بإجراء علىللحصوؿ  األساسينظاـ ركما  من 15 كفقا للمادة، قرار ٚتهورية كينيا الوضع ُب، احملكمة اٞتنائية الدكلية، الدائرة التمهيدية  3

 .96 .، الفقرة 2010اذار/مارس  ICC-01/09-19 ،31، كينيا ُب ٚتهورية
4 I.C.T.Y, Judgment on Defense Motions to acquit, Sikirica Case. I.C.T.Y, Krstic Judgment, Case, 1, 2 
aug, 2001.I.C.T.Y, Prosecutor V.Tadic, case No. 11-94-1- t, t.Ch 11, 14 No. 1995.I.C.T.Y. 
Prosecutor Jelisie, 14 Dec, 1999, WWW. Un. Org. icty. Joric V. prosecutor, Higher State Court 
(oberlands gericht) of Dussedorf Juddement of 26 Sept. 1997, section 111. Prosecutor V.zorankuprskic, 
Mirjan Kuperskis vlatkohuperskic, Drago. Josipovic, Dragan Papic, Vladinir Santic, IT-95-16-T (14 
Jan. 2000).Prosecutor V. Maladic and Karadsic, Review of the Indictments pursuant to rule 61 of the 
rules of procedutre and evidence, Case No. IT, 95-5-R.61, 11. July 1996.Prosecutor v. Blaskic, 
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 المطلب األول : الهجمات على األشخاص واألماكن المشمولة بالحماية.
 دولية الواقعة في العمليات المسلحة.المطلب الثاني : الجرائم ال

 المطلب األول الهجمات على األشخاص واألماكن المشمولة بالحماية
إف ا٢تػػػدؼ مػػػن ا٢تجػػػـو علػػػى ا١تػػػدنيُت أك األمػػػاكن ا١تشػػػمولة باٟتمايػػػة ىػػػو الًتكيػػػع أك عمليػػػة هتجػػػَت قسػػػرم 

اإلبػػادة اٞتماعيػػة أك الػػيت تلحػػق األذل أك لؤلفػػراد، كقػػد يًتتػػب عليػػو ارتكػػاب احػػد اٞتػػرائم الدكليػػة، كىػػى إمػػا جرٯتػػة 
كُب ا١تقابػل ٧تػد أف ىػذا ا٢تػدؼ ال يتحقػق ُب ،  1  القتل لبٌت اإلنساف فيمػا يسػمى اصػطبلحا اٞتػرائم ضػد اإلنسػانية

حالة حق الدفاع ا١تشركع أك حق الدكلة ُب فرض األمن، تلػك اٞتػرائم الػيت تضػم ٣تموعػة كبػَتة مػن اٞتػرائم الػيت تقػع 
 . 2 األشخاص بدءان من االعتداء على اٟتياة إٔب التعدم على اٟترية مثل االختطاؼ كاالستبعاد.. اْبعلى 

إٔب أف جرٯتػػة اإلبػػادة  1945كلقػػد أشػػارت ٤تاكمػػات "نػػورمربج" ١تعاقبػػة كبػػار ٣ترمػػي اٟتػػرب النػػازيُت عػػاـ 
اإلبػػادة اٞتماعيػػة، فػػبل ضػػركرة  اٞتماعيػػة ٗتتلػػف عػػن اٞتػػرائم ضػػد اإلنسػػانية، مػػن حيػػث إنػػو حػػىت يثبػػت كقػػوع جرٯتػػة

ٟتػدكث اٟتػػرب، أم أف اٟتػرب ليسػػت معيػاران حاكمػػان علػى حػػدكث أك ٖتقػق جرٯتػػة اإلبػادة اٞتماعيػػة سػواء ُب كقػػت 
  3 اٟترب أك ُب كقت السلم 

إف االنتهاكات اٞتسيمة للقانوف الدكٕب اإلنسا٘ب اصبحت كاقعا كالذم ٘تثل ُب إخػبلؿ النظػاـ السػورم     
 ات التالية: با١تعاىد

 العسػكرية العمليػات سػَت علػى قيػود كضػع إٔب هتػدؼ الػيت ) 1907( ك )1899 ( الىػام معاىػدات
 ـ1949 العاـ ُب األربعة جنيف اتفاقيات صدكر حىت 1864 اتفاقية منذ جنيف معاىدات،ك  كسلوؾ ا١تتحاربُت

كٛتايػة  كمرضػى جرحػى مػن ا١تسػلحة النزاعػات ضػحايا ٟتمايػة جػاءت كالػيت ، ـ1979 لعاـ كالربتوكوالف اإلضافياف
 اٟتػد مػن غاياهتػا العناصػر، مًتابطػة قانونيػة منظومػة االتفاقيػات ىػذه شػكلت حيػث ،4ا١تدنيػة كاألعيػاف ا١تمتلكػات

                                                                                                                                                                                     

Judgment on the request of the Republic of Croatia for Review of the decision of trial chamber 11 of 18 
July 1997.Kordic and Cerdez, ICTY, Trial Chamber, decision of 8 October 1998. 

 1  TPIR.Jugement Kayishema- Ruzindana, 21mai 1999,www.un org.Rwanda p.89.  
 .133ـ، ا١تنشورات اٟتقوقية، ص2003راجع جرٯتة اإلبادة اٞتماعية، ا١تفهـو كاألركاف، د. دكللي ٛتد ، رسالة دكتوراه ُب اٟتقوؽ، اٞتامعة اللبنانية، بَتكت عاـ  2 

 3  Law Report of Trials of War Criminals, Selected and Prepared by the UN war Crimes Commission, 
(London,1947-1949) Vol. XV at p.138 . 

4 IC.T.R. Prsecutor Akayesu, Judgment, 2 Sep. TPIR, Ch, lere Instacne Gujement Rutaganda, 6 
December 1999.TPIR.ch. de lere Instance, Gujement kayishemei Ruzindana, 21 mai, 1999, www. Un. 
Org. Rwanda.TPIR, www.de 1 ere instance, judgment Kambanda, 4 Sep. 1998. 
WWW.un.org.Rwanda.Application of the Convention on the Prevention and Punishment of 
Genocide, Preliminary Objections 1996. I.C.J. July 11.Reservations to Convention on Genocide, 

http://www.de/
http://www.un.org.rwanda/
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 ."اإلنسانية االعتبارات"ك " اٟتربية الضركرات" بُت التوازف أشكاؿ من شكل كإقرار اٟتركب آثار

قواعػد  احتػوت كالػيت العسػكرم، كاالحػتبلؿ اٟتػرب أثنػاء للػدكؿ ا١تتكػرر بالسػلوؾ ا١تتمثلػة الدكليػة األعػراؼ
 .منها كثَت على جنيف كمعاىدات الىام

 لعاـ األربع اتفاقيات جنيف إٔب أساسية بصورة اإلنسا٘ب القانوف ، كيستند1ككذا القانوف الدكٕب ٟتقوؽ اإلنساف 
 .الدكٕب كغَت الدكٕب ا١تسلح بالنزاع ـ ا١تتصلُت1977 عاـ كبركتوكوٕب ـ1949

أك  ا١تسلحة ا١تنازعات أثناء حىت تعطيل موضع أف تكوف ٯتكن ال اليت األساسية الدنيا اٟتقوؽ بعض كىناؾ
 ا١تدنية ا٠تاص باٟتقوؽ العهد من 4 ا١تادة ُب عليها حقوؽ منصوص كىي األخرل، االستثنائية الطوارئ حاالت

 .3كا١تادة كالسياسية

 فإف ذلك، إٔب البشر كباإلضافة ٞتميع األساسية للحقوؽ كاسعة ضمانات اإلنساف ٟتقوؽ الدكٕب القانوف كيعلن
 اإلضافيُت كالربكتوكولُت 1949 لعاـ األربع اتفاقيات جنيف ُب عليو منصوص ىو الدكٕب كما اإلنسا٘ب القانوف

 اإلنسا٘ب القانوف كالداخلي كيعيد الدكٕب ا١تسلح النزاع فًتات أثناء احملاربُت كا١تدنيُت معاملة ينظم ،1977 لعاـ
 مباشرة ال يشًتكوف الذين األشخاص معاملة كجوب إٔب ا١تسلح، النزاع حاالت ُب الداعي، ا١تبدأ الدكٕب، تأكيد

 2.إنسانية معاملة العدائية األعماؿ ُب

 أوالً الهجمات على المدنيين العزل، والترويع، والتهجير القسري، التعذيب، النهب:

                                                                                                                                                                                     

Advisory Opinion, 1951. JCJ. May 28. Barcelona traction Case (Belgium V. Spain) I.C.J. Reports, vol. 
3, 1970. 

، )1925( اٟتػرب البكًتيولوجيػةسػائل ك  السػامة أك غَتىػا مػن الغازات ا٠تانقة أك استعماؿ بركتوكوؿ حظر التالية: ا١تعاىدات طرؼ ُبىي  بية السوريةاٞتمهورية العر  1
) كالربكتوكػوؿ ا١تلحػق 1954ا١تمتلكػات الثقافيػة ُب حالػة نػزاع مسػلح ( ٟتمايػة، كاتفاقيػة )1929( اٞتيػوش ُب ا١تيػدافا١ترضػى ُب اٞترحػى ك تحسُت حػاؿ لكاتفاقية 

 ).1989)، كاالتفاقية الدكلية ١تناىضة لتجنيد كاستخداـ ك٘تويل كتدريب ا١ترتزقة (1954ّٔا (
2 Complicity in Genocide as understood through the ICTR experience, Alexobte – Odora, 
International criminal law Review, 22, 2002. Pp33-35.Akehurst, Humanitarian Intervention, in H.Bull 
"ed" Intervention world policies, 1984.pp90.Antonio Casses, A Tentative Assesment of the Rome 
Statute Establishing the I.C.C., paper to be published in the European Journal of International 
law.pp12-16.Kenn Antony, Free will and Responsibility Routhledge, Kegan Paul, London, Henley and 
Boston, 1973.pp34-45.Antonio, International Criminal law, Oxford University Press, 
2003.pp67.Barbara M. Yarnold "The Doctrinal Basis for the International Criminalization Process at M. 
Cherif Bossiouni, International Criminal Law, Ardsley, New York,1999.pp80-81. 
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 :1Massacresالمجللللازر أو المذابح  .1
 : 2)أ( مفهوم المجازر

ىي عبارة عن قتل عمد ألعداد كبَتة من ا١تدنيُت الذين ال يشاركوف مباشرة ُب  Massacresآّازر 
األعماؿ القتالية، أك من ا١تقاتلُت العاجزين عن القتاؿ، تدبره قوات أك ٚتاعات مسلحة ُب حادث كاحد، 

 .3با١تخالفة للقانوف الدكٕب ٟتقوؽ اإلنساف، أك القانوف الدكٕب اإلنسا٘ب

 :4تي ارتكبتها القوات والميليشيات التابعة للحكومة )ب( صور المجازر ال 

 :Other unlawful killing 5القتل غير المشروع  .2

                                                           
1The unnecessary, indiscriminate killing of a large number of human beings or animals, as in barbarousw
arfare or persecution or for revenge or plunder.ora general slaughter, as of persons or animals: the massac
re of millions during the war. 

مليوف شخص كىذا الرقم يفػوؽ عػدد الضػحايا الػذين سػقطوا ُب  170كبسبب آّازر اليت تعرضت ٢تا االنسانية نتيجة ىذه اٞترٯتة كاليت تسببت ُب مقتل أكثر من   2
وضػوع منػع جرٯتػة ابػادة اٞتػنس البشػرم كاف البد من كضػع حػد ٢تػا كمػن ىنػا كػاف اىتمػاـ منظمػة االمػم ا١تتحػدة ٔت  اٟتركب اليت دارت رحاىا ُب القرف العشرين ٣تتمعو،

الػػػذم جػػػاء فيػػػو اف ابػػػادة اٞتػػػنس البشػػػرم ىػػػي انكػػػار حػػػق الوجػػػود  49ـ اصػػػدرت اٞتمعيػػػة العامػػػة لؤلمػػػم ا١تتحػػػدة قرارىػػػا رقػػػم 11/10/1946كالعقػػػاب عليهػػػا، كُب 
د يتنػاَب مػع الضػمَت العػاـ كيصػيب االنسػاف بػإقرار جسػيمة سػواء ٞتماعات بشرية بأكملها كالقتل الذم ٯتثل انكار ٟتق الشخص ُب اٟتيػاة، كىػذا االنكػار ٟتػق الوجػو 

١تتحػدة كمقاصػدىا كاسػتجابة من ناحية الثقافة اـ ناحيػة االمػور االخػرل الػيت تسػاىم ّٔػا ىػذه اٞتماعػات البشػرية االمػر الػذم ال يتفػق كالقػانوف االخبلقػي كركح االمػم ا
ـ 9/10/1948ية بشأف اٞترٯتة ا١تذكورة، طرح ا١تشركع علػى اعضػاء االمػم ا١تتحػدة ك٘تػت ا١توافقػة عليػو باإلٚتػاع ُب لقرار اٞتمعية ا١تذكورة ًب اعداد مشركع اتفاقية دكل

  .ـ 12/1/1951كاصبحت نافذة ا١تفعوؿ ابتداءن من 
ة كاىػدافها كيػدينها العػآب ا١تتحضػر كمػا كرد ُب ا١تػادة كجاء ُب الديباجػة اف جرٯتػة ابػادة اٞتػنس ىػي جرٯتػة دكليػة كفقػان للقػانوف الػدكٕب العػاـ تتنػاَب مػع ركح االمػم ا١تتحػد

لػك الػػدكؿ باٗتػاذ التػػدابَت االكٔب منهػا: اف االبػادة اٞتماعيػػة ىػي جػرائم ُب نظػػر القػانوف الػػدكٕب سػواء ارتكبػت ىػػذه االفعػاؿ ُب زمػن السػػلم اـ ُب كقػت اٟتػػرب كتتعهػد ت
دة الثانيػػة مػػن االتفاقيػػة اف االبػػادة اٞتماعيػػة تعػػٍت أيػػان مػػن االفعػػاؿ ا١ترتكبػػة الػػيت تقصػػد التػػدمَت الكلػػي أك اٞتزئػػي االزمػة ١تنػػع ارتكأّػػا كالعقػػاب عليهػػا. ُب حػػُت كرد ُب ا١تػػا

 ٞتماعة قومية أك اثنية أك عرقية أك دينية. 
عيػػة العامػػة، ٣تلػػس حقػػوؽ اإلنسػػاف، الػػدكرة الثانيػػة التعريػػف ا١تعتمػػد مػػن قبػػل ٞتنػػة التحقيػػق الدكليػػة ا١تسػػتقلة بشػػأف اٞتمهوريػػة العربيػػة السػػورية، األمػػم ا١تتحػػدة، اٞتم 3

 .12) من جدكؿ األعماؿ، حاالت حقوؽ اإلنساف اليت تتطلب اىتماـ آّلس ّٔا، ص 4كالعشركف، البند (
A/HRC/22/ 59. 5 February 2013. (A) GE.13-10625 130213 150213. 

4  Report of the independent international commission of inquiry on the Syrian Arab Republic, Human 
Rights Council, Twenty-second session , Agenda item 4 Human rights situations that require the 
Council’s attention United Nations, General Assembly, A/HRC/22/59, 5 February 2013, GE.13-10627 
(E) 080213P.42. 
5 Report of the independent international commission of inquiry on the Syrian Arab Republic, Human 
Rights Council, Twenty-second session , Agenda item 4 Human rights situations that require the 
Council’s attention United Nations, General Assembly, A/HRC/22/59, 5 February 2013, GE.13-10627 
(E) 080213P.58. 
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 حاالت عن فقد ًب اإلببلغ ازر،لمجا تعريف عليها ينطبق ال مشركعة غَت قتل أعماؿ تيسجل تزاؿ ال
 أك القضاء نطاؽ خارج اإلعداـ حاالت مثل اإلنساف، ٟتقوؽ الدكٕب للقانوف با١تخالفة اٟتياة من تعسفي حرماف

 .1العمد القتل ُب ا١تتمثلة اٟترب جرٯتة مع تتداخل ما كثَتنا حاالت كىي موجزة، بإجراءات

 كاسع ىجـو إطار ُب القتل ارتكب كإذا العمد، القتل ُب تتمثل حرب جرٯتة أيضنا يشكل السلوؾ كىذا
ا ا١تدنيُت، على السكاف يشن منهجي أك النطاؽ  .اإلنسانية ضد جرٯتة يشكل فإنو منظمة، لسياسة تنفيذن

 :Arbitrary arrest and detention 2االعتقال والحجز التعسفي  .3
حيػػػث أشػػػارت التقػػػارير عػػػن اسػػػتمرار كقػػػوع حػػػوادث التوقيػػػف كاٟتجػػػز التعسػػػفي ٔتعػػػدؿ سػػػريع رغػػػم اٟتظػػػر 

 علػى للحصػوؿ ا١تسػلحة اٞتماعػات أيػدم على رىائن أخذ عمليات أيضنا كسيجلت القائم ٔتوجب القانوف الدكٕب،
 .3للمقايضة أك فدية

 Enforced disappearance  4االختفاء القسري لؤلشخاص .4
 من األشخاص آالؼ حسبما كرد ُب تقارير ٞتاف التحقيق، اختفاء غدرنا السورم النزاع جوانب أشد من

 الدكلية االتفاقية ُب طرفنا ليست السورية العربية اٞتمهورية كانت كلئن .الشارع كمن التفتيش نقاط كعند مناز٢تم،
                                                           

 كما بعدىا. 15أنظر تقرير ٞتنة التحقيق الدكلية ا١تستقلة بشأف اٞتمهورية العربية السورية، ا١ترجع السابق، ص  1
A/HRC/22/ 59. 5 February 2013. (A) GE.13-10625 130213 150213. 

 .12السورية، ص  العربية اٞتمهورية عن ا١تستقلة الدكلية التحقيق ٞتنة تقريركأنظر أيضان : 
A/HRC/21/ 50. 16 August 2012. (A) GE.12-16064 170912 180912 
2  Report of the independent international commission of inquiry on the Syrian Arab Republic, Human 
Rights Council, Twenty-second session , Agenda item 4 Human rights situations that require the 
Council’s attention United Nations, General Assembly, A/HRC/22/59, 5 February 2013, GE.13-10627 
(E) 080213P.65. 

 كما بعدىا. 16بشأف اٞتمهورية العربية السورية، ا١ترجع السابق، ص أنظر تقرير ٞتنة التحقيق الدكلية ا١تستقلة  3
A/HRC/22/ 59. 5 February 2013. (A) GE.13-10625 130213 150213. 

 كانظر أيضان :
Independent International Commission of Inquiry established pursuant to resolution S-17/1, And 
extended through resolution A/HRC/RES/19/22, UNITED NATIONS 
HIGH COMMISSIONER FOR, HUMAN RIGHTS. 

 .17السورية، ص  العربية اٞتمهورية عن ا١تستقلة الدكلية التحقيق ٞتنة أنظر : تقرير 4
A/HRC/21/ 50. 16 August 2012. (A) GE.12-16064 170912 180912 

Report of the independent international commission of inquiry on the Syrian Arab Republic, Human 
Rights Council, Twenty-second session , Agenda item 4 Human rights situations that require the 
Council’s attention United Nations, General Assembly, A/HRC/22/59, 5 February 2013, GE.13-10627 

(E) 080213P.77. 
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 كالسياسية، ا١تدنية باٟتقوؽ ا٠تاص الدكٕب العهد ُب طرؼ انهفإ القسرم االختفاء من األشخاص ٚتيع ٟتماية
 خارج الضحايا يضع القسرم أحكامهما فاالختفاء القسرم االختفاء ٬ترما اللذين اإلنساف، ٟتقوؽ العريب كا١تيثاؽ

 االحتجاز من كالتحرر كاألمن اٟترية كُب القانونية، بشخصيتهم االعًتاؼ ُب حقهم كينتهك القانوف، إطار
ا التعسفي االحتجاز يكوف ما ككثَتنا ،التعسفي  1.التعذيب مثل أخرل جرائم الرتكاب منفذن

 : 2التعذيب والمعاملة القاسية أو البلإنسانية أو المهينة .5
 مػن كغػَته التعػذيب إٔب للحكومػة التابعػة كا١تيليشػيات اٟتكوميػة القػوات ٞتػوء عػن عديػدة تقػارير كردت

 ككػاف ،األمنيػة األجهػزة لػدل االسػتجواب أثنػاء ارتيكبت انتهاكات التقارير معظم ككصفت السيئة، ا١تعاملة ضركب
 كظلػت الرٝتيػة، االحتجػاز مراكػز ُب ا١تعاملػة سػوء ضػركب مػن كغػَته للتعػذيب تعرضػهم عػن أبلغػوا األفراد من كثَت

 البلػد، أ٨تػاء ٚتيػع ُب ثابتػة السػابقة، التقػارير ُب مفصػلة معلومػات اللجنػة عنهػا قػدمت الػيت التعػذيب، أسػاليب
 .3أقوا٢تم يطابق ٨تو على ا١تعنيُت، األشخاص من كثَت على بادية تزاؿ ال كاٞتركح الندكب ككانت

 ،ا١تذكورة االحتجاز ظركؼ كتشكل حرب، جرائم بوصفها القضائية للمبلحقة أيضنا ٗتضع اؿعاألف كىذه
 .ا١تهينة أك البلإنسانية أك القاسية العقوبة أك ا١تعاملة ضركب من ضربنا

 Sexual violence 4العنف الجنسي .6
 :يتضمن العنف اٞتنسي عدة أ٪تاط ٥تتلفة من األفعاؿ مثل 

                                                           
 كما بعدىا. 18أنظر تقرير ٞتنة التحقيق الدكلية ا١تستقلة بشأف اٞتمهورية العربية السورية، ا١ترجع السابق، ص  1

A/HRC/22/ 59. 5 February 2013. (A) GE.13-10625 130213 150213. 
 .19السورية، ص  العربية اٞتمهورية عن ا١تستقلة الدكلية التحقيق ٞتنة تقرير 2

A/HRC/21/ 50. 16 August 2012. (A) GE.12-16064 170912 180912 
Report of the independent international commission of inquiry on the Syrian Arab Republic, Human 
Rights Council, Twenty-second session , Agenda item 4 Human rights situations that require the 
Council’s attention United Nations, General Assembly, A/HRC/22/59, 5 February 2013, GE.13-10627 

(E) 080213P 87. 
 كما بعدىا.20أنظر تقرير ٞتنة التحقيق الدكلية ا١تستقلة بشأف اٞتمهورية العربية السورية، ا١ترجع السابق، ص  3

A/HRC/22/ 59. 5 February 2013. (A) GE.13-10625 130213 150213. 
 .23السورية، ص  العربية اٞتمهورية عن ا١تستقلة الدكلية التحقيق ٞتنة تقرير 4

A/HRC/21/ 50. 16 August 2012. (A) GE.12-16064 170912 180912 
Report of the independent international commission of inquiry on the Syrian Arab Republic, Human 
Rights Council, Twenty-second session , Agenda item 4 Human rights situations that require the 
Council’s attention United Nations, General Assembly, A/HRC/22/59, 5 February 2013, GE.13-10627 

(E) 080213P 104. 
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 االغتصاب 
  االعتداء غَت البلئقIndecent Assault . 
  االستعباد اٞتنسيSexual Slavery. 
 .الزكاج قسران 
 .اٟتمل قسران كاألمومة قسران 
  بًت األعضاء اٞتنسيةMutilation Sexual 

تشػػػكل ٚتيػػػع أفعػػػاؿ العنػػػف اٞتنسػػػي جػػػرائم عنػػػف كعػػػدكاف كىيمنػػػة علػػػى النسػػػاء، حيػػػث يسػػػتخدـ اٞتػػػنس كوسػػػيلة 
 إىانتها كإذال٢تا. ١تمارسة السلطة على الضحية، كيهدؼ ا١تعتدم إٔب السيطرة على الضحية (أك الضحايا) ك 

ال يوجد تعريػف قػانو٘ب عػا١تي جػامع ١تػا يعنيػو العنػف اٞتنسػي، حيػث طػورت السػلطة القضػائية ُب كػل دكلػة تعريفهػا 
 ا٠تاص للضركب ا١تختلفة من العنف اٞتنسي ضمن قانوهنا اٞتزائي.

االغتصاب، كعلى نواقصها كلذلك من ا١تهم جدان أف تتعرؼ على التعاريف القانونية الوطنية للعنف اٞتنسي، مثل 
 احملتملة أيضان.

 ٯتكن تعريف بعض األعماؿ اليت تشكل عنفان جنسيان كما يلي:

  يتألف االغتصاب من النيل من اٞتسد البشرم قسران أك دكف رضا الطرؼ الثا٘ب بواسطة العضو الذكرم
 أك بأداة مثل ا٢تراكة أك العصا أك الزجاجة.

  احتجاز النساء كالفتيات ضد إرادهتن كامتبلكهن من قبل شخص أك أكثر يتألف االستعباد اٞتنسي من
لتقدٙب ا٠تدمات اٞتنسية ١تالكهن أك مالكيهن إضافة إٔب ا٠تدمات ا١تنزلية األخرل ُب أغلب األحياف. 
كٯتكن أف يسبق االستعباد اٞتنسي للنساء كالفتيات بتزك٬تهن قسران ١تالكيهن، كتشتمل ملكية ا١تستعبدات 

 .1ان على سلطة قتلهنجنسي
كاليت  2مباشرة كالشهود الضحايا من اٞتنسي بالعنف ا١تتعلقة كقد التيمست ٞتاف التحقيق الدكلية للركايات

 ضد االغتصاب، فيو ٔتا اٞتنسي، العنف للحكومة التابعة كا١تيليشيات اٟتكومية القوات أفراد تفيد أنو ارتكاب

                                                           
 A Methodologyمػن منظمػة العفػو الدكليػة ُب لنػدف بعنػواف    Agnes Callamardي، أغسن كا١تاردمنهج البحث ُب حساسية النوع االجتماعراجع: 1

for Gender-Sensitive 
 .21أنظر تقرير ٞتنة التحقيق الدكلية ا١تستقلة بشأف اٞتمهورية العربية السورية، ا١ترجع السابق، ص  2

A/HRC/22/ 59. 5 February 2013. (A) GE.13-10625 130213 150213. 
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 الغالب، ُب اٞتوم القصف تعقب اليت التفتيش، كعملياتي  التفتيش، نقاط كُب ا١تنازؿ تفتيش أثناء كالفتيات النساء
 .1اإلنسانية ضد جرائم كىو ما يشكل

 Violations of children’s rights 2انتهاك حقوق الطفل .7
٭تتاج الطفل ٟتمايتو بشكل خاص أثناء النزاعات ا١تسلحة، كىو ما اعًتفت بو اتفاقية جنيف الرابعة لعاـ 

قد أضفى ٛتاية خاصة لصاّب األطفاؿ ُب حاالت النزاع  1977بل أف الربكتوكوؿ األكؿ لعاـ  19493
فنص على أنو: "٬تب أف يكوف لؤلطفاؿ موضع احًتاـ خاص، كأف تكفل ٢تم اٟتماية ضد أية  4ا١تسلح.

يهما، صورة من صور خدش اٟتياء، ك٬تب أف هتيئ ٢تم أطراؼ النزاع العناية كالعوف الذين ٭تتاجوف إل
 5سواء بسبب صغر سنهم، أك ألم سبب آخر".

كاليت تنص على أنو "٬تب توفَت الرعاية كا١تعونة لؤلطفاؿ بالقدر  4/3كما أف الربكتوكوؿ الثا٘ب كفل با١تادة   
 الذم ٭تتاجوف إليو ٟتماية لؤلطفاؿ خبلؿ النزاعات غَت الدكلية.

الوالدة كاألطفاؿ حديثي الوالدة يصنفوف مع اٞترحى  على أف حاالت 8/1كينص الربكتوكوؿ األكؿ ُب ا١تادة  
 كا١ترضى باعتبارىم فئة ٖتتاج إٔب اٟتماية.

                                                           
 أنظر :  1

Independent International Commission of Inquiry established pursuant to resolution S-17/1, And 
extended through resolution A/HRC/RES/19/22, UNITED NATIONS 

HIGH COMMISSIONER FOR, HUMAN RIGHTS. 
 .24السورية، ص  العربية وريةاٞتمه عن ا١تستقلة الدكلية التحقيق ٞتنة تقرير 2

A/HRC/21/ 50. 16 August 2012. (A) GE.12-16064 170912 180912 
Report of the independent international commission of inquiry on the Syrian Arab Republic, Human 
Rights Council, Twenty-second session , Agenda item 4 Human rights situations that require the 
Council’s attention United Nations, General Assembly, A/HRC/22/59, 5 February 2013, GE.13-10627 

(E) 080213P 112. 
أبػػو النصػػر، رسػػالة دكتػػوراه، كليػػة د.عبػػد الػػرٛتن  ـ كتطبيقهػػا ُب األراضػػي الفلسػػطينية احملتلػػة، 1949راجػػع : اتفاقيػػة جنيػػف الرابعػػة ٟتمايػػة األطفػػاؿ ا١تػػدنيُت لعػػاـ 3 

 كما بعدىا. 217، ص 2000اٟتقوؽ، جامعة القاىرة، 
 .99، ص 2005راجع: حقوؽ الطفل بُت الشريعة اإلسبلمية كالقانوف الدكٕب، د. حسنُت احملمدم بوادم، دار الفكر اٞتامعي، الطبعة األكٔب،  4
 من الربكتوكوؿ األكؿ. 77/1ـ/   5
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بأف األطفاؿ ٭تتاجوف إٔب رعاية خاصة، حيث تنص على أنو "ال ٬توز  24كتؤكد االتفاقية الرابعة ُب ا١تادة  
بسبب اٟترب ألنفسهم، كأنو ينبغي أف يًتؾ األطفاؿ دكف ا٠تامسة عشرة الذين تيتموا أك فصلوا عن عائبلهتم 

 1تسهيل إعاشتهم ك٦تارسة عقائدىم الدينية كتعليمهم ُب ٚتيع األحواؿ".

، 2012فربايػػر  5كتشػَت التقػارير الصػػادرة عػن ٞتػاف التحقيػػق الدكليػة انػو خػػبلؿ السػتة أشػهر األخػػَتة قبػل 
اٟتمايػػة ا٠تاصػػة الػػيت يكفلهػػا القػػانوف تعػػرض األطفػػاؿ النتهاكػػات كاسػػعة النطػػاؽ ٟتقػػوقهم، فقػػد حيػػـر األطفػػاؿ مػػن 

الػػدكٕب، بنصػػو علػػي احتجػػازىم ٔتعػػزؿ عػػن البػػالغُت. فقػػد سػػجن أطفػػاؿ ٓب يتجػػاكزكا الثامنػػة مػػن العمػػر مػػع البػػالغُت، 
كقػػد شػػكلت ظػػركؼ احتجػػازىم معاملػػة ال إنسػػانية، بػػل كتعػػرض األطفػػاؿ للتعػػذيب، كرٔتػػا يكػػوف بعضػػهم قػػد مػػات 

) مدرسػة، كأفػادت التقػارير أف ا١تستشػفيات 17ككثقت ىجمات شنتها اٟتكومة علي أكثػر مػن ( ،2من جراء ذلك
 .3رفضت تقدٙب العبلج لؤلطفاؿ ا١تصابُت

 ثانيا الهجمات على األىداف الخاضعة للحماية:

لؤلعماؿ القتالية كقد استهدفت العيادات ا١تيدانية بصورة  كىدفان  مسرحان  كانت  ا١تستشفيات كالعيادات
 . 4متعمدة

 : 5استهداف األشخاص واألعيان المشمولة بالحماية الدولية  -1
Specifically protected persons and objects 

                                                           
 .144،ص 2000اؿ ُب حاالت النزاع ا١تسلح، د.ساندرا سنجر، دراسات ُب القانوف الدكٕب اإلنسا٘ب، دار ا١تستقبل العريب،راجع: ٛتاية األطف 1
2 Barbie, France, Cour de Cassation, decision of 3 June 1988, JCP, 1988, 11, no. 21149.Hans, Norway 

Court of Appeal of Eidsivanting 17 Jan. 1947, annual Digest, 1947.Touvier, France, Cour d'apple de 
Paris, decision of 27 November, 1992.Nuremberg Trial, Classing Speech for the Prosecution (by 

Shaucross), I.M.t., vol.19.Chorow Factory Case, 1927, P.C.I.J., No. 9. 1999. 
 .23ا١تستقلة بشأف اٞتمهورية العربية السورية، ا١ترجع السابق، ص  أنظر تقرير ٞتنة التحقيق الدكلية 3

A/HRC/22/ 59. 5 February 2013. (A) GE.13-10625 130213 150213. 
 ا١تشػفى مع مج داخل كقوات مصفحة كمركبات دبابات اٞتيش كضع مايو،/أيار أماكن، كُب عدة ُب العامة ا١تستشفيات ُب ا١ترابضة ُب اٟتكومية القوات كاستمرت 4

 .ـ2012يونيو/حزيراف ُب اٟتفة ُب نفسو الشيء كحدث . كالقصَت أعزاز ُب سطحو على قناصة نشر إٔب الوطٍت كعمد
 .26السورية، ص  العربية اٞتمهورية عن ا١تستقلة الدكلية التحقيق ٞتنة تقرير 5

A/HRC/21/ 50. 16 August 2012. (A) GE.12-16064 170912 180912 
Report of the independent international commission of inquiry on the Syrian Arab Republic, Human 
Rights Council, Twenty-second session , Agenda item 4 Human rights situations that require the 
Council’s attention United Nations, General Assembly, A/HRC/22/59, 5 February 2013, GE.13-10627 
(E) 080213P 137. 
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يقصد باألشخاص كاألعياف ا١تشمولة باٟتماية الدكلية، ا١توظفُت من األطباء، كالصحفيُت، كا١تمتلكات 
 .1الثقافية، كا١تستشفيات، كالوحدات الطبية، كغَتىا

 اٟتكومية ا١تشاُب تعرضت باالستعراض، ا١تشمولة الفًتة خبلؿكقد أفاد تقرير ٞتنة التحقيق الدكلية ا١تستقلة، أنو 
 ا١توظفوف كتعرض ٢تجمات، الزكر كدير كإدلب كدمشق حلب أ٨تاء ٚتيع ُب الطبية ا١تيدانية، كالوحدات كا١تشاُب
 بينما حلب ُب قناص بنَتاف الطبية الطوارئ عماؿ أحد أصيب حيث سبتمرب،/ أيلوؿ أكائل ففي  للهجـو الطبيوف

 ا١تتمثلة اٟترب جرٯتة ارتكبت اٟتكومية األٛتر، كبذلك تكوف القوات ا٢تبلؿ شعار كعليو الطيب الزم يرتدم كاف
 ا١تميزة الشعارات ٭تملوف أشخاص أك أعياف على ا٢تجـو ُب ا١تتمثلة اٟترب كجرٯتة احملمية، األعياف على ا٢تجـو ُب

 .2جنيف اتفاقيات ُب ا١تبينة

 استهداف الممتلكات الثقافية : -2

 ُب القدٯتة ا١تدينة مثل السورية، العربية اٞتمهورية ُب الثقافية ا١تمتلكات اٟتكومية القوات استخدمت
 ألغراض العا١تي، الًتاث مواقع من موقعنا الثقافة ك كالعلم للًتبية ا١تتحدة األمم منظمة صنفتها اليت بصرل،

 السوؽ حلب أحرؽ ، كُبترتب عليو تدمَت تلك ا١تمتلكات ٢تجـو بعد فيما ا١تدينة ىذه كتعرضت عسكرية،
 ألضرار كيفورؾ القديس ككنيسة األموم ا١تسجد فيو تعرض الذم الوقت ُب أكتوبر،/ األكؿ تشرين ُب التارٮتي

بت قلعة النهب عصابات أيضنا، كاقتحمت بالغة  .3كٛتص كبصرل تدمر ُب ا١تتاحف من أثرية قطع اٟتصن ،كهني

                                                           
 باب ُب ا١تيدا٘ب ا١تشفى ا١تكثف، أصيب القصف كأثناء فًتة . ميدانية مستشفيات على ا٢تجـو فيها جرل متعددة حوادث A/HRC/21/50 اللجنة كسجلت 1

 األمػن قػوات الشػهود أف أحػد كذكػر . ىنػاؾ ميدانيػة عيػادة ا١تركحيػات إحػدل ىاٚتػت ـ،2012فربايػر/ شػباط أكاخػر ،ُب القصػَت كُب . جزئينػا كديمػر بقذيفػة عمػرك
 من السورم العريب األٛتر ا٢تبلؿ ُب العاملوف ميدانية ككاف كعيادة احملليوف السكاف اليت استخدمها الشغور ّتسر العظمة يوسف مدرسة مبٌت فرباير/ شباط ُب قصفت

 أعػزاز ُب جػر٭تُت إجػبلء ـ كأثنػاء2012مػايو/أيار كُب الزكر، بدير يوليو/٘توز َُ ُب حتفو آخرىم كلقي األزمة بداية منذ منهم ا٢تجمات، كقد قتل ٜتسة ضحايا بُت
 اليػـو نفسػو، كُب . األٛتػر ا٢تػبلؿ زم يرتػدكف ٚتػيعهم ككػاف اإلسػعاؼ طػاقم مػن اثناف كجرح من اٞتيش، قناصة برصاص األٛتر للهبلؿ تابعة اؼ إسع سيارة أصيبت
 .يومنا َِ كاحتيجز ١تدة ا١تكتب مدير كاعتيقل . كاٟترؽ للقصف أعزاز ُب األٛتر ا٢تبلؿ مكتب تعٌرض

 ا٢تبلؿ طاقم من أفراد أربعة كجيرح طبيب فيقتل .النار إطبلؽ لتبادؿ بدكما العريب السورم األٛتر للهبلؿ تابعة إسعاؼ ات سيار ٜتس تعرضت أبريل،/نيساف ِْ كُب
 .األٛتر

 .28التحقيق الدكلية ا١تستقلة بشأف اٞتمهورية العربية السورية، ا١ترجع السابق، ص أنظر تقرير ٞتنة  2
A/HRC/22/ 59. 5 February 2013. (A) GE.13-10625 130213 150213. 

 .29أنظر تقرير ٞتنة التحقيق الدكلية ا١تستقلة بشأف اٞتمهورية العربية السورية، ا١ترجع السابق، ص  3
A/HRC/22/ 59. 5 February 2013. (A) GE.13-10625 130213 150213 
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ٍمتلكات الثقافيَّة، كمن 
ي
كىناؾ العديد من األسس القانونيَّة اليت تنص على ضركرة ٛتاية الًتاث الثقاُب كا١ت

 :1ىذه األسس ما يلي

  ٍمتلكات الثقافيَّة ُب حالة نزاع ميسىلَّح لعاـ
ي
 .1954اتفاقية ٛتاية ا١ت

  ٍمتلكات الثقافيَّة ُب حالة نزاع ميسىلَّح.بركتوكوؿ من أجل ٛتاية
ي
 ا١ت

  ٍمتلكات الثقافيَّة ُب حالة نزاع ميسىلَّح. 1954الربكتوكوؿ الثا٘ب التفاقية الىام لعاـ
ي
 ا٠تاص ْتماية ا١ت

  ،53ا١تادة  –1977اللحق (الربكتوكوؿ) اإلضاُب األكؿ التفاقيَّات جنيف. 
 1977تفاقيَّات جنيف، ا١تلحق (الربكتوكوؿ) الثا٘ب اإلضاُب إٔب ا. 

 ٛتايػة ا١تمتلكػات اتفاقيػة سػيما كال اإلنسػا٘ب، الػدكٕب القػانوف ٔتوجػب ملزمػة، النػزاع أطػراؼ ك١تػا كػاف ٚتيػع
 با١تمتلكػات ضػرر أم لتجنػب إٟتػاؽ خاصػة عنايػة كبػذؿ الثقافيػة ا١تمتلكػات بػاحًتاـ مسػلح، نػزاع حالة ُب الثقافية
 اآلثػار أك الدينيػة لؤلغػراض ا١تخصصػة ا١تبػا٘ب فيهػا كانػت الػيت اٟتػاالت كُب العسػكرية، العمليػات سػياؽ ُب الثقافية

 األعياف ا٢تجـو على ُب ا١تتمثلة اٟترب جرٯتة ارتيكبت عسكرية، أىدافنا تكن كٓب للهجمات، مقصودنا التارٮتية ىدفنا
 .2احملمية

ٍمتلكات الثقافيَّة"، كبالرغم من أف االىتماـ بتوفَت اٟتماية 
ي
ٍمتلكات الثقافيَّة ُب ا١تواثيق ا١ت

ي
لؤلعياف كا١ت

ا منذ إبراـ اتفاقية الىام  ، كمركرنا ٔتعاىدة ميثاؽ ركريخ 19073الدكليَّة قد ظهر منذ بداية القرف العشرين، كٖتديدن
ٍمتلكات الث 4 1935

ي
ٍمتلكات ُب تعريف ٤تدد ٓب يظهر إال مع اتفاقية ٛتاية ا١ت

ي
قافيَّة ، إال أف ٖتديد مفهـو تلك ا١ت

 :  5 ـ اليت عرفتها بأهنا1945ُب حالة نزاع ميسىلَّح عاـ 

ٍمتلكات ا١تنقولة أك الثابتة ذات األ٫تية الكربل لًتاث الشعوب الثقاُب كا١تبا٘ب ا١تعمارية أك الفنية منها أك  -أ 
ي
ا١ت

التارٮتية، الديٍت منها أك الدنيوم، كاألماكن األثرية، ك٣تموعات ا١تبا٘ب اليت تكتسب بتجمعها قيمة تارٮتية 

                                                           
 )،2013أغسطس  18اللجنة الدكلية للصليب األٛتر: ا١تمتلكات الثقافية، (مأخوذة بتاريخ  1

http://www.icrc.org/ara/war-and-law/conduct-hostilities/cultural-property/index.jsp 
 .29شأف اٞتمهورية العربية السورية، ا١ترجع السابق، ص أنظر تقرير ٞتنة التحقيق الدكلية ا١تستقلة ب 2

A/HRC/22/ 59. 5 February 2013. (A) GE.13-10625 130213 150213 
اآلثػػار مػػن االتفاقيػػة علػػى أنػػو ٬تػػب اٗتػػاذ كافػػة التػػدابَت البلزمػػة لتفػػادم مهاٚتػػة ا١تبػػا٘ب ا١تخصصػػة للعبػػادة كالفنػػوف كالعلػػـو كاألعمػػاؿ ا٠تَتيػػة ك  27حيػػث نٌصػػت ا١تػػادة  3

بلؼ عمدم ١تثل ىػذه ا١تؤسسػات. على حظر حجز أك تدمَت أك إت 56التارٮتية قدر ا١تستطاع بشرط عدـ استخدامها ُب أغراض عسكرية، ككذلك نصت ا١تادة 
 . 1907أكتوبر عاـ  18انظر: اتفاقية الىام ا٠تاصة باحًتاـ قوانُت كأعراؼ اٟترب الربية كالئحتها ا١توقعة ُب 

د العػػاملوف فيهػػا ُب زمػػن السػػلم ) علػػى كجػػوب احػػًتاـ كٛتايػػة اآلثػػار التارٮتيػػة كا١تتػػاحف كا١تؤسسػػات الثقافيػػة كالًتبويػػة كالفنيػػة كالعلميػػة، ككػػذلك األفػػرا1نصػػت ا١تػػادة ( 4
 .1935أبريل  15كاٟترب. انظر : معاىدة كاشنطن ا٠تاصة ْتماية ا١تؤسسات الفنية كالعلمية كاآلثار التارٮتية (ميثاؽ ركريخ) بواشنطن 

 .1954) من اتفاقية الىام ٟتماية ا١تمتلكات الثقافية ُب حالة نزاع مسلح عاـ 1انظر: نص ا١تادة (5
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شياء األخرل ذات القيمة الفنية التارٮتية كاألثرية، أك فنية، كالتحف الفنية كا١تخطوطات كالكتب كاأل
ٍمتلكات السابق ذكرىا. 

ي
 ككذلك آّموعات العلمية ك٣تموعات الكتب ا١تهمة كاحملفوظات كمنسوخات ا١ت

ٍمتلكات الثقافيَّة ا١تنقولة ا١تبينة ُب الفقرة "أ"،   -ب 
ي
ا١تبا٘ب ا١تخصصة بصفة رئيسية كفعلية ٟتماية كعرض ا١ت

ٍمتلكات الثقافيَّة كا١تتاحف، ك 
ي
دكر الكتب الكربل، ك٥تازف احملفوظات، ككذلك ا١تخابئ ا١تعدة لوقاية ا١ت

 ا١تنقولة ا١تبينة ُب الفقرة "أ" ُب حالة نزاع ميسىلَّح. 
ٍمتلكات الثقافيَّة ا١تبينة ُب الفقرتُت (أ، ب) اليت يطلق عليها اسم  -ج 

ي
ا١تراكز اليت ٖتتول ٣تموعة كبَتة من ا١ت

 بنية التذكارية"."مراكز األ
ٍمتلكات اليت تقرر كل دكلة، العتبارات  1970كتعرؼ اتفاقية اليونسكو لعاـ 

ي
ٍمتلكات الثقافيَّة بأهنا ا١ت

ي
ا١ت

 .دينية أك علمية، أ٫تيتها لعلم اآلثار، أك ما قبل التاريخ، أك األدب أك الفن أك العلم أك التاريخ

 العمليات المسلحة المطلب الثاني: الجرائم الدولية الواقعة في

حوؿ نطاؽ مبدأ الوالية  2011صدر تقرير االمُت العاـ لؤلمم ا١تتحدة ُب االكؿ من حزيراف/يونيو        
، كتعتمد الوالية القضائية التقليدية  65/33القضائية العا١تية كتطبيقو، عمبل بقرار اٞتمعية العامة لؤلمم ا١تتحدة

يت ٘تارس الوالية كاٞترٯتة ا١تشتبو بارتكأّا، كاف يكوف اٞتا٘ب أك آٍّت عليو على كجود صلة أك رابط بُت الدكلة ال
 مواطنا لتلك الدكلة، أك كقوع اٞترٯتة ُب نطاؽ إقليمها، أك إخبلؿ اٞترٯتة ٔتصاٟتها.

رٯتة ذاهتا ىي اما ُب مبدأ الوالية القضائية العا١تية ، فاف الدكلة الٖتتاج أب ىذا الرابط أك الصلة ١تمارستها، الف اٞت
اليت تشكل أساس ىذه الوالية، باعتبار اف ىناؾ جرائم ٤تددة تشكل هتديدا للمجتمع الدكٕب بأسره، كمن حق أية 
دكلة، بل من كاجبها اف تبادر ١تنع مثل ىذه اٞترائم كقمعها، السيما كاف منفذم ىذه اٞترائم غالبا ما ٭تتلوف 

 1ا١تبلحقة القضائية ُب دك٢تم. مناصب قيادية ُب الدكلة ٕتعلهم ٔتنأل من

كقد طبق ىذا ا١تبدأ ُب بداياتو على جرٯتيت القرصنة كٕتارة الرقيق، اال انو تطور ليشمل العديد من اٞترائم        
 2االخرل السيما جرائم اٟترب كجرائم ضد االنسانية.

                                                           
1 Universal Jurisdiction over International Crimes and the Institute de Droit International, Claus Kress, 4 
Journal of International Criminal Justice, 561 (2006).P30. Antonio  Cassese , When May Senior State 
Officials be tried for International Crimes. Some Comments on the Congo v. Belgium Case, 13 
European Journal of International Law 4, 853 (2002).P60. 
2  The Evolving Concept of Universal Jurisdiction, Bartram S. Brown, 35 New England LawReview 2, 
383 (2001).P70. 
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 طبيعة اٞترٯتة، بغض النظر عن ا١تكاف فالوالية القضائية العا١تية، ككما كرد ُب مبادئ  برنستوف ، تستند حصرا أب
 1الذم ارتكبت فيو أك جنسية اٞتا٘ب أك آٍّت عليو، أك أم صلة أخرل بالدكلة اليت ٘تارس ىذه الوالية.

 Unlawful attacksأواًل : الهجمات غير المشروعة أو غير المبررة 

لتها االكٔب بذكر النزاع ا١تسلح الذم ليس لو ـ ُب ٚت1977من الربكتوكوؿ الثا٘ب الصادر عاـ 3تنص ا١تادة        
طابع دكٕب" كالدائر ُب أراضي أحد األطراؼ السامية ا١تتعاقدة كتوجب على كل طرؼ ُب النزاع تطبيق احكامها، 

 كىذه ا١تادة ال تعٌرؼ النزاع ا١تسلح غَت الدكٕب بل تنطلق من كونو ظاىرة موضوعية .

 :  1977الربكتوكوؿ الثا٘ب لعاـ 

تطبق مواده ُب حاالت النزاعات ا١تسلحة اليت "تدكر على إقليم احد االطراؼ السامية ا١تتعاقدة بُت قواتو  
ا١تسلحة كقوات مسلحة منشقة اك ٚتاعات نظامية مسلحة اخرل ك٘تارس ٖتت قيادة  مسؤكلة على جزء 

كتستطيع تنفيذ ىذا من اقليمو من السيطرة ما ٯتكنها من القياـ بعمليات عسكرية متواصلة كمنسقة 
 .2الربكتوكوؿ"

كبتطبيق ذلك على اٟتالة السورية ٧تد أف النظاـ السورم قد أفرط ُب ا٢تجمات غَت ا١تشركعة كٓتاصة ضد 
 كإدلب كدمشق كدرعا حلب ٤تافظات ُب عشوائي كجوم مدفعي، قصف حوادث ، كقد سيجلت3ا١تدنيُت العزؿ

 كدير كٛتاة حلب ُب ا١تخابز أماـ ا١تنتظرين طوابَت كاستيهدفتكقد  .كالبلذقية كاٟتسكة كٛتص كٛتاة الزكر كدير
 يتجمع حيث الصباح ُب ا٢تجمات نيفذت ما ، كغالبنا كأطفاؿ نساء منهم مدنيُت كجرح قتل إٔب أدل ما الزكر،

 يومنا ا١تخابز أماـ الطوابَت على ا٢تجمات نيفذت اٟتاالت، معظم كُب ،رمضاف ُب اإلفطار قبيل أك بكثافة، ا١تدنيوف
 .4أمده طاؿ نقص عقب بالطحُت إمدادىا بعد

                                                           
 ََُِكعقػد ا١تشػركع اجتماعػا ُب جامعػة برينسػتوف ُب كػانوف الثا٘ب/ينػاير  ،در٬تي للوالية القضائية العا١تيةًب تشكيل مشركع برينستوف ليساىم ُب عملية التطوير الت  1

لقضػػػائية العا١تيػػػة. ضػػػم ٩تبػػػة مػػػن العلمػػػاء كاٟتقػػػوقيُت مػػػن سػػػائر أرجػػػاء العػػػآب عملػػػوا فيػػػو، بصػػػفتهم الشخصػػػية، علػػػى كضػػػع مبػػػادئ ٖتظػػػى بتوافػػػق اآلراء بشػػػأف الواليػػػة ا
A/56/677 

 دكلة بينما صادقت مائة كدكلتاف على الربتوكوؿ الثا٘ب . 170ت عدد الدكؿ االطراؼ  ُب االتفاقيات األربع  ٞتنيفبلغ 2
3 A/HRC/24/46. 

 .24أنظر تقرير ٞتنة التحقيق الدكلية ا١تستقلة بشأف اٞتمهورية العربية السورية، ا١ترجع السابق، ص  4
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 Pillaging and destruction of property  1رابعاً : نهب الممتلكات وتدميرىا

 مسػلح نػزاع سػياؽ ُب )النهػب( الشخصػي أك ا٠تػاص االسػتخداـ لغػرض ٦تتلكػات على االستيبلء يشكل
 الػدكٕب القػانوف ٔتوجػب قػانو٘ب غػَت عمػل ىو عسكرية ضركرة دكف من العدك ٦تتلكات تدمَت كتعمُّد ،2حرب جرٯتة

 القػوات دمػرت، باالسػتعراض ا١تشػمولة الفػًتة خػبلؿ ا١تػذكورين االنتهػاكُت مػن حػاالت سيػجلت كقػد اإلنسػا٘ب،
ا، للحكومػة التابعػة كا١تيليشػيات اٟتكوميػة  ُب يشػتبو الػذين األشػخاص منشػآت ك منػازؿ الغػارات، أثنػاء ُب عمػدن
 كإٟتػاؽ كالتفجػَتات اٟتػرؽ السػافرة التػدمَت عمليػات كمشلػت ،للحكومػة ا١تناىضة للجماعات دعمهم أك عضويتهم

 3.إصبلحها يتعذر أضرار

 أيضنػا النهػب، كتعمػدت ُب ا١تتمثلػة اٟترب جرٯتة للحكومة التابعة كا١تيليشيات اٟتكومية القوات كارتكبت
 ، العػدك ٦تتلكػات تػدمَت جرٯتػة بػذلك مرتكبػة مؤيػديها، أك ا١تعارضػة ألعضػاء انهأ ييعتقػد ٦تتلكػات كتػدمَت إحػراؽ

 .4كا١تسكن ا٠تصوصية ُب باٟتق ا١تتعلقة اإلنساف حقوؽ أحكاـ انتهكت فقد ٍب كمن

 خامساً : التهديم :

، كالشك اف ٦5تا ال شك فيو أف حضارة أية أمة أك أم شعب ال ٯتكن أف تقـو ٢تا قائمة بدكف تراث
،أك أنو ٯتثل الثركة  العقارية ألمة الذل ٯتثل العنصر 6الًتاث العقارم، سواء كصف بأنو مكوف للًتاث اإلنسا٘ب 

                                                                                                                                                                                     

Council’s attention United Nations, General Assembly, A/HRC/22/59, 5 February 2013, GE.13-10627 
(E) 080213P 119. 
 .A/HRC/22/CRP.1, 11 March 2013كانظر أيضان :

 .27السورية، ص  العربية اٞتمهورية عن ا١تستقلة الدكلية التحقيق ٞتنة تقرير 1
A/HRC/21/ 50. 16 August 2012. (A) GE.12-16064 170912 180912 

 . 5) (ىػ) ،2( 8أنظر نظاـ ركما األساسي، ا١تادة رقم   2
 .29أنظر تقرير ٞتنة التحقيق الدكلية ا١تستقلة بشأف اٞتمهورية العربية السورية، ا١ترجع السابق، ص  3

A/HRC/22/ 59. 5 February 2013. (A) GE.13-10625 130213 150213 
 .29اٞتمهورية العربية السورية، ا١ترجع السابق، ص  أنظر تقرير ٞتنة التحقيق الدكلية ا١تستقلة بشأف 4

A/HRC/22/ 59. 5 February 2013. (A) GE.13-10625 130213 150213 
ينيػة . د. مصطفى أٛتد فػؤاد، األمػاكن الد3، ص2008اٟتماية اٞتنائية للًتاث الثقاُب األثرم، دراسة مقارنة،د. أسامة حسنُت عبيد، دار النهضة العربية، القاىرة،  5

. كللمزيػػد يراجػػع: ، اٟتمايػػة اٞتنائيػػة لآلثػػار، آّلػػة العربيػػة للدراسػػات األمنيػػة 64، ص2006ا١تقدسػػة ُب منظػػور القػػانوف الػػدكٕب، منشػػأة ا١تعػػارؼ باإلسػػكندرية، طبعػػة 
. اٟتمايػة 12ـ، ص2008ينػاير/ فربايػر  -ق1429، ٤تػـر 23، آّلػد 45كالتدريب د. عبد اٟتكيم رضواف ، تصدر عن جامعة نايف العربية للعلػـو األمنيػة، العػدد 

 ـ.1999اٞتنائية لآلثار، د.رائد منصور أٛتد منصور، ْتث مقدـ لكلية الدراسات العليا، أكادٯتية الشرطة، دبلـو العلـو اٞتنائية، 
-5ـ، ص2005ىػػ/ 1426وراه، جامعة حلػواف، كليػة اٟتقػوؽ، ٛتاية اآلثار كعناصر الًتاث الثقاُب ُب القانوف الدكٕب ا٠تاص، كليد ٤تمد رشاد إبراىيم، رسالة دكت 6
6. 
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ا١تادم للعمراف ُب دكلة ما، فالًتاث ٭تفظ كياف األمة كبقاءىا كاستمرارىا بالرغم من العدكاف كالتشرد كاالنتشار 
 .1هر القوميكالبعد التارٮتي كالضغط السياسي كالق

، بصرؼ النظر عن 2كُب اٟتقيقة فإف الًتاث العمراٗب يشكل النسق اٟتضارل الذل يربط بُت الشعوب
، كدائمنا كاف الًتاث الثقاُب ٬تتاز  4كالسياسية كاالجتماعية 3تباينها ُب أ٪تاط اٟتياة كأساليبها كاختياراهتا اإلبداعية

 .5ب أم عامل أك ظرؼ من زماف أك مكاف أك أحواؿكل عائق كال ٭تد من اتصالو بُت األمم كالشعو 

كػػانوف   15ٞتنػػة التحقيػق ا١تشػػكلة مػػن ٣تلػػس حقػوؽ اإلنسػػاف كالػػيت قػػدمت تقريرىػا عػػن الفػػًتة مػػن  كثقػت
 مواقػع ُب ىػدـ حػاالت ثػبلث ـ كا١تقػدـ أب الػدكرة الثالثػة كالعشػركف ،ألىػم 2013ايػار مػايو  15-الثا٘ب/ينػاير

 منػازؿ ٕتريػف إٔب مػا، منطقػة قصػف بعػد عػادة، اٟتكوميػة القػوات كتعمػد ،السػورية العربيػة اٞتمهوريػة ُب حضػرية
 التضػامن حػي ُب كاٞترافػات بػا١تتفجرات منػزؿ ََّ ديمػر ، َُِِ يوليػو/ ٘تػوز كُب، التجاريػة ك٤تػا٢تم ا١تػدنيُت
 أطػراؼ العػرُب اإلنسػا٘ب الدكٕب القانوف كيلـز الفرار إٔب السكاف دفع الذم القصف التهدٙب عملياتي  كتلت بدمشق

 العربيػة اٞتمهوريػة حكومػة تكػوف ،كرٔتػا ديػارىم إٔب العػودة ُب ا١تشػردين حػق كاحػًتاـ السػكاف تشػريد ٔتنػع نػزاع أم
 .6 العودة ُب ا١تشردين ْتق يتعلق فيما االلتزامات ىذه انتهكت قد السورية

الدوليةالمبحث الثالث تطبيقات قواعد اإلسناد وإجراءات المطالبة   

                                                           
ف الػدكٕب اإلنسػا٘ب "آفػاؽ أحكاـ ٛتاية ا١تمتلكات الثقافية ُب فًتات النزاع ا١تسػلح كاالحػتبلؿ، ٤تمػد سػامح عمػرك، كرقػة عمػل مدرجػة ُب اٞتػزء األكؿ مػن ٣تلػد القػانو 1

. ٛتاية ا١تمتلكات الثقافية أثناء النزاعات ا١تسلحة، د.سبلمة صاّب 1/2005منشورات اٟتليب اٟتقوقية، بَتكت، طكٖتديات"، ا١تؤ٘ترات العلمية ٞتامعة بَتكت العربية، 
كرقػة  . اٟتماية القانونية لًتاث اإلنساف كالبيئة كقت النزاعات ا١تسػلحة، د. إبػراىيم العنػا٘ب،2012الرىايفة، دار اٟتامد للنشر كالتوزيع، عماف، األردف، الطبعة األكٔب، 

يب اٟتقوقيػػػة، بػػػَتكت، عمػػػل مدرجػػػة ُب اٞتػػػزء األكؿ مػػػن ٣تلػػػد القػػػانوف الػػػدكٕب اإلنسػػػا٘ب "آفػػػاؽ كٖتػػػديات"، ا١تػػػؤ٘ترات العلميػػػة ٞتامعػػػة بػػػَتكت العربيػػػة، منشػػػورات اٟتلػػػ
انع اٞتنيػػد، رسػػالة ماجسػػتَت، جامعػػة . ٛتايػػة ا١تمتلكػػات الثقافيػػة أثنػػاء النزاعػػات ا١تسػػلحة ُب ضػػوء القػػانوف الػػدكٕب، أ.حبيػػب عبػػاس علػػى مػػ42-41، ص1/2005ط

. ٛتايػػة 2010. اٟتمايػػة الدكليػة للممتلكػات الثقافيػػة أثنػاء النزاعػات ا١تسػػلحة، د.سػلول أٛتػد ميػػداف ا١تقرجػي، دار الكتػب القانونيػػة، القػاىرة، 2007عػدف، الػيمن، 
 .34.ص2000كٕب اإلنسا٘ب، دار ا١تستقبل العريب، طبعة البيئة الطبيعية ُب فًتة النزاع ا١تسلح، د.انطواف بوفييو، دراسات ُب القانوف الد

2  ،  Art et Crime، La criminalite du monde artistique et Litteraire et repression، G. Guillotreau PUF، 
1999، P.208. 
3 La Protection du Patrimoine Culturel en Droit International Public Sofia، Emile Alexandrov Press، 
1978، P.6. 

اّب ٤تمد ٤تمػود بػدر الػدين، القػاىرة، مشار إليو ُب ٛتاية الًتاث الثقاُب كالطبيعي ُب ا١تعاىدات الدكلية: اٟتماية الدكلية لآلثار كاإلبداع الفٍت كاألماكن ا١تقدسة، د. ص
 .15، ص 1999دار النهضة العربية، 

 .17، ص 1999، 1القانوف الدكٕب،د.على خليل إٝتاعيل اٟتديثي، دراسة تطبيقية مقارنة ، عماف، دار الثقافة للنشر كالتوزيع، ط ٛتاية ا١تمتلكات الثقافية ُب4
 .1، ص1981دراسة حوؿ ندكة االتفاقيات الثقافية الثنائية عربينا كدكلينا، د.حسُت رشيد خريس، جامعة الدكؿ العربية، البحرين،  5
 .30لتحقيق الدكلية ا١تستقلة بشأف اٞتمهورية العربية السورية، ا١ترجع السابق، ص أنظر تقرير ٞتنة ا 6
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يًتتب على إسناد كاقعة معينة إٔب شخص معُت مىت مثلت جرٯتة بتقدٯتو للعدالة، كينطبق نفس اإلجراءات       
ُب اٞترٯتة الدكلية، ٔتا يستتبع الوالية القضائية العا١تية، ككما كرد ُب مبادئ برنستوف ، تستند حصرا أب طبيعة 

فيو أك جنسية اٞتا٘ب أك آٍّت عليو، أك أم صلة أخرل بالدكلة اليت اٞترٯتة، بغض النظر عن ا١تكاف الذم ارتكبت 
 1٘تارس ىذه الوالية.

كرغم كضوح ا١تبدأ، اال انو ليس ىناؾ تعريف دكٕب رٝتي لو، كحُت طلب األمُت العاـ لؤلمم ا١تتحدة من الدكؿ 
ت كجهات نظر الدكؿ ُب فهمها موافاتو بتعليقاهتا على ا١تبدأ  من اجل الوصوؿ أب توافق دكٕب بشأنو، اختلف

 كتعريفها ٢تذا ا١تبدأ.

فقد عرفتو بعض الدكؿ تعريفا عاما، بانو الوالية القضائية للدكلة حملاكمة اٞترائم اٞتسيمة ا١ترتكبة خارج إقليمها، 
 بغض النظر عن مكاف كقوع اٞترٯتة أك جنسية اٞتا٘ب أك آٍّت عليو.

الوالية القضائية اٞتنائية على االفراد ا١تسؤكلُت عن اٞترائم االكثر جسامة كعرفتو دكؿ أخرل بانو اختصاص ٦تارسة 
 موضع االىتماـ الدكٕب بغض النظر عن مكاف كقوعها.

كعرفتو دكؿ أخرل بانو سلطة توجيو هتم جنائية أب شخص ما ، ٔتوجب القانوف الوطٍت ألية دكلة ، بغض النظر 
 ضحية أك اية صلة أخرل بُت اٞترٯتة كالدكلة اليت تتم فيها احملاكمة.عن مكاف ارتكأّا أك جنسية اٞتا٘ب أك ال

كقد ركزت بعض الدكؿ ُب تعريفها على دكلية ا١تبدأ ، كانو ناشئ عن معايَت دكلية يعًتؼ ّٔا القانوف الدكٕب 
ك بواليتها تستطيع ٔتوجبها الدكؿ مبلحقة بعض اٞترائم الدكلية، دكف اف يلزمها اف تثبت اية عبلقة أك صلة لذل

القضائية التقليدية بالنسبة لئلقليم الذم كقعت فيو اٞترٯتة أك جنسية اٞتا٘ب أك آٍّت عليو أك االثار ا١تًتتبة على 
 اٞترٯتة ُب الدكلة اليت ٘تارس ىذه الوالية.

                                                           
 ََُِكعقػد ا١تشػركع اجتماعػا ُب جامعػة برينسػتوف ُب كػانوف الثا٘ب/ينػاير  ،ًب تشكيل مشركع برينستوف ليساىم ُب عملية التطوير التدر٬تي للوالية القضائية العا١تية  1

لقضػػائية العا١تيػػة. ضػػم ٩تبػػة مػػن العلمػػاء كاٟتقػػوقيُت مػػن سػػائر أرجػػاء العػػآب عملػػوا فيػػو، بصػػفتهم الشخصػػية، علػػى كضػػع مبػػادئ ٖتظػػى بتوافػػق اآلراء بشػػأف الواليػػة ا
A/56/677 
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القضائية ُب حُت ركزت دكؿ أخرل على جوانب الوالية القضائية ا١تتعلقة بالفصل القضائي، كعرفت مبدأ الوالية 
العا١تية باهنا قدرة اٞتهاز القضائي الوطٍت على ٖتريك الدعول كاصدار اٟتكم فيما يتعلق ّترائم بعينها مرتكبة على 

 1ارض اجنبية من قبل رعايا اجانب ضد رعايا اجانب ُب ظل غياب اية صلة بُت القضية كدكلة احملكمة.

ذه التعاريف، ٯتكن تعريف مبدأ الوالية القضائية العا١تية باهنا كبالتإب، كمن خبلؿ ٚتع العناصر ا١تشًتكة بُت كل ى
نظاـ قانو٘ب للعدالة الدكلية، ٮتوؿ ٤تاكم أم بلد الوالية على جرائم ٤تددة، بغض النظر عن كقت كمكاف كقوع 

 2اٞترٯتة، كمهما كانت جنسية اٞتا٘ب أك آٍّت عليو.

 المبلحقة القضائية.المطلب األول : تحديد المسؤولية وإجراءات 
 المطلب الثاني : سبل المبلحقة عن الجرائم الدولية.

 المطلب األول تحديد المسؤولية وإجراءات المبلحقة القضائية

ـ علػػي أف (يتعهػػد األطػػراؼ ا١تتعاقػػدكف بػػأف يتخػػذكا،  1948نصػػت ا١تػػادة ا٠تامسػػة مػػن اتفاقيػػة جنيػػف        
زمة لضماف إنفاذ أحكاـ ىػذه االتفاقيػة، كعلػي كجػو ا٠تصػوص الػنص كل طبقا لدستوره، التدابَت التشريعية البل

علػػػي عقوبػػػات جنائيػػػػة ناجعػػػة تنػػػزؿ ٔتػػػػرتكيب اإلبػػػادة اٞتماعيػػػػة أك أم مػػػن األفعػػػاؿ األخػػػػرل ا١تػػػذكورة ُب ا١تػػػػادة 
 الثالثة).

كىذا إقرار من الدكؿ األطراؼ ُب ىذه االتفاقية على مبػدأ االختصػاص القضػائي العػا١تي ٦تػا ٯتكػن ك٭تقػق لكػل 
دكلػػػة طػػػرؼ ُب ىػػػذه االتفاقيػػػة ٤تاكمػػػة مػػػرتكيب جرٯتػػػة االبػػػادة اٞتماعيػػػة ُب سػػػوريا كضػػػد الشػػػعب السػػػورم أمػػػاـ 

 نظمو.  ٤تاكمها بل كيلزمها بإصدار قوانُت كتشريعات تقر ىذه اٟتق كٖتميو كت

 )أ( تحديد األشخاص محل االعتداء :

٘تػوز/ يوليػو  9لبلضػطرابات، حػيت  نتيجػة الػذين قتلػوا عػدد أف إٔب اٟتكومػة قػدمتها الػيت ا١تعلومػات تشػَت
 1.كا١تدنيوف اٟتكومية القوات أفراد فيهم شخصان، ٔتن 7928، بلغ 2012

                                                           
مػػن  88، الػػدكرة ا٠تامسػػة كالسػػتُت، البنػػد  64/117أب تعليقػػات اٟتكومػػات كمبلحظاهتػػا، كا١تعػػد عمػػبل بقػػرار اٞتمعيػػة العامػػة تقريػػر األمػػُت العػػاـ ا١تعػػد اسػػتنادا    1

 A/65/181جدكؿ االعماؿ ا١تؤقت، نطاؽ مبدأ  الوالية العا١تية كتطبيقو، 
 انظر ُب تعريف مبدأ الوالية القضائية العا١تية :   2

-International council on Human Rights, bringing human rights  violators to justice abroad, A guide to 
universal jurisdiction, 1999, ISBN 2-940259-01-1, P.4 .Roger O’Keefe, Universal Jurisdiction – 
Clarifying the Basic Concept, 2 Journal of International Criminal Justice 3, (2004)، P.735 
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 وفقاً للتحقيقات الدولية : )ب( تحديد األشخاص محل المسؤولية عن انتهاكات حقوق اإلنسان

 العربيػة اٞتمهوريػة بػأف االعتقػاد علػى ٖتمػل معقولػة أسػبابنا ىنػاؾ بػأفانتهت ٞتنػة التحقيػق الدكليػة ا١تسػتقلة 
 ٟتقػوؽ جسػيمة كانتهاكػات الػدكٕب اإلنسػا٘ب للقػانوف كٕتػاكزات اإلنسػانية ضػد جػرائم كقػوع شػهدت السػورية
 :انتهاكات حقوؽ اإلنساف ُب اآلٌب اٞتهات كاألشخاص ا١تسؤكلة عن، كقد حددت اللجنة الدكلية اإلنساف

 ( مسؤولية الدولة :1)

عػت، الػيت األدلػة أكػدت  عامػة بسياسػة عمػبل ارتكبػت االنتهاكػات بػأف السػابقة اللجنػة اسػتنتاجات ٚتي
 فيهػا العمػل أسػلوب كتشػابو احملافظػات ٥تتلػف ُب ا١تنفػذة النطػاؽ الواسػعة العمليػات كتشػَت ،  الدكلػة تتبعهػا

 بعلم تصرفوا قد الشبيحة عناصر بأف االستنتاج إٔب أدت موثوقة معلومات ىناؾ كما أكدت اللجنة أف، كتعقيدىا
 الػيت الػدكؿ ٔتسػؤكلية اإلنسػاف ٟتقػوؽ الػدكٕب القػانوف كيقػرٌ  ،منهػا بإيعػاز أك معهػا كباالتفػاؽ اٟتكوميػة القػوات مػن

 .2الوكبلء طريق عن انتهاكات ترتكب

 مسؤولية الجماعات المسلحة المناىضة للحكومة :( 2)

 جنيػف، اتفاقيػات ُب طرفا دكلة ليست ا١تنظمة ا١تسلحة اٞتماعات أف من الرغم علىتشَت التقارير إٕب أنو 
 الػيت الػدكٕب اإلنسػا٘ب للقػانوف اٞتسػيمة كاالنتهاكػات الػدكٕب اإلنسػا٘ب القػانوف مبػادئ ٖتػًـت أف ٬تػب ذلك مع انهفإ

 . حػرب جػرائم بوصػفها القضػائية للمبلحقػة ٗتضػع الدكليػة غَت ا١تسلحة النزاعات ُب اٞتماعات ىذه أفراد ترتكبها
 كال ، اإلنسػاف ٟتقػوؽ اٞتسػيمة االنتهاكػات عػن ا١تسػؤكلية أيضنػا تتحمػل أف اٟتكوميػة غػَت الفاعلة للجهات كٯتكن
 .3كالتعذيب القضاء نطاؽ خارج كاإلعداـ القتل تشمل كىي ، دكلية جرائم درجة تبلغ اليت تلك سيما

 ( المسؤولية الفردية :3)

                                                                                                                                                                                     
 اىتمػاـ تتطلػب الػيت اإلنسػاف حقػوؽ حػاالت، األعمػاؿ جػدكؿ مػن ْ كالعشػركف، البنػد اٟتاديػة اإلنسػاف، الػدكرة حقػوؽ ٣تلػس األمػم ا١تتحػدة، اٞتمعيػة العامػة،  1
 .12السورية، ص  العربية اٞتمهورية عن ا١تستقلة الدكلية التحقيق ٞتنة ا، تقريربه لسلمجا

A/HRC/21/ 50. 16 August 2012. (A) GE.12-16064 170912 180912 

 .29ص  ا١ترجع السابق، ا١تستقلة، الدكلية التحقيق ٞتنة 2
A/HRC/21/ 50. 16 August 2012. (A) GE.12-16064 170912 180912 

 .29ص  ا١ترجع السابق، ا١تستقلة، الدكلية التحقيق ٞتنة 3
A/HRC/21/ 50. 16 August 2012. (A) GE.12-16064 170912 180912 
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إف كػػل شػػخص يرتكػػب فعػػبلن يشػػكل جنايػػة ْتسػػب القػػانوف الػػدكٕب يسػػأؿ عػػن فعلػػو كيطبػػق عليػػو العقػػاب، 
 ىذا ا١تبدأ يكرس مسؤكلية الفرد ُب اٞترائم الدكلية.

التقليػدم السػابق الػذم كػاف كقد بذؿ الفقهاء ا١تعاصركف جهودان كربل إلرساء قواعد، كىز دعائم ا١تػذىب 
يعتػػرب الػػدكؿ كحػػدىا أشػػخاص القػػانوف الػػدكٕب، كقػػد قػػاؿ األسػػتاذ "ركلنػػغ" ٦تثػػل ىولنػػدا ُب ٞتنػػة الصػػياغة عػػن ىػػذا 

ككافق ا١تندكب اليوغوسػبلُب علػى صػحتو، كلكنػو الحػظ بأنػو مصػوغ ُب تعػابَت ،  1 ا١تبدأ: "بأنو يكتسي أ٫تية كربل"
وفييت الػػنص التػػإب: "كػػل شػػخص يرتكػػب فعػػبلن يعتػػربه القػػانوف الػػدكٕب جنايػػة يكػػوف عامػػة جػػدان، كاقػػًتح ا١تنػػدكب السػػ

مسؤكالن عنو إذا كجدت معاىدة تنظم ا١توضوع سواء أكاف الفعل معاقبان ُب قانوف البلد الداخلي الذم ارتكػب علػى 
 أرضو أـ غَت معاقب".

لكػػػي تظػػػل  Auteur بكلمػػػة "فاعػػػل" Personeكطالػػػب ا١تنػػػدكب األرجنتيػػػٍت بإبػػػداؿ كلمػػػة شػػػخص 
ا١تسؤكلية موجهة إٔب فرد طبيعي باعتبػار أف كلمػة "شػخص" تنصػرؼ إٔب األشػخاص الطبيعيػُت كاألشػخاص ا١تعنويػة 

مػػن نظػػاـ نػػورمربغ ال تريػػد أف ٕتعػػل األشػػخاص ا١تعنويػػة، أشخاصػػان ُب مفهػػـو القػػانوف  9علػػى السػػواء. كٔتػػا أف ا١تػػادة 
فػػظ يػػدؿ علػػى أف ا١تقصػػود ّٔػػذا اللفػػظ ىنػػا األشػػخاص الطبيعيػػوف. كػػاف مػػن الضػػركرم اسػػتعماؿ ل  Sujetsالػػدكٕب 

كالحػػظ منػػدكب البػػَتك بػػأف ىػػذا ا١تبػػدأ إذ يتبػػٌت مسػػاءلة الفػػرد اٞتزائيػػة ُب نظػػر القػػانوف الػػدكٕب فأنػػو ينهػػي عهػػد ا١تبػػدأ 
ة مقػػررة ُب السػػابق الػػذم كػػاف يػػرفض مسػػاءلة ىػػذا الفػػرد، ك٭تصػػر ا١تسػػؤكلية ُب الػػدكؿ كحػػدىا، كمسػػاءلة الفػػرد اٞتزائيػػ

سػػائر التشػػريعات الوطنيػػة. كلكػػن كجػػو الػػنقص ُب صػػياغة ىػػذا ا١تبػػدأ ىػػو عػػدـ تعريػػف "اٞترٯتػػة الدكليػػة" تعريفػػان دقيقػػان  
 كما تفعل القوانُت اٞتزائية الوطنية. 

"إف عدـ معاقبة القانوف الوطٍت لفعل يعتربه القانوف الدكٕب جناية دكليػة ال ٮتلػص الفاعػل الػذم ارتكبػو مػن 
 ا١تسؤكلية ُب القانوف الدكٕب".

كاضػػح أف ىػػذا ا١تبػػدأ يعتػػرب القػػانوف الػػدكٕب أٝتػػى مػػن القػػانوف الػػوطٍت، فػػإذا تضػػاربت نصوصػػهما كػػاف حػػق 
التقػػدـ لػػؤلكؿ، كىػػذا أمػػر يسػػهل تعليلػػو ألف القػػانوف الػػدكٕب قػػانوف عػػا١تي يلػػـز سػػائر بػػٍت البشػػر ُب حػػُت أف القػػانوف 

٤تػػػدكدان مػػػن النػػػاس، ٍب أف القػػػانوف العػػػا١تي قػػػانوف ُب الغالػػػب تعاقػػػدم ينشػػػأ عػػػن الػػػوطٍت قػػػانوف إقليمػػػي ٭تكػػػم عػػػددان 
موافقػػة الدكلػػة علػػى ا٠تضػػوع ألحكامػػو، أمػػا بنػػاء علػػى معاىػػدة التزمػػت ىػػي نفسػػها ّٔػػا بصػػورة طوعيػػة أك بنػػاء علػػى 

 موافقة غالبية أعضاء األمم ا١تتحدة.

                                                           
 .SR/231من الوثيقة  146من الوثيقة ا١تشار إليها قببلن، كالصفحة  19الصفحة 1
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الوطٍت يعترباف معػان فعػبلن مػن األفعػاؿ جرٯتػة كيعاقبانػو علػى كال صعوبة فيما إذا كاف القانوف الدكٕب كالقانوف 
 ىذا األساس بنفس العقوبة.

كلكػػػن الصػػػعوبة تنشػػػأ ُب حالػػػة اختبلفهمػػػا. فلػػػو كػػػاف الفعػػػل معاقبػػػان ُب القػػػانوف الػػػوطٍت كغػػػَت معاقػػػب ُب 
 البلد.القانوف لدكٕب، فبل يكوف لنا بو شأف ألنو يكوف من اختصاص القانوف الداخلي كسيادة دكلة 

 الرتػب مػن أفػراد مشػاركة تثبػت منطقيػة أدلػة العديد من ٞتاف التحقيػق ا٠تاصػة بػاألمم ا١تتحػدة  تلقت كقد
 أف ا١تنشػقوف كذكػر ، مشػركعة غػَت أعمػاؿ ُب أيضنػا مباشػر مباشػرة مشػاركة اٟتكوميػة القػوات ُب كالعليػا ا١تتوسػطة

 احملتجػزين كبتعػذيب القتػاؿ عػن العػاجزين كا١تقػاتلُت ا١تػدنيُت علػى الرصػاص بػإطبلؽ مرؤكسػيهم يأمركف كانوا القادة
 لؤلكامػر االنصػياع ُب يػًتدد مػن كػل ككػاف السػبلح ديػدته ٖتػت تنفػذ األكامػر كانػت مػا ككثػَتنا كإسػاءة معػاملتهم،

 .1موجزة بإجراءات اإلعداـ أك لبلعتقاؿ نفسو يعرض

 ( مسؤولية القيادة :4)  

بوصػػػػفو رئيسػػػػان للدكلػػػػة أك حاكمػػػػان ال ٮتلصػػػػو مػػػػن ا١تسػػػػؤكلية ُب القػػػػانوف  اف ارتكػػػػاب الفاعػػػػل ٞتنايػػػػة دكليػػػػة
 الدكٕب".

ىذا ا١تبدأ يتضمن ْتث مسؤكلية رؤساء الدكؿ كاٟتكومات كيقرر أف صفتهم ىذه ال ٯتكن أف تكػوف مػربران 
اص ألهنػػا مػػن نظػػاـ ٤تكمػػة نػػورمربغ صػػارمة جػػدان بشػػأف ىػػؤالء األشػػخ 7لعػػدـ معػػاقبتهم، كنػػود أف نبلحػػظ أف ا١تػػادة 

تػػنص علػػى عػػدـ جػػواز قبػػوؿ عػػذر ٢تػػم، أك مػػنحهم أسػػبابان ٥تففػػة كلػػيس مػػن شػػك ُب أف ىػػذا ا١تبػػدأ يوجػػد حالػػة مػػن 
حػػاالت التنػػاقض الصػػارخ بػػُت القػػانوف الػػداخلي، كبػػُت القػػانوف الػػدكٕب ذلػػك أف بعػػض الدسػػاتَت تعتػػرب رئػػيس الدكلػػة 

الوظيفػػة كحػػدىا ُب بعضػػها اآلخػػر، كىػػذا مػػا حػػرص غػػَت مسػػؤكؿ عػػن سػػائر أعمالػػو ُب بعػػض الػػببلد، أك عػػن أعمػػاؿ 
 ا١تبدأ الثالث على التخلي عنو.

كلػيس ىنػػاؾ مػن صػػعوبة ُب ٖتديػد شخصػػية رئػيس الدكلػػة، كلكػن مػػن ىػو ىػػذا اٟتػاكم الػػذم يتحػدث عنػػو 
 ىذا ا١تبدأ.

ُب فهل ا١تقصود بو عضو اٟتكومة حصران؟ أـ عضو سابق ُب اٟتكومة؟ أـ ىو موظف مػن رتبػة عاليػة جػدان 
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 إحدل السلطات التشريعية أك التنفيذية أك القضائية؟

كقػػد الحػػظ ا١تنػػدكب البلجيكػػي ُب ٞتنػػة القػػانوف الػػدكٕب أف العقوبػػات ٯتكػػن أف تصػػل إٔب اإلعػػداـ، لػػذلك 
 طالب بتحديد دقيق للمفاىيم كالتعابَت القانونية.

تخفيػف عػنهم خبلفػان لػنص ا١تػادة ٍب أف ا١تبػدأ الثالػث كمػا ىػو معػركض قبػل ٔتبػدأ عػذر ا١تتهمػُت أك جػواز ال
السػػابعة مػػن نظػػاـ نػػورمربغ، كُب رأم الوفػػد البلجيكػػي أف اللجنػػة أخطػػأت ُب ىػػذا التسػػاىل، كعلػػى ىػػذا فإنػػو يتضػػح 
من ٣تمل ا١تناقشػات كخاصػة خطػاب منػدكب الباكسػتاف أف ا١تػتهم ال يعفػى مػن العقػاب كلكػن ٬تػوز إ٬تػاد عػذر لػو 

 طة احملكمة اليت ٖتاكمو.أك ٗتفيف عقوبتو باالستناد إٔب سل

كبػػذلك يكػػوف ا١تبػػدأ الػػدكٕب ا١تػػذكور قػػد عػػاد ُب موضػػوع األعػػذار كالتخفيػػف إٔب القواعػػد العامػػة ُب القػػانوف 
 .  1الداخلي

"أف ارتكػػاب اٞترٯتػػة بنػػاء علػػى أمػػر مػػن حكومػػة الفاعػػل أك مػػن رئيسػػو ُب التسلسػػل الػػوظيفي ال ٮتلصػػو مػػن 
 أف تكوف لو القدرة على االختيار ".ا١تسؤكلية ُب القانوف الدكٕب شريطة 

تعتػرب أف ا١تػتهم  8من نظاـ ٤تكمة نورمربغ علػى خػبلؼ ُب النتيجػة، فا١تػادة  8ىذا ا١تبدأ مأخوذ من ا١تادة 
الػػذم يعمػػل بنػػاء علػػى تعليمػػات حكومتػػو أك رئيسػػو ُب الوظيفػػة ال يػػتخلص مػػن ا١تسػػؤكلية، كلكػػن ٬تػػوز اعتبػػار ىػػذه 

 تخفيف عقوبتو إذا قدرت احملكمة أف العدالة تتطلب ذلك.التعليمات أك األمر سببان ل

كقد قررت ٤تكمة نورمربغ ُب حكمها بػأف فيصػل ا١تسػؤكلية اٞتزائيػة ُب ىػذا آّػاؿ لػيس بػذم عبلقػة بػاألمر 
 ا١تعطى للفاعل ألنو مرتبط فقط بالقدرة على االختيار لدل مرتكب الفعل.

 ىػػػذه ا١تسػػػألة، فنصػػػت عليهػػػا كىػػػذا الػػػنص يعػػػٍت أف الػػػذم كقػػػد أحسػػػنت ٞتنػػػة القػػػانوف الػػػدكٕب باالنتبػػػاه إٔب
يتلقػػػى أمػػػران مػػػن حكومتػػػو أك مػػػن رئيسػػػو لتنفيػػػذ فعػػػل يعتػػػربه القػػػانوف الػػػدكٕب جرٯتػػػة يكػػػوف بػػػُت نػػػارين: تعػػػريض نفسػػػو 
لعقػػاب قػػد يكػػوف ا١تػػوت مػػن حكومتػػو إذا رفػػض تنفيػػذ أمرىػػا، كىػػذه مسػػؤكلية سػػريعة كقائمػػة، أك تعػػريض نفسػػو إٔب 

 ية فيما إذا أطاع أمر حكومتو كارتكب اٞترٯتة الدكلية، كىذه مسؤكلية آجلة.مسؤكلية دكل

فهنا ٬تب أف تؤخذ قدرة الفاعل على االختيار بعُت االعتبار لتحديػد مسػؤكليتو بصػورة عادلػة، كمػن ا١تؤكػد 

                                                           
 .233انظر: اإلجراـ الدكٕب، حومد، مرجع سابق، ص1
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اليوغوسػبلُب ُب أف ٖتديد درجة ىذه القدرة على االختيار بصورة دقيقة أمر ُب غاية الصعوبة، كلذلك قاؿ ا١تنػدكب 
اللجنػػة أف ىػػذا الػػنص سيسػػاعد علػػى إصػػدار أحكػػاـ كثػػَتة بػػالرباءة ْتجػػة عػػدـ قػػدرة الفاعػػل علػػى االختيػػار، كلكػػن 

أعلن موافقتو على ىذا ا١تبدأ كما كضعتو اللجنة ذىابػان منػو  Spiropoulosا١تندكب اليونا٘ب األستاذ سبَتكبولس 
 .1إٔب أف نص نورمربغ  قاس جدان 

ىػػػذا ا١تبػػػدأ عػػػاِب باٟتكمػػػة موقفػػػان إنسػػػانيان دقيقػػػان ال ٯتػػػارم أحػػػد ُب صػػػعوبتو، كخاصػػػة إذا كػػػاف ك يبػػػدك أف 
 الفاعل ُب كضع ال يسمح لو أف يناقش األمر أك اآلمر.

 اإلنسػانية ضػد جػرائم ارتكػاب عػن السػوريوف ا١تسػؤكلية   نيوفدا١تػ كالرؤسػاء العسػكريوف القػادة كيتحمػل
 لعػرض أك اٞتػرائم ىػذه ارتكػاب قمػع أك ١تنػع سػلطتهم حػدكد ُب معقولػة إجػراءات يتخػذكا ٓب إذا اٟتػرب كجػرائم
 ـتهلقيػاد ٮتضػعوف الػذين با١ترؤكسػُت يتعلػق فيمػا اإلجػراءات ىػذه تنفػذ أف ا١تختصػة، ك٬تػب السػلطات على ا١تسألة
 2الفعلية. ـتهكسيطر

 المطلب الثاني سبل المبلحقة عن الجرائم الدولية

كآّتمع الدكٕب ُب آليات ٛتايػة حقػوؽ اإلنسػاف، كاألصػل أف تبػدأ جهػود كإجػراءات يشًتؾ آّتمع الوطٍت 
 .3كخطوات مواجهة االنتهاكات داخل الدكلة ذاهتا، كفور كقوع االعتداء علي اإلنساف

أف تفعيل آثار ا١تسؤكلية بشأف انتهاؾ الدكلة اللتزاماهتا كفقان لقواعد القانوف الدكٕب أمر ضػركرم كصػورة مػن 
 تعزيز قواعد القانوف الدكٕب عمومان. صور

كيًتتب توافر أك إسناد ا١تسؤكلية الدكليػة ألحػد أشػخاص القػانوف الػدكٕب توقيػع اٞتػزاء الػدكٕب ا١تناسػب علػى 
مػػن يتػػوافر ُب حقػػػو ا١تسػػؤكلية الدكليػػػة، كقػػد يكػػػوف ىػػذا اٞتػػزاء ذا طػػػابع مػػد٘ب مثػػػل التعػػويض عػػػن الضػػرر ُب صػػػورتو 

ذا طػػابع أديب مثػػل الًتضػػية، كقػػد يكػػوف ذا طػػابع عقػػايب مثػػل توقيػػع العقوبػػات علػػى الشػػخص العينيػػة أك ا١تاليػػة، أك 
 الطبيعي مرتكب الفعل غَت ا١تشركع دكليان.

 الخصائص العامة لبلنتهاكات موضوع المبلحقة :أوالً : 
                                                           

 .184، صSR/236انظر: مناقشات ٞتنة القانوف الدكٕب لؤلمم ا١تتحدة ُب الصك 1
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 حقوق اإلنسان :( تكتسب االنتهاكات موضوع المبلحقة طابع عالمي باعتبارىا تمس 1)
حيث أكدت أغلب ا١تواثيق كاالتفاقيات كالقرارات الدكلية ذات  1اإلنساف طابع عا١تيتكتسب حقوؽ 

الصلة ْتقوؽ اإلنساف، أنو يتعُت على الدكؿ أف تعزز كٖتمي ٚتيع حقوؽ اإلنساف كاٟتريات األساسية، بصرؼ 
 .3كاالجتماعية أك غَتىا 2النظر عن أنظمتها السياسية كاالقتصادية كالثقافية

تكتسب اٞتزاءات ُب ٣تاؿ ٥تالفة حقوؽ اإلنساف طبيعة كذاتية خاصة من كوهنا  علي ما سلفكترتيبان 
، إذ أف ىناؾ ٙتة حقوؽ إنسانية يعترب 4جزاءات متنوعة علي الساحة الدكلية كالوطنية فضبلن عن الناحية الدينية

ا حق اللجوء السياسي، بل البد من االعتداء عليها جرٯتة دكلية ٘تس آّتمع اإلنسا٘ب كلو، ٢تذا ال ٯتنح مرتكبه
 .5تسليمو ك٤تاكمتو

حيث ٬تعل الفرد يقف ندا ٟتكومتو عند ٥تالفتها للحقوؽ اإلنسانية، إذ تسمح نظم  كبناء علي ذلك
كقواعد األمم ا١تتحدة كا١تنظمات الدكلية كاإلقليمية بأف يشكو الفرد دكلتو خارج حدكدىا كنطاؽ سيادهتا، كىذا 

 .6ع من الرقابة الفعالة علي احًتاـ حقوؽ اإلنسافاالٕتاه ٯتثل نو 

 ( الطابع اآلمر لحقوق اإلنسان : 2) 
تعترب حقوؽ اإلنساف من اٟتقوؽ غَت القابلة للتصرؼ، فبل ينبغي سحبها، إال ُب أحواؿ ٤تددة كطبقا 

رب ُب . لذلك فإف حقوؽ اإلنساف ليست من االختصاصات ا١تطلقة للحكومات، حيث تعت7إلجراءات ٤تددة
جوىرىا مسائل مشًتكة بُت الدكلة كآّتمع الدكٕب كمنظماتو الدكلية، كيكوف من حق ككاجب أجهزة األمم 

 . 8ا١تتحدة التدخل ُب شئوف أم دكلة ٘تس حقوؽ اإلنساف

                                                           
 االقتصػاد ، كليػةأ. إبػراىيم حسػُت معمػر " اإلنسػاف ٟتقػوؽ العربية ا١تنظمة على تطبيقية اإلنساف "حالة حقوؽ ُب ٛتاية حكومية الغَت الدكلية ا١تنظمات راجع :دكر 1

 .8، ص 2011-2010جامعة القاىرة، ، كالدكتوراه ا١تاجستَت برنامج، السياسية كالعلـو
2 http://www.ohchr.org/AR/Issues/Pages/WhatareHumanRights.aspx 

 .116ة، صاإلنساف كحرياتو األساسية ُب القانوف الدكٕب كالشريعة اإلسبلمية، د. جابر إبراىيم الراكم، الطبعة الثانية، دار كائل للنشر، القاىر  راجع :حقوؽ 3

 عرب تبلورت كاليت ٥تلوقاتو سائر على كتفضيلو اهلل تكرٙب من كا١تستمدة باإلنساف ا١ترتبطة كاٟتريات مدار االىتماـ باٟتقوؽ ىي اإلنساف كمن ىذا ا١تنطلق فإف حقوؽ 4
.راجع: حقػوؽ اإلنسػاف، د. آمػاؿ عبػد ا١تختلفػة مسػتوياهتا ُب اإلنسػانية اٞتماعػات حقػوؽ كتبػٌت تسػتمد كمنهػا كالقػوانُت، كاألعػراؼ الشػرائع خػبلؿ مػن تػارٮتي تػراكم

 .2.  ص Save from: www.uotiq.org/dep‐cs) اٞتامعة التكنولوجية، (2nd Classاٞتبار: 
Jochnick, Chris. Confronting the impunity of non-State actors; new fields for the promotion of human 

rights. Human rights quarterly, vol. 21, No. 1, February 1999. pp. 56-79. 
 .37د. الشافعي ٤تمد بشَت : ا١ترجع السابق، ص   5
 . . 190، ص2001د. فيصل شطناكم "حقوؽ اإلنساف كالقانوف الدكٕب اإلنسا٘ب"، دار اٟتامد، عماف،  6

7 http://www.ohchr.org/AR/Issues/Pages/WhatareHumanRights.aspx 
 كما بعدىا. 53ف حقوؽ اإلنساف، مصادره كتطبيقاتو الوطنية كالدكلية د. الشافعي ٤تمد ، ص قانو راجع:   8
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كترتيبان علي ما سلف فإف قانوف حقوؽ اإلنساف يتميز بعلوه علي سائر القوانُت الدكلية كالوطنية، فحق 
تقرير مصَتىا كٖترٙب االٕتار بالرؽ، كغَتىا من القواعد القانونية الدكلية اآلمرة، اليت ال ٬توز االتفاؽ  الشعوب ُب

دكليا علي خبلفها أك النص داخليا علي نقيضها، إذ أف الدكؿ األعضاء ُب منظمة األمم ا١تتحدة قد ارتبطت 
ـ حكومتها باإلطار اإلنسا٘ب فيما تتعهد بو ُب آّاؿ ٔتفهـو حقوؽ اإلنساف، ٔتا يقيد إرادهتا دكليا كداخليا كالتزا

 .1الدكٕب كما تسنو من تشريعات دستورية كعادية ُب آّاؿ الوطٍت

 ( حقوق اإلنسان ال تقبل التجزئة :3)
ٚتيع حقوؽ اإلنساف حقوؽ مًتابطة غَت قابلة للتجزئة، سواء كانت حقوقا مدنية أك سياسية أك اقتصادية 

ثقافية كمن شأف ٖتسُت أحد اٟتقوؽ أف ييسر االرتقاء باٟتقوؽ األخرل كبا١تثل، فإف اٟترماف من أك اجتماعية أك 
 .2أحد اٟتقوؽ يؤثر بشكل سليب على اٟتقوؽ األخرل

 ( خضوع حقوق اإلنسان لمبدأ المساواة :4)
اىدات يسود التمتع ْتقوؽ اإلنساف مبدأ عاـ ىو مبدأ ا١تساكاة كعدـ التمييز، فقد نصت ٚتيع ا١تع

كا١تواثيق الدكلية الرئيسية ٟتقوؽ اإلنساف علي حظر التمييز على أساس اٞتنس كالعرؽ كاللوف أك اللغة أك الدين أك 
 .3الرأم السياسي أك األصل الوطٍت أك الثركة أك ا١تيبلد أك غَتىا

 ثانياً : آليات وسبل المبلحقة الدولية :

كىيئات دكلية حكومية، كغَت حكومية، ٯتكن االلتجاء إليها تتوٕب رقابة ٛتاية حقوؽ اإلنساف منظمات، 
 بالتطبيق علي حالة انتهاكات حقوؽ اإلنساف ُب سوريا، كفيما يلي بياف ذلك:

 )أ(  الهيئات والمنظمات القائمة علي ميثاق األمم المتحدة :

                                                           
 .36قانوف حقوؽ اإلنساف، مصادره كتطبيقاتو الوطنية كالدكلية، د. الشافعي ٤تمد بشَت ، ص راجع :  1

 الطػوارئ حػاالت ُب حػىت ذاهتػا حػد ُب االتفاقيػة ٖتميهػا الػيت اٟتقػوؽ تعلػق أف ٯتكػن كتطبيقان لذلك فقد تواترت أحكاـ القضاء ُب بلداف الدكؿ األمريكية، علي أنو ال
 .اإلنساف ُب متأصلة حقوؽ ألهنا

I-A Court HR, Habeas Corpus in Emergency Situations (arts, 27(2), 25(1) and 7(6), Advisory Opinion 
OC-8/87 of January  .30, 1987, Series A, No. 8, para. 18 at p. 37. 
2 http://www.ohchr.org/AR/Issues/Pages/WhatareHumanRights.aspx 

14،  ص2010لرأم العاـ بُت الكلمة كا١تعتقد، د. ٚتاؿ سبلمة علي ،دار النهضة العربية، ا كأنظر أيضان : . 
 ا١تادة األكٕب من اإلعبلف العا١تي ٟتقوؽ اإلنساف.  3
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ئها، كقد تعهدت فاحًتاـ حقوؽ اإلنساف كٛتايتها كانت أحد االىتمامات الرئيسية للمنظمة منذ إنشا
الدكؿ األعضاء علي التعاكف مع ا١تنظمة لتعزيز احًتاـ حقوؽ اإلنساف كاٟتريات، كقد حدد ميثاؽ األمم ا١تتحدة 
 دكر كل ىيئة رئيسية للمنظمة ُب النشاط ا١تتعلق ْتقوؽ اإلنساف، كفيما يلي أىم اٞتهات صاحبة النشاط األكَب :

 :  مجلس حقوق اإلنسان( 1)

تعزيز ٚتيع  ٣تلس حقوؽ اإلنساف ىيئة حكومية دكلية داخل منظومة األمم ا١تتحدة مسؤكلة عن تدعيم
حقوؽ اإلنساف كتقدٙب توصيات  حاالت انتهاكات حقوؽ اإلنساف كٛتايتها ُب ٚتيع أرجاء العآب كعن تناكؿ

دكلة عضوان ُب األمم  47كآّلس مؤلف من  اجتماعاتو ُب مكتب األمم ا١تتحدة ُب جنيف بشأهنا. كيعقد آّلس
السابقة  ٞتنة األمم ا١تتحدة ا١تتحدة. كقد حل ٣تلس حقوؽ اإلنساف ٤تل ا١تتحدة تنتخبها اٞتمعية العامة لؤلمم

 . 1ٟتقوؽ اإلنساف

 ( أمانة األمم المتحدة :2)

  : مركز حقوق اإلنسان 
حيث يقـو مركز حقوؽ اإلنساف بنشاط رئيسي ُب مساعدة اٞتمعية العامة كآّلس االقتصادم 
كاالجتماعي كٞتنة حقوؽ اإلنساف ُب كل ما يتعلق باألعماؿ اإلدارية ُب منظومة آلية حقوؽ اإلنساف. كٖتاؿ 
الشكاكل ا١تقدمة من األفراد كاٞتماعات إٔب مركز حقوؽ اإلنساف ُب جنيف حيث يوجهها للمختصُت لبحثها 

يطها كل ا٢تيئات الرئيسية كالفرعية ١تنظمة األمم كمتابعتها حيث يعد ىذا ا١تركز ٔتثابة مركز الدائرة اليت يعمل ُب ٤ت
 .2ا١تتحدة

                                                           

كعيقدت دكرتو  الصادر عن اٞتمعية العامة لؤلمم ا١تتحدة،   60/251ٔتوجب القرار 2006آذار/ مارس  15ُب  ، حيث ًب إنشاءهاإلنساف ٞتنة حقوؽحل ٤تل  1 
 .ا٠تاصة بو لتوجيو عملو ك إنشاء إجراءاتو كآلياتو "بناء ا١تؤسسات حزمة "عد عاـ، اعتمد آّلس. كب2006حزيراف/ يونيو  30إٔب  19األكٕب ُب الفًتة من 

http://www.ohchr.org/AR/HRBodies/HRC/Pages/AboutCouncil.aspx 
كمػػا  15، ص1، ط2012 انظػر: ا١تػػدخل لدراسػػة القػػانوف الػػدكٕب اإلنسػػا٘ب، د.ىشػػاـ بشػػَت كإبػراىيم عبدربػػو إبػػراىيم، ا١تركػػز القػػومي لئلصػػدارات القانونيػػة، القػػاىرة، 2

. ٤تاضػػرات ُب القػػانوف الػػدكٕب االنسػػا٘ب، د.شػػريف 7، ص1ٕب، ا١تعهػػد العػػريب ٟتقػػوؽ اإلنسػػاف، تػػونس، طبعػػدىا. مػػدخل إٔب القػػانوف الػػدكٕب اإلنسػػا٘ب، د.عػػامر الزمػػا
، القػػانوف الػػدكٕب اإلنسػػا٘ب، ستانيسػػبلؼ أ. هنليػػك، عػػرض مػػوجز للقػػانوف الػػدكٕب اإلنسػػا٘ب (مػػًتجم)، آّلػػة 10ص 2001، 1عػػتلم، دار ا١تسػػتقبل العػػريب، القػػاىرة ط

. القػانوف 66.ص2005.د. ٤تمد فهاد الشػبللدة، منشػأة ا١تعػارؼ باإلسػكندرية، طبعػة 17.ص1984)، ٘توز/ آب 1)، العدد (1السنة (الدكلية للصليب األٛتر، 
لدكٕب .جاف بكتيو، القانوف ا24.ص1992، ٘توز / آب 26الدكٕب اإلنسا٘ب.. تطوره كفاعليتو، د.زىَت اٟتسٍت، آّلة الدكلية للصليب األٛتر، السنة ا٠تامسة، العدد 

. القػانوف الػدكٕب اإلنسػا٘ب:  د. أٛتػد فتحػي سػركر (تقػدٙب)، دليػل التطبيػق علػى 17ص  1984 1االنسا٘ب (تطوره كمبادئو)، ترٚتة، معهػد ىنػرم دكنػاف، جنيػف، ط
اإلنسػا٘ب.. آفػاؽ كٖتػديات، اٞتػزء  . د. أسػعد ديػاب (كآخػركف)، القػانوف الػدكٕب77.ص2006، 3الصعيد الوطٍت، القاىرة، بعثػة اللجنػة الدكليػة للصػليب األٛتػر، ط

-2002. تنفيػػذ القػػانوف الػػدكٕب اإلنسػػا٘ب، د. سػػعيد سػػآب اٞتػػويلي، القػػاىرة، دار النهضػػة العربيػػة، 2005، 1األكؿ كالثػػا٘ب، بػػَتكت، منشػػورات اٟتلػػيب اٟتقوقيػػة، ط
. 88ـ.ص2009ىػػ/1430ٕب اإلنسػا٘ب، اإلسػكندرية، منشػأة ا١تعػارؼ، . د. ٧تاة أٛتد إبراىيم، ا١تسؤكلية الدكليػة عػن انتهاكػات قواعػد القػانوف الػدك 33.ص2003

http://www.ohchr.org/AR/HRBodies/HRC/Pages/HRCIndex.aspx
http://www2.ohchr.org/english/bodies/chr/index.htm
http://www2.ohchr.org/english/bodies/chr/index.htm
http://www2.ohchr.org/english/bodies/chr/index.htm
http://www2.ohchr.org/english/bodies/chr/index.htm
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/RES/60/251&Lang=A
http://ap.ohchr.org/documents/E/HRC/resolutions/A_HRC_RES_5_1.doc
http://ap.ohchr.org/documents/E/HRC/resolutions/A_HRC_RES_5_1.doc
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 : المفوض السامي لحقوق اإلنسان 
، كيباشر شؤكف 1993بناء على اقًتاح مؤ٘تر فيينا  1993ديسمرب  20أنشئ بقرار اٞتمعية العامة ُب 

 ة.كظيفتو من جنيف بسويسرا، كيتؤب اإلشراؼ على ٚتيع الفرؽ العاملة ُب ا١تنظمة الدكلي

 ( الهيئات الرئيسية األخرى لؤلمم المتحدة :3)

كتتمثل ُب دكر ٣تلس األمن، ُب تطبيق العقوبات على الدكؿ اليت تنتهك أحكاـ ا١تيثاؽ، ككذلك ٣تلس 
 الوصاية، ك٤تكمة العدؿ الدكلية.

 )ب( الهيئات القائمة على المعاىدات :

ًب إنشائها طبقان ألحكاـ ا١تعاىدة اليت ترصدىا، ا٢تيئات القائمة على ا١تعاىدات ىي تلك ا٢تيئات اليت 
االختفاء القسرم ٟتقوؽ اإلنساف، كاف أحدثها معاىدة  دكلية األساسيةحيث يوجد العديد من ا١تعاىدات ال

 ُت نوعُت من ىذه ا٢تيئات علي النحو التإب :، كٯتكن التمييز ب20101لسنة

 : 2الهيئات األساسية المنشأة بموجب وفقا لمعاىدات دولية -

األساسية ٟتقوؽ  الدكليةا١تعاىدات  توجد حاليان عشر ىيئات، كىي ٞتاف خرباء مستقلُت، ترصد تنفيذ
  :، كفيما يلي بياف أىم ىذه ا٢تيئاتاإلنساف

 القضاء على التمييز ضد المرأة لجنة(CEDAW)  : 
ا١ترأة، كتتكوف ) من اتفاقية القضاء على ٚتيع أشكاؿ التمييز ضد 17تنفيذا للمادة ( 1982أنشأت 

من ثبلثة كعشرين خبَتا كتتمثل مهمتها األساسية ُب النظر ُب التقدـ احملرز ُب تنفيذ االتفاقية، كتقدـ تقريرا عن 
نشاطها سنويا إٔب اٞتمعية العامة عن طريق آّلس االقتصادم كاالجتماعي، ك٢تا أف تقدـ االقًتاحات 

 طراؼ.كالتوصيات، كا١تعلومات الواردة من الدكؿ األ

 مناىضة التعذيب لجنة (CAT)  : 
                                                                                                                                                                                     

. 44.ص2010، 1قوقيػة، طالقانوف الػدكٕب اإلنسػا٘ب كٛتايػة ا١تػدنيُت كاألعيػاف ا١تدنيػة ُب زمػن النزاعػات ا١تسػلحة، د. نػواؿ أٛتػد بسػج، بػَتكت، منشػورات اٟتلػيب اٟت
أثناء النزاعات ا١تسلحة، د.حسػُت علػي الػدرديرم، رسػالة دكتػوراه، األردف، جامعػة عمػاف للدراسػات العليػا، كليػة  مدل فاعلية القواعد الدكلية اإلنسانية ُب ٛتاية البيئة

 .21.ص2006الدراسات القانونية العليا، 
 .2010األكؿ/ ديسمرب  كانوف  23بدأ نفاذىا ُب   1

2 http://www.ohchr.org/AR/HRBodies/Pages/HumanRightsBodies.aspx 

http://www.ohchr.org/ar/ProfessionalInterest/Pages/InternationalLaw.aspx
http://www.ohchr.org/ar/ProfessionalInterest/Pages/InternationalLaw.aspx
http://www.ohchr.org/ar/ProfessionalInterest/Pages/InternationalLaw.aspx
http://www.ohchr.org/ar/ProfessionalInterest/Pages/InternationalLaw.aspx
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/index.htm
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/index.htm
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من اتفاقية مناىضة التعذيب كغَته من ضركب ا١تعاملة أك العقوبة  17تنفيذا للمادة  1987أنشأت 
بَت اليت تتخذىا الدكؿ األطراؼ تنفيذا لبلتفاقية، القاسية أك البلإنسانية أك ا١تهينة. كٗتتص بدراسة التقارير عن التدا

كٕترم اللجنة ٖتقيقات سرية حوؿ الدالئل اليت تشَت إٕب ٦تارسة التعذيب، كتتلقي الببلغات من االفراد، كلكن 
 بشرط أف تكوف الدكلة اليت ينتمي إليها الفرد قد كافقت مسبقا علي السماح بتلقي الشكاكم من األفراد.

 حقوق الطفل لجنة(CRC)  : 
نوفمرب  20) من اتفاقية حقوؽ الطفل اليت اعتمدهتا اٞتمعية العامة ُب 43أنشأت تنفيذا للمادة (

لتدابَت اليت خرباء، كٗتتص بالنظر ُب التقارير اليت تقدمها الدكؿ األعضاء من ا 10، كتتكوف اللجنة من 1989
 اٗتذهتا تنفيذا لبلتفاقية.

 : 1الهيئات األخرى، وكذل  فرق العمل والمقررين الخاصين -

كىي تلك ا٢تيئات كالكيانات األخرل التابعة لؤلمم ا١تتحدة، كاليت تشارؾ ُب تعزيز حقوؽ اإلنساف 
 مفوضية األمم ا١تتحدة السامية لشؤكف، و ٤تكمة العدؿ الدكلية، آّلسكٛتايتها، كمن أ٫تو ىذه ا٢تيئات ، 

  (CSW) ٞتنة كضع ا١ترأةك  (OCHA) مكتب تنسيق الشؤكف اإلنسانيةك   (UNHCR) البلجئُت
   (UNICEF)األمم ا١تتحدة للطفولة منظمةك 

 )جل( المنظمات غير الحكومية : 

ْتقوؽ اإلنساف، كا١تدافعة عنو بصػفة ٣تػردة دكف ٖتيػز يوجد عدد ىائل من ا١تنظمات غَت اٟتكومية ا١تهتمة 
لشعب أك لعنصر أك دين أك أم عامل آخر، كتقـو ىذه ا١تنظمات علػي الصػعيد الػدكٕب كالصػعيد الػوطٍت بالتصػدم 
النتهاكػػػات حقػػػوؽ اإلنسػػػاف، كتلقػػػي الشػػػكاكم مػػػن األفػػػراد كاٞتماعػػػات كالتحقػػػق مػػػن كقائعهػػػا كأدلتهػػػا كنشػػػرىا ُب 

 .َت دكريةنشرات دكرية كغ

 )د( المبلحقة أمام المحكمة الجنائية الدولية:

 ( مفهوم المحكمة الجنائية الدولية :1)

                                                           
 أنظر ُب ذلك :  1

http://www.ohchr.org/AR/HRBodies/Pages/OtherUnitedNationsBodies.aspx 

http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/index.htm
http://www.icj-cij.org/
http://www.unhcr.ch/
http://www.unhcr.ch/
http://ochaonline.un.org/
http://www.un.org/womenwatch/daw/csw/
http://www.unicef.org/rightsresults/index.html
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ىػػي مؤسسػػة دكليػػة دائمػػة، ًب إنشػػائها ٔتوجػػب معاىػػدة، كىػػدفها ىػػو التحقيػػق ك٤تاكمػػة األشػػخاص الػػذين 
 ٌب:) كتتمثل ىذه اٞترائم ُب اآل1(ـ  1يرتكبوف أشد اٞترائم خطورة موضع االىتماـ الدكٕب

 (6جرائم اإلبادة الجماعية. )م -
 (.7الجرائم ضد اإلنسانية. )م -
 (.8جرائم الحرب. )م -
 (1جريمة العدوان. )م -

كىػػذه احملكمػػة ملزمػػة للػػدكؿ األعضػػاء فيهػػا فقػػط، كىػػي ليسػػت بػػديبل للقضػػاء اٞتنػػائي الػػوطٍت، كإ٪تػػا ىػػي 
 .2) كىي امتداد لبلختصاص الوطٍت1ـ – 17مكملة ٢تا. (ـ

 :3إلي المحكمة( اإلحالة 2)
 تتم اإلحالة للمحكمة عن طريق اآلٌب :

 (.14ب،  13الدولة الطرف )م -
 ب(.13مجلس األمن. )م -
 (.12/3الدولة غير الطرف. )المادة  -
 ( تحري  التحقيق من قبل المدعي العام للمحكمة من تلقاء نفسو :3)

لػػة مػػن احػػدم الػػدكؿ األطػػراؼ. ٬تػػوز أف يقػػـو ا١تػػدعي العػػاـ مػػن تلقػػاء نفسػػو ٔتباشػػرة التحقيػػق دكف اإلحا
 .،ب) 13) أك من ٣تلس األمن (ـ15(ـ

 الخاتمة

                                                           
سػبة االحتفػاؿ باليوبيػل القانوف الدكٕب اإلنسا٘ب ٟتقوؽ اإلنساف "جوانػب الوحػدة كالتمييػز"،  د. ٤تمػد نػور فرحػات ْتػث ميقػدىـ إٔب ا١تػؤ٘تر اإلقليمػي العػريب ٔتناراجع : 1

مػػة ُب القػػػانوف 1، ص1999نػػػوفمرب  16-14، القػػػاىرة ُب الفػػًتة مػػػا بػػُت 1999-1949جنيػػػف للقػػانوف الػػػدكٕب اإلنسػػا٘ب الػػذىيب التفاقيػػات  . سػػيد ىاشػػػم "ميقدّْ
٘ب جنيػػف " ا١تضػػموف التػػارٮتي ١تبػادئ القػػانوف الػػدكٕب اإلنسػا٘ب كالػػتحكم ُب السػػبلح ُب كػل مػػن قػػانو  3الػدكٕب اإلنسػػا٘ب" اللجنػػة الدكليػة للصػػليًب األٛتػػر، جنيػف، ص

. د. عبد الغػٍت عبػد اٟتميػد ٤تمػود، ٛتايػة 86-79، ص1981أبريل  -، مارس728. آّلة الدكلية للصليب األٛتر، العدد 240ـ، ص1999كالىام"، القاىرة، 
النظريػػػة العامػػػة للقػػػانوف الػػػدكٕب  .6، ص1، ط2000ضػػػحايا النزاعػػػات ا١تسػػػلحة ُب القػػػانوف الػػػدكٕب اإلنسػػػا٘ب كالشػػػريعة اإلسػػػبلمية، اللجنػػػة الدكليػػػة للصػػػليب األٛتػػػر، 

 .4-3، ص1، ط2006اإلنسا٘ب (َب القانوف الدكٕب كَب الشريعة اإلسبلمية)، د. أٛتد أبو الوفا  دار النهضة العربية، القاىرة، 
، ص 2006دار الفكر كالقانوف، ا١تنصورة،  راجع: آليات ا١تبلحقة ُب نطاؽ القانوف اٞتنائي الدكٕب اإلنسا٘ب، د. ٤تمد لطفي عبد الفتاح مصطفي : دراسة مقارنة، 2

244. 
3 Humanitarian Inervention, Brownlie,  Jons Kopkins Press, London, 1974.p77.Brownlie, The 
Individual befor Tribunals Exercising International Jurisdiction, International and Comparative Law 
Quarterly, Vol. 11, 1962.p80.Daniel Bodansky, Symposium at the ILC's State Responsibility Articles, at 
A.J.I.L., Vol. 96, 2002.pp30-31.David J.Scheffer, Toward A Modern Doctrine of Human Intervention, 
23 U. Toll. 1922.pp90-97. 
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إف ٖتليل توافر اٟتق ُب توفَت اللجوء للشعب السورم الذم تعرض أب ا١تآسي اليت جعلتو غَت آمن ُب كطنو ، فضبلن عن 
ذلك الواقع على أسس التجرٙب الدكٕب لتلك اٞترائم ا١تسؤكلية اٞتنائية الدكلية النإتة عن تلك اٞترائم كيبُت لنا دكر اإلعبلـ ُب بياف 

اليت كقعت من النظاـ اٟتاكم كتتجلى فيها التجرد من اإلنسانية، فما يصيب اآلدمي من عنتو كاعتداءو على حرمة حياتو ا١تصونة 
اإلبادة اٞتماعية أك يثَت مشاعر الناس أٚتعُت مهما تباعدت أفكارىم كاختلفت مللهم كمذاىبهم كأجناسهم كألواهنم، كجرٯتة 

االعتداء على ا١تدنيُت العزؿ كتشريد ا١تواطنُت تتعارض أساسا ك كليا مع مبدأ اٟتقوؽ األساسية لئلنساف كاليت يأٌب على رأسها 
اٟتق ُب اٟتياة، ىي حقوؽ متكاملة غَت ٣تزأة، فاٞتميع على قدـ كاحد من ا١تساكاة سواء بالنسبة ٟتقوقهم، أك ١تا يصيبهم حُت 

 تهك ىذه اٟتقوؽ.تن
تستجيب احملاكم اٞتزائية الدكلية ٟتقيقة ثابتة، ىػي إف عػدـ احػًتاـ حقػوؽ اإلنسػاف لػيس فقػط نتيجػة "لعمػل اٟتكومػات 
كالدكؿ" إذ خلف ىذه الدكؿ كاٟتكومات ٙتة افراد ٮتططوف كأفراد ينفذكف. إذان، كللمرة األكٔب على الصعيد القانو٘ب الدكٕب، يصبح 

ا١تسػػؤكلية اٞتنائيػػة لؤلفػػراد كا١تسػػؤكلية اٞتنائيػػة للػػدكؿ، إٌف كعػػي ىػػذه ا١تسػػؤكلية ا١تًتتبػػة علػػى األشػػخاص يشػػكل ثابتػػة ىنػػاؾ تػػبلـز بػػُت 
حديثػػة تػػدخل علػػى عمػػل القضػػاء الػػدكٕب، بعػػدما كانػػت ا١تسػػؤكلية الشخصػػية عػػن اٞتػػرائم الدكليػػة ىػػي مػػن اختصػػاص ا١تؤسسػػات 

 الوطنية ذات السلطة السيادية حصرا.

إٔب تػػدكيل ا١تسػػؤكلية الشخصػػية ُب بعػػض اٞتػػرائم ا٠تطػػَتة يعكػػس فشػػل أكثريػػة الػػدكؿ ُب معاقبػػة مػػرتكيب ىػػذه  إف االٕتػػاه
اٞتػػرائم ، كىػػذا التطػػور ا١تهػػم ُب القضػػاء اٞتنػػائي الػػدكٕب يهػػدؼ إٔب إهنػػاء اٟتصػػانة ١تثػػل ىػػذه اٞتػػرائم، كيػػوٕب اىتمامػػا خاصػػا إلنشػػاء 

 ٛتاية للقانوف الدكٕب اإلنسا٘ب. ٤تاكم جنائية دكلية كإلصدارىا أحكاـ قضائية

لقد تطور القانوف الدكٕب اإلنسا٘ب ُب العقود األخَتة من القرف ا١تاضي، من قانوف مطبق على الدكؿ ُب عبلقتها ا١تتبادلة، 
ل ُب إتػػاه االعػػًتاؼ ْتمايػػة دكليػػة ٟتقػػوؽ اإلنسػػاف كىػػذا يعػػٍت أف ٛتايػػة ىػػذه اٟتقػػوؽ ٓب تعػػد فقػػط مسػػؤكلية خاصػػة بكػػل دكلػػة، بػػ

 أصبحت ىذه اٟتقوؽ أيضا ٖتت الرعاية الدكلية ٦تا يقيها من أم تعد أك انتهاؾ قد تقـو بو أم دكلة كانت.

كمعػػٌت ذلػػك انػػو عنػػدما تنتهػػك إحػػدل الػػدكؿ أك احػػد األشػػخاص القػػانوف الػػدكٕب اإلنسػػا٘ب، فػػبل بػػد مػػن إف تكػػوف ىنػػاؾ 
العػػا١تي علػى جػرائم اإلبػػادة اٞتماعيػة، كاٞتػػرائم ضػد اإلنسػػانية مسػؤكلية كمبلحقػة قضػػائية، كقػد بػػدأ تطبيػق مفهػـو ىػػذا االختصػاص 

كالػػػيت ينػػػدرج فيهػػػا تركيػػػع اآلمنػػػُت كاالعتػػػداء علػػػى األشػػػخاص أك الػػػًتاث ا١تشػػػموؿ باٟتمايػػػة، كُب سػػػبيل ٖتقيػػػق ىػػػذا ا٢تػػػدؼ ٖتديػػػدا 
 كجدت احملاكم اٞتنائية الدكلية.

مػػن العػػبلج، فعلػػى آّتمػػع الػػدكٕب كافػػة أف يتصػػرؼ بتجػػرد  إف النظػػاـ العػػا١تي العػػادؿ ينبػػٍت علػػى أسػػاس أف الوقايػػة خػػَت
كإنصاؼ قبل حصوؿ ا٠تلل كحدكث الضرر، كىذا النظاـ العادؿ لن يتحقق إال حينما تعػم العدالػة ٚتيػع بػٍت البشػر دك٪تػا ٘تييػز أك 

 تفرقة. 

نفسو أك ٖتدثو بانتهاؾ حقوؽ ال شك أف تعقب كاعتقاؿ كتسليم مرتكيب اٞترائم الدكلية من شأنو ردع كل من تسوؿ لو 
اآلخرين، ذلك أنو إذا عيرؼ أنو سيكوف دائمان ٤تل ْتث كمبلحقة، كأنو عرضة لبلعتقاؿ أك التسليم ُب أم كقت، فإف ذلك ٬تعلو 

 يفكر ألف مرة قبل الشركع ُب انتهاؾ تلك اٟتقوؽ.
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اكف الػدكٕب ُب ٣تػاؿ مكافحػة اٞتػرائم الدكليػة كيعد حق طلب تسػليم مػرتكيب اٞتػرائم الدكليػة مػن أكثػر اٞتوانػب قًػدمان للتعػ
بوجو عاـ، كٯتكن تعريفو كالتإب " ىو اإلجراء الذم بواسطتو تقبل دكلة ذات سيادة (الدكلة ا١تطلوب منها)، أف تسلم أحد األفراد 

قصػود كتنفيػذ اٟتكػم الػذم  ا١توجود على أراضيها إٔب دكلػة أخػرل (الدكلػة الطالبػة) حػىت تسػتطيع ىػذه األخػَتة ٤تاكمػة ىػذا الفػرد ا١ت
 كاف قد أدين أك حكم عليو بو".

 التالية : التوصياتكقد انتهى البحث إٕب  

إبراز اإلعبلـ ٟتقوؽ البلجئُت كا١تآسي اليت تعرضوا ٢تا، سيسهم ُب حصو٢تم على اٟتصوؿ على ملجأ آمن فضبلن عن  )1(
 حقهم ُب التعويض.

ُب حق الشعب السورم، باعتبارىا من جػرائم  ضػد اإلنسػانية، كتنطػوم صنفت كل التقارير االدكلية اٞترائم ا١ترتكبة   )2(
علػػى تطهػػَت عرقػػي، كجػػرائم ضػػد األشػػخاص كاألعيػػاف احملميػػة، كاسػػتخداـ اسػػلحة كيميائيػػة بغػػرض اإلبػػادة اٞتماعيػػة، 

عػػػن األمػػػم  كمػػػن ٍب ٬تػػػوز أف تػػػتم اإلحالػػػة ٢تػػػذه الوقػػػائع  للمحكمػػػة اٞتنائيػػػة الدكليػػػة، ،ك٬تػػػوز تقػػػدٙب التقػػػارير الصػػػادرة
ا١تتحػدة، كا١تنظمػػات اٟتقوقيػة العاملػػة ُب سػوريا ، مصػػحوب با١تسػتندات ا١تاديػػة ،إٔب ا١تػدعى العػػاـ للمحكمػة اٞتنائيػػة 

 أصوات. 3من كاقع  2الدكلية للدائرة التمهيدية، كاٟتصوؿ علي موافقتها بأغلبية األصوات اليت ال تقل عن 
رائم كالفظػػائع ُب سػػوريا أمػػاـ ا٢تيئػػات كا١تنظمػػات القائمػػة علػػي ميثػػاؽ ٬تػػوز رفػػع مػػذكرات قانونيػػة ١تبلحقػػة مػػرتكيب اٞتػػ )3(

سػامي ، كأمانػة األمػم ا١تتحػدة ، كمركػز حقػوؽ اإلنسػاف، كا١تفػوض ال٣تلػس حقػوؽ اإلنسػافاألمم ا١تتحدة ، من ذلك 
القضػاء علػى التمييػز  ٞتنػةمثػل ٟتقػوؽ اإلنسػاف، كمػا ٬تػوز مبلحقػتهم أمػاـ ا٢تيئػات الرئيسػية األخػرل لؤلمػم ا١تتحػدة 

القضاء على  ٞتنةك   (CRC)حقوؽ الطفل ٞتنةك   (CAT) مناىضة التعذيب ٞتنةك   (CEDAW)ضد ا١ترأة
 ،ككذا رفع دعاكل ُب الدكؿ اليت تأخذ ٔتبدأ العا١تية مثل بريطانيا،كبلجيكا...كغَتىا.(CERD) التمييز العنصرم

التأسيس للجاف للقياـ بتوثيق تلك االنتهاكات، سواء إعبلميا، قانونيان، قضائيان، على ا١تستول اإلنسا٘ب بالنسبة  )4(
 للمشردين كالبلجئُت.

معنوم ١تا ترتب على إصرار النظاـ ُب سوريا على قمع حرية الرأم كالتعبَت فضبل عػن التظػاىر، حصر مبدئي مادم ك  )5(
ٔتػػا ترتػػب عليػػو مػػن ٖتو٢تػػا إٔب ثػػورة شػػعبية ُب كافػػة ا٨تػػاء القطػػر السػػورم، ٘تهيػػدا للمطالبػػة بػػالتعويض ُب امػػواؿ اركػػاف 

 .النظاـ السورم
اؿ ُب صػفوفو، أك تقػدٙب السػبلح احملػـر دكليػا ٟتسػم الصػراع ُب مواجهة الدكؿ اليت تسػاعد النظػاـ السػورم سػواء بالقتػ )6(

 .سوريا، بل ك٤تاسبة ا١تسؤكلُت عن ذلك باعتبارىم ضالعُت ُب جرائم ضد اإلنسانية
عمػػل حظػػر جػػول علػػى النظػػاـ السػػورم ١تنعػػو مػػن اسػػتخداـ الطػػائرات ُب اعمػػاؿ القتػػل الوحشػػية القائمػػة ُب سػػوريا،  )7(

 آمنة لتمكُت جهود اإلغاثة من مباشرة عملها.كٗتصيص مناطق عازلة، ك٦ترات 
إنشاء صناديق خاصة للمساعدات ُب حاالت التهجَت القسػرم ،اك اثنػاء النزاعػات ا١تسػلحة، حػىت ال يتسػبب إ٫تػاؿ  )8(

النظاـ العا١تي ٢تذا الدكر اإلنسػا٘ب ٠تلػق عناصػر يائسػة قػد تنػتهج مػن اإلرىػاب كسػيلة لبلنتقػاـ ،كاف يكػوف ذلػك مػن 
 كاملية لتجفيف منابع اإلرىاب.خبلؿ نظرة ت

http://www.ohchr.org/AR/HRBodies/HRC/Pages/HRCIndex.aspx
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/index.htm
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/index.htm
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/index.htm
http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/index.htm
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cerd/index.htm
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cerd/index.htm
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إ٬تاد آلية لتعديل النظاـ ا٠تاص بالتصويت ُب ٣تلػس األمػن ػوإتاحة الفرصػة للػدكؿ العربيػة، كاألفريقيػة مػن التمثيػل ُب  )9(
آّلس، كتفعيل دكر ا١تدعى العاـ ُب احملكمة اٞتنائية الدكلية من تغليب ا١تعايَت ا١توضوعية على ا١تعايَت السياسية، من 

 إتاحة آليات أفضل لعملو. خبلؿ
السػػعي لعقػػػد بركتكػػػوؿ دكٕب يتضػػػمن إعفػػاء األفػػػراد اك اٞتمعػػػات الػػػذين ارتكػػب ُب حقهػػػم أم فعػػػل ماسػػػا ْتقػػػوؽ  )10(

اإلنساف أك مثل جرٯتة من اٞترائم الدكلية أك من اٞتهات الداعمة إلقرار مبادئ حقوؽ اإلنسػاف علػى ا١تسػتول احمللػى 
ُب الػػدكؿ الػػيت تطبػػق مبػػدأ عا١تيػػة االختصػػاص بالنسػػبة لقضػػايا حقػػوؽ اإلنسػػاف أك أك الػػدكٕب، مػػن الرسػػـو القضػػائية، 

 اٞترائم الدكلية.
٘تكػػُت األفػػراد مػػن رفػػع تقػػارير عػػن انتهاكػػات حقػػوؽ اإلنسػػاف أك اٞتػػرائم الدكليػػة مػػن خػػبلؿ ركابػػط إلكًتكنيػػة علػػى  )11(

 مواقع تلك اللجاف.
بطػرؽ مسػتحدثة علػى موقػع ٣تلػس حقػوؽ اإلنسػاف بػاألمم ا١تتحػدة، إ٬تاد آلية دكلية للتوثيق لكافة اٞتػرائم الدكليػة  )12(

 كغَته من ا١تنظمات...إْب.
السعي لتدكيل عمل منظمات آّتمع ا١تد٘ب على مسػتول دكؿ العػآب، كاف يكػوف ىنػاؾ شػفافية ُب عملهػا، كإ٬تػاد  )13(

 آلية عملية لتفاعلها مع غَتىا من ا١تنظمات الدكلية ذات الصلة.
 المراجع

 المراجع العربية :أواًل : 
 الكتب :  -1
   .ينىظَّمات الدكليَّة د

االلتزاـ الدكٕب ْتماية البيئة من التلوث على ضوء قواعد القانوف الدكٕب للبيئة كقرارات كتوصيات ا١ت
 .2006صاّب ٤تمد ٤تمود بدر الدين ،دار النهضة العربية، القاىرة، 

  اإلنسػا٘ب : د. ٤تمػد لطفػي عبػد الفتػاح مصػطفي ، دراسػة مقارنػة، دار آليات ا١تبلحقة ُب نطػاؽ القػانوف اٞتنػائي الػدكٕب
 .2006الفكر كالقانوف، ا١تنصورة، 

   2006األماكن الدينية ا١تقدسة ُب منظور القانوف الدكٕب د. مصطفى أٛتد فؤاد ، منشأة ا١تعارؼ باإلسكندرية، طبعة. 
   الناشف، بَتكت، دار اٟتمراء للطباعة كالنشر كالتوثيق تدمَت الًتاث اٟتضارم العراقي.. فصوؿ الكارثة : د. خالد

 .2004، 1كالتوزيع، ط
  ،التطهَت الثقاُب: التدمَت ا١تتعمد للعراؽ :رٯتوند بيكر، طارؽ إٝتاعيل كشَتين إٝتاعيل، ترٚتة: د. ٤تمد صفار، القاىرة

 . 2010، 1مكتبة الشركؽ الدكليَّة، ط
  2001، 1و على العراؽ د. خليل عبد احملسن خليل ٤تمد ، بغداد، بيت اٟتكمة، طالتعويضات ُب القانوف الدكٕب كتطبيقات. 
   ،2003-2002تنفيذ القانوف الدكٕب اإلنسا٘ب : د. سعيد سآب اٞتويلي ، القاىرة، دار النهضة العربية. 
  حسػػن، اللجنػػة الدكليػػة جرٯتػػة إبػػادة اٞتػػنس البشػػرم ُب ضػػوء أحكػػاـ احملكمػػة اٞتنائيػػة الدكليػػة، ٖتػػدم اٟتصػػانة، د.اٞتػػو٘ب

 ـ.2013للصليب األٛتر، دمشق،
  ينىظَّمة ُب العراؽ، د.حسن خليل غريب، ج

 .2006، كانوف الثا٘ب/ يناير 1، بَتكت، دار الطليعة، ط2اٞترٯتة األمَتكيَّة ا١ت
  : 2حقػػػػػوؽ اإلنسػػػػػػاف : د. أمػػػػػػاؿ عبػػػػػػد اٞتبػػػػػػارnd Class) ،اٞتامعػػػػػػة التكنولوجيػػػػػة (Save from: 

www.uotiq.org/dep‐cs.  . 
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   ،2001حقوؽ اإلنساف كالقانوف الدكٕب اإلنسا٘ب : د. فيصل شطناكم ، دار اٟتامد، عماف . 
  حقػػوؽ اإلنسػػاف كحرياتػػو األساسػػية ُب القػػانوف الػػدكٕب كالشػػريعة اإلسػػبلمية، د. جػػابر إبػػراىيم الػػراكم ،الطبعػػة الثانيػػة، دار

 .2010كائل للنشر، القاىرة، 
   ٛتاية الًتاث الثقاُب كالطبيعي ُب ا١تعاىدات الدكليَّة.. اٟتماية الدكليَّة لآلثار كاإلبداع الفٍت كاألماكن ا١تقدسة د. صاّب

 .٤1999تمد ٤تمود بدر الدين، القاىرة، دار النهضة العربية، 
   ـ.2007ىػ/1428النهضة العربية، اٟتماية اٞتنائيَّة لآلثار : د. أمُت أٛتد اٟتذيفي، دراسة مقارنة، القاىرة، دار 
   اٟتماية اٞتنائيَّة لآلثار : د.منصور أٛتد منصور ، ْتث مقدـ لكلية الدراسات العليا، أكادٯتية الشرطة، دبلـو العلـو

 ـ.1999اٞتنائيَّة، 
  2008ة، القاىرة، اٟتماية اٞتنائيَّة للًتاث الثقاُب األثرم، د. أسامة حسنُت عبيد، دراسة مقارنة، دار النهضة العربي. 
  ،يسىلَّحة د. سلول أٛتد ميداف ا١تقرجي ، دار الكتب القانونيَّة

اٟتماية الدكليَّة للميٍمتلكات الثقافيَّة أثناء النزاعات ا١ت
 .2010القاىرة، 

   يسىلَّحة:د. أبو ا٠تَت أٛتد عطية، دراسة ميقارنة بالشريعة
ٛتاية السكاف ا١تدنيُت كاألعياف ا١تدنية إباف النزاعات ا١ت

 .1988، 1اإلسبلمية، القاىرة، دار النهضة العربية، ط
  ، يسىلَّحة : سبلمة صاّب الرىايفة ، دار اٟتامد

ٍمتلكات الثقافيَّة أثناء النزاعات ا١ت
ي
 ،.2012، 1عماف، ط ٛتاية ا١ت

   ٍمتلكات الثقافيَّة ُب القانوف الدكٕب: دراسة تطبيقية مقارنة : د.على خليل إٝتاعيل اٟتديثي ، عماف، دار الثقافة
ي
ٛتاية ا١ت

 .1999، 1للنشر كالتوزيع، ط
   يسىلَّحة ُب القانوف الدكٕب اإلنسا٘ب كالشريعة اإلسبلمية د. عبد الغٍت
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  2005ة ، منشأة ا١تعارؼ باإلسكندرية، طبعة القانوف الدكٕب اإلنسا٘ب د. ٤تمد فهاد الشبللد. 
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 .2008منشورة، اإلسكندرية، 
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 ستقبال البلجئين السورييناتطور تطبيقات نظرية الضرورة على 
 طيبةكلية الحقوق لل جامعة  -مللاجد أحملد صالللح العلدوان: الدكتور

 :الملخص
يرتكز القانوف اإلدارم على ٣تموعة من اللوائح اليت تصدر عن السلطة التنفيذية كاليت تشكل ُب ٣تملها  

الدكلة أك ضيوؼ عليها. كهتدؼ  مبادئ قانونية كاجبة التطبيق كاإلحًتاـ من قبل ا١تخاطبُت ّٔا سواء كانوا مواطٍت
ىذه اللوائح إٔب اٟتد من آثار الظرؼ الطارئ  غَت ا١تتوقع على الدكلة ( تدفق البلجئُت السوريُت ) كما ٯتكن ٢تا 

 من أف تنتهجو من مسلك قانو٘ب ١تواجهة ىذا الظرؼ .
، ، كمبدأ التمييزتناسبمبدأ ال ىنالك أربعة قواعد أساسية يرتكز عليها القانوف الدكٕب اإلنسا٘ب كىي 

. ككذلك التشريعات اإلدارية للدكؿ قد نظمت قواعد قانونية ١تواجهة كمبدأ اإلنسانية، كمبدأ الضركرة العسكرية
األزمات اليت تعًتضها كفرضت عدة قيود من خبلؿ اصدارىا ٦تثلة بسلطتها التنفيذية لعدد من اللوائح الواجب 

 ػركرة ).احًتامها كالتقيد ّٔا ( لوائح الضػ
نستعرض ُب ىذا البحث بشكل مبسط كموجز نظرية الضركة ُب القانوف اإلدارم كمدل تطبيقها على  

إستقباؿ البلجئُت السوريُت كذلك من خبلؿ التطرؽ ١تفهومها كشركط كآثار تطبيقها ، كايضان بياف كيفية تطبيقها 
 على استقباؿ البلجئُت السوريُت.

 .الضركرة لوائح اإلستثانئية، الظركؼ الضركرة، نظرية :المفتاحية الكلمات
temporary laws . Exceptional circumstances, theory of necessity,: keywords 

Administrative law is based on a set of regulations, issued by the executive 
authority, which constitute together legal principles applicable to their target 
audience and must be respected by them, whether they are citizens or guests. 
These regulations aim to reduce the effects of unexpected emergency situation in 
the state (the flow of Syrian refugees) and the legal rulemaking that can be tacked 
to cope with this circumstance. 
There are four basic rules underlying the international humanitarian law: the 
principle of proportionality, the principle of discrimination and the humanitarian 
principle, and the principle of military necessity. In addition, administrative 
legislations enacted certain legal rules to deal with the crises they face and imposed 
several restrictions in issuing, by the executive authority, a number of regulations 
(regulatory agenda ,temporary laws ). 
In this article, we give a simple and concise presentation about the theory of 
necessity in administrative law and its application to host Syrian refugees.  We 
conduct this study through the research about the theory of necessity and its 
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conditions and its effects, and therefore we can indicate how to apply this theory 
on host Syrian refugees. 

 
  :المقدمة

ع ل ْيِو و ق ْد ف صَّل  ل ُكم مَّا ح رَّم  ع ل ْيُكْم ِإالَّ م ا  الٌلوً  و م ا ل ُكْم أ الَّ ت ْأُكُلوْا ِممَّا ذُِكر  اْسم( :قال تعالى  
ِإنَّ   ِثيراً لَُّيِضلُّون  بِأ ْىو ائِِهم بِغ ْيِر ِعْلٍم ِإنَّ ر بَّ   ُىو  أ ْعل ُم بِاْلُمْعت ِديناْضطُِرْرتُْم ِإل ْيِو و    ) 1(.(ك 

عن ابن عباس رضي اهلل عنهما أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم قاؿ "} إف اهلل ٕتاكز عن أميت ا٠تطأ   
 )2(كالنسياف كما استكرىوا عليو {".

اجو ٣تتمع بعينو ليست كليدة اللحظة ، بل ىي قدٯتة قدـ اإلنساف كالتاريخ ، يرجح حالة الضركرة اليت تو  
سبب كجودىا نظران لغريزة البشر ُب البقاء كاإلستمرار كاٟتفاظ على النفس كا١تاؿ كالغَت ، ككانت ىذه النظرية ٤تط 

 عليها بشكل صريح اك ضمٍت .اىتماـ للشرائع السماكية  كاألنظمة القانونية القدٯتة كاٟتديثة للدكؿ بالنص 
سلطات الضبط اإلدارم ٗتتلف باختبلؼ الظركؼ ، إذ ٘تارس ىذه السلطات ُب أضيق حدكدىا الدنيا  

كاليت تكفل احملافظة على النظاـ العاـ ُب ظل سلطاف القانوف العادم ، أما ُب الظركؼ اإلستثنائية كألجل احملافظة 
بط اإلدارم كمنحها سلطات استثنائية مؤقتة تكفي للسيطرة على ضالعلى النظاـ العاـ تستدعي زيادة سلطات 

ركرة أك ما ضقضاء الفرنسي بأف يبتدع نظرية الدفع ىذا األمر ال، الظرؼ الطارئ ، لذلك كتأسيسان على ما تقدـ 
لغاية يطلق عليها نظرية الظركؼ االستثنائية ، فأصبحت ىذه النظرية ُب معظم دكؿ العآب مرجعان يستند اليو 

 )3(استصدار القوانُت ا١تنظمة لسلطات الضبط االدارم ُب اكقات االضطرابات كاالزمات .
 خطة البحث : 

 تبعان ١تا تقدـ من طركحات، ًب تقسيمو إٔب مبحثُت، كذلك على النحو التإب: 
 ا١تبحث األكؿ : مفهـو نظرية الضركرة كشركطها كآثار تطبيقها .

 ة تطبيق نظرية الضركرة على إستقباؿ البلجئُت السوريُت.ا١تبحث الثا٘ب:  مدل قانوني
 مشكلة البحث: 

تنطلق اإلشكالية الرئيسة ُب ىذه الدراسة بالبحث ُب مدل امكانية تطبيق نظرية الضركة كبالتحديد لوائح  
البلجئُت الضركرة اليت تصدرىا السلطة التنفيذية ُب الدكلة على الظركؼ الطارئة بشكل عاـ كعلى ظرؼ استقباؿ 

 السوريُت بشكل خاص .

                                                           
 (1  )

 .  119ٍٓٞس ح٧ٗؼخّ , ح٣٫ش 

(2)
 ٝؿ٤َٛٔخ . حُلي٣غ ح٧ٍرؼٕٞ ػٖ رٖ ػَٔ ٢ٍٟ هللا ػٜ٘ٔخ . 356/7) ٝحُز٤ٜو٢ ( حُٖٔ٘  2045( ٍهْ:  ٍٝحٙ حرٖ ٓخؿٚ   , كي٣غ كٖٔ) 

(3)
،د. بسٌونً ، عبدتلرإوؾ هثشم ، دتر تلفكر تلعربً ،  نظرٌة الضبط اإلداري فً النظم الوضعٌة المعاصرة والشرٌعةاإلسالمٌةتنظر فً ذلك :  

 . 7م ، ص 2008،  1تالسكندرٌة ، ط
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 أىداف البحث:
ت اليت تتخذ ُب ظل حاالت تنبع أ٫تية ىذا البحث من منطلق تسليط الضوء على أ٫تية االجراءا 
، كذلك كفقان ١تبدأ ا١تشركعية اإلستثنائية ، بإعتبارىا أعماال تتخذىا الدكلة ١تواجهة الظرؼ الطارئ الذم الضركرة

 إلضفاء الصبغة القانونية ١تشركعية تلك األعماؿ.يهدد كياف الدكلة 
 كعلى ما تقدـ، يهدؼ البحث إٔب ٖتقيق ٣تموعة من األىداؼ تتمثل ُب : 

بياف مدل قانونية االعماؿ كاالجراءات اليت يتم اٗتاذىا ُب ظل حاالت الضركرة ، ىل تتمثل با١تشركعية  -
ض األفراد لكوهنا من اٝتها ن أهنا تؤدم أب اإلضرار ببعكبالتإب ال ٯتكن أف ينسب اليها ا٠تطأ على الرغم م

 .ضركرة
تسليط الضوء بصورة رئيسة على أكجو الرقابة القضائية على لوائح كاجراءات الضركرة ، منعا من تعسف الدكلة  -

 عند ٦تارسة ىذا اٟتق.
  :منهجية البحث

تطرحو من إشكاليات، ًب إعداد ىذه البحث ٖتقيقان ١تا ترمي إليو ىذه الدراسة من أىداؼ، كانطبلقان ٦تا  
باستخداـ ا١تنهج الوصفي من خبلؿ ٕتميع ا١تعلومات اليت تناكلت إشكالية تطور تطبيقات نظرية الضركة على 

 استقباؿ البلجئُت السوريُت، كتصنيف ىذه ا١تعلومات كترتيبها ّٔدؼ بياف اإلطار العاـ لنظرية الضركرة .
لتحليلي كالنقدم لفهم األحكاـ كالضوابط اليت ٖتدد جزئيات التقييد كاإلطبلؽ كما ًب استخداـ ا١تنهج ا 

عند استخداـ لوائح الضركرة  ، كذلك من خبلؿ قراءة كٖتليل النصوص القانونية ا١تنظمة لنظرية الضركرة ُب بعض 
 دكؿ العآب. 

 المبحث األول
 مفهوم نظرية الضرورة وشروطها وآثار تطبيقها

طة الضبط اإلدارم ُب الظركؼ العادية ١تبدأ ا١تشركعية ، كّٔذا ا١تبدأ تكوف اإلدارة العامة خاضعة لتلتـز س 
 ُب كل تصرفاهتا القانونية كا١تادية للقانوف ، كإال ترتب البطبلف على مثل ىذه التصرفات. 

فة إٔب آثار عن مفهـو نظرية الضركرة كشركطها ، إضاكتأسيسان على ما تقدـ، نتحدث ُب ىذا ا١تبحث  
 ، كذلك ُب ا١تطلبُت التاليُت: تطبيقها

 المطلب األول: مفهوم نظرية الضرورة وشروطها :
يتطلب قانونا كعقبل عند تدخل اإلدارة العامة ُب الدكلة ١تواجهة ظرؼ خارجي طارئ، أف يكوف ىذا  

إلخبلؿ ٔتقومات الدكلة التدخل مبنيان على مسوغات كاسباب كاقعيو صحيحة كجدية من شأهنا أف تؤدم أب ا
 األساسية من نظاـ عاـ فيها بعناصرة ا١تعركفة الثبلثة األمن العاـ كالصحة العامة كالسكينة العامة.

  : : مفهوم نظرية الضرورةأوالً 
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ملخص نظرية الضركرة أف بعض القرارات االدارية غَت ا١تشركعة ُب الضركؼ العادية يعتربىا القضاء  
الظركؼ االستثنائية إذا ما ثبت أهنا كانت ضركرية ٟتماية النظاـ العاـ أك لضماف حسن سَت االدارم مشركعة ُب 

 )1(ا١ترافق العامة أك للدفاع عن األمن القومي .
أصبحت نظرية الضركرة ُب الوقت اٟتإب جزء ال يتجزأ من ام نظاـ قانو٘ب دٯتقراطي فهي الية قانونية  

يذية التصدم لكل ما يطرأ من ظركؼ كحوادث غَت اعتيادية تعجز القوانُت استثنائية تعطي اٟتق للسلطة التنف
العادية القائمة على مواجهتها نظران للخطر اٞتسيم الذم يهدد كياف الدكلة كانظمتها ،  فتتدخل نظرية الضركرة 

ككجوب احًتاـ  كاليت تقـو على التعارض بُت اعتبارين احد٫تا احملافظة على كياف الدكلة كسبلمتها من ناحية ،
  )2(قواعد القانوف من ناحية اخرل العطاء السلطة التنفيذية صبلحية ٦تارسة اعماؿ السلطة التشريعية.

أخذ الفقة اإلسبلمي ّٔذه النظرية ٖتت عناكين ٥تتلفة استنادان منو للقاعدة الفقهيو اليت تقوؿ } كال ضرر  
، كأف }ا١تشقة ٕتلب )4(بدأ أف }الضركرات تبيح احملظورات {، كالشريعة اإلسبلمية بدرىا تقضي ٔت )3(كال ضرار {

 )6(، كأف حقوؽ اإلنساف ليست مطلقة .)5(التيسَت{
ييعرؼ ( ديلوبادير ) الظركؼ االستثنائية بأهنا ( نظرية قضائية صنعها ككوهنا ٣تلس الدكلة ) 

. كعليو  )7(
فقد اقرىا قضاء ٣تلس الدكلة الفرنسي ، فرأل بأف اللجوء أب الضركرة كٕتاكز حدكد الشرعية العادية ا٪تا يكوف 

 )8(خاضعان لرقابة القضاء .
 ثانيا: شروط نظرية الضرورة : 

 :)9(كضع الفقو القانو٘ب عدة شركط ألجل اعماؿ نظرية الضركرة تتمثل ُب اآلٌب 
ظرؼ استثنائي طارئ حقيقي تولد عنو خطر جسيم كحاؿ يهدد سبلمة كأمن الدكلة أك . أف يكوف ىناؾ 1

 تدخل اإلدارة العامة لتفادم ىذا ا٠تطر كالعمل عى تبلفيو .تالنظاـ العاـ ، ْتيث 
كاٗتاذىا لئلجراءات الضركرية ١تواجهة ا٠تطر ىو الوسيلة القانونية الوحيدة العامة . أف يكوف تصرؼ اإلدارة 2

 ا٠تطر كاثاره . ىذا درء  ألجل
                                                           

(1)
،د. بسٌونً ، عبدتلرإوؾ هثشم ، مرجع سثبق ،  نظرٌة الضبط اإلداري فً النظم الوضعٌة المعاصرة والشرٌعةاإلسالمٌةتنظر فً ذلك : 

 .216ص

(2 )
،  8م ، عدد 28/2/2007. شطنثوي ، فٌصل ، بحث منشور فً تثرٌخ  الرقابة على مشروعٌة القوانٌن المؤقتة فً االردنتنظر فً ذلك : 

 . 330، جثمعة آل تلبٌت ، مجلة تلمنثرة ، ص  13مجلد رقم 
(3)

 . 646, ٙ  3ٛـ , ؽ1353,  1, ١زؼش حٌُٔظزش حُظـخ٣ٍش , ١ؿ٬ٍ حُي٣ٖ ٢١ٞ٤ُٔ ,   انجبيغ انصغٍز ، يٍ حذٌذ انبشٍز ٔانُذٌزحٗظَ ك٢ ًُي :  
(4)

 . 405, ٙ 11ٛـ , ؽ1348, ١زؼش حُٔ٘خٍ , أرٞ ػزيحُِٜزٖ هيحٓش   ،انًغًًُُي : حٗظَ ك٢  
(5)

 .76, ٙ  1959, ١زؼش حُلِز٢ , ؿ٬ٍ حُي٣ٖ ح٢١ٞ٤ُٔ ،  األشببِ ٔانُظبئز فً لٕاػذ ٔفزٔع فمّ انشبفؼً حٗظَ ك٢ ًُي :  
(6 )

الظاىر،  خالد خليل ، للدكتورقضاء التعويض دراسة مقارنة – السعودية قضاء اإللغاءالعربية  ا١تملكة لقضاء اإلداري ديوان المظالم فير ُب ذلك : اأٗع
 .  61، ص ـ  2009ىػ  1430مكتبة القانوف كاالقتصاد الرياض، الطبعة األكٔب 

(7)
ؼَ , كٜي رٖ ٓلٔي ػزيحُؼ٣ِِ . , حُيؿ٤رلببت انمضبء ػهى لزاراث اإلدارة ، ٔلٌت اإلنغبء أيبو دٌٕاٌ انًظبنى ) دراص يمبرَت ( حٗظَ ك٢ ًُي :  

 .286ّ , ٙ 2014ٌٓظزش حُِٞحء , 
(8 )

م ، دتر 4،2005. د.تلجمل ، ٌحٌى ، طنظرٌة الضرورة فً القانون الدستوري وبعض تطبٌقاتها المعاصرة ، دراسة مقارنة تنظر فً ذلك : 

 .54تلنهضة تلعربٌة للنشر ، تلقثهرة، ص
(9)

. ًٌُي :  185ّ , ىحٍ ح٠ُٜ٘ش حُؼَر٤ش , حُوخَٛس , 2003ٙ,  1ى. ٬ٍٕٓ , أٍٗٞ أكٔي . , ١، انٕطٍظ فً انمضبء اإلداري حٗظَ ك٢ ًُي :  

 .57ّ , ٙ 1987, ىحٍ حُلٌَ حُؼَر٢ ,  2, ١ ى. حُل٤ٌْ , ٓؼ٤ي ، انزلببت ػهى أػًبل اإلدارة فً انشزٌؼت الطاليٍت ٔانُظى انٕضؼٍت 
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مناسبة مع حالة الضركرة فبل تتجاكزىا ، ألف الضركرة تقدر العامة . أف تكوف اإلجراءات اليت تتخذىا اإلدارة 3
 بقدرىا ، اذ تكوف ٦تارسة السلطة االستثنائية بقدر ما تتطلبو الضركرة كُب حدكد ما تقتضو. 

 قيق ا١تصلحة العامة للدكلة ككل ، ٟتماية النظاـ العاـ .. اف يكوف ىدؼ االدارة العامة من تصرفها ٖت4
 : )1(قرر فقهاء الشريعة االسبلمية أنو يًتتب ُب حالة توافر شركط الضركرة ما يلي

 أ. إباحة الفعل احملـر عند الضركرة أك اٟتاجة . 
 ب. إباحة الواجب إذا كاف ُب فعلو مشقة تلحق با١تكلف . 
 كالتصرفات اليت ٭تتاج إليها الناس .ج. اباحة العقود  

 المطلب الثاني : آثار تطبيق نظرية الضرورة:
اإلستثنائية لرقابة القضاء ، كلكل ذم مصلحة أف يطعن باجراءات  العامة ٗتضع إجراءات كأعماؿ اإلدارة 

كل حالة كفقان لظركفها ، ٓب لقضاء ، كنظران ١تركنة نظرية الظركؼ االستثنائية اليت تكيف  االسلطات اإلستئنائية أماـ 
يشأ ٣تلس الدكلة الفرنسي كضع قواعد ٤تددة ٢تا ، فاذا ٖتققت ظركؼ استثنائية ُب الدكلة نتج عنها اصدار 
قرارات غَت مشركعة فتعترب ُب نظر ٣تلس الدكلة الفرنسي مشركعة كال ٯتكن الغائها اذا كانت الزمة لتأمُت النظاـ 

انتظاـ كاضطراد ، فأجاز آّلس لبلدارة ُب ظل تلك الظركؼ أف تتجاكز اٟتدكد ا١تقررة العاـ كسَت ا١ترافق العامة ب
لبلختصاص ُب الظركؼ العادية كاف ٘تارس اعمبلن تشريعية ىي ُب االصل من كالية الرب١تاف ، كأف تلغي أك تعدؿ 

تأمر باٟتبس القضائي دكف  أك تعطل القوانُت القائمة ُب الدكلة ، ككذلك ٘تارس اختصاص السلطة القضائية بأف
صدكر حكم قضائي بذلك ، كاجاز ٣تلس الدكلة الفرنسي لبلدارة ُب مثل تلك الظركؼ االستثنائية بأف ال تتقيد 

 )2(بقواعد الشكل اليت ينبغي مراعاهتا ُب االعماؿ االدارية .
لى اإلدارة العامة ُب كيًتتب على تطبيق نظرية الضركرة عدة آثار قانونية ، كمن ىذا ا١تنطلق يتوجب ع 

 الدكلة أف تتوقف عن تطبيق ىذه اإلجراءات ٔتجرد إنتهاء الظركؼ اإلستثنائية .
كاستناداي إلحقاؽ اٟتق كعودة ا١توازين أب طبيعتها قبل نشوب الظرؼ الطارئ ، ٬توز لكل متضرر من  

ي عن أخطائها ئلظرؼ اإلستثنامسؤكلية الدكؿ ُب اكأساس ، أعماؿ الضركرة اٟتق ُب اٟتصوؿ على تعويض عادؿ 
القانونية كا١تادية ال يتأٌب من أركاف ا٠تطأ ا١تتعارؼ عليها ُب عآب القانوف ، بل تتحقق مسؤكليتها من ٥تالفتها 

 لنصوص الدستور كالقانوف . 
يًتتب على الظركؼ االستثنائية  مشركعية االجراءات االدارية ا١تتخذة ُب ظلها  كيرجع سبب اعطائها  

صفة ا١تشركعية الهنا اٗتذت نتيجة ظركؼ طارئة  ا٢تدؼ منها ٛتاية النظاـ العاـ كاستمرار سَت ا١ترافق العامة ُب 

                                                           
(1 )

ّ , 2009, حُـِء ح٧ٍٝ , ٌٓظزش ىحٍ حُؼوخكش َُِ٘٘ ٝحُظ٣ُٞغ ,  ى. حُؼ١ِٞ , ٓخُْ رٖ ٍحٗي .، اإلداري ) دراطت يمبرَت (  انمضبءحٗظَ ك٢ ًُي : 

ٙ31 . 

(2)
،  2008،  1د. بسٌونً ، عبدتلرإوؾ هثشم ، ط نظرٌة الضبط اإلداري فً النظم الوضعٌة المعاصرة والشرٌعة االسالمٌة .تنظر فً ذلك :  

 .  266ـــ265تلجثمعً ، تالسكندرٌة ، ص دتر تلفكر 
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١تشركعية االستثنائية اليت تعطي السلطة االدارية الدكلة ، ففي ظل ىذه الظركؼ يتم استبداؿ ا١تشركعية العادية با
  )1(ُب الدكلة اختصاصات كاسعة ٓب يوردىا القانوف .

٦تا تقدـ ، يتضح لنا اف توافر ظرؼ استثنائي طارئ يًتتب عليو تطبيق مبادئ ا١تشركعية غَت العادية ، اذ  
الظركؼ مشركعة مثلها مثل القرارات اليت تصبح القرارات االدارية الصادرة عن السلطة التنفيذية ُب ظل ىذه 

 تصدر ُب الظركؼ العادية ، كبالتإب ٭تكم القضاء االدارم بعدـ الغائها .
 المبحث الثاني

 مدى قانونية تطبيق نظرية الضرورة على إستقبال البلجئين السوريين
،  دكلة من الدكؿ قير كاٟتركب أك الكوارث الطبيعية قد تعًتض ط الظركؼ اإلستثنائية متعددة الصور 

ه الظركؼ ذُب ظل ى رؼ الطارئ أك جارهتاظر ، كبالتإب تتخذ دكلة الااٞتو  تؤثر على دكؿكمن ا١تمكن أف 
 رؼ الطارئ .ظن ا١تمكن أف تنشأ عن نشوء ىذا الإجراءات ضبطية لدرء األخطار اليت م

لطارئ يتوجب أف ال تكوف ىذه اكبا١تقابل عند إٗتاذ اإلدارة العامة لقرار ضبطي مًتتب على الظرؼ  
أف اإلدارة العامة  دكؿ العآب معظم ُببدأ ا١تستقر عليو قضاء اإلدارم بشكل مطلق ، إذ ا١تاإلدارة ٔتنأل عن ال

 للدكلة متخذة القرار اإلدارم ١تواجهة الظرؼ الطارئ تبقى مسؤكلة على أساس ا٠تطأ الذم كقع منها.
ؼ الطارئ موضوع ىذه الدراسة ( استقباؿ البلجئُت السوريُت ) كقياسا على ما سبق ، كإمتثاال للظر  

كتطبيق لوائح ضركرة ُب عملية استقبا٢تم كادارة شؤكهنم القانونية كاإلنسانية كاإلجتماعية من قبل الدكلة ا١تضيفة 
اليت من شأهنا  عرب سلطتها التنفيذية بكوادرىا اإلدارية ا١تتعددة من جيش كأمن عاـ كسائر اإلدارات العامة األخرل

التدخل لتغطية إستقباؿ البلجُت السوريُت ، كاف ال بد لنا من بياف مدل قانونية تطبيق نظرية الضركرة ُب مثل ىذا 
 الشأف .
نتحدث ُب ىذا ا١تبحث عن التنظيم القانو٘ب لسلطة الضبط اإلدارم ُب الضركؼ اإلسثنائية ، إضافة إٔب  

ضيفة للوائح الضركرة ُب استقباؿ البلجئُت السوريُت ، كذلك ُب ا١تطلبُت ٖتديد مدل قانونية اٗتاذ الدكؿ ا١ت
 التاليُت:

 المطلب األول : التنظيم القانوني لسلطة الضبط اإلداري في الظروف اإلستثنائية : 
ٯتس الظرؼ اإلستثنائي الطارئ حقوؽ كحريات األفراد اليت كفلتها مواثيق كحقوؽ اإلنساف كدساتَت  

تم ذلك من خبلؿ إصدار يك ال بد من تدخل ا١تشرع لتحديد ما اذا كاف الظرؼ استثنائيان أـ ال ، ك الدكؿ ، لذل
م ىذا األسلوب ْتماية حقوؽ سقوانُت تنظم سلطات اإلدارة العامة ُب الظركؼ اإلستثنائية بعد كقوعها ، كيت

ركؼ اإلستثنائية اال بعد موافقة السلطة ظلتنفيذية من اللجوء أب سلطات الألفراد كحرياهتم ألنو ٭تـر السلطة اا
استصدار معو التشريعية ، كبا١تقابل ىنالك من الظركؼ الطارئة اإلستثنائية ما يقع منها بشكل مفاجئ ال ٭تتمل 

                                                           
(1 )

، حُيؿ٤ؼَ , كٜي رٖ ٓلٔي ػزيحُؼ٣ِِ . ، رلببت انمضبء ػهى لزاراث اإلدارة ، ٔلٌت اإلنغبء أيبو دٌٕاٌ انًظبنى ) دراص يمبرَت ( ٢ ًُي : كحٗظَ 

 . 286َٓؿغ ٓخرن , 
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تلك التشريعات باالجراءات ا١تطولة فتتخذ الدكلة ٦تثلة بسلطتها التنفيذية كبًتخيص من الدستور بإعبلف الظرؼ 
و ا١تشرع اإلدارم الفرنسي ، إذ منحت ا١تادة السادسة كو من قوانُت كأنظمة ، كىذا ما سلما يناسبٗتاذ إالطارئ ك 

ـ رئيس اٞتمهورية الفرنسية سلطات كاسعة من 1958عشرة من دستور اٞتمهورية الفرنسية ا٠تامسة الصادر عاـ 
 أجل مواجهة الظركؼ اإلستثنائية .

لضبط االدارم ُب الظركؼ االستثنائية من خبلؿ تبياف حدكد ٯتكن اٚتاؿ التنظيم القانو٘ب لسلطات ا 
 ىذه النظرية ، اذ كضع ا١تشرع الفرنسي لتطبيقها عدة قيود نوجزىا باالٌب :

 أ. اف سلطات الظركؼ االستثناية مقصورة على ىذه الظركؼ كحدىا ، كبالقدر الضركرم ١تواجهتها .
ستثناية للقضاء ، كبالتإب ٯتلك االفراد طلب الغاء القرارات ب. خضوع االدارة ُب ٦تارستها لسلطات الظركؼ اال

 االدارية الصادرة بناء على السلطات االستثنائية .
 )1(ة أب التزامها بتعويض ا١تضركر .يج. قد يؤدم التجاء اإلدارة أب استخداـ سلطات الظركؼ االستثنائ

ية من خبلؿ استعراض القيود ئُب الظركؼ االستثنا كذلك ٯتكن ايضاح التنظيم القانو٘ب لسلطات الضبط االدارم
 الواردة على سلطة اٟتكومة ُب اصدار القوانُت ا١تؤقتة كاليت تتمثل بآلٌب : 

أ. القيد الزمٍت : يقصد بو الفًتة الزمنية اليت يسمح بالسلطة التنفيذية أف ٘تارس خبل٢تا االختصاص التشريعي 
 االستثنائي الوارد على خبلؼ االصل .

 طارئةراء ضبطي خبلؿ الظركؼ اليتعُت على سلطة الضبط االدارم ( السلطة التنفيذية ) عند اٗتاذ اج 
أف تثبت أف ىناؾ ظركؼ استثنائية ٓب كذلك عليها  ك ٗتذ خبلؿ قياـ تلك الظركؼ ، أقد ىذا االجراء أف يكوف 

قد اٗتذت خبلؿ تلك الظركؼ  ، كأف تلك االجراءات تتضمنها القوانُت العادية أك القوانُت االستثنائية
  )2(االستثنائية.

ب. القيد ا١توضوعي : يتمثل بوجود ضركرة تستوجب اٗتاذ تدابَت مستعجلة للمحافظة على النظاـ كاالمن العاـ 
 بغية درء خطر عاـ .
 : لبلجئين السوريينمدى قانونية اتخاذ الدول المضيفة للوائح الضرورة في استقبال ا المطلب الثاني :

لوائح الضركرة ىي اللوائح اليت تصدرىا السلطة التنفيذية ُب غيبة الرب١تاف أك السلطة التشريعية ١تواجهة    
ٓب ظركؼ استثنائية عاجلة هتدد أمن الدكلة كسبلمتها ، فتمتلك السلطة التنفيذية من خبل٢تا اف تنظم امور 

 القرارات على السلطة التشريعية ُب اقرب فرصة القرارىا.ينظمها القانوف اصبل ك٬تب اف تعرض ىذه 

                                                           
(1)

،د. بسٌونً ، عبدتلرإوؾ هثشم ، مرجع سثبق ،  المعاصرة والشرٌعةاإلسالمٌةنظرٌة الضبط اإلداري فً النظم الوضعٌة تنظر فً ذلك : 

 ومث بعدهث . 267ص

(2 )
 .  400م ، تإلسكندرٌة ، ص2008د. تبو تلخٌر ، عثدل تلسعٌد محمد ، دتر تلفكر تلجثمعً للنشر ، البولس اإلداري . تنظر فً ذلك : 
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عرؼ جانب من الفقو القانو٘ب لوائح الضركرة  بأهنا ىي تلك اللوائح اليت تصدر ُب الظركؼ االستثنائية،  
 )1(كيكوف ٢تا قوة النظاـ ( القانوف ).

اختبلؼ انواعها سواء كانت  تتؤب السلطة التنفيذية ُب الدكلة حق اصدار اللوائح ، كىذه اللوائح على 
لوائح تنفيذية اك مستقلة تتضمن قواعد عامة ٣تردة تنطبق على كل من تتوافر فيو شركط تطبيقها دكف اف ٗتاطب 

 )2(فردان اك افراد معينُت بذكاهتم .
 كتنقسم اللوائح ا١تستقلة اليت تصدرىا السلطة التنفيذية أب : 
 أ. اللوائح التنظيمية . 
 ب. لوائح الضبط .  
 ج. لوائح الضركرة .  
 د. اللوائح التفويضية .  
معظم دكؿ العآب أجازت نصوصها الدستورية تشريعات موسعة لسلطات الضبط االدارم ُب الظركؼ  

االستثنائية ، فيحق للدكؿ ا١تضيفة لبلجئُت السوريُت اف تتخذ نصوصا تشريعية لتنظيم عملية استقبا٢تم كايوائهم ، 
كبالرجوع لبعض دساتَت تلك الدكؿ ٧تد بأف دساتَتىا خولت ٢تا ىذا اٟتق كالدستور الًتكي الصادر عاـ 

  )4(رد٘ب ككذلك الدستور األ )3() . 122ُب مادتو رقم (  2011ـ كتعديبلتو لعاـ 1982
ة لبلجئُت كتأسيسان على ما تقدـ ، كاستنادان ١تبدأ الضركرات تبيح احملظورات ، كألف الدكلة ا١تضيف 

السوريُت ىي شخص قانو٘ب تقـو على ٛتاية نظاـ اجتماعي معُت ٘تثل بتدفق البلجئُت اليها ، كُب اطار الدستور 
كالقوانُت كاللوائح يتوجب على الدكلة بداية أف تلتـز بالتشريعات ُب حالة الظركؼ العادية كُب ا١تقابل ٢تا أف تتحلل 

ق ىذا الظرؼ الطارئ كأف تعفي نفسها من ا١تسؤكلية عما تسببو للغَت من اضرار من التزاماهتا القانونية ُب حالة ٖتق
 جسيمة نتيجة ىذا التحلل .

                                                           
(1)

ى. رط٤ن , ٠ٍٓخٕ ,  ة ٔحًبٌت نهًشزٔػٍت ، دراطت حأصٍهٍت فً َظى انمضبء الداري انًمبرٌلضبء اإلنغبء ، ضًبَت نهًظبٔاحٗظَ ك٢ ًُي :  

 .26ّ , 2006, ىحٍ ح٠ُٜ٘ش حُؼَر٤ش , حُوخَٛس , ٓلٔي
(2)

ى. حُؼـ٢ٔ , كٔي١ ٓلٔي ، انمبٌَٕ الداري فً انًًهكت انؼزبٍت انظؼٕدٌت ) انخُظٍى الداري ــ انُشبط الداري ( دراطت يمبرَت حٗظَ ك٢ ًُي :  

 .62ّ ,  2010ٓؼٜي ح٫ىحٍس حُؼخٓش , ح٣َُخٝ , ،  
(3)

حٗظَ ك٢ ًُي : ٗٚ حُٔخىس ٓجش ٝحػ٘ظ٢ ٝػَٕ٘ٝ ٖٓ حُيٓظٍٞ حُظ٢ًَ ٝحُظ٢ ٜٗض ػ٠ِ حٕ " ٣ـُٞ ُٔـِْ حٍُُٞحء حُٔ٘ؼوي رَثخٓش ٍث٤ْ  

َك٤ش ك٢ ٓ٘طوش ٝحكيس أٝ أًؼَ, أٝ ك٢ ؿ٤ٔغ أٗلخء حُز٬ى, ُلظَس ٫ طظـخُٝ حُـ٣ٍٜٞٔش, رؼي حُظ٘خٍٝ ٓغ ٓـِْ ح٧ٖٓ ح٢٘١ُٞ, إٔ ٣ُؼِٖ ح٧كٌخّ حُؼ

ٓظش أَٜٗ, ك٢ كخٍ كيٝع أػٔخٍ ػ٘ق ٝحٓؼش حُ٘طخم, طٔظٜيف طو٣ٞٞ حُ٘ظخّ حُي٣ٔوَح٢١ حُلَ أٝ حُلوٞم ٝحُل٣َخص ح٧ٓخ٤ٓش حُظ٢ ًَٜٓخ 

ُلَد أٝ ٗ٘ٞء ٟٝغ ٣ٔظِِّ حُلَد, أٝ ٝهٞع طَٔى أٝ حٗظ٘خٍ أػٔخٍ حُيٓظٍٞ, ٝطٌٕٞ أهطَ ٖٓ طِي حُظ٢ طٔظِِّ كخُش حُطٞحٍة؛ أٝ ك٢ كخُش ح

  ٓ ش. ػ٤ٜخٕ ػ٤٘لش ٝكخىس ٟي ح١ُٖٞ ٝحُـ٣ٍٜٞٔش, أٝ ٝهٞع أػٔخٍ ػ٘ق ٝحٓؼش حُ٘طخم, ٗخرؼش ٖٓ حُيحهَ أٝ حُوخٍؽ, طٜيِّى ٝكيس حُز٬ى ٝح٧ُ

ح٤٘١ُٞش حٌُزَٟ ُظ٤ًَخ ُِٔٞحكوش ػ٤ِٚ ك٢ ح٤ُّٞ ٗلٔٚ. ٝاًح ُْ طٌٖ حُـٔؼ٤ش ٣َُٝ٘٘ ٌٛح حُوَحٍ ك٢ حُـ٣َيس ح٤َُٔٓش ك٢ حُلخٍ, ٣ُٝوي ّ ا٠ُ حُـٔؼ٤ش 

كٌخّ ح٤٘١ُٞش حٌُزَٟ ُظ٤ًَخ ٓ٘ؼويس, ٣ظؼ٤ٖ ىػٞطٜخ ٬ُٗؼوخى ػ٠ِ حُلٍٞ. ٣ٝـُٞ ُِـٔؼ٤ش ح٤٘١ُٞش حٌُزَٟ ُظ٤ًَخ إٔ طُوَِ ٖٓ كظَس ٣َٓخٕ ح٧

ٔـِْ حٍُُٞحء حُٔ٘ؼوي رَثخٓش ٍث٤ْ حُـ٣ٍٜٞٔش إٔ ٣ٜيٍ َٓح٤ْٓ ُٜخ هٞس حُوخٕٗٞ ٣ٝـُٞ ُ .حُؼَك٤ش أٝ طٔيٛخ أٝ طَكؼٜخ, اًح ٍأص ٍَٟٝس ٌُُي

ِٓطش ٍث٤ْ حُلٌٞٓش ك٢ اٛيحٍ حَُٔح٤ْٓ ٝطَُ٘٘ طِي حَُٔح٤ْٓ ك٢ حُـ٣َيس ح٤َُٔٓش, ٝطُوي ّ  • .ك٤ٔخ ٣ظؼِن رـخ٧ٍٓٞ حُظ٢ طوظ٤٠ٜخ ح٧كٌخّ حُؼَك٤ش

ٔٚ ُِٔٞحكوش ػ٤ِٜخ. ٣ٟٝٞق حُ٘ظخّ حُيحه٢ِ ُِـٔؼ٤ش ح٤٘١ُٞش ح٥ؿخٍ ح٤ُِ٘ٓش ٝح٩ؿَحءحص حُٔظؼِوش ا٠ُ حُـٔؼ٤ش ح٤٘١ُٞش حٌُزَٟ ُظ٤ًَخ ك٢ ح٤ُّٞ ٗل

 " .ِٓطش ٍث٤ْ حُلٌٞٓش ك٢ اٛيحٍ حَُٔح٤ْٓ  • .رٌُي
(4)

 م وتعدٌالته .1952من تلدستور تالردنً لعثم  125/1/2تنظر فً ذلك : نص تلمثدة  
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عادة كا١تتبع عرفان ُب حالة ٖتقق تدفق البلجئُت السوريُت لدكؿ اٞتوار تستطيع الدكلة ا١تضيفة مواجهة ىذا  
قواعد االختصاص اليت نص عليها الدستور الظرؼ عن طريق لوائح الضركرة ، كتؤدم ىذه اللوائح أب تعديل 

كذلك ألجل توسيع سلطات ا٢تيات التنفيذية بإعتبار اف السلطة التنفيذية أقدر من السلطة التشريعية ُب معرفة 
 االجراءات البلزمة ١تواجهة ظرؼ تدفق كاستقباؿ البلجئُت السوريُت أب اراضيها .

 الخاتمللة : 
ا١تسألة، فقد خلصنا إٔب ٣تموعة من النتائج كالتوصيات، كاليت نورد أ٫تها ُب النقاط كُب ختاـ حديثنا ُب ىذه 

 التالية:
 النتائج  -أوالً 
ا١تبادئ الدستورية كجدت للظركؼ العادية ، فإذا تعرضت الدكلة لظركؼ استثنائية ىددت كياف الدكلة  -1

نية كافية ١تواجهة ا٠تطر احملدؽ نظران ١تا تتضمنو كآّتمع ففي ىذه األحواؿ ال تيعد القواعد الدستورية كالقانو 
من قيود على ارادة السلطات العامة ُب الدكلة ، فتضطر الدكلة كفق شركط كقيود قانونية اٗتاذ تدابَت 

 استثنائية للخركج على القواعد الدستورية لغاية مواجهة ا٠تطر كدفع ضرره العاـ .
افًتاض قياـ خطر ٤تدؽ جسيم كحاؿ ، يهدد كياف الدكلة  تستند نظرية الضركرة كجودا كعدما من  -2

انوف العادم ُب ظل ىذا ا٠تطر ، ٦تا قكمؤسساهتا الدستوية ، ال ٣تاؿ معو لتطبيق سلطات الدكلة للدستور كال
يًتتب على ذلك انسبلخ اإلدارات العامة ُب الدكلة من تطبيق حرفية النصوص القانونية كالتضحية ّٔا ألجل 

 لة .بقاء الدك 
استادان لكوف نظرية الضركرة نظرية قانونية ، ىنا يكوف للسلطات العامة ُب الدكلة مطلق اٟترية ُب اٗتاذ ما تراه  -3

مناسبان ١تواجهة ا٠تطر كبالتإب يًتتب على ذلك خركجها عن الضوابط كالقواعد الدستورية كالقانونية كحىت 
 قواعد القانوف الدكٕب .

ة لعدد من الشركط ، بأف يكوف الظرؼ استثنائي حقيقي كيتولد عنو خطر جسيم ٗتضع نظرية الضركر   4-
كيهدد سبلمة كأمن الدكلة كالنظاـ العاـ فيها ، كبا١تقابل االجراءات اليت تتخذىا اإلدارة ضركرية ١تواجهة ىذا 

 ا٠تطر كمناسبة مع حالة الضركرة .
د من خبل٢تا على جوازية اصدار قوانُت كلوائح مؤقتة ُب ػ ال يوجد معيار اك آلية قانونية ٤تددة ٯتكن االستنا5

 حاالت الضركرة من عدمو .
ثنائية ػ القضاء االدارم ٦تثبل باحملاكم االدارية ُب اغلب دكؿ العآب اعترب القوانُت ا١تؤقتة الصادرة ُب الظركؼ االست6

 صبلحية الغائها ، الهنا اعماؿ تشريعية ٗترج من صبلحيتو . يعطىي اعماؿ تشريعية كٓب يي 
 التوصيات  -ثانيا 

األخذ ّٔا بعُت اإلعتبار نلحظ من خبلؿ ىذه الدراسة، إٔب أف ىنالك ٣تموعة من الضوابط اليت ٬تب  
 لنقاط التالية: عند التطرؽ ١تسألة تطبيق نظرية الضركرة على استقباؿ البلجئُت السوريُت ، كاليت ٯتكن ٖتديدىا با
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يًتتب على نظرية الضركرة نتيجة ُب غاية ا٠تطورة ال تتفق مع ا١تنطق القانو٘ب القاضي ٔتبدأ الفصل بُت  -1
السلطات الثبلث ، إذ نظران لقياـ ىذه النظرية انطبلقان من ظرؼ طارئ تقـو السلطة التنفيذية مقاـ السلطة 

 لتشريع كحق الغاء القوانُت العادية كتعديلها .التشريعية ( ا١تشرع اٟتقيقي ) لتتؤب مهمة ا
نتفق مع ا١تنطق القانو٘ب أف منح السلطة التنفيذية صبلحية اصدار قوانُت مؤقتة ُب غيبة ٣تلس االمة امر ػ 2

ضركرم ُب حالة الضركرة بغية اٗتاذ االجراءات اليت تتصف باالستعجاؿ كالضركرة ، كُب ا١تقابل ٦تارسة ىذه 
قبل السلطة التنفيذية ٬تب اف تكوف مقيدة كبأضيق اٟتدكد كفقان للظرؼ الطارئ كدرجة خطورتو الصبلحية من 

 ك كفقان للضوابط اليت نص عليها الدستور .
القانوف ا١تؤقت الصادر من السلطة التنفيذية كاستثناء على االصل ك لغاية اٗتاذ تدابَت ال ٖتتمل التأخَت تعترب  -3

ا قوة القانوف ، ام ذات القيمة القانونية ا١تقررة للتشريعات العادية ، كبا١تقابل ٬تب ىذه القوانُت ا١تؤقتو ٢ت
 عرضها على ٣تلس االمة ١تباشرة رقابتو عليها . 

ػ دساتَت دكؿ العآب اليت تأثرت باألزمة السورية كاستقباؿ البلجئُت السوريُت ، ٧تد بأهنا قد أخذت ٔتبدأ التعاكف 4
ُب اطار اٟتاالت كاٟتدكد اليت رٝتها القانوف  كيذية ُب ٣تاؿ سن القوانُت ككل ذلية كالتنفبُت السلطتُت التشريع

. 
ػ نظرية الضركرة ُب كقتنا اٟتإب ىي جزء ال يتجزأ من النظاـ القانو٘ب ألم دكلة دٯتقراطية ، لصعوبة مواجهة اعباء 5

لطة التنفيذية ُب الدكلة التصدم للظركؼ الغَت اٟتياة كمشاكلها ، فهي ٔتثابة آلية قانونية استثنائية تبيح للس
عادية كاليت تعجز عنها القوانُت القائمة ُب الدكلة ، كبا١تقابل نرل بضركرة احملافضة على مكانة كقدسية ىذة 

 النظرية ، بإستعما٢تا فقط اف دعت اٟتاجة لذلك .
التنفيذية استنادان للظركؼ الطارئة أب احملاكم ػ نوصي بضركرة عرض القوانُت ا١تؤقتة كاللوائح اليت تصدرىا السلطة 6

االدارية فوران كعلى صفة االستعجاؿ ، استنادان للقاعدة اليت تقضي بأف من ٯتلك االصل ٯتلك الفرع ، كٔتا اف 
احملاكم االدارية ىي ُب االساس مكاف الطعن باالضرار اليت ٘تس االفراد من جراء ىذه القوانُت كاللوائح اليت 

السلطة التنفيذية فاألكٔب اعطائها مهمة النظر فيها لتقرير مدل جديتها كبالتإب اقرارىا من عدمو على  تصدرىا
 ارض الواقع .

. لدكاعي انسانية تتفق مع حقوؽ االنساف ككرامتو كآدميتو ، نتطلع إل٬تاد آلية دكلية متفق عليها من قبل االسرة 7
ٖتديد االجراءات األنسب ١تواجهة الظركؼ االستثنائية لدكلة الظرؼ الدكلية دكف استثناء ، يتم من خبل٢تا 

الطارئ  كدكؿ اٞتوار كالدكؿ اليت من ا١تمكن أف تتأثر بو ، كاعطاء ىذه اآللية صبغة قانونية آمرة دكلية تتفق 
 مع القوانُت الداخلية للدكؿ .

٘ب كديٍت كاخبلقي كانسا٘ب ، كتكييف . النظر إٔب مسألة إستقباؿ لبلجئُت السوريُت ٔتنظور سياسي كقانو 8
 االجراءات ا١تتبعة ُب استقبا٢تم كايوائهم استنادان لذلك ا١تنظور .
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 قائمللة المراجلللللللللللع : 
 ف الكرٙب .آأكالن : القر 

 ثانيان : السنة النبوية الشريفة . 
 : الكتللب :  ثالثاً 

 . 11ىػ ، ج1348بن قدامة ، طبعة ا١تنار ،  أبو عبداهلل  المغني،. 1
 . ـ ، دار النهضة العربية ، القاىرة2003،  1رسبلف ، طانور أٛتد  الدكتور. الوسيط في القضاء اإلداري . 2
 . 3ىػ، ج1353،  1لسيوطي ، طبعة ا١تكتبة التجارية ، طا، جبلؿ الدين   الجامع الصغير ، من حديث البشير والنذير .3
 . 1959جبلؿ الدين السيوطي ، طبعة اٟتليب ، األشباه والنظائر في قواعد وفروع فقو الشافعي  ، . 4
ٛتدم  الدكتور .القانون االداري في المملكة العربية السعودية ) التنظيم االداري لل النشاط االداري ( دراسة مقارنة . 5

 ـ .2010معهد االدارة العامة ، الرياض ، ،  العجمي ٤تمد 
 ـ ،2005، 4اٞتمل، طكتور ٭تِت د ال. نظرية الضرورة في القانون الدستوري وبعض تطبيقاتها المعاصرة ، دراسة مقارنة . 6

 . دار النهضة العربية للنشر ، القاىرة
 .ـ1987، دار الفكر العريب ،  2اٟتكيم ، ط الدكتور سعيد .الرقابة على أعمال اإلدارة في الشريعة االسبلمية والنظم الوضعية. 7
 .ـ 2009العلوم، اٞتزء األكؿ ، مكتبة دار الثقافة للنشر كالتوزيع ،  الدكتور سآب بن راشد .القضاء اإلداري ) دراسة مقارنة (. 8
 اإلسكندرية.ـ ، 2008، دار الفكر اٞتامعي للنشر ، ابو ا٠تَت عادؿ السعيد ٤تمد  الدكتورالبولس اإلداري.. 9

، دار الفكر بسيو٘بعبدالرؤكؼ ىاشم  كتورد .ال اإلسبلمية نظرية الضبط اإلداري في النظم الوضعية المعاصرة والشريعة. 10
 ، االسكندرية .العريب

فهد بن ٤تمد  كتورالد .رقابة القضاء على قرارات اإلدارة ، والية اإللغاء أمام ديوان المظالم ) دراس مقارنة ( .  11
 .ـ2014. مكتبة اللواء ، الدغيثر العزيز عبد

،  8ـ، عدد 28/2/2007شطناكم ، ْتث منشور ُب تاريخ فيصل  .الرقابة على مشروعية القوانين المؤقتة في االردن. 12
 ، جامعة آؿ البيت ، ٣تلة ا١تنارة . ٣13تلد رقم 

 . الدكتور في نظم القضاء االداري المقارن قضاء اإللغاء ، ضمانة للمساواة وحماية للمشروعية ، دراسة تأصيلية. 13
 .ـ 2006، دار النهضة العربية ، القاىرة ، بطيخ  رمضاف ٤تمد

، قضاء التعويض دراسة مقارنة – العربية السعودية قضاء اإللغاء المملكة لقضاء اإلداري ديوان المظالم فيا. 14
 .ـ 2009ىػ  1430الرياض، الطبعة األكٔب الظاىر، مكتبة القانوف كاالقتصاد  خالد خليل لدكتورا
 : التشريعات :رابعاً 

  ـ .2011ـ كتعديبلتو لعاـ 1982الصادر عاـ دستور الًتكي ل -1
 ـ كتعديبلتو .1952لعاـ الدستور االرد٘ب  -2
 ـ .1992ق /  1412النظاـ االساسي للحكم ُب ا١تملكة العربية السعودية لعاـ  -3
 ـ .1958الدستور الفرنسي لعاـ  -4
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 معاناة المياجريف السورييف في نماذج مف الكاريكاتير
 فمسطيف -جامعة النجاح الوطنية- خميؿ عودهاألستاذ الدكتور:       

 
لـ تعد الكممة ىي كسيمة التعبير الكحيدة في مخاطبة اآلخر، أك أداة الخطاب  

كسائؿ اإلعبلـ قامت بدكر كالتكجيو الكحيدة التي يتفاعؿ معيا المتمقي ، ألف الصكرة في 
بارز في تكجيو الخطاب كالتأثير في مجريات األحداث، كاستطاع الفنانكف بألكانيـ كصكرىـ 
تكظيؼ التقنيات الحديثة لتقديـ مشاىد ليا أثرىا الكاضح في تعميؽ الكعي، كتقديـ الفكرة مف 

بان إعبلميان يقدـ خبلؿ صيغ تعبيرية مرئية،  كبذلؾ أصبحت الصكرة في كسائؿ اإلعبلـ خطا
األحداث المتنكعة السياسية كاالجتماعية كاالقتصادية بشكؿ مؤثر كفاعؿ، كذلؾ عف طريؽ 
اإلقناع كاإلمتاع، كربما يككف التمقي البصرم أقكل مف التمقي بالنص المكتكب أك المقركء أك 

بير عنيا بكثير المسمكع، كقد تختزؿ الصكرة كثيران مف الرمكز كالدالالت التي يحتاج الى التع
مف الكبلـ المكتكب أك المسمكع " إف الخطاب الذم تشكمو الصكرة المرئية ىك خطاب 
متحرؾ يتعمؽ بقدرة العيف الباصرة عمى تحميؿ مككنات ىذا الخطاب كتصكر غاياتو، لذا فاف 
الكظائؼ اإلنتاجية ليذه الصكرة مرتبطة بما تكتسبو العيف مف مشاىد متكالية ببل تكقؼ، 

 يو فاف لممدرؾ الحسي العياني كظيفتيف:كعم
عطاء دالالتيا. يصاليا إلى الدماغ لتفسيرىا كا   الميمة األكلى:  تتعمؽ بتمقي رمكز الصكرة كا 

 (1)إدراؾ ما يتناسب مف الصكر الكثيرة كالمتكالية التي تـ االقتناع بمحتكاىا". الميمة الثانية:
نما تتعدد أنماط التشكيؿ بالصكرة حسب معطيات   كال يكجد نمط كاحد لمصكرة، كا 

مختمفة، فيناؾ مف يشكؿ الصكرة الفكتكغرافية، أك الصكرة التشكيمية أك الجرافيكية أك غيرىا 
مف التشكيبلت التي يجد صاحبيا أنيا األقدر عمى تقديـ الفكرة كالتأثير في المتمقي، كذلؾ 

الالت كرمكز مكجية بقصد ككعي لممتمقي الذم يتفاعؿ مع عناصر الصكرة بما تحتكيو مف د
كتشكيبلتيا الفنية، كعف طريؽ ىذا التفاعؿ يصبح الكعي بمضمكف الصكرة كدالالتيا أقكل 
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مف التعبير النمطي العادم. " كما أف الطبيعة الرمزية المصكرة بأجناسيا كافة، ىي التي 
 (1)تساكم ألؼ كممة"دفعت إلى القكؿ باف صكرة كاحدة 

كقد أدرؾ الشعراء العرب القدامى تأثير الصكرة عمى المتمقي، كمدل تفاعمو معيا،  
كما يظير في قكؿ البحترم في حديثو عف المكحة الفنية التي تصكر معركة أنطاكية كالتي 

 شاىدىا في إيكاف كسرل ، يقكؿ:
ذا ما رأيت صكرة أنطا   بيػػػػػػف رـك كفػػػػػػػػػػػرسكيػػػػػة ارتعػػػػػت   كا 
 كاف يزجى الصفكؼ تحت الدرفس  كالمنايػا مكاثػؿ، كأنػػػك شػػػر 
غماض جػػرس  كعػػػػػراؾ الرجػػػاؿ بػػػػف يديػػػو   في خفكت منػػيـ كا 
 (2) ـ بينيػػػـ إشػػػارة خػػػػػػػػرسء ليػػػ  تصؼ العيف أنيـ جد أحيا 
التي تحمؿ دالالت المعركة كتفاصيميا، كالعيف فالصكرة ىنا ىي التي تعبر، كىي  

تتخيؿ المشيد أماميا في صكر حية ناطقة، مف خبلؿ إشاراتيـ كتعابير كجكىيـ كىذا يعكس 
كعي القدماء أيضان بالصكرة باعتبارىا كسيمة تعبيرية ال تقؿ شأنان عف الكممة، كرغـ ىذا 

ألكؿ عمى ثقافة األذف، كمدل قدرتيا الكعي بأىمية الصكرة إال أف التركيز كاف في المقاـ ا
عمى التقاط الكممة كالتفاعؿ معيا، غير أف التقنيات الحديثة، كالتقديـ اليائؿ في مجاؿ 
التصكير كاألعماؿ الفنية، قد أضاؼ إلى ثقافة األذف، ثقافة العيف، باعتبارىا كسيمة كاعية 

إلى المعنى بسيكلة ربما ال  في التمقي كلدييا قدرة عمى مخاطبة جميع المتمقيف، كقد تصؿ
تستطيع تكفيرىا الكممة، فالتعامؿ مع الصكرة أسيؿ بكثير مف التعامؿ مع الكممة، ألنيا 

 ببساطة تجذب المتمقي، كتخاطب فيو مدركات الحس التي تسبؽ مدركات العقؿ.
كتأتي الصكرة الكاريكاتكرية في مقدمة الصكر البصرية التي تجمع بيف الكممة  
كالصكرة المعبرة، كىي تمثؿ خطابان مستقبلن كاعيان يفرض نفسو عمى المتمقي مف  المكجزة،

خبلؿ الصكرة البصرية اليزلية التي تعتمد عناصر متداخمة مف الحدث، كالشخصية كالفكرة 
كالمعنى، كمف خبلؿ الدمج بيف المغكم كغير المغكم، فالتفكير البصرم يعتمد الصكرة 

كمعطياتيا، كىك يعتمد الصكرة المرئية بدالن مف الصكرة الذىنية كىذا كمككناتيا بدالن مف المغة 
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التشكيؿ المرئي يتحقؽ بشكؿ كاضح في أنماط التعبير البصرم كفي مقدمتيا الصكر 
الكاريكاتكرية ذات التعبير الساخر كالمؤثر، كفي ىذا السياؽ " تعتبر الصكرة الكاريكاتكرية 

جمع بيف ما ىك لغكم كما ىك غير لغكم لمتعبير عف ىمكـ نظامان سيميائيان منسجمان داالن ي
 (1)الحياة العامة."

كقد شكمت مأساة المياجريف السكرييف كاحدة مف أىـ المكضكعات التي تناكلتيا  
أعماؿ الرساميف في صكر الكاريكاتير، كحظيت مشاىد معينة بتركيز شديد بسبب تأثيرىا 

فاؿ المياجريف، كما تعرضكا لو مف غرؽ في المباشر عمى المتمقي، كبخاصة صكر األط
سفف المكت المياجرة إلى مناطؽ آمنة بعيدة عف كيبلت الحرب كالقتؿ كالدمار التي يشيدىا 

 المجتمع السكرم في مختمؼ المناطؽ السكرية.
كركزت صكر الكاريكاتير عمى معاناة المياجريف السكرييف في رحمتيـ عبر البحر  

 كالمكت.الذم يفصؿ بيف الحياة 
كربما كانت صكرة الطفؿ السكرم الممقى أماـ البحر كاحدة مف أكثر الصكر تعبيران  

عف ىذه الحالة المأساكية، كىي تختزؿ في المشيد التعبيرم كثيران مف الدالالت التي تعكس 
قضية أساسية في المأساة السكرية، كتحمؿ كثيران مف المعاني األسمكبية كالسيميائية، كىي 

الة التردم العربي كتختزؿ ىذه الحالة في مشيد مؤثر، كما يظير في صكرة تعكس ح
 الكاريكاتير لمفناف ببلؿ خالد.
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كالصكرة تستحضر الكاقع العربي أماـ المشيد المأسكم لمطفؿ السكرم كتختزؿ الصكرة  
يا المشيد البصرم في مشيد تعبيرم مصاحب يتككف مف كممة بالمغة العربية )النياية، كمقابم

ككأف الصكرة نياية فيمـ سينمائي يمثؿ أماـ المتفرج العربي  The End)بالمغة االنجميزية 
الذم ينتظر نياية األحداث، كالصكرة تحمؿ العبارة ذاتيا التي تختتـ بيا األفبلـ بالمغتيف 

 العربية كاالنجميزية. 
العربي إشارة الى كالداللة السيميائية األخرل، ىي الضريح الذم كتب عميو الضمير  

مكت ىذا الضمير الذم لـ يعد يمتفت إلى ىذه النياية المأساكية لجمكع المياجريف السكرييف، 
كالطفؿ ممقى أماـ الضريح في نياية المشيد كالضمير ىك عبارة عف حجر شاىد لقبر غاب 
ا فيو الضمير، كغابت معو المعاني اإلنسانية التي يحمميا رأس الطفؿ الممقى أماـ ىذ

 الضريح في تعبير رمزم عف المحطة األخيرة ليذا المشيد المأساكم.
كالفناف يركز بشكؿ خاص عمى الجمع بيف ثقافة الكممة، ككممة الصكرة فيك   

يضع صكرة الطفؿ، ذات المشيد البصرم الكاضح، ثـ يضيؼ إلييا كممات، تزيد المعنى 
ضمير العربي مقركنان بمشيد الضريح، القاتـ في الصكرة كضكحان كقكة، كىنا لـ يتحدث عف ال

كلكنو يتبلعب بالكممات، فيك يعبر عف مكت الضمير بكممة )مات( كىي كممة عادية، غير 
أنو أكسبيا بعدان دالليان جديدان مف خبلؿ حركة الشدة التي جعميا فكؽ حرؼ األلؼ كحرؼ 

ؿ التشديد عمى فعؿ األلؼ ال يقبؿ حركة الشدة، كلكنو أراد مف ىذه الحركة أمريف : األك 
المكت، كالثاني جعؿ المستحيؿ ممكنان، إضافة إلى ما تحدثو حركة الشدة مف رجرجة في 
صكت األلـ الحزيف، مما يعني تمثيؿ صكت البكاء الذم ىك أشبو بالعكيؿ الذم يصاحب 

 حشرجة في الصكت كألما في الصدر.
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كتسابقكا في عرض لكحاتيـ كقد ركز أصحاب ثقافة الصكرة عمى ىذا المشيد المؤثر،  
الفنية التي تختزؿ المشيد كمو في كممات كعبارات مؤثرة تخاطب مع ثقافة العيف ثقافة العقؿ 
كالكجداف كالفكر، كما يظير في لكحة نبيؿ عبد الحميد التي جمع فييا الشعر الشعبي، مع 

 المكركث الديني:

 
كيمزج ذلؾ بالخطاب الشعرم العامي، فالخطاب السيميائي ىنا يركز عمى المكركث الديني.  

كيختار المغة العامية، ألنيا األقدر عمى مخاطبة الجميع بغض النظر عف مستكاىـ الفكرم، 
كال شؾ أف التناص الديني في المكحة أكثر قدرة عمى التأثير في نفس المتمقي الذم يستحضر 

الغرؽ، كالسؤاؿ بحد ذاتو فيو  سفينة نكح التي كانت كسيمة النجاة لسيدنا نكح عميو السبلـ مف
 إشارة إلى طمب العكف كالنجاة مف ا عز كجؿ بعد أف أصبح الضمير غائبان كمعينان.

كالتناص الذم يتساكؽ مع كممات الشعر العفكم الذم جاءت بو المكحة يجمع بيف  
، الجانب الديني كالجانب الشعبي، ككأف البحر ىك الذم يتحمؿ المسؤكلية عف ىذا الحدث
 كطبعان ىذا يأتي بعد أف كقفت اإلنسانية كالضمائر الحية عاجزة عف نصرة ىؤالء المياجريف.

كمف الدالالت السيميائية في الصكرة المفتاح الذم سقط مع الطفؿ كالزىرة التي تركيا  
خمفو، إنيا زىرة أحبلمو التي كاف يرسميا لغده كمستقبمو، كلكنيا أصبحت جزءان مف 

 الماضي.
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كالضمير العالمي ليس أحسف حاالن مف الضمير العربي، إذ يبدك أف الضميريف  
 العربي كالعالمي قد ماتا:

 
 

فإذا كاف الضمير العربي قد مات، فاف الضمير العالمي الذم ما زاؿ حيان ال يمتفت  
 سكاد.الى ىذه المعاناة اإلنسانية، بؿ يتجاكزىا كيجعميا تحت أقدامو كلباسو األسكد القاتـ ال

الفناف كممات الشعر كيدمجيا مع  يكثقافة الصكرة تمتزج مع ثقافة الكممة، كيستكح 
الصكرة ليخمؽ منيا عمبلن متكامبلن يجمع بيف إيحاءات العيف كالمساف، كما يظير في لكحة 

 الفناف عادؿ سعيد
 (1)كالفناف ىنا يستكحي كممات الشاعر الفمسطيني محمكد دركيش سجؿ أنا عربي 

كالعبارة تخرج مف الطفؿ الميت لرجؿ الصميب األحمر الذم يسجؿ ىكيات كأسماء المكتى 
الذيف ابتمعيـ البحر، كالطفؿ يعٌرؼ عف نفسو " أنا عربي " كيطمب منو أف يسجؿ عبارة 
محمكد دركيش الشييرة التي أزعجت االحتبلؿ اإلسرائيمي، كلـ تجد صدل ليا عند العرب، 

يذكرنا بالعركبة التي أصبحت منسية في زمف لـ يعد أحد يعترؼ ككأف الطفؿ يريد أف 
 بعركبتو.
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كتتكالى الصكر التي تعبر عف مأساة الطفؿ السكرم المياجر الذم خرج ميتان مف  
البحر، كقد يستغني الفناف عف الكممات المصاحبة لمصكرة كيجعؿ سيميائية الصكرة 

مبلئكية الطفؿ الذم لو جناحاف يطير بيما  كمككناتيا التي تجمع سيريالية المشيد تعبر عف
 الى الجنة.

 
كفي مشيد صادـ يضع الفناف صكرة الطفؿ في صحف مجمس األمف، كيكتب عمييا  

أبياتان مف الشعر التي تجمع بيف الرمز الصامت، كالشعر المتكمـ، ثـ يمجأ الفناف إلى إحياء 
عؿ الطفؿ سفيران عربيان إلى كؿ العالـ الصكرة فيجعؿ الطفؿ أصدؽ تعبيران مف الكبلـ، كىك يج

 يحكي قصة مكتو ليرل العالـ كمو ىذه المأساة اإلنسانية التي تستحؽ المراجعة كالمتابعة.
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كيطكؿ الحديث في تقديـ خطاب الصكرة المرئية كدالالتيا في مشيد الطفؿ السكرم  
شاىديف في العالـ كمو،  المياجر كىك ممقى ميتان أماـ البحر.  ألف المشيد حرؾ مشاعر الم

كاستطاع الفنانكف التشكيميكف تقديـ المشيد بصكرة معبرة كمؤثرة، كاستطاعكا كذلؾ أف يكظفكا 
المكركث الديني كالتاريخي كاألدبي كاإلنساني في رسـ المشيد كتقديمو،  كاستطاعكا كذلؾ أف 

كحية، فجعمكا الصكرة يجمعكا بيف المدرؾ البصرم الحسي العياني كبيف الكممة المعبرة الم
دراكو.  أكثر تأثيران كايحاءن، كأكثر قربان مف فيـ المخاطب كا 

 التناص التاريخي والديني في مشيد المياجريف السورييف:
ذا  48المياجركف السكريكف يذكركف بيجرة الفمسطينييف عاـ   عف كطنيـ كببلدىـ، كا 

الفمسطينييف زادت عف أربعة كستيف عامان، كانت اليجرة السكرية حدثان جديدان طارئان فإف ىجرة 
كىـ ينتظركف العكدة، كفي مشيد معبر تجمع بيف المدرؾ البصرم كالمدرؾ العقمي تظير 
المرأة الفمسطينية التي بمغت مف الكبر عتيا كىي تنتظر نخكة المعتصـ تأتييا المياجرة 

جنبي، ألف االنتظار السكرية الشابة تسأليا عف نخكة المعتصـ، ليككف الجكاب ارتاحي 
سيطكؿ، كاستخداـ كممة )ارتاحي( ليا داللتيا المعنكية، ألف األمر يحتاج الى كقت طكيؿ 

 حتى يأتي المعتصـ.
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كطمب المعتصـ ىك أمر حتمي عندما تككف المعاناة، كيستشعر العرب خطران  
جابة أسرع مما يتيددىـ، كبخاصة المرأة العربية التي استصرخت نخكة المعتصـ فكانت االست

كانت تتكقع، كلكف في الحالة العربية الراىنة بشكؿ عاـ كالسكرية بشكؿ خاص سيطكؿ 
 االنتظار.
كفي خطاب آخر يستكحي الفناف مف المكركث الديني صكرة التابكت في البحر،  

نما في داخمو عائمة سكرية يجدؼ األب مف أجؿ الكصكؿ إلى  كلكنو ال يحمؿ ىنا طفبلن، كا 
اف كالجميع يتطمع إلى النياية، كلكنيا نياية محكـك عمييا بالمكت، ألف التابكت يسير بر األم

 كحيدان في عرض البحر، كال تكجد معو مقكمات النجاة.

 
 

كيستحضر ىاني عباس صكرة مف التاريخ العربي عندما كاف العرب يركبكف السفف  
بما تشير الى طارؽ بف زياد الذم فاتحيف الببلد، كتبدك في الصكرة صكرة المقاتؿ العربي كر 

يتقدـ السفينة، كيحمؿ سيفو شاىران إياه في كجو األعداء،  أما أسفؿ الصكرة فتظير سفينة 
البلجئيف السكرييف الذيف تظير عمييـ عبلمات الخكؼ كالذىكؿ، كالمفارقة في المكحة كاضحة 

 ؼ كالذؿ.بيف صكرة الماضي كدالالت البحر، كالصكرة الحاضرة كدالالت الخك 
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كالمشيد نفسو يتكرر في صكرة العربي البائس الفقير الذم يخاؼ مف البحر الذم  
أصبح يشكؿ لو شيئان مرعبان، كالصكرة تستكحي دالالتيا مف عبارة طارؽ بف زياد البحر مف 
خمفكـ كالعدك مف أمامكـ، كىنا النار مف خمفكـ، كالبحر مف أمامكـ كالمياجر يقؼ أماـ 

 أحبلىما مر.خياريف 
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كفي مشيد آخر يستكحي رساـ الكاريكاتير أزمة البلجئيف كالمياجريف السكرييف مف  

خبلؿ إيحاء تاريخي مباشر، كىك بيت المتنبي الذم تحدث فيو عف شعره الذم يضعو ثـ 
يترؾ الناس مف بعده يتناكلكنو بالتحميؿ كالمراجعة، كلعؿ استحضار صكرة المتنبي ىنا يكحي 

خفي الى شخصية المتنبي الذم عرؼ بانتمائو العربي كاعتزازه بعركبتو، كلكف ىذه  مف طرؼ
العركبة قد تحطمت، كلـ يعد ليا حضكر في الكاقع العربي، فالحاكـ يتفرج عمى أزمة 
المياجريف السكرييف فكؽ أمكاج البحر الصاخب، كالطفؿ السكرم عمى الشاطئ ميتان، كينشد 

ؿ طائرة تحمؿ الدمار كالقتؿ ينشد بيت المتنبي الذم فاخر فيو مف فكؽ سريره الذم عمى شك
بشعره العربي األصيؿ، كىك ىنا يفاخر بيذه األزمة التي ناـ عف شكاردىا كنزؿ العالـ مف 

 حكلو يفكر في حميا، كيبحث عف مضامينيا كأسبابيا، ككيفية التغمب عمييا.

 
 

في مشيد حزيف يجمع األسرة العربية  كيستكحي الفناف صكر اليجرات العربية المتتالية 
األب كاألـ كالجد كالجدة كاألحفاد، كما صاحب ىذه اليجرات مف معاناة كظمـ، ثـ يخصص 
الفناف المكحة التشكيمية لبلجئيف السكرييف الذيف يحممكف متاعيـ القميؿ كيسيركف نحك 

 المجيكؿ.
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مو عصاه كزاده، كيرتحؿ كيستكحي الفناف أيضان صكرة العربي الذم يحمؿ عمى كاى 
بيما مف مكاف الى آخر، كلكف المشيد ىنا يختمؼ، فالعربي لـ تعد أمامو الصحراء بامتدادىا 
نما ىك محاصر بيف بحر صاخب األمكاج، كعالـ غربي يحاكؿ الكصكؿ  الكاسع المعركؼ، كا 

رطة ايطاليا إليو، كلكنو بعيد المناؿ،إذ تبدك نجـك االتحاد األكركبي كالجزء السفمي مف خا
التي ىي عمى شكؿ حذاء، كالمياجر السكرم يحاكؿ أف يصؿ الى ىذا الحذاء، كلكنو ال 
يستطيع،كالنتيجة كاضحة مف خبلؿ الكجو الذم تبدك عميو عبلمات المكت، كال خيار أمامو 

 إال أف يغرؽ في البحر كيمكت.
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كالمشيد يعبر عف  كيتكرر المشيد نفسو في صكرة الطفؿ الذم يحمؿ العصا كالزكادة 
االرتحاؿ مف مكاف غير آمف الى مكاف آخر أكثر أمنان، ككاف مف الطبيعي أف ينتظر العكف 
مف العرب الذيف عرؼ عنيـ النخكة كاستقباؿ الضيؼ، بعد أف ترؾ خمفو بحران مميئان بالحيتاف 
و كأسباب اليبلؾ، كلكف العربي يشير في كجيو السبلح كيرفض استقبالو أك السماح ل

 بالمركر، كيطمب منو أف يعكد الى البحر أك ما كراء البحر حيث دكؿ االتحاد األكركبي.

 
 

 الرموز الفنية:
مف الصكر الرمزية التي كظفيا رسامك الكاريكاتير، كالتي تعكس معاناة المياجريف  

 السكرييف، خيمة المياجريف كسط الثمكج التي تحيط بخياميـ، كاألطفاؿ الذيف يفترض أنيـ
يمعبكف بالثمج، غير أف ىذا الثمج قد تحكؿ إلى كسيمة ىبلؾ كقتؿ، كالفناف ىنا يستحضر 
صكرة تمثاؿ الثمج الذم يميك بو األطفاؿ عندما يصنعكنو، ثـ يجعؿ التمثاؿ حزينان، كقد حمؿ 
الطفؿ القتيؿ بيف يديو مع عبارة " سامحني مش أنا إلمي قتمتؾ " ككأف عناصر الطبيعة تبرئ 

 مف دـ األطفاؿ السكرييف المياجريف القتمى.نفسيا 
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كالمشيد نفسو يتكرر كلكف في رمز فني آخر، فيذا التمثاؿ يحتضف الطفؿ السكرم  
حافي القدميف، كأنو يريد أف يحميو مف برد الشتاء، كالطفؿ يستسمـ لمتمثاؿ الذم كجد فيو 

 دفئان معنكيان ربما يفكؽ دؼء القمكب.
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يستحضر الفناف صكرة حنظمة ليجمع بينيا كبيف الطفؿ  كفي مشيد رمزم آخر 
السكرم، كالذم يجمع بيف الصكرتيف أف كمييما قد أدار ظيره لمعالـ مف خمفو، كلـ يعد يمتفت 
إلى أحد، كالجديد ىك أف الفناف يستحضر حنظمة إلى البحر، كيجعمو مكاف الطفؿ السكرم 

 ليجعؿ منو حنظمة ىذا العصر.

 
يتكرر في أكثر مف مشيد، ككميا تكظؼ الرمز الذم يجمع بيف الطفؿ كالمشيد نفسو  

 السكرم كحنظمة الفمسطيني.
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كيكظؼ الرساـ شعار جامعة الدكؿ العربية، كشعار األمـ المتحدة كيضعيما إلى  
جانب الطفؿ السكرم الميت عمى شاطئ البحر، في إشارة رمزية إلى مكتيما، كعدـ قدرتيما 

الطفؿ، كىك ىنا يجعؿ لكحة الشعار ممقاة عمى األرض في صكرة أخرل مف عمى حماية ىذا 
صكر المكت كاليداف مستسممتاف لمكاقع الصعب الذم أدل الى قتؿ ىذا الطفؿ، كأصبح رمزان 

 لمعاناة المياجريف السكرييف.

 
 استحضار الشعر:

يمزج ثقافة كيحاكؿ الفناف استحضار مقاطع شعرية في لكحاتو الفنية، كأنو يريد أف  
الصكرة مع ثقافة الكممة، ليجعؿ المشيد أكثر تأثيران في نفس المتمقي الذم يجمع حاسة 

 البصر مع الفكر كاإلحساس كالشعكر.
كىنا يستكحي عبارة الشاعر المصرم ىشاـ الجخ، سيبقى الطفؿ في صدرم يعاديكـ،  

 مف قصيدتو بعنكاف التأشيرة.
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عرية ليا كقعيا الخاص في الكجداف العربي، مثؿ كيستكحي الفناف أيضان مقاطع ش 
عبارة محمكد دركيش " سجؿ أنا عربي " كىي تكحي باعتزاز العربي بأصمو كجنسو كقكميتو، 
أما ىنا فيك يرفع جكاز سفره بعد أف خرج مياجران عبر البحر، كيطأطئ رأسو نحك األرض 

جؿ في محضر دخكلو إلى خجبلن مف نفسو كمف أصمو، كيطمب مف الشرطي األجنبي أف يس
بما تحمؿ ىذه العبارة مف دالالت سيئة كمخجمة، بعد أف كانت مكضع  -أنو عربي  -أكركبا 

 اعتزاز كمفاخره.

 
 

كيبدك أف شعر محمكد دركيش قد فرض نفسو عمى كثير مف صكر الكاريكاتير  
ستكحى الفناف قكؿ كالمكحات الفنية التي قدميا الرسامكف لتصكير حالة اليجرة السكرية، فقد ا

محمكد دركيش " كطني ليس حقيبة، كأنا لست مسافر " ليجعؿ جكاز السفر السكرم حقيبة، 
يسافر بيا المكاطف السكرم بعيدان عف كطنو إلى المجيكؿ الذم ينتظره. فجكاز السفر الذم 

 ىك رمز الكطف أصبح حقيبة مسافرة، كالكطف لـ يعد لو كجكد حقيقي عمى أرض الكاقع.
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ضافة إلى الشعر يستكحي الفناف أيضان بعض األمثاؿ الشعبية كيضمنيا لكحاتو   كا 
الفنية، فككالة الغكث التي أقامت خيامان لبلجئيف السكرييف، لـ تعد تقدر عمى تحمؿ ىذا 
العبء الممقى عمى عاتقيا، كليذا تظير في صكرة خيمة عمى شكؿ امرأة تحمؿ شعار 

(UN)  " كالخيمة يظير عمييا البؤس كالفقر، ثـ يسجؿ الفناف عمييا القكؿ الشعبي المأثكر
 جيناؾ يا عبد المعيف تتعيف " فككالة الغكث تستغيث كتطمب العكف ليؤالء البلجئيف.

 
كمف خبلؿ النماذج التي استعرضناىا، يتبيف أف تصكير أزمة المياجريف السكرييف  

نما استطاع الفناف العربي أف يقدـ ىذه كمعاناتيـ لـ تقتصر فقط عم ى الكممة المعبرة، كا 
المعاناة كيصكرىا مف خبلؿ نماذج بصرية مؤثرة، كأحيانان كاف يشرؾ ثقافة الكممة مع ثقافة 
الصكرة، ليككف التعبير أقكل كأبمغ، كاستطاع الفناف كذلؾ أف يكظؼ قدراتو الفنية كألكانو 

عؿ منيا شاىدان عمى المأساة، كقد شكؿ الطفؿ السكرم كعباراتو في صكر الكاريكاتير ليج
إيبلف حالة خاصة مف حاالت التعبير الفني، كاستطاع الفنانكف تقديـ أكثر مف مشيد لحالة 
الطفؿ الميت عمى شاطئ البحر، كجعؿ الفناف المشيد أكثر إثارة مف خبلؿ الرمكز التي 

لعالمي، كغياب الصكت المدافع عف استخدميا كعبر مف خبلليا عف مكت الضمير العربي كا
 ىؤالء المياجريف الذيف يكاجيكف المكت بحثان عف الحياة.
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 البلجئون السوريون واستراتيجية التضليل في اإلعبلم الفرنسي
 ()القنوات التلفزيونية الوطنية الجامعة أنموذجاً 

 جامعة بسكرة )الجزائر( –داود جفافلة  :الدكتور

 مقدمة 
للحقيقة االجتماعية   (Une réalité médiatique parallèle)يعمل اإلعبلـ على صناعة حقيقة إعبلمية موازية 

ك اليت قد تكوف مطابقة ٢تا نوعا ما، مشأّة ٢تا تقريبا أك معاكسة ٢تا ٘تاما ك من  (Une réalité sociale) ا١تعاشة 
اإلعبلـ مؤسسة اجتماعية تتفاعل مع بقية مكونات خبلؿ ىذا البناء االجتماعي اٞتديد، ك على أساس أف 

آّتمع، يقـو القائموف عليو بإعادة ترتيب ا١تيكانيزمات آّتمعية كفقا لتصورات ك مصاّب مواكبة ١تالكي ىذه 
ا١تؤسسات االتصالية ك ٖتالفاهتا. ُب ىذا آّاؿ يصبح تناكؿ التغطيات اليت تتناكؿ أزمة البلجئُت السوريُت ُب 

ل اإلعبلـ العا١تية ذات معٌت مهم للغاية ذلك أهنا تفسر ك تكشف عن السياسات ا١تنتهجة ىنا كىناؾ كسائ
للتعامل مع تدفق البلجئُت ٨تو دكؿ العآب. ك ١تا كانت أكربا، نظرا لقرّٔا من سوريا، لوجود الركابط التارٮتية بينها 

على الغَت، تتقبل ك تتعايش مع اآلخر ك غَتىا من كبُت آّتمعات العربية (االستعمار)، لكوهنا دكؿ متفتحة 
األسباب، فإهنا أصبحت مقصدا لآلالؼ من ا١تواطنُت السوريُت ا٢تاربُت من أتوف اٟترب كدمارىا. ُب ىذا آّاؿ 
يأٌب االىتماـ بدراسة ك ٖتليل معاٞتة ظاىرة عبور البلجئُت السوريُت إٔب أكركبا من خبلؿ كسائل اإلعبلـ احمللية 

لك بتناكؿ ٪توذج دكلة ذات ثقل ُب القارة األكربية ك ىي فرنسا، باعتبارىا من الدكؿ اليت كانت تربطها عبلقات كذ
التلفزيونات الفرنسية   (La représentation)متميزة مع سوريا، ك يتعلق األمر بفهم ك توضيح كيفية تقدٙب ك تأكيل

تبارىم ٯتلكوف تقاليد ك ٦تارسات عريقة ُب مد يد العوف للغَت ك لظاىرة البلجئُت السوريُت للمواطنُت الفرنسيُت باع
تقدٙب ا١تساعدة لآلخر ك ال عجب أف معظم ا١تنظمات اإلنسانية ذات أصوؿ فرنسية (أطباء ببل حدكد، أطباء 

 العآب، ٤تققوف ببل حدكد، اْب).
سية الوطنية ظاىرة البلجئُت السوريُت كعلى أساس ىذا ٯتكن طرح اإلشكالية التالية: كيف تعاِب التلفزيونات الفرن

إٔب بلدىا؟ إف ىذا التساؤؿ يفتح الباب كاسعا أماـ عدة أسئلة ىامة مثل البحث عن الصورة الذىنية اليت ترٝتها 
ىذه القنوات التلفزيونية ٢تؤالء القادمُت من عمق الشرؽ إٔب أكركبا ؟ عن كيفية تعاملهم مع الفرنسيُت ك االندماج 

هم؟ عن القيم اٟتضارية، العقائدية ك الثقافية اليت ٭تملوهنا ك كيف سيقابلوف ّٔا غَتىم؟ إضافة إٔب داخل ٣تتمع
ذلك ٯتكن طرح التساؤؿ حوؿ القيمة ا١تضافة اليت ٯتكن أف يقدمها البلجئوف السوريوف لبلقتصاد الفرنسي ك ىل 

سئلة، البد من كضع تصور أكٕب يكوف ٔتثابة سيكوف ٢تم دكر ُب التنمية االقتصادية للببلد؟ لئلجابة عن ىذه األ
فرضيات مؤقتة يتطلب األمر تأكيده أك نفيها من خبلؿ العملية التحليلية البلحقة ك ٯتكن صياغتها بالشكل 

 التإب:
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  تعتمد التلفزيونات الفرنسية، كمرحلة أكٔب، على النظرية االتصالية ا١تتعلقة بفكرة "ترتيب األكلويات" ك
ك معناىا أهنا تقـو بًتتيب ظاىرة ىجرة البلجئُت   Setting Theory)-(Agendaا١تعركفة بنظرية 

ية ْتيث يكوف لو تأثَت كموضوع ترتيبا ذم بعدين. أك٢تما خارجي ك ىو بالنسبة لبقية ا١تواضيع اإلخبار 
على ا١تتلقُت لكونو موضوعا يعنيهم مباشرة ك يتعلق ْتياهتم اليومية ك ثانيا داخلي من خبلؿ اختيار 
العناصر اليت تثَت الغضب ك النفور من ىؤالء القادمُت من بعيد بدؿ تلك اليت تثَت الشفقة ك تدعو 

ىي رفض فكرة قدـك البلجئُت السوريُت عرب  للرأفة ّٔم ك مساعدهتم. النتيجة اٟتتمية ٢تذا ا٠تيار
 "شىيطنة" صورهتم الذىنية لدل ا١تشاىد الفرنسي.

يرل كلًت ليبماف صاحب نظرية "األجندة سيتنغ" أف كسائل اإلعبلـ تقـو ببناء صورة ذىنية لدل اٞتماىَت حوؿ 
التحريف الكلي للحقائق ك توجيهها ٚتلة من ا١تواضيع اليت هتم آّتمع ك ىي بذلك تعتمد على التزييف اٞتزئي أك 

ك ذلك ّٔدؼ خلق رأم عاـ مساند لتيارات سياسية معينة ٗتدـ مصاٟتها، تتبٌت خطها االفتتاحي، تقاٝتها 
1اإليديولوجية أك تربطها ّٔا رابطة عضوية

. 

  تقـو التلفزيونات الفرنسية بًتتيب ىذه ا٠تيارات طبقا لنظرية الغرس الثقاُب(Cultivation Theory) 

ك اليت مفادىا ىو إقناع الرأم العاـ الفرنسي بوجهة نظر معينة  ك الرم غركس جورج جاربنر هايلصاحب
تتمثل ُب خطورة قبوؿ فكرة استقباؿ البلجئُت السوريُت ُب فرنسا على أساس ما ٯتكن أف يشكلوه من 
خطر مزدكج على ا١تواطن الفرنسي البسيط على صعيدين: اقتصادم، ْتيث سيصبح السورم منافسا لو 

زمة اقتصادية خانقة ك ارتفع مهوؿ ١تعدالت البطالة ك ثانيا من خبلؿ الصعيد ُب سوؽ العمل ُب ظل أ
الثقاُب على اعتبار أف الشرقي حامل لثقافة العنف، التحرٙب، اإلرىاب ك الشذكذ اٞتنسي ك ىو ما يهدد 
استقرار آّتمع. ا١تبلحظ ىو أف ىذا الطرح متناسب ٘تاما مع توجهات اليمُت ا١تعارض ُب فرنسا ك 

. ك منو يظهر أف التلفزيونات الفرنسية تستعمل 2017لذم يسعى لتوٕب السلطة ُب انتخابات ا
موضوعا خارجيا ك إنسانيا ُب حرب انتخابية داخلية ك خاصة مع العلم أف ٣تمل كسائل اإلعبلـ ُب 

 من رجاؿ األعماؿ ا١تقربُت من دكائر اليمُت ا١تعارض ُب فرنسا. 4ىذا البلد تنحصر ُب أيدم 

بالعودة إٔب نظرية الغرس الثقاُب، ال بد من التذكَت بأهنا ترل أف الفرد الذم يتعرض ١تشاىدة برامج التلفزيوف  ك
يكتسب ال إراديا ٣تموعة من القيم ك التصورات ا٠تاصة ّتزئية معينة من آّتمع ك بالتإب يصبح خاضعا للحقيقة 

                                                           
1
 Public Opinion, Lippmann, W, (1922), New York, Harcourt  
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ة ٖتىيل "القيم التلفزيونية" ٤تل القيم االجتماعية لدل ىذا اإلعبلمية كفق ما رٝتها لو جهاز التلفزيوف ك من ٙت
ا١تشاىد بطريقة ال شعورية ك غَت كاعية ك يصبح تأكيلو لؤلحداث احمليطة بو معتمدا بالدرجة األكٔب ك حصريا على 

 .1ما تلقاه من التلفزيوف كمصدر أيحادم للمعرفة ك الذم يكوف مغايرا للواقع ا١تعاش كلية

على ىذه النظريتُت ُب ىذه الدراسة يشكل جزءا مهما من العمل البحثي على أساس أنو يقدـ إف االعتماد 
التفسَت العلمي لتناكؿ التلفزيونات الفرنسية لظاىرة البلجئُت السوريُت ُب فرنسا ك تداعياهتا على السياسة الفرنسية 

ركرة ٔتكاف كضع ىذه الدراسة ُب إطارىا الداخلية ك ا٠تارجية. ك لكن قبل الوصوؿ إٔب ىذه النقطة يبدك من الض
 العاـ من خبلؿ ٖتديد النقاط التالية: 

 :تنتمي ىذه الدراسة إل ٤تور "دكر اإلعبلـ ُب شؤكف البلجئُت السوريُت"  المحور 

 :تتمثل عبلقة الدراسة باحملور ُب كوهنا تتناكؿ تغطية كسائل اإلعبلـ الفرنسية (القنوات  العبلقة بالمحور
التلفزيونية) لظاىرة البلجئُت السوريُت ككيفية تقدٯتها للمجتمع الفرنسي (ٔتكوناتو األكركبية ك اٞتاليات 

 العربية ك الًتكية) الذم ينتظر منو السوريوف ا١تساعدة ك التضامن.

 تكمن أ٫تية البحث ُب كونو يهدؼ إٔب دراسة ك ٖتليل أساليب اإلعبلـ الغريب  األىداف: و األىمية
(الفرنسي أ٪توذجا) ُب التضليل اإلعبلمي بشأف البلجئُت السوريُت ك تشويو صورهتم ك ذلك بعد حادثة 

ّٔدؼ إ٬تاد  رأس السنة ُب كولونيا بأ١تانيا ك اليت ىي ُب اٟتقيقة صنيعة إعبلمية مقدمة خدمة للسياسيُت
كسيلة للتملص من االلتزامات اإلنسانية أماـ شعؤّم ُب التكفل بضحايا اٟترب ُب سوريا. ك أيضا 
التفكَت ُب كيفية مواجهة ىذا التضليل ّٔدؼ تنوير الرأم العاـ األكركيب ككسب تأييده ك تضامنو مع 

 القضية السورية.

 :العلمية، ًب العمل ُب البداية على القياـ بوضع  من أجل إ٧تاز دراسية مستوفية للشركط خطة الدراسة
إشكالية اللجوء ُب إطارىا العاـ من خبلؿ معاٞتة الظاىرة ُب سياقها التارٮتي بداية من سنوات 
التسعينيات ُب نقطة أكٔب، ٍب سيتم التطرؽ بعدىا إٔب التناكؿ اإلعبلمي للظاىرة عرب ٥تتلف ا١تناطق اليت 

ذلك ّٔدؼ ٖتديد النسق العاـ الذم يتعامل فيو اإلعبلـ الدكٕب مع مشكلة  شهدىا العآب من نزاعات ك
اللجوء النإتة عن اٟتركب ُب نقطة ثانية. بعد ذلك يأٌب اإلطار التطبيقي للدراسة ك الذم يتطرؽ إٔب 
                                                           
1
 « Living with television: The violence profile », Journal of Communication, Gerbner, G., Gross, L. (1976), n° 

26, pp. 172-199 
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ٖتديد ٣تتمع البحث ك عينتو ك األدكات ا١تستعملة ُب الدراسة ك أخَتا ٖتديد النتائج ك استخراج 
 ية اليت تيبٌت على أساسها.التوص

 اإلعبلم و اللجوء : الظاىرة و التغطيات .1

تيشكل كسائل اإلعبلـ ُب الكثَت من اٟتاالت ا١تصدر األكؿ، األساسي ك الوحيد لفئة كبَتة من اٞتمهور ك خاصة 
لذلك الذم ال يتمتع باتصاؿ مباشر مع البلجئُت ُب تكوين صورة ما عن ىؤالء األشخاص. ك لذلك ك من 
خبلؿ اختيار ا١تواضيع اليت يتم تناك٢تا، فإف كسائل اإلعبلـ تقـو بتحديد ا١تسائل ا١تتعلقة باللجوء ك اليت ٬تب على 
اٞتمهور أف يفكر فيها. ك ىكذا تقـو كسائل اإلعبلـ باختيار ا١تواضيع اليت تتم معاٞتتها بشكل مكثف حىت 

 تساىم ُب ٖتديد األكلويات السياسية ك االجتماعية تتمكن من إثارة االنتباه ك جلب النظر إليها ك بالتإب
للفاعلُت السياسيُت داخل آّتمع ك الذين تربطهم عبلقات مصلحية مع كسائل اإلعبلـ. ك ىكذا تقـو ىذه 
األخَتة بعملها خدمة للساسة ك برا٣تهم ذلك أف لديها توجها ٨تو إعطاء انتباه أكثر لؤلزمات ك ىو ما يسمح 

أثبتت دراسة . ُب ىذا اإلطار، 1العنيفة ك ا١تتطرفة ك إعطاء فضاء أكسع للكبلـ ك ٥تاطبة اٞتماىَتبظهور اآلراء 
أيجريت ُب الواليات ا١تتحدة األمريكية أف ا٠تطاب الذم تنتجو الكثَت من كسائل اإلعبلـ ُب الببلد يقود بصفة 
تلقائية إٔب إشراؾ ا١تهاجرين ك البلجئُت بنوعية معينة من ا١تشاكل مثل األزمات، اال٨تراؼ، البطالة، القتل، اْب، ك 

ج عن عملية اتصالية ْتتة تقـو ّٔا كسائل اإلعبلـ ك ٯتكن تسميتها "التغطية ٗتلص الدراسة إٔب أف ىذا الوضع نات
ك  لؤلحداث ك الوقائع ا١ترتبطة ّٔذه الشر٭تة من آّتمع األمريكي (La surmédiatisation)اإلعبلمية ا١تفرطة" 

ارقة" أك "آسيويوف" أك الذين يتم إقصاؤىم ُب ا٠تطاب الصحفي نفسيا ك معنويا من ىذا آّتمع ك القوؿ بأهنم "أف
2غَتىم

إف ىذه الدراسة ماىي إال مثاؿ عن الدكر الذم تلعبو كسائل اإلعبلـ ُب العملية االتصالية باعتبارىا ٘تثل  .
دكر الوسيط األساسي فيها ك بذلك تقـو باقًتاح أيطر التأكيل لؤلحداث اٞتارية ك الطريقة اليت ٬تب أف تيفسَّر ّٔا 

3اٟتقائق االجتماعية
تصبح كسائل اإلعبلـ، ك با٠تصوص التلفزيوف، ليس فقط مكانا  ك من خبلؿ ىذه ا١تمارسة. 

عموميا، حيث يلتقي ٥تتلف الفاعلوف االجتماعيوف ك يتناظركف بأفكارىم ا١تتباينة ك آرائهم ا١تتشأّة، ك لكنها ك 

                                                           
1
 Migrating out of Poverty: Engaging the media, improving reporting and changing attitudes, Chappell, L., 

Glennie, A. (2011), < 

https://www.iom.int/jahia/webdav/shared/shared/mainsite/policy_and_research/wmr2011/Chapter1-

Communicating-Effectively-About-Migration.pdf> (20/03/2016) 
2
 «America’s views of immigration: The evidence from public opinion surveys», Migration, Public Opinion and 

Politics: The Transatlantic Council on Migration, Suro, R. (2009), Bertelsmann Stiftung, Migration Policy 

Institute, Gütersloh, pp. 52–76 
3
 Culture et communication, Convergences théoriques et lieux de médiation, Caune, J. (1995), Grenoble, Paris, 

Presses universitaires de Grenoble, l’Harmattan Éditions 
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ّٓتمع ك تصبح عادية، مقبولة أكثر من ذلك، تصبح الفضاء الذم ٯتكن أف يصنع الرؤل ك التوجهات اليت ٖتكم ا
. إف ىذه اٟتقائق تؤكد على أف لئلعبلـ يدا ُب صناعة السياسة ا١تتعلقة باللجوء 1ك تتماشى مع ا١تعايَت االجتماعية

ُب الدكؿ اليت تقصدىا ٚتوع ا٢تاربُت من اٟتركب ك الكوارث الطبيعية ك ُب ىذا اإلطار تأٌب النقطة التالية اليت 
ُت، مسألة البلجئُت ُب العآب ك كيفية تعامل اإلعبلـ الدكٕب مع قضاياىم، كمدخل للدراسة، ٍب تتناكؿ على مرحلت

بعد ذلك عرض لبعض التغطيات ا١تختلفة لبلجئُت السوريُت ُب العآب ك ذلك من أجل كضع التغطية الفرنسية 
 لظاىرة اللجوء السورم ُب إطارىا العاـ.  

 يات اإلعبلمية الدولية. البلجئون في العالم و التغط1. 1

رغم أف اٟتركة ك التنقل يعترباف من أىم خصوصيات اإلنساف ك خاصة العصرم منو ك رغم االعًتاؼ ك القبوؿ 
بأف ا٢تجرة عامل مهم ُب ازدىار االقتصاد إال أف االتصاؿ التضليلي حوؿ ىذا األخَت ٯتكن أف يؤدم إٔب إنتاج 

فاعلُت أ٫تها السياسات العامة اٟتكومية ك كسائل اإلعبلـ الذين معلومات مغلوطة تتواتر من خبلؿ عدة 
 2011بإمكاهنما لعب دكر مهم ُب طريقة استقباؿ السكاف لبلجئُت. ُب ىذا آّاؿ ، يؤكد التقرير السنوم لعاـ 

شكل للمنظمة العا١تية للهجرة على أنو ًب التوصل إٔب نتيجتُت ىامتُت تثبتاف من جهة، أف كسائل اإلعبلـ تي 
ا١تصدر األساسي لؤلخبار (إحصائيات، توجهات، ٖتاليل، اْب) حوؿ البلجئُت ك ا١تهاجرين بالنسبة لسكاف البلد 
ا١تضيف من جهة. ك تضيف أف كسائل اإلعبلـ ٯتكنها أف توجو النقاش حوؿ ظاىرة ا٢تجرة ك اللجوء من خبلؿ 

غَت القانونية لؤلفراد داخل الببلد، ك ذلك بالعمل  القياـ بعملية توضيح اٞتوانب السلبية ٢تذه الظاىرة كالوضعية
2على التناكؿ ا١تفرط لؤلحداث السيئة ا١تتعلقة ّٔم

من جهة أخرل تؤكد الكثَت من الدراسات أنو ك بسبب . 
التجارب السيئة ا١تتعلقة بالظركؼ الدراماتيكية ك القاسية ١تغادرهتم لبلداهنم األصلية مرغمُت ك فارين من ىوؿ 

جحيمها، فإف الكثَت من البلجئُت يصبحوف أكثر حساسية ك تأثران بالصور ك التأكيبلت اليت تقدمها  اٟترب ك
كسائل اإلعبلـ ا١تختلفة عنهم ك عن ثقافاهتم ك قيمهم ا١تعنوية ك األخبلقية. إف ا١تعاٞتة اإلعبلمية لظاىرة اللجوء 

١تهجرين من ديارىم ك صور ٪تطية اختزالية للواقع غالبا ما تقدـ إشارات هتكمية حوؿ ا٢تويات الشخصية لؤلفراد ا
. ُب العآب اليـو الكثَت من الذكريات عن الصور الصعبة اليت مرت بالكثَت من األشخاص 3اٟتقيقي ١تعاناهتم اليومية

                                                           
1
 « I went to the market, mon petit panier sous mon bras. How do the continental, national and provincial media 

affect cultural identity processes in francophone Canada? », Aspects of intercultural Communication Conference, 

De la Garde, R. (1999), 6-7 Avril, Roskilde University, Copenhagen 
2
 Etat de la migration dans le monde 2011, bien communiquer sur la migration, Organisation internationale pour 

les migrations (2011), Genève, OIM, p. XVI 
3
 « Le rôle des médias dans l’adaptation des réfugiés dans leur pays d’accueil, Le cas des réfugiés bosniaques 

dans la Ville de Québec », Recherches qualitatives, Curovac Ridjanovic, A. (2007), Hors série, n° 4, pp. 69-91, 
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ن نزحوا الذين عانوا كيبلت اللجوء ك مرارتو. ُب ىذا آّاؿ، يتذكر الشعب األلبا٘ب األمواج ا٢تائلة من البلجئُت الذي
من كوسوفو ك الذين كصل عددىم ٨تو نصف مليوف شخص ك كاف على اإلعبلـ احمللي أف يتعامل ُب تلك 
الظركؼ الصعبة مع الظاىرة اٞتديدة. معظم الدراسات اليت أيجريت حوؿ التغطيات اإلعبلمية للصحافة األلبانية 

ُب التقارير اإلعبلمية اليت أينتجت حوؿ  ١توجة النزكح الكوسوُب على ببلدىم تؤكد على بركز عاملُت مهمُت
ا١توضوع ك اليت ٘تيزت بإبراز نوع من االمشئزاز من قدـك اٞتَتاف ا٢تاربُت من اٟترب ك لكنو كاف ٦تزكجا ُب نفس 
الوقت بالكثَت من النضج ُب التعامل مع الظاىرة مع مصاحبة ذلك بتسويق فكرة إهناء الصراع بالطرؽ السلمية 

ُب اٟترب. ىذا السلوؾ االتصإب ىو نابع ُب اٟتقيقة من رغبة اٟتكومة األلبانية اليت ٗتلت عن دكف االستمرار 
النظاـ الشيوعي ُب رسم ك بناء صورة مقبولة عن الببلد لدل الرأم العاـ العا١تي، القول العظمى ك اٟتكومات 

. 1عنصرم ك إ٪تا ألسباب إنسانية ْتتة الغربية ك تقدٙب نفسها كدكلة مسا١تة ال تتحرؾ ك ال تتدخل ُب أزمة بدافع
من ىذا ٯتكن القوؿ أف كسائل اإلعبلـ ُب ألبانيا اعتمدت ُب تناك٢تا لظاىرة الجئي كوسوفو مقاربة براغماتية 
تتقاطع مع السياسة ا٠تارجية لببلدىا ك ىو ما يؤكد مرة أخرل التوافق بُت ا٠تط االفتتاحي للكثَت من كسائل 

 لدكلية للدكلة. اإلعبلـ ك السياسة ا

مثاؿ آخر ىذه ا١ترة ك ٮتص جانبا آخر من البلجئُت ُب العآب ك خاصة ُب القارة اإلفريقية ا١تعركفة بنسب ىائلة 
من الرعايا ا١تتدفقُت على ٥تتلف الدكؿ ك يتعلق ىذه ا١ترة بأكلئك الفارين من اٟترب األىلية ُب مإب ك القاصدين 

قوؿ الدراسات أف التغطيات الصحفية ٢تذه الفئة من األفراد فيما يتعلق ْتاجياهتا اٞتارة النيجر. ُب ىذا آّاؿ ت
اٟتياتية اليومية ك ظركفها ا١تعيشية غائبة ٘تاما عن أجندة كسائل اإلعبلـ الدكلية إال القليل من التقارير ا١تناساباتية 

أك راديو فرنسا  (DW) ، صوت أ١تانيا  (BBC) اليت تبثها احملطات اإلذاعية األجنبية مثل ىيئة اإلذاعة الربيطانية
ك  (Mangaize)، مانغاز (Intikane)ك اليت تغطي مناطق البلجئُت ُب كل من ٥تيمات  أنتيكاف  (RFI) الدكٕب
. ك مهما 2ُب النيجر ك ذلك با٧تاز تقارير عامة ك سطحية عن الوضعية اإلنسانية للماليُت ىناؾ (Abala)أباال 

قيقة الظاىرة للعياف أف الكثَت من كسائل اإلعبلـ الدكلية سقطت ُب أيدم الرأٝتاؿ ك يكن من أمر فإف اٟت
أصبحت كسيلة للدفاع عن ا١تصاّب ا١تشًتكة بُت مالكيها ك رجاؿ السياسة ك بذلك فإف إنتاجها اإلعبلمي أصبح 

 م يعيشو حىت ال ينتفض.يصب ُب إتاه كاحد ك ىو إشغاؿ ا١تشاىدين ُب كل بقعة من العآب عن الواقع ا١تر الذ

                                                                                                                                                                                     
Actes du colloque Approches qualitatives et recherche interculturelle : Bien comprendre pour mieux intervenir, 

<http://www.recherche-qualitative.qc.ca/Revue.html>, p. 85, (20/03/2016) 
1
 La couverture des conflits en Macédoine par les médias albanais : une position équilibrée, Semini, L. (2001), 

<http://www.mediaonline.ba/fr/?ID=92>, p. 5, (20/03/2016) 
2
 Enhanced Information and Communications for Non-violence among Malian Refugees in Niger, Moutari, A. 

(2014), Search for Common Ground, Niamey, p. 19 
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 . التغطيات اإلعبلمية لظاىرة البلجئين السوريين في العالم2. 1

ٗتتلف التغطيات اإلعبلمية الدكلية ألزمة البلجئُت ُب سوريا ك ذلك باختبلؼ السياسات التحريرية ٢تذه ا٢تيئات 
بالضركرة على العبلقة القائمة بُت كسيلة من جهة ك أيضا لتباين ا١تواقف الدكلية من األزمة السورية ك اليت تنعكس 

إعبلمية ك سلطة سياسية معينة ك اليت تلقي بظبل٢تا بصفة تلقائية على األداء االتصإب للعملية الصحفية. ُب مثاؿ 
صارخ عن التعتيم اإلعبلمي الذم ٘تارسو الصحافة يأٌب مثاؿ اٟتالة الكندية ك اليت تفيد بأف حكومة أكتاكا، 

ك ىو   حىت هناية العاـ 1ألف الجئ سورم ٨50تو  2016بو ا١تسئولوف، ستستقبل إٔب غاية حسب ما كعد 
عدد ضخم يربز اال٩تراط الكبَت لكندا ُب مساعدة السوريُت ك استقبا٢تم. ك لكن اٟتقيقة اليت ٓب تقلها كسائل 

تصريح بو ىذا من ألف الجئ سورم أم نصف العدد الذم ًب ال 26اإلعبلـ أف ىذا البلد ٓب يستقبل سول 
با١تائة من  0.03ألف الجئ اليت كعدت كندا باستقبا٢تا ال ٘تثل سول نسبة  50جهة. من جهة أخرل أف رقم 

با١تائة من نسبة إٚتإب  0.3مليوف نسمة ك تشكل كذلك نسبة  35نسبة ا١تواطنُت الكنديُت ا١تقدرة ْتوإب 
مليوف شخص ك الذين توجد النسبة الغالبة ك الساحقة  4ىز البلجئُت السوريُت ُب العآب ا١تقدر عددىم ٔتا ينا

. ٔتعٌت آخر أف ا٢تم السورم ال 2با١تائة) ُب الدكؿ الشقيقة آّاكرة مثل لبناف، األردف، العراؽ ك تركيا 95منهم (
إٔب  يتحملو إال العرب األكثر فقرا ُب الشرؽ األكسط. ىذا عن كضعية البلجئُت السوريُت ُب كندا. ك بالعودة

أكركبا ك بالضبط إٔب مقدكنيا فيمكن اإلشارة إٔب اٟتادثتُت اللتُت شغلتا الرأم العاـ ُب ىذا البلد ك يتعلق األمر 
بالصور اليت بثتها كسائل اإلعبلـ حوؿ رجاؿ الشرطة ك ىم يضربوف البلجئُت بالعصي ك األخرل ا١تتعلقة بإلقاء 

. إف تغطية ىذين اٟتادثتُت، كمثاؿ، أظهرت ٤تاكلة كسائل 3يفيجيلياالقنابل ا١تسيلة على ٚتوع البلجئُت ٔتدينة ج
اإلعبلـ اٟتكومية التقليل ٦تا حدث ك العمل على القوؿ أف ىؤالء ا١تهاجرين ىم أسباب ا١تشاكل االقتصادية  

قة كالبطالة، ك األمنية كالعنف، ُب الدكؿ األكركبية ا١تتطورة ك لذا ٬تب طردىم اعتمادا على خلق ىذه العبل
السببية. ك ا٠تبلصة أف كسائل اإلعبلـ ُب مقدكنيا استخدمت التضليل ٠تلق صور ٪تطية ك عدائية عن البلجئُت 
السوريُت ك زرعها ُب أكساط ا١تواطنُت. أما بالنسبة لكركاتيا ك صربيا فإف البلجئُت السوريُت استخدموا كأداة 

ن خبلؿ تركيز كسائل اإلعبلـ ُب البلدين على كوف كل ضغط ك كسيلة حرب بُت اٞتارتُت ُب صراعهما التقليدم م
طرؼ ٭تاكؿ أف يستعمل ا١تلف السورم كورقة مساكمة ُب كجو العدك التقليدم. كباالنتقاؿ إٔب الصحافة ا١تكتوبة 

                                                           
1
 <http://www.cic.gc.ca/francais/refugies/bienvenue/> (20/03/2016)  

2
 En danger et non dangereux, Montréal Amnistié Internationale, (2016), < 

http://www.amnistie.ca/site/refugies/pdf/livretMontageVert_3.pdf>, p. 3, (20/03/2016)  
3
 <http://www.courrierdesbalkans.fr/articles/medias-et-refugies-une-histoire-balkanique.html> (20/03/2016) 
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ُب جامعة أبو أكادٯتي ُب فنلندا  2015ُب فرنسا ك حسب الدراسة اليت قامت ّٔا الباحثة لويزا دىلباكا عاـ 
غطيات اإلعبلمية ٞتريدٌب لو فيغارك ك ليبَتاسيوف الفرنسيتُت لظاىرة تدفق البلجئُت السوريُت على فرنسا ك حوؿ الت

اليت خلصت فيها إٔب أف اليومية األكٔب (لوفيغارك) كانت عبارة عن كسلة إعبلمية ُب خدمة أفكار الساسة 
حزب اٞتبهة الوطنية ا١تتطرؼ مارين لوباف. ك اليمينيُت ك على رأسهم الرئيس األسبق  نيكوال ساركوزم ك رئيسة 

. ك ُب األخَت ك مهما يكن من أمر فإف األكيد 1يكفي األمر أف اٞتريدة كلما تتكلم عن ا١توضوع تصفو باألزمة
أف ا١تعاٞتة الدكلية ُب ٥تتلف كسائل اإلعبلـ ألزمة البلجئُت السوريُت غلب عليها ك ُب معظم األحياف خطاب 

باستخداـ التفاصيل ك اٞتزئيات الدقيقة ُب صياغة قيم ك أفكار ٗتدـ مصاّب الفاعلُت السياسيُت  براغماٌب يتميز
الذم تربطهم عبلقات مصلحية أك إيديولوجية مع كسائل اإلعبلـ ا١تتنوعة كما ىو اٟتاؿ بالنسبة ليومية لوفيغارك 

 الفرنسية ا١تعركفة بتوجهاهتا اليمينية ا١تتطرفة.

 يون و التلفزيونات الفرنسية. البلجئون السور 2

إذا كاف موضوع الدراسة يتعلق بتحليل التناكؿ الفرنسي ُب التلفزيونات احمللية ألزمة البلجئُت السوريُت فإنو ما 
اٞتدير الوقوؼ عند ىذين ا١تتغَتين من أجل فهم معنا٫تا ك القصد منهما ُب صلب ىذه العملية ك يصبو ىذا 

فاىيمي للبحث ك ٘تكُت القارئ من تصور النتائج ا١ترتقبة ك كضعها ُب ٣تا٢تا ا١تناسب اإلجراء إٔب ٖتديد اإلطار ا١ت
 ٢تا. ىذا ىو ٤تور النقطتُت التاليتُت.

 . البلجئون السوريون1. 2

إف ا١تعٌت ا١تقصود من استعماؿ مصطلح البلجئُت ينصب ٖتديدا ك حصريا حوؿ األشخاص حاملي اٞتنسية 
السورية الفارين من اٟترب ك العنف إٔب مناطق آمنة بغرض اٟتفاظ على أبسط اٟتقوؽ اإلنسانية ك ىو اٟتق ُب 

قاصدين أكركبا ّٔدؼ ٖتسُت الظركؼ اٟتياة. إذف األمر ال يتعلق با١تهاجرين السوريُت أك من جنسيات أخرل ال
ا١تعيشية، االقتصادية أك العلمية أك غَتىا. ٔتعٌت أف األمر يتعلق بأكلئك الذين يريدكف النفاذ بأركاحهم ك العودة 

إف عسكرة النزاع عن حُت استتباب األمن إٔب ببلدىم ك ليس الباحثُت عن الرفاىية ك االستقرار ُب الغرب. 
وؿ الببلد إٔب حلبة مصارعة بُت القول الدكلية أدل ُب هناية األمر إٔب إٟتاؽ الدمار الكامل السلطة ُب سوريا ك ٖت

ٔتختلف مناطق الببلد ك ىو ما خلف ا٠تسائر الفادحة ُب األركاح ك ا١تمتلكات ك ىو ما دفع با١تدنيُت العزؿ 

                                                           
1
 Le discours de crise : la représentation des réfugiés dans Le Figaro et Libération, Dahlbacka, L. (2015), 

Turku, Åbo Akademi University, <http://www.doria.fi/handle/10024/119922> (20/03/2016) 
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أٌب ُب مقدمة الػميهجَّرين من ديارىم الذين كانوا كقود ىذه اٟترب األىلية إٔب الفرار بأركاحهم من أتوهنا. ك ي
. إف ٞتوء 1سكاف ا١تناطق اٟتدكدية لسوريا ك الذين فركا إٔب الدكؿ آّاكرة (تركيا، األردف، لبناف، قربص، اْب)

ا١تبليُت من ا١تواطنُت السوريُت خارج ببلدىم يشكل كارثة إنسانية ضخمة ذات تداعيات سلبية ٚتة على آّتمع 
 ٯتكن ١تس أىم مبل٤تها ُب األضرار التالية:السورم ك اليت 

  التغذية ك الًتبية، حيث أف األطفاؿ يبقوف ُب حاجة ملحة إٔب تغذية جيدة (األكل، ا١تاء الصاّب
للشرب، اْب) من أجل اٟتفاظ على ٪تو طبيعي ك متوازف. كما أهنم من جانب آخر ُب حاجة إٔب 

ك الطمأنينة ك اليت ٕتنبهم اال٨تراؼ ك توفر ٢تم ا٢تدكء من استقرار عائلي ُب منازؿ يشعركف فيها بالراحة 
أجل ٦تارسة طفولتهم بشكل طبيعي. إف ىذين العاملُت ضركرياف من أجل أف ييقبل األطفاؿ على 
الذىاب إٔب ا١تدارس قصد التعلم. إف عدـ توافر ىذه الظركؼ لؤلطفاؿ السوريُت يعقد من أزمة 

 ياء ك ا١تنظمات ا١تكلفة برعايتهم،البلجئُت ك يزيد العبء على األكل
  الصحة، تعترب من العوامل األساسية اليت يعا٘ب منها البلجئوف السوريوف ذلك أف الظركؼ احمليطة

، ك ا١تبيت تؤثر بشكل قوم  بالتهجَت من غياب النظافة اٞتيدة ُب ا١تأكل، ا١تشرب، قلة ك سوء النـو
ظهور أمراض ك أكبئة ىم ُب اٟتقيقة ُب غٌت عنها ك  على اٞتانب الصحي لؤلفراد ا١تهجَّرين من خبلؿ

 لذلك يصعب على ا١تنظمات اإلنسانية اليت تشرؼ على عمليات اإلغاثة تغطية ىذا اٞتانب،
  إف القلق الناتج عن العيش داخل أجواء العنف، اٟترب، اإلحباط، االهنيار العصيب ك غَتىا من

ض ٢تا البلجئوف السوريوف جراء التأثر باٟترب الدائرة ُب األمراض النفسية تشكل أىم األعراض اليت يتعر 
ببلدىم ك لذلك يصبح ىؤالء األفراد ُب أمس اٟتاجة إٔب الرعاية النفسية ك العاطفية اليت ٗتفف عليهم 
عبء معاناهتم ك تقدـ ٢تم الدعم ا١تعنوم الذم يؤىلهم لبلستمرار ُب اٟتياة ك االنطبلؽ من جديد ُب 

 بلد اللجوء.
 . التلفزيونات الفرنسية 2. 2

إف اٟتديث عن التلفزيونات الفرنسية ك كيف تقـو بصناعة األخبار ك كيف تقدمها للمشاىد الفرنسي يتطلب 
القياـ ّٔم عاملُت أساسُت ك ٫تا مكانة التلفزيوف ُب آّتمع احمللي كمؤسسة إعبلمية، ترفيهية ك تثقيفية ك نشرة 

كف ا١تعلومات كموعد يومي متميز ُب األجندة الشخصية للفرنسيُت. ُب اإلعبلـ األخبار اليت يستقي منها ا١تشاىد

                                                           
1
 La crise syrienne et ses répercussions : les réfugiés à l’intérieur et à l’extérieur, Kawakibi, S. (2013), San 

Domenico di Fiesole, European University Institute, Robert Schuman Centre for Advanced Studies, Migration 

Policy Centre, p. 4 
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الفرنسي اليـو ك خاصة ا١تؤسسات التلفزيونية العمومية ك ا٠تاصة، آّانية أك ا١تدفوعة، يقـو الصحفيوف بعملية 
ض من خبلؿ مسارين، يتمثل اختيار ك بناء ١تا قاموا باختياره من أخبار ك مواد بناء على مبدأ اإلثارة ك االستعرا

األكؿ ُب إخراج ك ٘تثيل اٟتدث بالصور ك من ٙتة تأٌب عملية تضخيم األ٫تية، ا٠تطورة ك ا١تيزة الدرامية ا١تأساكية 
لو. بعدىا تأٌب ك ُب مرحلة موالية عملية اختيار األلفاظ اليت تقـو باحتواء ك التهاـ الصور ّٔدؼ إعادة تشكيل 

الت جديدة ٗتدـ ا٠ترب ك تضمن تأثَته على ا١تتلقي. إف العمل اإلعبلمي سواء كاف ُب معانيها ك إعطائها دال
اٟتصص، التحقيقات، النشرات اإلخبارية أك غَتىا يعتمد على عملية إعادة اإلنتاج اللغوية ك البصرية اليت تعطيها 

اءه إمكانية أف يصبح مرئيا ك تعليبا يصبح بعده قاببل لبلستهبلؾ من قبل ا١تشاىد. إف تسمية شيء معُت ىي إعط
 Le)خلقو ك إعطائو كجود. ذلك أف ىذه الكلمات تقـو بعمل أشاء، ٓتلق ا٠تياؿ الذم يبهر ك يعجب اٞتمهور 

Fantasme)  أك ا٠توؼ ك ٦تكن أيضا الفوبيا(La phobie). 1أك ببساطة القياـ بعملية تأكيل خاطئ للحقيقة .
عندما يتعلق األمر بصناعة النشرة اإلخبارية ١تا ٢تا من قيمة اجتماعية ُب  ىذه العملية ٖتتد ك تزداد شراسة أكثر

رغم التطور الذم شهده ا١تشهد اإلعبلمي   آّتمع الفرنسي ْتيث تشكل حجر الزاكية للعملية االتصالية اليومية.
أك انتشار   (TNT)الفرنسي من ظهور القنوات الرقمية آّانية ا١تندرجة ٖتت شبكة التلفزيوف الرقمي األرضي

القنوات اإلخبارية ا١توضوعاتية اليت تغطي كل األحداث على مدار الساعة ك بشكل مستمر إال أف نشرة أخبار 
الذم ٕتتمع حولو العائلة ك مركز الرب٣تة  (La grand-messe du 20 heures)الثامنة مازالت "القيدَّاس األكرب" 

ك فرانس دك) على ىذا ا١توعد ا٢تاـ. الدراسات توضح أف ثبلثة  1ٌب أؼ التلفزيونية ْتيث تتنافس أكرب قناتُت ( 
أرباع ا١تشاىدين يتابعوف النشرات اإلخبارية ك أف أغلبية الفرنسيُت يستقوف اخرباىم منو بغض النظر عن إشكاؿ 

2ا١توضوعية ك ا١تصداقية
دـ الذم ٗتاطب ا١تشاىدين مباشرة ك ٕتمعهم حوؿ نظرة ا١تق اليت رة األخبارمن نش 

إليو. إف نشرة ٮتاطبهم ك الذم يتبادلوف معو اٟتوار افًتاضيا ك ىو بذلك ٬تند اٞتماىَت من حولو لبلستماع 
األخبار ُب التلفزيوف الفرنسي أصبحت تزاحم ا١تؤسسات السياسية ١تمارسة السياسة ذلك أهنا أصبحت استعراضا 

ه يأٌب ليقدـ برنا٣تو السياسي ُب نشرة أخبار الثامنة عوض ك مقدـ األخبار صار ٧تما ك الوزير األكؿ ا١تنتخب لتو 
3نواب الشعب

 ،حسب جوف لويس ميسيكا ،ىناؾ توجو (La post-télévision) مابعد التلفزيوف أخبارُب نشرة  .
-L’information)أخبار الًتفيو أك ا١تنوعات  ك يتعلق أكال اإلخبارمالسمعي البصرم  اإلنتاجإٔب نوعُت من 

divertissement)  ك يقصد ّٔا تلك الفضاءات التلفزيونية اليت ٬تد رجل السياسة نفسو فيها مرغما على ا١تشاركة

                                                           
1
 Sur la télévision, suivi de l’emprise du journalisme, Bourdieu, P. (1996), Paris, Raisons d’agir Editions, p. 19 

2
 Télévision et démocratie, Esquenazi, J-P. (1999), Paris, PUF, p. 293 

3
 La fin de la télévision, Missika, J-L. (2006), Paris, Seuil, La République des idées, p. 77 
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ك ُب ىذه اٟتالة يصبح  (People) ُب غياب فضاء آخر لتسويق أفكاره ك ىي تلك اليت تسمى حصص ا١تشاىَت
إلخبارم ك ُب نفس ا١ترتبة، أما النوع الثا٘ب فيتعلق باألخبار على التلفزيوف أف يقـو بدكر ترفيهي بقدر الدكر ا

االنفعالية ك العاطفية حيث يصبح آّاؿ مفتوحا أماـ مقاربات أخرل كاٟتميمية، القرب، الشخصنة، االندماج، 
اْب حيث يكوف ا٢تدؼ منها ىو جعل ا١تشاىد يتقمص دكر الشخص الذم يشاىده أمامو ك ينفعل معو. ُب 

ينتقل التلفزيوف الفرنسي ك ٓتاصة نشرات األخبار فيو من مهمة اإلخبار ك التثقيف ك الًتفيو إٔب مهمة احملصلة 
إغراؽ ا١تشاىد ُب الصور اليت ٖترؼ اٟتقائق ك تزكر الوقائع اليت ٕتعل منها فاعبل سلبيا يستقبل فقط دكف أف 

 يفهم، يناقش أك ينتقد.

 . نوع الدراسة و منهجها3

الدراسة ُب ٣تاؿ الدراسات الوصفية ك ىي األْتاث اليت هتتم بدراسة اٟتقائق اٟتالية ا١ترتبطة  ٯتكن إدراج ىذه
بالظاىرة االتصالية ٤تل الدراسة ك ذلك ّٔدؼ ٖتديد ا١تميزات األساسية اليت تطبع التغطية التلفزيونية للحدث ك 

ك بالتإب اعتناؽ الطرح الذم تقدمو ك ذلك من اجل اٟتصوؿ على قبوؿ اٞتمهور لوجهة نظر ا١تؤسسة اإلعبلمية 
 جعلو رأيا شخصيا تتبناه ك تدافع عنو داخل آّتمع الذم تعيش فيو.

 . المنهج المستعمل في الدراسة1. 3

ًب استخداـ منهج ا١تسح ُب ىذه الدراسة على أساس أنو يهتم بتفسَت ك ٖتليل الظواىر االتصالية ك ذلك لكونو 
اد، العبلقات اليت ٘تيزىا ك ٖتدد جوىرىا. إف ا٢تدؼ الرئيسي ٢تذا االختيار ىو يقـو بضبط ا٠تصائص، األبع

الوصوؿ إٔب القياـ بوصف علمي شامل للظاىرة ا١تدركسة ك با٠تصوص لكونو يتعدل فكرة دراسة الظاىرة ك 
الوصوؿ إٔب  ٖتديد أسبأّا ك علة حدكثها إٔب االىتماـ بتحليل البيانات ا١تتعلقة ّٔا، قياسها ك شرحها بغية

 .1توصيف حقيقي ٯتيكن من ضبط نتائجها

 . مجتمع و عينة الدراسة2. 3

ّٔدؼ ا٧تاز دراسة متكاملة ك صائبة ًب اختيار العمل بالعينة القصدية لعدد من ا١تواضيع ا١تتعلقة ّٔجرة البلجئُت 
السوريُت إٔب أكركبا ك اليت ًب بثها ُب النشرات اإلخبارية الرئيسية عرب القنوات التلفزيونية الفرنسية ١تدة شهر من 

يار لكوف العينة القصدية تستخدـ ُب الدراسات اليت تشتغل على ). ك يعود سبب ىذا االخت2016الزمن (يناير 
                                                           
1
 Initiation pratique à la méthodologie des sciences humaines, Maurice A. (2009), Anjou, Editions CEC, p. 58 

http://www.decitre.fr/auteur/854569/Maurice+Angers
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الظواىر االتصالية ك ذلك حسب ا١تعايَت اليت يعتمدىا الدارس لكوهنا تتبلءـ مع طبيعة دراسات علـو اإلعبلـ ك 
يأٌب االتصاؿ ك ٖتقق ا٢تدؼ ا١تراد الوصوؿ إليو من خبلؿ العملية البحثية. إف االعتماد على العينة القصدية 

استجابة لسببُت أك٢تما أهنا تقدـ نتائج ملموسة ك صادقة عن الظاىرة ا١تدركسة ك ثانيا لكوهنا تغٍت عن العناء 
الذم ٯتكن أف يسببو االختيار اٟتصرم ك الشامل لكل النشرات اإلخبارية ١تدة زمنية طويلة ذلك أف اختيار 

ة ١تعظم الربامج اإلخبارية بشكل متكامل. ىذا ك ًب النشرات الرئيسية قائم على أساس كوهنا ذات صفة ٘تثيلي
اليت تبث عرب القنوات التلفزيونية  (Les journaux télévisés) تكوين ٣تتمع الدراسة من النشرات اإلخبارية

 الفرنسية الوطنية. ك اليت ًب ٖتديدىا حسب العوامل التالية:

 ٤تطة  30التلفزيوف األرضي الرقمي حوإب  يبلغ عدد القنوات الفرنسية آّانية اليت تبث عرب شبكة
ك التلفزيونات   (Les chaînes généralistes) تلفزيونية غَت أف ىذا العدد يتضمن القنوات اٞتامعة

ك عليو فليس لكل القنوات نشرات إخبارية. ىناؾ أيضا  (Les chaînes thématiques) ا١تتخصصة
عامل آخر يتمثل ُب كوف القنوات ا١تشكلة ٢تذا الباقة تتشكل من فئتُت من احملطات، األكٔب، ك تسمى 

ك اليت يعرفها الفرنسيوف منذ سنوات طويلة ك   (les chaînes historiques) القنوات التلفزيونية التارٮتية
را٣تها عرب النظاـ ا٢ترتزم ك ٖتولت فيما بعد نتيجة استخداـ الرقمنة إٔب البث الرقمي ك اليت كانت تبث ب

ىي اليت ٘تثل عينة الدراسة ألهنا األكثر مشاىدة من قبل الفرنسيُت ك تسجل دائما أرقاما جيدة ُب نسب 
ليت تبث نشرات إضافة إٔب كوهنا القنوات األساسية ا 1ا١تتابعة اليت تؤكدىا مؤسسات دراسات اٞتمهور

 إخبارية كفق ا١تعايَت ا١تتعارؼ عليها ُب الصناعة اإلعبلمية ا١تعاصرة،

  أف بقية القنوات األخرل فهي تلفزيونات رقمية حديثة أم أهنا أينشأت ك بدأت البث تدر٬تيا بعد اعتماد
ك بكوهنا ك تتميز بكوهنا قنوات متخصصة ال تبث نشرات إخبارية،  2005البث الرقمي ُب فرنسا عاـ 

تابعة بشكل مباشر أك بشكل ضمٍت للقنوات الكربل الرئيسية األخرل ك بالتإب فهي تتبٌت نفس 
السياسة التحريرية للقناة األـ ك دراسة ا٠تط االفتتاحي ٢تذه األخَتة يعترب كافيا لفهم إسًتاتيجية آّموعة 

 اإلعبلمية ككل ك إعادة العمل يعترب تكرارا غَت ٣تدم.

 طار الزمني للدراسة. اإل3. 3

                                                           
1
<http://www.mediametrie.fr/television/> 
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تتمثل عينة الدراسة ُب ا١تواد التلفزيونية اليت ًب بثها ُب القنوات الوطنية الفرنسية ُب الفًتة ا١تمتدة ما بُت الفاتح ك 
اٟتادم ك الثبلثُت من شهر جانفي (يناير) عاـ ألفُت ك ستة عشرة للميبلد. ك قد ًب اختيار ىذا التاريخ على 

بعد دخوؿ األزمة ُب سوريا عامها السادس من جهة، ك تطور أزمة البلجئُت السوريُت من  أساس انو يأٌب مباشرة
 جهة أخرل لتأخذ أبعاد دكلية متعددة منها با٠تصوص تلك ا١ترتبطة باٞتانب الديومغراُب، األمٍت ك اإلنسا٘ب.

 . تحديد حجم مجتمع و عينة الدراسة 4. 3

، 1رات اإلخبارية الرئيسية للقنوات التلفزيونية األربع كىي ٌب أؼ عددا من النش 124تتمثل عينة الدراسة ُب 
جريدة ٝتعية بصرية لكل قناة على اعتبار أف شهر جانفي (يناير)  31ا١تختارة بواقع  6فرانس دك، أرٌب ك أـ 

ك اليت تبث يـو ك اٞترائد التلفزيونية تيبث بشكل يومي ك قد ًب اختيار النشرات الرئيسية للقنوات  31٭تتوم على 
دقيقة لكل  35ك اليت تستغرؽ   ك "فرانس دك"  (TF1)على الساعة الثامنة مساءن بالنسبة لقناٌب "ٌب أؼ أف" 

اليت تدـك  (M6)، على الساعة السابعة كٜتسة ك أربعُت دقيقة بالنسبة لقناة "أـ سيس" (France 2)كاحدة منهما 
. اٞتدير دقيقة 25ك اليت تستمر (Arte) ربع ساعة ك الساعة السابعة ك النصف مساءن بالنسبة لقناة "آرٌب"ك 

بالذكر أف ٢تذه القنوات نشرات إخبارية عند الزكاؿ ك لكن االختيار توقف عند النشرات ا١تسائية لكوهنا ٘تثل 
ك النقاش حوؿ قضايا آّتمع اليومية ك أيضا لكوهنا ٖتضى بنسبة بالنسبة للمجتمع الفرنسي موعدا يوميا لبللتقاء 

 مشاىدة عالية بالنسبة لليت تتم إذاعتها عند منتصف النهار.

 . أدوات جمع البيانات5. 3

ّٔدؼ الوصوؿ إٔب نتائج ا٬تابية تتسم بالدقة، ًب اختيار أداتُت للقياـ بعملية اختبار عناصر العينة ك ٫تا العاملُت 
يتبلءماف مع طبيعة العينة ٤تل الدراسة ذلك أف االنتاجات التلفزيونية  تتطلب ا١تشاىدة بطبيعتها األكٔب ك الذين 

ا١تبلحظة العلمية من أجل القياـ بتفكيك عناصرىا ا١ترئية، ا١تسموعة ك ا١تقركءة. من جهة أخرل تعترب أداة ٖتليل 
كلية ا١تكونة للخطاب اإلعبلمي الفرنسي للقنوات ا١تضموف كسيلة جيدة لتمحيص احملتويات ا١توضوعية ك الش

 التلفزيونية ا١تختارة ك ىذا اآلف تفسَت لذلك.

 المبلحظة المباشللرة. 1. 5. 3
جوانب الظاىرة من دراسة أىم لباحث ا ذلك أهنا ٘تكن من أدكات البحث العلمي،أداة ىامة ا١تبلحظة تيشكل 

إف استعماؿ أداة ا١تبلحظة ُب ٣تاؿ األْتاث التحليلية   اىتماـ.بشكل جيد ك ٘تحيصها بكل عناية ك ا١تدركسة 
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 ا١تتعلقة علومات٘تيكن من تسجيل ا١ت كخطوة أكٔب ١تعرفة كيفية تناكؿ القنوات التلفزيونية للظاىرة ٤تل الدراسة
ة البلجئُت ظاىر من أخبار كمعلومات حوؿ  النشرات التلفزيونية احملددة ُب عينة البحث كما تنقلو ةساوضوع الدر ٔت

 ، ك لذلكستطبلعيةاالدراسة لل قبلي، كىو خطوة ضركرية-القياـ بتحليل مبدئيك عليو فإف ، السوريُت ُب فرنسا
تفيد ُب بناء الفئات كٖتديد كحدات  ك ذلك لكوهنا قبل البدء ُب الدراسات التحليلية االستداللية٬تب اعتمادىا 

 .اليت سيتم استعما٢تا الحقا ُب العملية التحليلية ا٠تاصة بالدراسة العد كالقياس

 . أداة تحليل المضمون2. 5. 3

ٯتكن تعريف ٖتليل ا١تضموف ُب الدراسات اليت تندرج ُب ٣تاؿ علـو اإلعبلـ ك االتصاؿ بأنو الوسيلة البحثية اليت 
مية ك دراستها بشكل كمي من خبلؿ تقسيم تستخدـ ُب كصف احملتول الظاىر ك ا١تضموف الصريح للمادة اإلعبل

دد إتاه الدراسة ك نتائج التحليل. ك ّٔذا ٯتكن التأكيد على أف لتحليل  ا١تضموف احملتول إٔب فئات كاضحة ٖتي
. موضوع معُت تعاِب اليت ك للتلفزيوف ئلذاعةل ،لمجبلتل ،لجرائدلا١تواد الصحفية  دراسة استخدامات كاسعة ُب

احملادثات كالصور ، الرسائلبشىت أشكا٢تا عبلكة على تحليل ا٠تطابات كن أف هتتم ىذه األداة بإضافة إٔب ذلك ٯت
زيادة على ذلك  كذلك بتمحيصها كإبداء الرأم فيها بغرض الوصوؿ إٔب ا١تقصود اٟتقيقي ألصحاب األقواؿ.

ية عملية االتصاللالظاىر ل ا١توضوعي النسقي ا١تعنومبالوصف  ا يهتمْتثي اأسلوبٯتكن اعتبار ٖتليل ا١تضموف 
إٔب استدالالت كاستنتاجات صحيحة ُب حالة إعادة البحث من أجل الوصوؿ  كصفان موضوعيان منهجيان ككميان 

كالتحليل، كيعتمد ٖتليل ا١تضموف على الوصف الكمي (القياسات، البحث ُب الكلمات كاٞتمل كاألفكار اليت 
أما الوصف من جانب آخر.  كعلى الوصف الكيفي ١تعا٘ب الكلمات كاألفكار من جانب، تًتدد أكثر من غَتىا)

لعملية لالكيفي أك االستدالٕب فهو يتجاكز كصف الظاىرة كالكشف عن ا١تعا٘ب الكامنة كاألبعاد ا١تختلفة 
كحدات  عن طريق ٖتويل ٤تتول ا١تادة اإلعبلمية إٔب يتم ٖتليل ا١تضموف ىذا كٯتكن التأكيد على أف .يةاالتصال

 .1قابلة للعد كالقياس، كىذه ا١ترحلة ٘تثل السمات األساسية للتحليل الكمي

 

 

                                                           
1
 « Council Statement: Migration, Public Opinion and Politics », Migration, Public Opinion and Politics: The 

Transatlantic Council on Migration, Papademetriou, D.G., Heuser, A. (2009), Bertelsmann Stiftung, Migration 

Policy Institute, Gütersloh, pp. 19–26, p. 23 
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 . تحليل المعالجة اإلخبارية لظاىرة البلجئين4

هتتم ىذه النقطة ٔتعاٞتة ا١تواد اإلخبارية ا١تقدمة ُب النشرات اإلخبارية الرئيسية للقنوات الفرنسية اٞتامعة من حيث 
ا١تعتمدة ُب التناكؿ ١تختلف ا١تواضيع ُب ٣تمل ا١تواد اليت ًب حصرىا ُب إطار عينة الدراسة ك ُب القوالب الصحفية 

 ):1ىذا اإلطار ٯتكن تسجيل ما يلي (أنظر شكل 

 (M 6)  6أـ. (Arte) آرٌب          (France 2)   2فرانس (TF1) 1ٌب. أؼ. القنوات التلفزيونية

 10 24 18 14 عدد المواضيع

عدد ا١تواضيع اليت خصصتها القنوات التلفزيونية الفرنسية لظاىرة البلجئُت السوريُت ُب نشراهتا الرئيسية  )1شكل (
 2016خبلؿ شهر يناير 

  .1بالنسبة للقناة الفرنسية األكٔب ك اليت ٖتتل ا١ترتبة األكٔب أكربيا ٌب. أؼ (TF1)ٯتكن تسجيل  نوإ، ف
موضوعا للمسألة  14اىتماـ متوسط بظاىرة البلجئُت السوريُت ُب فرنسا على اعتبار أهنا خصصت 

ك ىو ما يعٍت معدؿ تناكؿ يقدر ٔترة كاحدة كل يومُت. من جانب آخر ٭تتل  2016خبلؿ شهر يناير 
ا١ترتبة األكٔب ُب ) 2موضوع اإلرىاب ك العنف ك ما يتبعهما من مواضيع الفئة األكٔب (أنظر شكل 

القضايا ا١تتناكلة من قبل القناة التلفزيونية ك ذلك بًتكيزىا على الربط بُت طبيعة ا١تهاجرين ك صفة اٟترب. 
 أما بالنسبة لبقية ا١تواضيع، فقد جاء تناك٢تا شبو متساكم،

  من جهتها القناة الفرنسية الثانية، ذات ا١تلكية اٟتكومية، فرانس دك(France 2)  ظاىرة البلجئُت  لتتناك
السوريُت ُب فرنسا ٔتستول يفوت نسبة القناة األكٔب ْتوإب الثلث ك احتلت فيها مسألة اإلرىاب ك 
العنف ا١ترتبة األكٔب كذلك ك بنسبة أكرب من سابقتها تفوؽ ثلث ا١تواضيع ا١تسخرة ١توضوع البلجئُت  

قل شيئا ما، ٔتسأليت السكن ك اإليواء من كلية. ما يبلحظ على ىذه القناة أهنا اىتمت كذلك، كبنسبة أ
جهة ك البطالة ك الشغل من جهة أخرل مع شبو إ٫تاؿ لنقطة ا١تساعدات اإلنسانية ك التضامن اللذاف ٓب 

 با١تائة من اىتماـ القناة، 4٭تصبل إال على نسبة 
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  تعترب قناة آرٌب(Arte) بلجئُت السوريُت ُب فرنسا قنوات التلفزيونية الفرنسية اىتماما بظاىرة الال من أكثر
أم تقريبا ٔتعاٞتة شبو يومية للحدث. من  2016موضوعا خبلؿ شهر يناير  24ك ذلك ٔتجموع 

جانب آخر، اختلفت ىذه القناة عن القناتُت السابقتُت من ناحية االىتماـ حيث ركزت تغطياهتا على 
ك التضامن الدكٕب اليت أعطتها ما موضوع ٥تالف ١تا سبق ك يتعلق األمر بنقطة ا١تساعدات اإلنسانية 

أيضا ىو قلة اىتمامها  (Arte)يقارب ثلث تغطياهتا اإلخبارية. ما يسجل عند مبلحظة ما قدمتو آرٌب 
ٔتوضوعي البطالة ك السكن ك الًتكيز، ك لو بشكل مقتضب ك ُب مرحلة ثانية، على موضوع العنف ك 

 اإلرىاب ك ذلك ُب بعده الدكٕب،

 6لق بقناة أـ. أخَتا ك فيما يتع (M6) فإف ما ٯتكن مبلحظتو من تغطيتها اإلخبارية لظاىرة البلجئُت ،
حيث الًتكيز  من (France 2)ك فرانس دك  (TF1) 1السوريُت أهنا تصب ُب نفس إتاه قناٌب ٌب. أؼ. 

رية ك اليت على موضوع اإلرىاب ك العنف الذم ٭تتل ا١ترتبة األكٔب ُب ا١تواضيع ا١تقدمة ُب نشراهتا االخبا
با١تائة) ىذا مع ٗتصيص نسب متقاربة ١توضوعي السكن ك  24تقارب ثلث ا١تادة ا١تخصصة للظاىرة (

با١تائة من إٚتإب  10الشغل ك اىتماـ قليل بنقطة ا١تساعدات اإلنسانية ك التضامن اليت ال تتعدل 
 مواضيع التغطية اإلخبارية للظاىرة.

 (M 6)  6أم. (Arte) آرتي   (France 2)  2فرانس (TF1) 1تي. أف. القنوات التلفزيونية

 24 % 18 % 30 % 26 % اإلرىاب 

 15 % 07 % 19 % 17 % البطالة 

 18 % 08 % 17 % 14 % السكن

 10 % 24 % 04 %   11 % المساعدة

   67 % 57 %    70 % 68 % مجموع نسبة الكلمات 

   33 %    43 %    30 %    32 %  التراكيب اللغوية المحايدة

 ىرة البلجئُت السوريُت) نسب تكرار ا١تصطلحات ُب ا١تادة اإلخبارية ا١تقدمة من قبل القنوات التلفزيونية الفرنسية ُب نشراهتا الرئيسية ُب إطار تناك٢تا لظا2شكل (
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 . تحليل المعالجة الخطابية لظاىرة البلجئين5

يرتكز عليها ا٠تطاب اإلعبلمي للقنوات التلفزيونية الفرنسية فيما ُب مسعى لتحديد ا١تيكانيزمات ك اآلليات اليت 
يتعلق بتغطيتها لظاىرة البلجئُت السوريُت كاف ٬تب كضع شبكة عمل ٘تيكن من رسم أىم ا١ترتكزات اللفظية اليت 

تداكال ُب يعتمد عليها ىذا ا٠تطاب ك ُب ىذا آّاؿ يأٌب التقسيم الذم ًب ا٧تازه اعتمادا على أكثر ا١تفردات 
ا١تنتجات اإلخبارية اليت قدمتها النشرات الرئيسية للقنوات التلفزيونية ٤تل الدراسة. إف توزيع ا١تفردات حسب 
الفئات يستمد شرعيتو من كوف ىذه ا١تفردات ًب النطق ّٔا ىنا ك ىناؾ ك ٢تذا ًب ٕتميعها حسب القواسم ا١تشًتكة 

كل النسق العاـ الذم ًب تناك٢تا من خبللو ك ا٢تدؼ النهائي الذم اليت ٕتمعها ضمن الفئات احملددة ك اليت تش
ترمي إليو ك أيطلق عليو اسم الكلمات ا١تفتاحية لكوهنا تشكل الدالالت ا٠تطابية ك اللغوية اليت يتم من خبل٢تا 

). ك 3كل ٖتديد الفئة اليت ينتمي إليها ىذا ا١توضوع أك ذلك ك ىذا حسب التقسيمات اليت ًب إجراؤىا (أنظر ش
من خبلؿ دراسة ىذه آّموعات اللفظية ك ربطها الدالالت البصرية اليت ًب حصرىا من خبلؿ الصور ا١تصاحبة ك 
اليت ًب اتقاؤىا ك بثها ُب النشرات اإلخبارية للقنوات التلفزيونية الفرنسية فيما يتعلق بتغطيتها لظاىرة البلجئُت 

لقيم اليت حاكلت ىذه األجهزة االتصالية تسويقها للمشاىد الفرنسي السوريُت ُب فرنسا ٯتكن ضبط ٣تموعة من ا
 ك اليت تأٌب كما يلي:

  ٨تن ُب حالة حرب"، ىكذا صرح الرئيس الفرنسي فرانسوا ىوالند عقب التفجَتات األكٔب اليت ضربت"
. 1رسامأماـ أعضاء الرب١تاف الفرنسي آّتمع بغرفتيو ُب قصر ف 2015نوفمرب  23العاصمة باريس ُب 

 ، فرانس دك  (TF1)1ىذا ىو اإلطار العاـ الذم يبدك أف القنوات التلفزيونية الفرنسية ٌب. أؼ. 
(France 2) .6ك أـ (M 6)  قد اختارت االشتغاؿ عليو ُب النقطة ا١تتعلقة بالعنف ك اإلرىاب ك ذلك

ُب ٣تاؿ تغطيتها لظاىرة البلجئُت السوريُت لفرنسا. إف ىذه ا٢تيئات االتصالية تسعى إٔب استعماؿ 
إسًتاتيجية تعمل على الربط بُت متغَتين،"البلجئ السورم" ك "اإلرىاب" الذم يضرب أكركبا،  الذين 

ريا ك كاقعيا، منفصلُت ْتيث يصبح اٟتديث عن األكؿ يعٍت التطرؽ إٔب الثا٘ب بطريقة ٫تا ظاى
بُت ىذين العنصرين ىي ُب اٟتقيقة عملية   (L’association)أكتوماتيكية. إف عملية اإلشراؾ أك الربط

دـ، بسيكولوجية ْتتة ترمي إٔب صناعة صورة ذىنية ٪تطية عن البلجئ السورم كونو قادـ من ببلد ال
الدمار ك ا٠تراب ك بالتإب فإنو سينقل معو كل معا٘ب العنف ك البؤس ك الشقاء إٔب فرنسا. إف األلفاظ 
                                                           
1
 <http://www.elysee.fr/declarations/article/discours-du-president-de-la-republique-devant-le-parlement-reuni-

en-congres-3/> (20/03/2016) 
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ا١تستعملة ُب ا١تواد اإلخبارية الفرنسية مثل "اٟترب"، "القتل"، "االغتصاب"، "داعش"، "اٞترحى"، اْب  
 ىذا آّاؿ يقوؿ بيار بورديو أف كلها كلمات ٥تتارة ك مقدمة من أجل أف تقـو بتأدية كظيفة معينة. ُب

ك معٌت ىذا أف الكلمات ا١تتداكلة ك اليت استخدمتها القنوات الفرنسية ٓب تأت  1من يتكلم يريد أف يقوؿ
اعتباطا أك بشكل عشوائي ك إ٪تا جاءت لقصد معُت ك ىو زرع الرعب ك ا٠توؼ لدل ا١تواطن الفرنسي 

ذا حسب ما تؤكده نظرية الغرس الثقاُب اليت تفيد بدكر من ىذا القادـ آّهوؿ ُب مرحلة أكٔب ك ى
ك ُب مرحلة ثانية جعلو يبحث عن حل  2كسائل اإلعبلـ ُب بث قيم جديدة ُب أكساط ا١تشاىدين

لصده ك إرجاعو إٔب بلده ك ىذا ىو ا١تطلوب أم صناعة التهيؤ نفسيا ك ذىنيا لتقبل السياسة اليمينية 
ُت ُب فرنسا. إف الشعور باٟترب ُب كل معانيها ك ا٠تطر احملدؽ ىو الرافضة لوجود البلجئُت السوري

اإلحساس الذم تسعى كسائل اإلعبلـ الفرنسية أف توصلو للمشاىد من أجل ٖتقيق ىدفُت رئيسيُت، 
أك٢تما جعلو ينشغل عن مشاكلو اليومية ك بالتإب ينصرؼ عن مساءلة اٟتكومة عن إخفاقها ُب حل 

نيهما، أف ينخرط ُب سياسية اٟتكومة اٟتالية بشأف "مكافحة اإلرىاب" ٔتا فيو من ا١تشاكل العالقة، ك ثا
تضييق على اٟتريات ك فرض حالة الطوارئ ك غَتىا ك ىو ما يتطابق مع الربامج االنتخابية لؤلحزاب 

 اليمينية ا١تعارضة اليت تسعى للعودة ١تقاليد اٟتكم،

  مهم إٔب أكركبا قدمت القناة الفرنسية األ١تانية ا١تشًتكة آرٌبُب تغطيتها لظاىرة البلجئُت السوريُت ك قدك  
(Arte) كال إعبلميا ٥تالفا للقنوات الثبلثة السابقة ٤تل الدراسة ُب عملية ترتيب النقاط اليت ٗتص تنا

البلجئُت السوريُت حيث احتل ا١توضوع ا١تتعلق با١تساعدات اإلنسانية الصدارة من ٚتلة ا١تسائل اليت 
إليها القناة كّٔذا تكوف التغطية الصحفية للنشرات اإلخبارية ٢تذا التلفزيوف قد عكست انتماءه تطرقت 

ك ملكيتو ا١تشًتكة بُت أ١تانيا اليت تتبٌت سياسة ا٬تابية إتاه البلجئُت السوريُت ك ىي ٥تالفة للسياسة 
ظة تبٍت ا٠تيار األ١تا٘ب ُب الفرنسية تتميز برفض استقبا٢تم على أراضيها. ك ُب ىذا ا١تنحى ٯتكن مبلح

منتج احملطة من خبلؿ تفوؽ فئة "ا١تساعدة" على البقية حيث ركزت أغلبية ا١تواضيع الصحفية اليت ًب 
تناك٢تا على استعماؿ مصطلحات "التضامن، "الدعم"، "اإلنسانية"، "اإلطعاـ"، "العبلج" ك "النقل 

ثتها القناة الًتكيز على العامل اإلنسا٘ب ك حالة آّا٘ب" ك غَتىا. كىكذا يظهر حىت من الصور اليت ب
البؤس ك ا١تعاناة اليت يتصف ّٔا البلجئوف السوريوف، كما يستشف من نفس التغطية تغليب التعامل مع 
                                                           
1
 Question de sociologie, Bourdieu, P. (2002), Paris, Editions de Minuit 

2
 « Living with television: The violence profile », Journal of Communication, Gerbner, G., Gross, L. (1976), n° 

26, pp. 172-199 
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القوالب الصحفية األكثر عاطفية ك انفعالية مثل الريبورتاجات ك التعامل بشكل أكثر مع ا١تنظمات 
ك استبعاد لغة األرقاـ ك اإلحصائيات ك التقليل من اللجوء إٔب التصر٭تات ا١تدنية ك اٞتمعيات ا٠تَتية 

الرٝتية. إف ىذا الطرح يرمي إٔب جعل قضية البلجئُت مسألة إنسانية ْتتة ك ٬تب أف ٗترج عن 
اٟتسابات السياسية ا١تتعلقة با١تصاّب الفئوية احملدكدة ٢تذا التيار أك ذلك. من جانب آخر ك كوف قناة 

بُت باريس ك برلُت، فإف اٞتانب األ١تا٘ب حىت ك إف استطاع ٘ترير كجهة  ىي ملكية مشًتكة (Arte)  آرٌب
نظر تتماشى مع السياسة التحريرية للقناة ا١تعركفة ببعدىا اإلنسا٘ب فإف اٞتانب الفرنسي فيها ٘تكن ك لو 

اب" ك لو بشكل ضئيل ك بقدر ٤تدكد ُب ٘ترير منتجات إعبلمية تتناكؿ ا١توضوع ا١تتعلق بفئة "اإلرى
 لكونو ملموس نسبيا.

 الكلمات المفتاحية ترتيب الفئات اللغوية

 اٟترب، العنف، القتل، داعش، اٞتيش، اٞترحى، ا١تصابوف، ا١ترضى، االغتصاب، اْب اإلرىاب -1

 العمل، التشغيل، األجور، مستول ا١تعيشة، التسوؿ، السرقة، البطالة -2

 ا١تأكل، اإلقامة ا١تؤقتة، التشرد، ا٠تياـ،ا١تخيمات،  السكن -3

 التضامن، الدعم، العوف، اإلنسانية، اإلطعاـ آّا٘ب، العبلج آّا٘ب، النقل آّا٘ب، اْب المساعدة -4

) تصنيفات الًتاكيب اللغوية حسب الفئات احملددة ُب ا١تادة اإلخبارية لنشرات القنوات التلفزيونية اليت 3شكل (
 البلجئُت السوريُت تعاِب ظاىرة

 . البلجئون: لعبة وسائل اإلعبلم و الساسة6

إف اٟتديث عن ظاىرة اللجوء ك ا٢تجرة اليت يعرفها العآب ك خاصة ُب السنوات األخَتة بعد اشتداد األزمة 
االقتصادية العا١تية ك انتشار النزاعات ا١تسلحة ُب الكثَت من النقاط عرب العآب ٯتر حتما عرب معرفة التداعيات 

األطراؼ ا١تعنية ّٔا. ُب فرنسا مثبل، التحدم الذم  ا١تختلفة اليت ٗتلفها عملية اللجوء ك ا٢تجرة على ٥تتلف
تواجهو اٟتكومات ا١تتعاقبة يتمثل ُب مواجهة جيوش ا١تهاجرين غَت الشرعيُت القادمُت من مستعمراهتا السابقة ك 
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فرنسا  القادمُت إليها ْتثا عن العمل ك اٟتياة الكرٯتة. إف تركز ا١تهاجرين ك البلجئُت األجانب ُب ا١تدف الرئيسية ُب
ُب باريس، ليوف، مرسيليا كغَتىا ٬تعلهم عرضة لعدسات كامَتات الصحافة ك اإلعبلـ ك ٤تل اىتماـ مراكز سرب 
الرأم العاـ ك ىو ما ينتج عنو تضخيم ُب اٟتقائق ا١تتعلقة ّٔم الٍت نؤدم ُب هناية األمر إٔب اقتناع ا١تواطن البسيط 

ك اقتصاده. ُب ىذا اإلطار ٭تتل الفرنسيوف ا١ترتبة الرابعة عا١تيا ُب  أف ىؤالء األجانب يشكلوف عالة على آّتمع
با١تائة ك ذلك خلف السويد  50نسبة من يرل أف ا١تهاجرين يقدموف إضافة للدكلة ا١تستقبلة ك القتصادىا بنسبة 

ك ذلك من خبلؿ التقرير ا١تيدا٘ب  %56ك ايرلندا ك الربتغاؿ بنسبة كاحدة % 66ك الربتغاؿ بنسبة  %79بنسبة 
احملافظة األكركبية ضد العنصرية ك  . من جانب آخر تفيد20061الذم أجرتو ا١تنظمة العا١تية للمهاجرين عاـ 

أف العنف العنصرم يتطور ُب كل ا١تيادين ُب فرنسا ك أحيانا دكف عقاب مثل ما ( ECRI -البلتسامح (ايكرم 
، 2013إٔب  2011ة الوطنية للسكك اٟتديدية، حيث خبلؿ الفًتة ا١تمتدة من توضحو القضية ا١تتعلقة بالشرك

رسائل نصية قصَتة من ا٢تواتف النقالة ذات طابع عنصرم مصحوبة بأغا٘ب  بإرساؿللشركة اٟتكومية  أعوافقاـ 
صدر أف نيونازية منبعثة من مقرات الشركة حسب تقرير أخبلقيات ا١تهنة الذم تصدره الشركة. ك يضيف نفس ا١ت

2األمر تطور ٟتد أنو كصل إٔب العنف اللفظي ك اٞتسدم ضد األشخاص ذكم األصوؿ ا١تغاربية
من جهة أخرل . 

أف كضعية خطاب اٟتقد ك الكراىية ضد ا١تسلمُت ُب فرنسا الزالت  2016ُب تقريرىا لعاـ  تبلحظ نفس ا١تنظمة
تدعو لبلنشغاؿ ك تؤكد أف رفض ا١تسلمُت ناتج عن التغذية ا١تتواصلة ٠تطاب الكراىية الذم يغذيو رجاؿ السياسة 

اليت كصفت  2010لوباف عاـ ك تقدـ ُب ىذا آّاؿ عدة أمثلة منها تصريح زعيمة حزب اٞتبهة الوطنية مارين 
ا١تسلمُت الذم يؤدكف صبلة اٞتمعة ُب الشوارع نظرا لضيق ا١تساجد بكوهنم يشبهوف االحتبلؿ األ١تا٘ب، أك تصريح 

حوؿ تبلـؤ اإلسبلـ ك الدٯتقراطية أك نص الرسالة اليت كضعها رئيس بلدية فاناؿ على  2013بلدية نيس عاـ 
. ك دائما خوؿ رجاؿ السياسة الذين 3ارسة الديانة اإلسبلمية ُب فرنساحوؿ ضركرة منع ٦ت 2015تويًت عاـ 

رئيس اٟتكومة الفرنسية اٟتإب، مانويل فالس، جاء ذكره ُب الكتاب  ٯتارسوف العنف العرقي، تقوؿ التقارير أف
ضد  على أنو من الشخصيات السياسية الفرنسية اليت ٘تارس العنصرية اللفظية 2016األسود للمنظمة لعاـ 

  باالنتقاؿ إٔب مثاؿ آخر ك ليكن .4ا١تسلمُت ك تتهجم على مقوماهتم ا١تعنوية ك ذلك منذ أف كاف كزيرا للداخلية
كندا، تقوؿ الكثَت من الدراسات أف صورة خيالية سلبية عن اإلسبلـ تشكلت ك تؤثر على الرأم العاـ ك ُب ىذا 

                                                           
1
 Etat de la migration dans le monde 2011, bien communiquer sur la migration, Organisation internationale pour 

les migrations, op. cité, p. 12 
2
 Rapport de l’ECRI sur la France, 5

ème
 cycle de monitoring, op. cité, p. 24 

3
 Rapport de l’ECRI sur la France, 5

ème
 cycle de monitoring, op. cité, p. 19 

4
 Rapport de l’ECRI sur la France, 5

ème
 cycle de monitoring, Conseil de l'Europe (2016), Secrétariat de l'ECRI, 

Direction Générale II – Démocratie, Strasbourg, p. 18 
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م فقط لدل من الناس ك لكن حىت لدل ا١تثقفُت، آّاؿ ٯتكن تسجيل مبلحظة ىامة مفادىا أف ىذا ال يت
الصحفيُت، اٞتماعات الضاغطة ك على كجو ا٠تصوص لدل رجاؿ السياسة استعماالت لؤلحكاـ ا١تسبقة ك 
اٞتاىزة عن ا١تسلمُت من أجل اٟتصوؿ على فوائد انتخابية أك تأثَتات على ا١تواطنُت ىم ال ٯتلكوهنا ُب األصل. 

ة السيئة ا١تتعلقة بالبلداف األصلية للمهاجرين ك البلجئُت ا١تسلمُت تسهل عملية بث ك طبعا التغطية اإلعبلمي
-CBC, Radio)انتشار الصور النمطية السلبية. باستثناء القنوات العمومية سي يب أس، راديو كندا ك أر دم أم 

Canada, RDI) ع شؤكف ا١تسلمُت ُب كندا من ًب اٟتكم على بقية كسائل اإلعبلـ بالسلبية ك السيئة ُب التعاطي م
النتائج اليت توصل إليها  خبلؿ ا٢تيئات ا١تراقبة على األداء اإلعبلمي للفاعلُت ُب اٟتقل التلفزيو٘ب ُب كندا على غرار

الذم يسجل بصفة منتظمة ( le Congrès islamique du Canada) لكندا اإلسبلميلمؤ٘تر ل التقرير السنوم
، غلوب اند  (Toronto Star) كربل كسائل اإلعبلـ الكندية على غرار تورنتو ستاراهتامات ضد اإلسبلـ ُب  

ك ُب ىذا آّاؿ ٯتكن ذكر ا١تثاؿ الذم قامت (. National Postك ناسيوناؿ بوست (( Mail  le Globe andمايل(
ا غزاىا أف "أكركب 2009 أكت 15عندما كتبت ُب ( Vancouver Sun) ،فونكوفر سن الكندية الصحف أكرب

. إف ىذه الوضعية اليت يعيشها 1"2010من سكاهنا سيصبحوف مسلمُت ْتلوؿ  با١تائة 40ا١تسلموف ك أف 
ُب فرنسا ك كندا، كمثاؿ فقط، دليل على قوة كسائل اإلعبلـ ُب غرس قيم العداء ك الكره  البلجئوفا١تهاجركف ك 

لت الكثَت من الدراسات اليت هتتم باختبار توص ضدىم ُب نفوس مواطٍت البلداف ا١تستقبلة. ك ُب ىذا آّاؿ،
عبلقة كسائل اإلعبلـ با٢تجرة إٔب نتيجة مفادىا أف ىناؾ عبلقة بُت التناكؿ اإلعبلمي ٢تذه الظاىرة ك القلق الذم 
ًب تسجيلو لدل الرأم العاـ ٓتصوص ىذا ا١توضوع ك ذلك حسب دراسة بريطانية أكضحت كيف أف التقلبات 

يات القلق ك االنشغاؿ لدل الربيطانيُت حوؿ النتائج السلبية اليت ٯتكن أف ٗتلفها موجات ا١تسجلة ُب مستو 
 .2اللجوء يتصادؼ مع ارتفاع كميات ك كيفيات ا١تعاٞتة اإلعبلمية ٢تذه ا١تسألة

 خاتمة

إف دراسة عبلقة اإلعبلـ بظاىرة ىجرة البلجئُت السوريُت إٔب فرنسا عملية ليس بالسهلة ك ىي ٤تفوفة با١تخاطر 
ألهنا تتعلق بالكشف عن حقيقة ما تريد تسويقو كسائل االتصاؿ من كجهات نظر ك من آراء إٔب ٚتهور 

                                                           
1
 Les multiples visages de l’islamophobie au Canada, Nouveaux Cahiers du socialisme, Helly, D. (2011), n°5, 

pp. 99-106 <http://www.cahiersdusocialisme.org/2011/03/20/les-multiples-visages-de-l-islamophobie-au-

canada/> (20/03/2016) 
2
 « British attitudes to immigration in the 21st century », Migration, Public Opinion and Politics: The 

Transatlantic Council on Migration, Page, B. (2009), Bertelsmann Stiftung, Migration Policy Institute, 

Gütersloh, pp. 131–154 
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ؤالء الفارين من ىوؿ اٟترب ك الدمار. ك كما الفرنسيُت ك بالتإب إٔب التعرؼ عن الصورة اإلعبلمية اليت ترٝتها ٢ت
٘تت رؤيتو فإف ثبلثة من أربع قنوات تلفزيونية أساسية ُب ا١تشهد الفرنسي تبنت خطابا عدائيا لبلجئُت السوريُت ك 
أخافت الفرنسيُت منهم عكس الصحافة األ١تانية اليت كانت أكثر إنسانية ك تضامن معهم ك ىاىي أشهر يومية ُب 

تدعو األ١تاف لتقدٙب ا١تساعدة، ك دكف لبس أك مراكغة، كاتبة ُب صفحتها األكٔب ك با٠تط  (Bild)"بيلد"الببلد 
حاملة لواء ٛتلة كطنية أ١تانية الستقباؿ  1: "لنساعدىم"2015أغسطس  30العريض ُب عددىا الصادر ُب 

نتو القنوات التلفزيونية يعكس بشكل البلجئُت السوريُت ك استقبا٢تم أحسن استقباؿ. إف ا١توقف الفرنسي الذم تب
جيد التطابق ُب كجهة النظر بُت السياسة اإلعبلمية ٢تذه ا١تؤسسات ك السياسة الرٝتية ك اٟتزبية للفاعلُت 
السياسيُت ُب فرنسا. إف اهتاـ الرئيس فرانسوا ىوالند ك كزيره األكؿ مانويل فالس أل١تانيا بأهنا فتحت أبواب أكركبا 

السوريُت يندرج ٖتت برنامج السعي الفرنسي إٔب القارة العجوز تصد كجهها عن استقباؿ من ىم ُب أما البلجئُت 
حاجة إليها. ك ىكذا ٓب تكن التغطية اإلعبلمية اليت قدمت القنوات التلفزيونية ٤تل الدراسة سول رجع صدل 

رح نفسو ك بقوة ك يتعلق يصب ُب خدمة ىذه السياسة. اآلف ك بعد التوصل إٔب ىذه اٟتقيقة، سؤاؿ ىم يط
بالتوصيات اليت ٯتكن صياغتها ُب هناية ىذه الدراسة ك ا١تتعلقة بكيفية تصحيح الصورة للمواطنُت الفرنسيُت فيما 
ٮتص حقيقة البلجئُت السوريُت ك ضركرة مساعدهتم إنسانيا؟ إف اإلجابة عن ىذا السؤاؿ تتعلق باآللية اليت ٬تب 

بلجئ السورم للمواطن الفرنسي ا١تضلل إعبلميا ك اليت قد تكوف متمثلة ُب تبنيها من أجل إيصاؿ صوت ال
 العنصرين ا١تواليُت:

  (أنًتنت، شبكات اجتماعية، تطبيقات، كاب تيفي، كاب راديو، اْب) استعماؿ كسائل اإلعبلـ اٞتديدة
لتضامن مع تبيُت من أجل عرض اٟتقائق ا١تتعلقة بظركؼ البلجئُت اإلنسانية ك حاجتهم إٔب ا١تساعدة ك ا

فكرة القيم ا١تشًتكة بُت بٍت البشر ك أف التكاتف ك التآزر من ٝتات اإلنسانية السمحة ك توضيح أف ما 
تركج لو كسائل اإلعبلـ الثقيلة حوؿ البلجئُت من صور ٪تطية ال أساس لو من الصحة ك أنو يسوؽ ٠تدمة 

 أعراض سياسية ْتتة،

 ة مثل قناة كناؿ اٞتَتم (اٞتزائرية) ك الًتكية الناطقة باللغة الفرنسية ك اليت ٕتنيد التلفزيونات الفضائية العربي
يتم استقبا٢تا ُب فرنسا من أجل بث خطاب صريح ك حقيقي حوؿ ظركؼ البلجئُت السوريُت ك 
حاجتهم إٔب الدعم الدكٕب ك الكشف عن الظركؼ اٟتياتية الصعب ك ا١تعاناة اليت يقاسوف منها ك ذلك 
                                                           
1
 <http://www.directmatin.fr/dans-lactu/2015-08-30/en-allemagne-medias-et-personnalites-sengagent-pour-les-

refugies-709629> (20/03/2016) 

http://www.directmatin.fr/dans-lactu/2015-08-30/en-allemagne-medias-et-personnalites-sengagent-pour-les-refugies-709629
http://www.directmatin.fr/dans-lactu/2015-08-30/en-allemagne-medias-et-personnalites-sengagent-pour-les-refugies-709629


 تركيب-م، جبهعة أديبهبى14/5/2016-13 األحببث العلوية احملكوة املشبركة يف املؤمتر العلوي الدويل األول: الالجئوى السوريوى بني الواقع واملأهول

1019 

لرأم العاـ الفرنسي ُب ببلده ك ٖتفيز ا٢تمم اليت ٯتكن أف تشكل قادة للرأم مثل ا١تثقفُت، ٔتخاطبة ا
 اٞتمعيات غَت اٟتكومية ك غَتىا.
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 لبلجئين السورين دور الحمبلت اإلعبلمية في التأثير على تدفق المساعدات اإلنسانية
 مخبر الدراسات النفسية واالجتماعية -جامعة بسكرة الجزائر -زكرياء بن صغير الدكتور:

 
 المقدمة:
متطلباهتم األساسية ُب االطار لتحقيق تا جاىدالدكؿ اليت ٖتتضن آالؼ االجئيُت السوريُت سعى ت

االنسا٘ب رغم ما تعيشو ىذه الدكؿ من أزمات اقتصادية إال أهنا صممت العديد من ٛتبلت التوعية استهدفت 
توفَت متطلبات اٟتياة األساسية، فيها ا١تنظمات االنسانية الدكلية ك االقليمية سعيا منها إٔب تقدٙب يد ا١تساعدة ل

الىت ٘تارس ُب عآب اليـو أضحى اإلعبلـ قوة معرفية فاعلة تساىم ُب ٖتريك العآب عرب  االتصاليةكُب ظل االنشطة 
ىو لتدفق ا١تساعدات االنسانية كسرعة الوصوؿ للجماىَت ا١تختلفة فالسبيل الوحيد إذان  ةالكثيف الرسائل االعبلمية
اٟتقائق ك  اٟتاالت االنسانية ا١تزرية اليت يعيشها البلجئُتمن خبلؿ عرض  ةكا١تؤثر  ةالفاعلمية اٟتمبلت االعبل

 اليت ٖتيط بظركفهم ا١تعيشية ُب ا١تخيمات ُب أحسن األحواؿ.ا١توضوعية 

تدفق ُب يهدؼ ىذا البحث إٔب التعرؼ على الدكر الذل ٯتكن أف تقـو بة اٟتمبلت االعبلميػة لذلك 
بقضية البلجئُت السوريُت كبنوع ا١تساعدات االنسانية  لبلجئُت السورين عن طريق التعريف  إلنسانيةا١تساعدات ا

الوسائل  كأفضل استخدامهاالتػى ًب ُب اٟتمبلت االعبلمية أساليب االتصاؿ  أىميهدؼ إٔب التعرؼ على كما 
خاصة دكؿ  اتكومالعديد من اٟتىل اٞتهود االعبلمية الىت قامت ّٔا  هسؤاؿ مفاد االجابة على ناكقد حاكل

ىو الدكر االتصأب الذل  ماك علمية؟ ال عبلميةاالملة اٟتارتقت ١تستول ١تساعدة البلجئُت ا١تختلفػة  اٞتوار بأجهزهتا
 ؟ا١تنظمات االنسانية من أجل تدفق ا١تساعدات االنسانية على البلجئُت السوريُت بوقامت 

من ُب  دكؿ اٞتوارقامت ّٔا  دراسة كٖتليل اٞتهود اإلعبلمية الىتبكلئلجابة على ىذا السؤاؿ احملورم نقـو 
دراسة كٖتليل دكر  مع البلجئُت السوريُتالتعرؼ على االثار اإلعبلمية على ك  أجل تدفق ا١تساعدات االنسانية
 .بتدفق ا١تساعداتا١تؤسسات اإلعبلمية فيما يتعلق 

 مشكلة الدراسة: .1

العديد ىل اٞتهود االعبلمية الىت قامت ّٔا  هسؤاؿ مفاد ابة علىاالج تتحدث مشكلة الدراسة من خبلؿ
علمية؟ ال عبلميةاالملة اٟتارتقت ١تستول ١تساعدة البلجئُت ا١تختلفػة  خاصة دكؿ اٞتوار بأجهزهتا اتكوممن اٟت

ا١تنظمات االنسانية من أجل تدفق ا١تساعدات االنسانية على البلجئُت  بوىو الدكر االتصأب الذل قامت  ماك 
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ككيف ٯتكن اٟتديث عن دكر اٟتمبلت االعبلمية اليت تأثر على تدفق ا١تساعدات االنسانية لبلجئُت  ؟السوريُت
 السورين؟

 أهداف الدراسة: .2

 :يهدؼ ىذا البحث إٔبلذلك 
 لبلجئُت  تدفق ا١تساعدات اإلنسانيةُب اٟتمبلت االعبلميػة  والتعرؼ على الدكر الذل ٯتكن أف تقـو ب

 بقضية البلجئُت السوريُت كبنوع ا١تساعدات االنسانية.السورين عن طريق التعريف 

   اليت  الوسائل كأفضل استخدامها يتمالتػى ُب اٟتمبلت االعبلمية أساليب االتصاؿ  أىمالتعرؼ على
 توصل إٔب ا٢تدؼ ا١تنشود.

 شف عن أىم األساليب اليت ٯتكن استخدامها ُب مثل ىذه اٟتمبلت االعبلمية ٞتلب ٤تاكلة الك
 ا١تساعدات االنسانية كالتأثَت ُب رؤس األمواؿ.

 أهمٌة الدراسة: .3

متطلباهتم األساسية ُب االطار لتحقيق تا جاىدالدكؿ اليت ٖتتضن آالؼ االجئيُت السوريُت سعى ت
االنسا٘ب رغم ما تعيشو ىذه الدكؿ من أزمات اقتصادية إال أهنا صممت العديد من ٛتبلت التوعية استهدفت 

كُب فيها ا١تنظمات االنسانية الدكلية كاالقليمية سعيا منها إٔب تقدٙب يد ا١تساعدة لتوفَت متطلبات اٟتياة األساسية، 
الىت ٘تارس ُب عآب اليـو أضحى اإلعبلـ قوة معرفية فاعلة تساىم ُب ٖتريك العآب عرب  االتصاليةظل االنشطة 

ىو لتدفق ا١تساعدات االنسانية كسرعة الوصوؿ للجماىَت ا١تختلفة فالسبيل الوحيد إذان  ةالكثيف الرسائل االعبلمية
اٟتقائق ك  زرية اليت يعيشها البلجئُتاٟتاالت االنسانية ا١تمن خبلؿ عرض  ةكا١تؤثر  ةالفاعلاٟتمبلت االعبلمية 

 اليت ٖتيط بظركفهم ا١تعيشية ُب ا١تخيمات ُب أحسن األحواؿ.ا١توضوعية 

 المساعدات االنسانٌة 

أحد مقاصد األمم ا١تتحدة اليت نص عليها ميثاقها ىو "ٖتقيق التعاكف الدكٕب تعد ا١تساعدات االنسانية 
ككاف أكؿ عمل لؤلمم  ،صادية كاالجتماعية كالثقافية كاإلنسانية"على حل ا١تسائل الدكلية ذات الصبغة االقت

ا١تتحدة ُب ىذا ا١تقصد ُب أكركبا اليت دمرهتا اٟترب العا١تية الثانية كساعدت ا١تنظمة ُب تعمَتىا بعد ذلك. كيعتمد 
لطبيعية كتلك اليت من آّتمع الدكٕب اآلف على ا١تنظمة ُب تنسيق عمليات اإلغاثة اإلنسانية نظرا لطبيعة الكوارث ا

تأسيسا على ظهرت، ك صنع اإلنساف ٦تا يتطلب جهدا خارج قدرة السلطات الوطنية كخارج اٞتغرافيا الوطنية كذلك
عقب اٟترب العا١تية الثانية لتقدٙب ا١تساعدة لؤلكركبيُت الذين  مفوضية األمم ا١تتحدة لشؤكف البلجئُت  ذلك

http://www.unhcr-arabic.org/cgi-bin/texis/vtx/home
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شردىم الصراع. كتصدرت ا١تنظمة اٞتهود ا١تبذكلة ُب ٛتاية البلجئُت كتنسيق العمل الدكٕب ٟتل مشكلة البلجئُت 
 .)1(على الصعيد العا١تي

ية، أك بضع قطرات من ٣ترد أشياء بسيطة مثل فنجاف من القهوة أك صور ألزىار كحيوانات كمناظر طبيع
العطر. إهنا حقنا أشياء غاية ُب البساطة كالتفاىة لدرجة أنو نادرنا ما يرد ذكرىا ُب التقارير أك الركايات أك ا١تقاالت 
اإلعبلمية اليت تتناكؿ األعماؿ اإلنسانية ا١تيدانية. كمع ذلك، قد ٘تثل تلك األمور البسيطة أحياننا عنصرنا جوىرينا، 

 .ُب ا١تيداف كسط النزاعات ا١تسلحة كالعنف احملتدـ األعماؿ االنسانيةثرىا أ٫تية، من بُت بل كرٔتا أك

إف ا١تساعدة اإلنسانية عمل نبيل يهدؼ إٔب تقدٙب ا١تساعدة ا١تادية كالنفسية للمتضررين كىذا العمل 
ف ٣تموعة من العراقيل ٖتوؿ إال أالوصوؿ إٔب اٟتاجيات الضركرية اليت تليب رغبات ا١تتضرر يتحقق عن طريق تيسَت 

  :)2(دكف بلوغ ىدفها اإلنسا٘ب كىذا ما سنحاكؿ أف نبينو كفق العناصر التالية

 أشكال المساعدات االنسانٌة

 المساعدات الغذائٌة .1

تأمُت ا١تساعدات الغذائية كالعديد من ا١تنظمات االنسانية األخرل على برنامج األغذية العا١تي  يعمل
كعدت الدكؿ ا١تا٨تة من الدكؿ ا١تا٨تة، حيث  .تم ٚتعهايا١تبالغ ا١تالية اليت كذلك بفظل السوريُت  لبلجئُت

كما أكضح الربنامج أنو كاف ،  مليوف دكالر 675ُب مطلع شهر فرباير/شباط ٔتبلغ  سوريا حوؿ مؤ٘تر لندف خبلؿ
تو لبلجئُت السوريُت على تعليق أك خفض مساعد بعض األحيافلديو نقص ُب األمواؿ الشيء الذم أرغمو ُب 

 .بشكل كبَت

كقالت ا١تديرة التنفيذية لربنامج األغذية العا١تي أرثارين كوزاف "ذلك يعٍت أننا قادركف على تلبية 
 4,5مليوف الجىء ُب ا١تنطقة، مشَتة إٔب أف  1,8االحتياجات الفورية األساسية من ا١تساعدات الغذائية ٟتوأب 

اٟتصوؿ على مساعدة الربنامج يوميا انطبلقا من شهر أبريل/نيساف كإٔب حدكد  مليوف سورم داخل الببلد ٯتكنهم
كأضافت أرثارين كوزاف أف تلبية نداء ا١تساعدات غَت ا١تسبوؽ سيساىم ُب إنقاذ أركاح  .شهر أكتوبر/تشرين األكؿ

دة كجبات ا١تدارس إٔب أف األمواؿ ستغطي أيضا زيا األشخاص األكثر عرضة للمصاعب ُب سوريا كا١تنطقة، مشَتة
 )3( .كأنشطة تساىم ُب منح األمل ٔتستقبل أفضل ١تبليُت األشخاص ا١تتضررين من األزمة

 
                                                           

 http://www.un.org/ar/sections/what-we-do/deliver-humanitarian-aid/index.htmlراجع ا١توقع:   1
 163/2006الدكلية ، عدد  خالد منصور ، ا١تساعدات اإلنسانية ، كالكوارث الطبيعية ، ٣تلة السياسة  2

 http://www.unhcr-arabic.org/519da9a16.html: 09/04/2016ًب إسًتجاعها من ا١توقع بتاريخ   3

http://www.un.org/ar/sections/what-we-do/deliver-humanitarian-aid/index.html
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 المساعدات النقدٌة .2

ُب برنامج ا١تساعدات النقدية باستخداـ دكرا كبَتا ا١تفوضية السامية لؤلمم ا١تتحدة لشؤكف البلجئُت لعبة 
 إٔب مساعدةكيهدؼ الربنامج ، ُب لبناف الجئ سورم 30,000بطاقات أجهزة الصرؼ اآلٕب ١تا ٣تموعو 

البلجئُت األكثر ضعفان كا١تسجلُت لدل ا١تفوضية، حيث تساعدىم ا١تخصصات ا١تالية ُب دفع تكاليف ا١تعيشة 
  .)1(كاإل٬تار، كا١تواصبلت، كالوقود، كا١تبلبس، كبذلك يزداد شعورىم باالكتفاء الذاٌب اليومية كتتضمن: الغذاء،

 25دكالران أمريكيان على األقل، إضافة إٔب  150ُب إطار الربنامج التجرييب، حصلت كل أسرة على ك 
عيدؿ ا١تبلغ الشهرم للمساعدة كذلك برفع قيمتو على أساس البيانات آّمعة ، ك دكالران لكل فرد من أفراد األسرة

، يستطيع البلجئوف سحب األمواؿ بلبناف خبلؿ العملية التجريبية. كُب إطار االتفاؽ مع أحد البنوؾ احمللية
ال يقع على البلجئُت التزاـ ٕتاه رد ىذه األمواؿ، اليت سوؼ تسهم أيضان ك باستخداـ بطاقات أجهزة الصرؼ اآلٕب.

ُب النهوض باالقتصاد احمللي، كمن ٍب آّتمع ا١تضيف، فضبلن عن أهنا ستمكن البلجئُت من االندماج بسهولة ُب 
 .)2(آّتمع

د رحب البلجئوف ا١تشاركوف ُب الربنامج التجرييب ّٔذا النظاـ. قالت سبلـ، كىي أـ لطفلُت: "لكم كق
يسعدنا أف تعاملنا ا١تفوضية ّٔذه الطريقة إذ أف ذلك ٯتنحنا مزيدان من اٟترية كاالستقبلؿ". كتساءلت: "أتعرفوف كم 

  )3(الشعور اليت ٘تنحنا إياه ا١تفوضية" يعٍت ىذا بالنسبة لشخص فقد كل شيء؟ إنو يعٍت الكرامة. ىذا ىو

 مساعدات غٌر غذائٌة .3

تستجيب ىيئة اإلغاثة اإلنسانية الدكلية ُب أكقات اٟتركب كالكوارث بشكل فورم فتدخل ا١تناطق ا١تنكوبة كتوزٌع 
ليتفرٌع عنها "عدة الطوارئ" اليت تبدأ من مستلزمات اإليواء مثل الفرش، عٌدة ا١تطبخ، الثياب، خزانات ا١تياه... 

السلل الشتوية كالصيفية كالصحية. كتركز ا٢تيئة بشكل اساسي على سلة النظافة الشخصية نظران للمشاكل الصحية 
اليت ٯتكن اف ٭تدثها إ٫تاؿ ىذا االمر، خصوصان ُب ا١تناطق ا١تنكوبة كحاالت اإلكتظاظ ما يسٌهل انتشار األكبئة 

ْتيث تتم دراسة ىذه السلة قبل توزيعها كاخضاعها لعملية تقييم ، لقملكاألمراض السارية كا١تعدية مثل اٞترب كا
  .)4(مسبق لتتناسب مع حاجات ا١تستهدفُت، ّٔدؼ تأمُت ظركؼ عيش سليمة

كازدياد سوء أحواؿ العائبلت السورية النازحة  2016-2015قدـك العواصف إٔب لبناف ُب شتاء مثاال على ذلك 
ف ال بد من تقدٙب يد العوف ٢تذه العائبلت بتوزيع مادة الوقود للعائبلت السورية ُب مناطق الشماؿ اللبنا٘ب، كا

                                                           

 http://www.unhcr-arabic.org/519da9a16.html: 09/04/2016ًب إسًتجاعها من ا١توقع بتاريخ   1
 http://www.unhcr-arabic.org/519da9a16.html: 09/04/2016ًب إسًتجاعها من ا١توقع بتاريخ   2
 http://www.unhcr-arabic.org/519da9a16.html: 09/04/2016ًب إسًتجاعها من ا١توقع بتاريخ   3

 http://www.ihrelief.org/nfi /:  02/04/2016ًب إسًتجاعها من ا١توقع: يـو   4

http://www.ihrelief.org/nfi/
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ليًت من الوقود على مستحقيها  183,000ا١تقيمة ُب ا١تناطق ا١ترتفعة من عكار، لذلك فقد قاـ فريق ا٢تيئة بتوزيع 
 .)1(من العائبلت السورية النازحة

 حملة دفء الشتاء
 : )2(كان  مشاركة الهيئة فيها في

 اٟتدكد السورية الًتكية –٥تيمات الرٛتة ُب أطمة 
 ) الشماؿ ( جبل أكرـك –البقاع الشمإب ( بلدة عرساؿ اٟتدكدية )  –لبناف 
 28/2/2015حىت  1/1/2015من  :التاريخ

 عدد المستفيدين
 )عائلة من نازحي ٥تيمات الرٛتة (توزيع كقود 2400
 )البقاع كالشماؿ من لبناف(توزيع كقودعائلة من البلجئُت ُب ٤تافظيت  4370

 )عائلة (ألبسة 520
 )عائلة (بطانيات 1260

 )عائلة (شوادر 670

هتدؼ اٟتملة إٔب مساعدة البلجئ على ٖتمل الربد القارس كالعواصف اليت ضربت ا١تنطقة، ككانت مشاركة ىيئة 
 :اإلعاثة اإلنسانية الدكلية قوية كُب مناطق ٥تتلفة ٘تثلت ُب

 -أحذية شتوية -قفازات شتوية -قطعة مبلبس شتوية تتضمن (جاكيت 3788توزيع قرابة  الشتوية: األلبسة
 ُب عرساؿ كالبقاع األكسط بيجاما ) -نزة شتويةس -شتوية ةعباءة نسوي –قبعات شتوية 

 بطانية ُب عرساؿ كالبقاع األكسط 2520البطانيات: 
 شادر ُب عرساؿ كالبقاع الشمإب 670الشوادر: 

عائلة  2400الكاز على  كما ًب توزيع  ليًت ُب البقاع األكسط كأكرـك كعرساؿ 174،768ًب توزيع قرابة  قود:الو 
 ُب ٥تيمات الرٛتة ُب أطمة

 أهمٌة الحمالت اإلعالمٌة فً المساعدات االنسانٌة
ا١تنظمات الدكلية العاملة ُب تعدي اٟتمبلت اإلعبلمية كسيلة مهمة للوصوؿ إٔب أكرب شر٭تة مهمة من 

، كاستخداـ األسلوب األمثل ابًتكيز عإب، ألهنا تراعي مناطق تواجدىذلك ك آّاؿ االنسا٘ب ككذا الدكؿ ا١تا٨تة 

                                                           

 http://www.ihrelief.org/nfi /:  02/04/2016ًب إسًتجاعها من ا١توقع: يـو  1
 http://www.ihrelief.org/nfi /:  02/04/2016ًب إسًتجاعها من ا١توقع: يـو  2

http://www.ihrelief.org/nfi/
http://www.ihrelief.org/nfi/
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 تصميمما ٬تعل من أجل مساعدة االجئيُت السورين ، كٖتقيق األثر ا١تطلوب إحداثو، االذم يسهم ُب التأثَت عليه
 .)1(ىم ا٠تطوات اليت من شأهنا ٖتقيق النجاح ٢تاٟتمبلت اإلعبلمية من أا

ُب االٕتاه ا١ترغوب فيو دكف  اٞتهات ا١تا٨تة الدكليةلدل للحمبلت اإلعبلمية أ٫تية كبَتة من ناحية تطويع 
دكف اٟتصوؿ على مساعدات إضافية ، النداءات اإلنسانية اليت تشتكي باستمرار من نقص التمويلتكرار 

، ذلك أهنا إذا ًب تصميمها كتنفيذىا من قبل اٞتهات ا١تتخصصة كا١تؤىلة فإهنا مة البلجئُتكاستجابة مستدامة ألز 
 بضركرة تقدٙب مزيد من ا١تساعدات لبلجئيُت السورين. اٞتهات ا١تا٨تة الدكلية )2(تؤدم إٔب توعية

 2014 خبلؿ سنة ا١تنظمات اإلنسانية الدكلية إٔب تقييد ا١تساعدات ا١تقٌدمة إٔب السوريُتكىذا ما أدل ب
ُب ا١تئة فقط من ا١تيزانية  23، كاف آّتمع الدكٕب قد موؿ 2015بسبب نقص التمويل. كالواقع أنو ُب يونيو 

. 2016 - 2015 لسنيت ا١تطلوبة لػ"ا٠تطة اإلقليمية لبلجئُت كالقدرة على التحمل" 
)3(

  
رفع من مستول الوعي العاـ الدكلية للمثل ىذه األزمات ضركرة ملحة ُب  اإلعبلميةمبلت اٟت دتعلذلك 

٭تتاج إٔب جهود جبارة من برامج مساعدة لبلجئُت السورين كىذا ما ُب عملية  تهاكتعزيز مشاركللمنظمات ا١تا٨تة 
 جديدةتقنيات لدل ىذه ا١تنظمات للمزيد من اٞتهد بتوعية ككسائل إعبلـ كغَتىا ٦تا يساعد ُب رفع الوعي ال

لسد العجز الذم تعا٘ب منو  اإلعبلميةمبلت اٟتإٔب االعتماد على  اناىذا ما دع، )4(لميعباألسلوب األمثل كال
 العديد من دكؿ اٞتوار السورم ُب تلبية اٟتاجيات األساسية لبلجئُت السوريُت 

ُب طركحاهتا كبرا٣تها ككسائلها كٚتاىَتىا ا١تستهدفو فإهنا ستكوف  ةكاقعي االجتماعيةكانت اٟتياة   كإذا
باالٕتاه اال٬تايب ا١تطلوب كُب فًتات زمنيو ٤تددة كتكاليف  كاألفرادقادرة على تعديل اال٪تاط السلوكية للمؤسسات 

بل ىذه يضاؼ أب ذلك اف ا١تسح االجتماعي كالثقاُب يساعد ُب ٖتديد ما ىو مرغوب ا٧تازه من ق معقولة
 االجتماعيةباعتباره أم ا١تسح الوسيلة العمليو لتوفَت معلومات كافيو كدقيقو عن ا٠تصائص  االجتماعيةاٟتمبلت 

االكثر  كالدٯتغرافية عن الشرائح ا١تستهدفو كٔتا ٯتكن القائمُت على ىذه اٟتمبلت من ٖتديد اٞتوانب كاالقتصادية
 .)5(كبأقل التكاليف ا١ترغوبةالتغيَت ا١تطلوب ُب االٕتاىات  كإحداثيلها ا٫تيو كاليت ٬تب اف يتم الًتكيز عليها لتعد

كٯتكن توضيح أ٫تية اٟتمبلت اإلعبلمية ُب بياف ما ٯتكن أف ٖتققو لبلجئُت السوريُت كللدكؿ اليت تستضيفهم ُب 
 التالية:

                                                           

 20، ص 2006القاىرة، كرٯتاف فريد، ا١تسؤكلية االجتماعية، كالتسويق االجتماعي، دار النهضة العربية  1
 16، ص 2004عبيدات، التسويق االجتماعي األخضر كالبيئ، الطبعة األكٔب، دار كائل للنشر، عماف األردف، ٤تمد إبراىيم  2
3 
  UNHCR and UNDP, 3RP Regional Progress Report.

 

ا١تملكة العربية السعودية، الطبعة األكٔب،  اإللكًتكنيةصاّب ٤تمد ا١تالك، ٛتبلت التوعية العامة كا٠تطوات األساسية البلزمة لنجاحها، صحيفة اٞتزيرة   4
www.al-jazirah.com/2000/20000708/fu1.htm: 26/12/2015ًب إسًتجاعو بتاريخ ، 2000، 10145العدد 

 

 16، ص 2004الطبعة األكٔب، دار كائل للنشر، عماف األردف، ٤تمد إبراىيم عبيدات، التسويق االجتماعي األخضر كالبيئ،   5

http://www.al-jazirah.com/2000/20000708/fu1.htm


 تركيب-م، جبهعة أديبهبى14/5/2016-13 األحببث العلوية احملكوة املشبركة يف املؤمتر العلوي الدويل األول: الالجئوى السوريوى بني الواقع واملأهول

1027 

قيقية للمنظمات توضح البحوث ا١تصاحبة للحمبلت اإلعبلمية أثناء عملية ٖتليل ا١توقف االٕتاىات اٟت .1
كالدكؿ ا١تا٨تة ككذلك رغباهتم ٔتا يساعد القائم باالتصاؿ ُب اٟتملة اإلعبلمية على إعداد الرسالة كاختيار الوسائل 

 ا١تناسبة.
التقدـ التكنولوجي ُب آّاالت اليت تؤثر على حياة األفراد أك األسر يفرض ٗتطيط كتوجيو ٛتبلت  .2

 لتوعية ا١تنظمات ك الدكؿ ا١تانية بواجباهتا إٕتاه لبلجئُت السوريُت.  )1(إعبلمية
تعمل اٟتمبلت اإلعبلمية على معاٞتة مشكلة ا١تساعدات االنسانية اليت يعيشها لبلجئُت السوريُت  ُب  .3

ق كمعطيات ٥تيمات ك٤تاكلة إ٬تاد اٟتلوؿ ٢تا بالطرؽ العلمية كفق تصميم ٤تكم ١تراحل اٟتملة اإلعبلمية ٔتا يتواف
 موضوع اٟتملة كما يتوفر من معطيات كبيانات تساىم ُب ٖتليل ا١توقف كإ٬تاد اٟتلوؿ ٢تذه ا١تشكلة.

ٖتقق اٟتمبلت اإلعبلمية للمنظمات كالدكؿ ا١تا٨تة كم معلوماٌب حوؿ ا١تشكلة كقلة تدفق ا١تساعدات  .4
 التوازف االجتماعي داخل آّتمع.االنسانية اليت يعيشها ٔتا يعود عليهم بالنفع كٔتا يكفل ٢تم ٖتقيق 

 .)2(ٖتسيس الرأم العاـ بقضية لبلجئُت السوريُت، كىذا بغرض زيادة درجة التضامن كالتكافل االجتماعي .5
التأثَت ُب ا١تعرفة كاالٕتاىات كالسلوؾ لدل ا١تنظمات كالدكؿ ا١تا٨تة ٔتا ٮتدـ البلجئُت السوريُت من خبلؿ  .6

 التغطية كعملية التكرار لتحقيق ا٢تدؼ ا١تنشود من اٟتملة اإلعبلمية. الرسائل ا١تتتالية كالكثافة ُب
مشكل البلجئُت السوريُت، من خبلؿ على ا١تشاركة اإل٬تابية ٟتل  للقضية السوريةخلق رأم عاـ داعم  .7

لتغيَت دكر ُب ا اعلى أف يكوف ٢ت منظمة دكلية عاملة ُب آّاؿ االنسا٘بشجع كل تالبعد عن السلبية كالبلمباالة ك 
 .)3(كالتطوير

لذلك تظهر اٟتاجة للحمبلت اإلعبلمية بشكل ضركرم عند الشركع بتدعيم أ٪تاط السلوكية للمنظمات 
االنسانية كالدكؿ ا١تا٨تة، خاصة إذا اتسمت أىدافها كبرا٣تها ككسائلها بالواقعة كأصبحت اٟتمبلت اإلعبلمية 

نسانية كالدكؿ ا١تا٨تة ُب ٚتيع دكؿ العآب، كلذلك ٯتكن تسيطر تقريبا على ٚتيع تفاصيل حياة  ا١تنظمات اال
تسمية ىذا العصر بعصر اٟتمبلت اإلعبلـ االقناعية كيظهر ذلك من خبلؿ ما يتم نشره أكبثو من كم ىائل 

 )4(كمتنوع من الرسائل ك الوسائل اليت تستهدؼ إقناعهم بأفكار كسلوكيات معينة

 لبلجئين السورين تدفق المساعدات اإلنسانيةلتأثير على تصميم الرسالة االعبلمية ل
تتوقف ىذه ا٠تطوة على أىداؼ ٥تطط االتصاؿ كخصائص اٞتمهور، فعلى الرسالة أف ٤تددة، قصَتة، 

 كمعربة كبصيغة مقبولة لدل اٞتمهور كما ٬تب أف تكوف فريدة كجديدة.

                                                           
1
فثتن عبد تلفتثح محمد تلعبهري، دور تالتصثل تلشخصً فً تلحمالت تالعالمٌة لمنظمة تلٌونسؾ، مثجستٌر ؼٌر منشورة، كلٌة تالعالم جثمعة   

 47، ص 2011لشرق تألوسط تألردن، ت
2
 64، ص 2013تلحمالت تالعالمٌة، رسثلة مثجستٌر ؼٌر منشورة، كلٌة تالعالم، جثمعة تلجزتبر، عٌسى بوكرموش، إسترتتجٌة تالتصثل فً   

3 
 64نفس تلمرجع، ص 
4
 25مرجع سثبق، ص  ،فثتن عبد تلفتثح  
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كتنقسم األىداؼ كما ذكرنا  ترتبط الرسالة اإلعبلمية للحملة مباشرة با٢تدؼ الذم تسعى إٔب ٖتقيقو،
سابقا إٔب التغيَت ا١تعرُب أك السلوؾ أك االٕتاه أك ا١تعتقد، كُب ضوء ىذه األىداؼ ٯتكن ٖتديد الرسالة اإلعبلمية 
اليت توجو للجمهور كاليت مهما تعددت، ينبغي أال ٗترج عن ا٢تدؼ العاـ للحملة، كتعتمد اٟتمبلت على ٕتزئة 

 .)1(سالة إعبلمية كاحدة طواؿ فًتة اٟتملةالرسائل بدال من تقدٙب ر 
 :)2(كتحقؽ التجزئة في الرسائؿ مجمكعة مف األىداؼ

ٗتفيف حدة الرتابة ُب حالة كجود رسالة كاحدة يتكرر نشرىا أك بثها، مع تغَت شكل الرسالة اليت تظهر  .1
 كغَتىا......اْب ).بو ُب كسائل اإلعبلـ ( حوار، ٖتقيق، مقاببلت، ندكات، دراما، رسـو متحركة، 

 الحتواء ا١توضوع من جوانب ٥تتلفة كاٞتوانب الصحية كاالقتصادية كالنفسية كاالجتماعية. .2
كالرسالة ىي تعٍت كضع الفكر ُب أشكاؿ مناسبة للموقف أك ا١تشكل كىي احملتول كا١تضموف ا١تعد إعدادا 

ا كاضحا ُب التأثَت على إتاىات األفراد جيدا من حيث ا١تنطق كاٟتجج اليت تقنع اٞتمهور كيلعب احملتول دكر 

 . ٨تول تقبل أك رفض الرسالة االعبلمية

 شروط صياغة الرسالة االعبلمية الجيدة لتدفق المساعدات االنسانية:

 أف يتوفر ّٔا عنصر اٞتاذبية بالنسبة للمنظمات كالدكؿ ا١تا٨تة. .1
 أف تتناسب مع عادات كتقاليد ا١تنظمات كالدكؿ ا١تا٨تة. .2
 أف يتميز مضموف الرسالة بالصدؽ كالدقة.البد  .3
االنقرائية: كيقصد ّٔا نفاذ الرسالة إٔب اٞتمهور بسرعة كسهولة مع القدرة على تذكر ٤تتوىا كالقدرة على  .4

 قراءة ٤تتواىا بيسر كسهولة.
ُب االنسيابية: أم تداعى األفكار كترتيبها بانسياب طبيعي دكف كجود فجوة ُب أجزائها أك عدـ الًتابط  .5

 األفكار.
 الرشاقة: كىي تناكؿ ا١توضوع مباشرة كبشكل ٤تدد كالوصوؿ إٔب ا٢تدؼ بأقصر الطرؽ. .6
 الوضوح: استخداـ كلمات ذات معٌت كاضح. .7

 تحديد مضمون الرسالة بدقة:

 .)3(ىناؾ ٣تموعة من األسئلة اليت ٬تب اإلجابة عليها ُب ىذه ا٠تطوة كىي
                                                           

 23، ص1986تلكثمل فرج، تخطٌط تسترتتٌجٌثت وبرتمج تالتصثل، منظمة تألمم تلمتحدة، تلمكتج تالقلٌمً للشرق تألوسطو تفرٌقٌث، سنة   1

 25نفس تلمرجع، ص   2
3  Russel. Thomas j. and Gann; Advertising Media: A managerial Approach. 2 ed (U.¨S.a: Irwin. 1988). P. 145 
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 يقـو بإعدادىا؟ما ىو ا١تضموف العلمي للرسالة، كمن  .1
 ما ىي ا١تواد اليت ٬تب إنتاجها؟ .2
 من يقـو باإلنتاج كطبيعة إدراكو للجمهور؟ .3
 ما ىو ا١تستول اللغوم ا١تستخدـ ُب الرسالة؟  .4
 ما ىي ا٠تصائص الفنية؟ .5

 كمن أجل ا٧تاز رسالة إعبلمية كجب مراعاة العناصر التالية.
 تصميم الرسالة االعبلمية .1

إعبلمية ٬تب اختيار إطار ٢تا، كىذا يستدعي التفرقة بُت القضية االجتماعية اليت من أجل تصميم رسالة 
 ٖتتاج إٔب ٗتويف، كبعض القضايا األخرل اليت ٖتتاج إٔب أساليب عديدة سنأٌب إٔب ذكرىا ُب ا١ترحلة القادمة.

 أسلوب الرسالة .2
 يتساءؿ ا١ترسل ىنا ىل ينصح أـ يأمر؟

ؿ أف الرسالة ذات األسلوب ا١ترح ك اٞتميل ك االجايب ىي الرسالة ا١تقبولة كاألكثر لقد أثبتت التجارب ُب ىذا آّا
 فعالية لذل اٞتمهور.

 مضمون الرسالة االعبلمية .3
يتمثل ا١تضموف ُب ٖتديد أشكاؿ الرموز ا١تناسبة للحملة ك ا١تستخدمة ُب الرسالة االعبلمية، كعليو ينبغي اختيار 

 ا١تناسبة كاليت تبلئم مع اٟتملة.الكلمات ك الرسومات كاإلشارات 
 عرض الرسالة االعبلمية .4

ٔتعٌت كيف يتم تقدٙب الرسالة؟ ىل تركز على الشكل أك ا١تضموف؟ أك كبل٫تا معا؟ ىل نستعمل الصورة اٟتقيقية أك 
 الرسومات أك البيانات ك األرقاـ معا؟ بأية صورة تكوف الرسالة ُب أحسن أشكا٢تا؟ 

عن فكرة كاضحة كىذه الفكرة ٬تب أف تعكس انشغاال ما كتقدٙب الرسالة ُب حد ذاتو  إذ ٬تب أف تعرب الرسالة
 يتعُت أف يكوف مثَتا لبلنتباه كمقنعا باٟتجة.

 توقيع الرسالة االعبلمية .5
كيعترب ىذا العنصر من العناصر ا٢تامة ُب إ٧تاز الرسالة االعبلمية حيث يًتتب عليو زيادة أك نقص فعاليتها ُب 

لى االستجابات ا١تستهدفة، ك توقيع الرسالة يعٍت ٕتاريا العبلمة الدالة على ا٠تدمة ا١تباعة فهو يعكس التأثَت ع
 طبيعة كحقيقة ا١تؤسسة ا١تنتجة.

 المؤثر الصوتي .6
كىو عبارة عن قطعة موسيقية ٦تيزة ٮتتارىا ا١ترسل لًتافق بث الرسالة من بدايتها إٔب هنايتها فا١تنبو الصوٌب ٬تلب 

 كيدعم حاسة البصر لًتسيخ الشعار ُب الذىن.السمع 
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 الشعار .7
ٮتتصر الشعار الرسالة ُب ٚتلة كاحدة، فالشعار ينبغي أف يوضح ُب ٚتلة مضموف اٟتملة كمن الضركرم أف ٮتضع 

 لقواعد أساسية تتمثل ُب االختصار كالتكرار.
 ٭تمل معٌت اٟتملة كفكرهتا ىدفو جلب االنتباه. كىو نداء صريح كإ٬تايب 

 ك التذكر. بككلما كاف الشعار ٥تتصرا كاف كاضحا كمفهوما كسهل االستيعا
 الرمز .8

 إنو الشكل ا٢تندسي للشعار يتبُت من خبللو شكل كمضموف اٟتملة كأىدافها كالسًتإتياهتا.
 .٬تب أف يكوف ا١ترسل قادرا على كضع ىدؼ ٛتلتو ُب رمزىا، كأف يكوف مستقبل عن النص 
 ز أم تعقيدات ُب الشكلينبغي أف ال ٭تمل الرم 
  ينبغي على الرمز أف ينشر ُب أم مكاف ْتيث تتكرر رؤيتو من طرؼ اٞتمهور كىذا ما يضمن اٟتصوؿ

 على كقع أكثر لؤلثر.
 :لبلجئين السورين لتأثير على تدفق المساعدات اإلنسانيةتحديد وسائل االتصال في الحملة اإلعبلمية ل

االتصالية ُب اٟتمبلت اإلعبلمية كلما زادت معرفة مصمم اٟتمبلت تزداد كفاءة اختيار الوسيلة 
اإلعبلمية بالوسائل ا١تتاحة، كخصائص كل منها، كمزاياىا، كعيؤّا، كتوفرت لديو ا١تعلومات، كازداد استيعابو 

ُب اختيار معرفتو بالعوامل ا١تؤثرة  تلبلسًتإتيات ا٠تاصة باالستخداـ أفضل الوسائل للحملة اإلعبلمية، كازداد
 .)1(الوسائل الرئيسية كالفرعية منها

 )2(سندجي كغالبا ما ٗتضع خطوة ٖتديد الوسيلة ُب اٟتمبلت اإلعبلمية ّٓموعة من العوامل، أٚتلها

 planning Media Iss ’ The 4 W عليها اكأطلقو  كزمبلؤه ُب أربعة تساؤالت تساىم ُب اختيار الوسيلة،

 ? Who do we want to reach من ىو الجمهور المستهدف ؟

 ? Where are they  Loecated أين يتمركز ىذا الجمهور؟

 ? What is the message ؟ اما ىي الرسالة المطلوب إيصاله

 ? When do we run the ads ما ىو التوقي  المناسب لتقديم الرسالة ؟

تلك الوسائل االتصالية ك٨تدد نوع كلكي نستخدـ كسائل االتصاؿ بشكل فعاؿ علينا أف ندرؾ قدرات 
 .)1( التأثَت الذم نسعى إٔب ٖتقيقو مثل( التأثَت على جلب ا١تساعدات االنسانية لبلجئُت السوريُت)

                                                           
 . 98، ص 2001بوركاف برىاف الدين مريدف، ٗتطيط ٛتبلت التسويق االجتماعي، رسالة دكتوراه غَت منشورة، كلية اإلعبلـ جامعة القاىرة، سنة   1

2
 Sndage, CH, vernon, Fryburger, and Kim rotzoll, advertising  Theory and practice, 11 ed (U.S.A: Irwin, 1983) pp266-288. 
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كٯتكن تقسيم كسائل االتصاؿ حسب مستويات اٞتمهور الذم ٯتكن أف تصل إليو إٔب ثبلثة أنواع رئيسية 
 :)2(على النحو التإب
 الجماىيرية:وسائل االتصال 

كتتميز ىذه الوسائل بقدرهتا على توصيل الرسالة إٔب ٚتاىَت كبَتة ُب أكثر من حيز جغراُب، كتشمل بصورة 
 أساسية الراديو ك التلفزيوف كالصحافة ك االنًتنت.

 وسائل االتصال الجمعي:
كتشتمل ىذه الوسائل  كتتميز ٔتحدكدية اٞتمهور الذم ٯتكن أف تصل إليو كضيق اٟتيز اٞتغراُب الذم تغطيو،

 ا١تسرح ك ا٠تطب ك ا١تهرجانات ك االحتفاالت ك ا١تسابقات كا١تباريات كا١تعارض.
 وسائل االتصال الشخصي:

كتتميز ٔتحدكدية كبَتة للجمهور ك ا١تكاف الذم تغطيو كلكنها تتفوؽ على بقية الوسائل ُب زيادة نسبة 
الوسائل االتصاؿ ا١تواجهي الذم يتم بُت شخص ك آخر مثل التفاعل بُت ا١تصدر كا١تتلقي كالعكس، كتشمل ىذه 

 ا١تقاببلت من قبل ا١تختصُت كقادة الرأم كاتصاؿ عرب ا٢تاتف الثابت.
إضافة إٔب ىذه التقسيمات للوسائل اليت تعتمد على مستول االتصاؿ، توجد ىناؾ الوسائل التعليمية 

الرسالة اإلعبلمية ُب اٟتملة كزيادة القدرة االقناعية عند ا١ترسل كتشمل  حُب إيضا  ـكاإليضاحية، كتستخد
 .ا١تلصقات كا١تطويات كآّسمات كاألشرطة السمعية كالبصرية

كمن األفضل ُب ٚتيع األحواؿ استخداـ كل كسائل االتصاؿ ا١تتوفرة ألف كل كسيلة تدعم كتقول تأثَت 
ما تقولو ككذلك االستعانة باالتصاؿ الشخصي ١تساندة الرسالة  الوسيلة األخرل أك تضفى ا١تشركعية على كل

 .)3(اإلعبلمية
 محددات إختياروسائل االتصال في الحملة االعبلمية:

 .)4(ٖتديد أىداؼ اٟتملة كما يريده اٞتمهور كالفئات ا١تقصودة .1

الوسائل مستحيبل إقصاء الوسائل الدعائية اليت ال تتناسب كاٟتملة اإلعبلمية قد يكوف استخداـ بعض  .2
 .)5(سعر الكلفة عنظرا الرتفا 

اختيار الوسائل اإلعبلمية اليت تتناسب كموضوع اٟتملة، حيث تتناسب الوسائل مع الرسائل لتحقيق  .3
 .)1(ا٢تدؼ من اٟتملة

                                                                                                                                                                                     
1
 88، ص 1992ف رشيت، نضريات االتصاؿ ُب االتصاؿ السكا٘ب، جامعة القاىرة، آّلس القومي للسكاف، جها  

2
 98بوركاف برىاف، مرجع سابق، ص   

3
 .87، ص 2007فؤدة عبد ا١تنعم البكرم، التسويق السياحي كٗتطيط اٟتمبلت الًتكجية، القاىرة، عآب الكتب،   

4
 46، اٞتزائر، دار ا٠تلدكنية للنشر كالتوزيع، ص 2004تخابية مفهومها كسائلها كأساليبها، ، اٟتمبلت االنبن صغَت زكرياء  

5
 .45ص نفس ا١ترجع   
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أف تناسب الوسيلة القائم باالتصاؿ من حيث إمكانياتو، ا١تادية ا١تتاحة ككذا مقوماتو كقدراتو ككفاءاتو  .4
 .)2(لية كالعلميةاالتصا

أف تناسب اٞتمهور ا١تستهدؼ من حيث امكانياتو كصفاتو الدٯتغرافية كتوزيعو اٞتغراُب ُب ا١تناطق  .5
 .)3(ا١تختلفة

مقارنة الًتكيبات ا١تتاحة من الوسائل األساسية مع سواىا اليت ٯتكن ُب النهاية استعما٢تا كانتقاد الًتكيبات  .6
 النهائية اليت ستستخدـ. 

 :)4(االختياريين الوسائل المتاحةمعايير 
فمن الضركرم أف يكوف ا٢تدؼ ا١تقصود يتناسب مع الوسائل  مناسبة الوسائل للهدف المحدد: .1

 ا١تختارة.

ىناؾ كسائل متخصصة ُب مواضيع ٛتبلتية مثل الصحافة  مناسبة الوسائل للرسائل اإلعبلمية: .2
 ا١تتخصصة أك بعض القنوات التلفزيونية ا١تتخصصة.

فمن الضركرم أف تناسب الوسيلة مع رغبات كمتطلبات  مناسبة الوسائل للجمهور المستهدف: .3
  اٞتمهور كمع عادات كأ٪تاط تعرض اٞتمهور ٢تذه الوسيلة أك تلك.

 لالجئٌن السورٌن فً التأثٌر على تدفق المساعدات اإلنسانٌةعوامل نجاح الحملة 

ملة االعبلمية كٖتقق تدفقا ىائبل للمساعدات االنسانية لبلجئُت إف من بُت أىم العوامل اليت تأثر ُب ٧تاح اٟت
 )5( :السوريُت

 ا١تنظمات ك الدكؿ ا١تا٨تة٬تب أف يبدأ مصمم اٟتملة العمل من خبلؿ أكثر الوسائل انتشارا ٞتذب  .1
كا١تفًتض أف القائمُت على اٟتملة كا١تخططُت ٢تا قد  مكنشر ا١تعلومات عنه عانات البلجئُت السوريُتكتعريفهم ٔت

كىو جلب ا١تساعدات توصلوا ١تعرفة أنسب الوسائل االتصالية كصوال أب اٞتمهور لتحقيق أىداؼ اٟتملة 
 .كفق القنوات ا١تختلفة لتقدٙب ا١تعلومات ا١تتكاملةاالنسانية 

ا كاف ذلك ٦تكنا مع اٞتمع بُت نوعُت من استخداـ كل الوسائل كالربامج ا١تتاحة ُب تنفيذ ا٠تطة كلم .2
 .لهيئة ا١تشرفة على اٟتملةعامل االثارة لاالىتماـ بك االتصاؿ اٞتماىَتم كالشخصي 

                                                                                                                                                                                     
1
 .46ص نفس ا١ترجع   

2
القاىرة،  عزة مصطفى حافظ، اآلثار ا١تعرفية للحمبلت اإلعبلمية بالتلفزيوف على اٞتمهور ا١تصرم، رسالة دكتوراه غَت منشورة، كلية اإلعبلـ جامعة  

 .133، ص 1998سنة 

3
 .133ص نفس ا١ترجع   

4
 46ص  سابق، مرجعبن صؽٌر زكرٌثء،   

5
 .136، ص 2005قزادرم حياة، ا١تراحل العلمية إلعداد ٛتلة إعبلمية، الوسيط ُب الدراسات اٞتامعية، اٞتزء العاشر، دار ىومة، اٞتزائر،   
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تستعد فيها الدكؿ ا١تا٨تة ككذا ا١تنظمات العاملة ُب آّاؿ أف يوضع ُب االعتبار استغبلؿ ا١تناسبات اليت  .3
(مؤ٘ترات ،مهرجانات ،زيارات  مثلبع األعماؿ كاألفكار أك األنشطة لتلقي أخبار من كسائل اإلعبلـ كتت االنسا٘ب

طبع كتيبات كمطبوعات  مع...) ١تراكز البلجئُت ُب كل من تركيا كاألردف كلبناف كالعراؽ ا١تنظماتللمضيفُت ك 
 .خاصة

مج اٟتملة بعد تنفيذ برنا لدل الدكؿ ا١تا٨تة كا١تنظمات العاملة ُب آّاؿ االنسا٘بٖتاشي عنصر النسياف  .4
التذكَت كاستخداـ االسًتاتيجيات االتصالية كباستخداـ اسًتاتيجيات التكرار  كلذلك البد من االىتماـ بعملية

لتبلُب أم تناقض ُب ا٢تيئة ا١تشرفة على اٟتملة االعبلمية كمن ا١تفضل كجود مصدر كاحد للتحدث باسم 
عدـ ا١تبالغة حىت يصور الربنامج ا٠تاص باٟتملة ا١تعلومات الصادرة عنها كاٟترص على ا١توضوعية كالصدؽ ك 

كما يبثو ُب ما يعانيو البلجئُت السوريُت كموضوعاهتا تصويرا حقيقيا كال يكوف ىناؾ تناقض بُت الواقع الفعلي 
  من رسائل كأنشطة.  برنامج اٟتملة

ا٢تيئات ككذلك جهود  العآباختيار التوقيت ا١تبلئم لبدء برنامج اٟتملة كمراعاة األحداث السائدة ُب  .5
أك ا١تشأّة ْتيث ال يقلل ذلك من االىتماـ باٟتملة كال ٭تدث إساءة اختيار التوقيت  العاملة ُب نفس آّاؿ

 .ا٠تاص باٟتملة
ا٢تيئة ا١تشرفة على اٟتملة ٬تب على مصمم اٟتملة أف ينسق بُت الرسائل كالوسائل اإلعبلمية اليت تقدمها  .6

ْتيث ٖتقق ا٢تدؼ ا١تطلوب من اٟتملة  كؿ ا١تا٨تة كا١تنظمات العاملة ُب آّاؿ االنسا٘بالد ٠تلق صورة طيبة لدل 
كجدكلة اٟتملة (حجم ا١تدة اإلعبلمية _ عدد مرات  لبلجئُت السورين تدفق ا١تساعدات اإلنسانيةكىو اإلعبلمية 

 .)التكرار _ استمرار اٟتملة زمنيا
قناع كتقدٙب ا١تعلومات الصحيحة ُب إطار احًتاـ حرية ٬تب أف تقـو اٟتملة اإلعبلمية على أساس اإل .7

 .١تساعدة البلجئُت السوريُتالفرد كاٞتماعة كمبتعدة عن اإلثارة اليت ٖترؾ ردكد الفعل الرافضة أك ا١تعارضة 
إف ٥تاطبة العاطفة ُب نطاؽ اٟتملة اإلعبلمية يعترب ضركرم كعنصرا جيدا، بل كمن الضركرم أيضا ٥تاطبة  .8

 لدل ا١تنظمات كالدكؿ ا١تا٨تة. صلحة الشخصيةعنصر ا١ت
التارٮتية اال٬تابية ُب تقدٙب اٟتملة ك االستفادة من القيم الدينية كقيم كتقاليد آّتمع الثقافية كاٟتضارية  .9

 .كشعاراهتا
 الخاتمة:

 ىذه األزمات مثلضركرة ملحة ُب  تقـو ّٔا اٞتهات الوصيةاليت كُب األخَت ٯتكن أف نقوؿ أف اٟتمبلت االعبلمية 
كهتدؼ ىذه اٟتمبلت إٔب الرفع من مستول الوعي العاـ كتعزيز مشاركة اٞتماىَت ُب العملية التنموية اليت تديرىا 

، باإلضافة إٔب الرفع من َتىااٞتمها كبُت ، للتعريف باإل٧تازات كتقوية الثقة بينالعديد من ا١تؤسسات كتنفذىا 
آّتمع، كيساعد ُب قبوؿ األفكار كاأل٪تاط السلوكية اٟتديثة، كيعجل ُب ا١تستول الثقاُب ٦تا يساىم ُب ٖتديث 

تغيَت غَت  من خبلؿُب آّتمعات  كارثة إنسانيةدث  ٖتعندما  اإلعبلميةمبلت اٟتعملية تنمية آّتمع، كيزداد دكر 
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الصناعية كغَتىا) من مكافئ ألف عوامل التطور ا١تادم (التطوير ُب البنية التحتية كا١تنشآت كالطرؽ كا١تناطق 
(اإلرادة، كا١تكاف، كالقدرة ا١تالية) اليت تستطيع التعاقد مع اكرب ا١تساعدات االنسانية ا١تمكن تأسيسها إذا توفرت 

كإظهارىا على أرض الواقع ُب  ا١تساعدات كتقدٯتها إٔب مستحقيهاالشركات العا١تية لكي تقـو بتأسيس ىذه 
عديدة كجهود ٛتبلت مستمرة ك ور ا١تعنوم (رفع الوعي العاـ) ٭تتاج إٔب كلكن التط، غضوف مدة ٤تدكدة جدان 

جبارة من تعليم كبرامج توعية ككسائل إعبلـ كغَتىا ٦تا يساعد ُب رفع الوعي العاـ للتعامل مع التقنيات اٟتضارية 
لتضييق الفجوة  اإلعبلميةباألسلوب األمثل كالصحيح، ىذا ما دعي الكثَت من الدكؿ إٔب االعتماد على ٛتبلت 

 كسد حاجيات االجئُت. اٟتضارية اليت تعا٘ب منها
 قائمة ا١تراجع

 المراجع باللغة العربية
اآلثار ا١تعرفية للحمبلت اإلعبلمية بالتلفزيوف على اٞتمهور ا١تصرم، عزة مصطفى حافظ، رسالة دكتوراه غَت منشورة، كلية  .1

 .1998اإلعبلـ جامعة القاىرة، سنة 
 .2001التسويق االجتماعي، بوركاف برىاف الدين مريدف، رسالة دكتوراه غَت منشورة، كلية اإلعبلـ جامعة القاىرة، سنة ٗتطيط ٛتبلت  .2
 .2004التسويق االجتماعي األخضر كالبيئ، ٤تمد إبراىيم عبيدات، الطبعة األكٔب، دار كائل للنشر، عماف األردف،  .3
 .2007دة عبد ا١تنعم البكرم، القاىرة، عآب الكتب، التسويق السياحي كٗتطيط اٟتمبلت الًتكجية، فؤ  .4
 2004اٟتمبلت االنتخابية مفهومها كسائلها كأساليبها، بن صغَت زكرياء ، ، اٞتزائر، دار ا٠تلدكنية للنشر كالتوزيع، سنة  .5
 .2005ار ىومة، اٞتزائر، ا١تراحل العلمية إلعداد ٛتلة إعبلمية، قزادرم حياة، الوسيط ُب الدراسات اٞتامعية، اٞتزء العاشر، د .6
 163/2006الدكلية ، عدد  ا١تساعدات اإلنسانية ، كالكوارث الطبيعية ، خالد منصور، ٣تلة السياسة .7
 .2006ا١تسؤكلية االجتماعية، كالتسويق االجتماعي، كرٯتاف فريد، دار النهضة العربية القاىرة،  .8

 المواقع االلكترونية
ا١تملكة العربية  اإللكًتكنيةصاّب ٤تمد ا١تالك، ٛتبلت التوعية العامة كا٠تطوات األساسية البلزمة لنجاحها، صحيفة اٞتزيرة  .9

-www.al: 26/12/2015، ًب إسًتجاعو بتاريخ 2000، 10145السعودية، الطبعة األكٔب، العدد 
jazirah.com/2000/20000708/fu1.htm 

 http://www.ihrelief.org/nfi /:  02/04/2016ًب إسًتجاعها من ا١توقع: يـو  .10
-http://www.unhcr: 09/04/2016ًب إسًتجاعها من ا١توقع بتاريخ  .11

arabic.org/519da9a16.html 
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 االجتماعي للتعريف بقضية البلجئين السوريين، ودعمهم مادياً أي دور لشبكات التواصل 
 -ورقة عمل من خبلل عدد من التجارب الدولية-ومعنوياً؟ 

 
 المغرب -البيضاء الدار -مونديابوليس جامعة -األستاذ الدكتور المصطفى مبارك إيدوز

 
فرض حقائق جديدة ، االنًتنت التطور التقٌٍت ا٢تائل ُب قطاع تكنولوجٌيا ا١تعلومات كانتشارالريب أف 

اليت يشًتؾ  "الشبكات االجتماعٌية"افًتاضٌي. كلعل أبرز إفرازاهتما بات يعرؼ بػ "٣تتمع"جعلت الناس يتبلٛتوف ُب
حسب اىتماماتو كميولو. كدفع االستخداـ الفعاؿ ٢تذه الشبكات بعض علماء االجتماع  فيها مبليُت البشر كل

 Howardافًتاضٌي، كذىب بعضهم مثل ىوكاردرينغولد ( "كاقع"، أك "عاـ ٣تاؿ"، أك "عآبو "للحديث عن 
Rheingold التواصل شبكات  إٔب كصف الكيانات الناشئة ُب  1994) ُب كتابو آّتمع االفًتاضٌي عاـ

ا، كازدياد اإلنًتنت على ا١تستول الدكٕب مع تنوع استعماالهتشبكة تزداد أ٫تية ك ".آّتمعات االفًتاضٌية"االجتماعٌي بػ
عدد ا١تستخدمُت ٢تا، كال تنحصر أ٫تية االنًتنت ُب ٣تاؿ تبادؿ ا١تعلومات، فهي تؤدم اليـو أدكاران سياسية 

 كاجتماعية كاقتصادية كعلمية كثقافية ىامة جدان.
ى جتماعي تطوران كبَتان ليس فقط ُب تاريخ اإلعبلـ، كإ٪تا ُب حياة األفراد عللقد أحدثت مواقع التواصل االك 

جتماعي كالسياسي، كجاءت لتشكل عا١تان افًتاضيان يفتح آّاؿ على مصراعيو لؤلفراد ا١تستول الشخصي كاال
كالتجمعات كالتنظيمات ٔتختلف أنواعها، إلبداء آرائهم كمواقفهم ُب القضايا كا١توضوعات اليت هتمهم ْترية غَت 

تصاؿ، كالقيمة ـ اٞتديد ُب سرعة اال)، كتكمن إ٬تابيات اإلعبل479 – 478، ص 2009مسبوقػػة (حسن،
ا١تعلوماتية، كضماف كصو٢تا، كٖتقيق التفاعل معها، كليس كونو إعبلمان مرسبلن من جانب كاحد، ٦تا خلق مساكاة 

 ).1552، ص 2009داخل آّتمع ُب االتصاؿ (عبد القوم، 
حوؿ استخدامات  1"دار٘تاكثماساشوستس "خلصت دراسة أجراىا مركز الدراسات التسويقية ّتامعة كقد 

شبكات التواصل االجتماعي ُب ا١تنظمات غَت الرْتية ُب الواليات ا١تتحدة األمريكية إٔب أف تلك الشبكات 
الدراسة أشارت إٔب أف كربل ا١تنظمات ف .أصبحت جزءان أساسيان من اسًتاتيجيات االتصاؿ لتلك ا١تنظمات ا٠تَتية

ككذلك على ا١تؤسسات التعليمية من حيث إدراؾ ،هاعلى ا١تنظمات التجارية غَت الرْتية األمريكية كاصلت تفوق
هنا ٘تكنت من إ٬تاد كتوظيف كسائل جديدة شيقة للوصوؿ إٔب قلوب كجيوب ا١تا٨تُت إكمعرفة الناس ّٔا حيث 

 ٘ من ا١تنظمات ا٠تَتية تستخدـ شكبلن من أشكاؿ الشبكات االجتماعية89الدراسة كجدت أف ف .كا١تتربعُت
 .كغَتىا من أشكاؿ الشبكات االجتماعية Wikisمثل ا١تدكنات كالبودكاست كالػ

 فكيف ٯتكن أف نوظف كسائل التواصل االجتماعي للتعريف بقضية البلجئُت السوريُت؟
                                                           
1
National School Boards Association.Researeh and Guidelines on Online Social  - And Educational - 

Netwarking. www.socialnetwarking.procon.org  
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 ككيف ٯتكن أف ٧تعل من توظيف ىذه الوسائل مرتكزا أساسيا لدعم البلجئُت السوريُت ماديا كمعنويا؟
يت ٯتكن أف نستخلصها من عدد من التجارب العا١تية السابقة  اليت كظفت كسائل التواصل كما ىي االستفادة ال

 االجتماعي لدعم قضية ٥تتلف البلجئُت على مستول العآب؟
 ىذه األسئلة كغَتىا ستكوف ٤تور ىذا البحث إف شاء اهلل تعأب.

 :االجتماعي ُب التعريف بقضية تتجلى مشكلة البحث ُب بياف دكر كسائل التواصل مشكلة البحث
 البلجئُت السوريُت كدعمهم ماديان كمعنويان.

 :يهدؼ ىذا البحث إٔب: أىداف البحث 
 الكشف عن معاناة البلجئُت السوريُت.-1
إبراز أ٫تية توظيف كسائل التواصل االجتماعي ُب التعريف بقضية البلجئُت السوريُت، كدعمهم ماديان -2

 كمعنويان.
ن ٕتارب دكلية سابقة ُب دعم البلجئُت من ٥تتلف البلداف عن طريق توظيف كسائل االستفادة م-3

 التواصل االجتماعي.
كضع توصيات عملية ٯتكن االستفادة منها لدعم قضية البلجئُت السوريُت من خبلؿ توظيف كسائل -4

 التواصل االجتماعي.
 :تواصلي ُب عآب اليـو للتعريف  تتجلى أ٫تية البحث ُب أنو سيربز أ٫تية أخطر سبلحأىمية البحث

 بقضية البلجئُت السوريُت كدعمهم ماديا كمعنويا
 :سيعتمد البحث ا١تنهج الوصفي التحليلي منهجية البحث 
  :قضية البلجئُت السوريُت-شبكات  التواصل االجتماعيالكلمات المفتاحية 
 خطة البحث: 

 القضايا اإلنسانية عمومان.:أ٫تية كسائل التواصل االجتماعي ُب دعم المبحث األول
 :كسائل التواصل االجتماعي كدعم قضية البلجئُت السوريُت كدعمهم ماديا كمعنوياالمبحث الثاني
: مقًتحات عملية من خبلؿ التجارب العا١تية لدعم قضية البلجئُت السوريُت من خبلؿ المبحث الثالث

 توظيف كسائل التواصل االجتماعي.
 :المبحث األول

 وسائل التواصل االجتماعي في دعم القضايا اإلنسانية عموماً أىمية 
 تمهيد -1

 ٓب يعد خافيان اليـو األثر األكرب لوسائل التواصل االجتماعي ُب تعبئة الرأم العاـ ٕتاه موضوع معُت.فهي
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ا١تفاىيم السياسيَّة تعترب أحد أىم الوسائل ا١تؤثرة ُب تكوين ثقافة آّتمع كمؤسساتو ا١تختلفة، كُب تسريع انتشار 
كاالجتماعيَّة كالثقافيَّة اٟتديثة (مثل حقوؽ اإلنساف، كالتحديث، كٖترُّر ا١ترأة، كالتعدُّديَّة اإلثنيَّة، كالعو١تة، 

ْـّ، كانعكاسات ذلك على حركة التغَتُّ االجتماعيّْ   أدل تطور كسائل كلقد  .كالدٯتقراطيَّة) كتبلور الرأم العا
بالشكل الذم نراه اليـو إٔب نشوء ظاىرة االتصاؿ اٞتماىَتم، كأصبحت ىذه الظاىرة ٤تط التواصل االجتماعي 

أنظار ٩تبة من الدارسُت تعكس اىتمامهم ّٔذه الوسائل كبآثارىا االجتماعية، حيث يتميز االتصاؿ اٞتماىَتم 
ة، مع مقدرة عالية على بقدرتو على توصيل الرسائل إٔب عدد كبَت من اٞتمهور، ُب اللحظة نفسها كبسرعة مدىش

خلق رأم عاـ، كعلى تنمية إتاىات كأ٪تاط من السلوؾ غَت موجودة أصبل، كا١تقدرة على نقل ا١تعارؼ 
 .كا١تعلومات

 الشك أف كسائل التواصل االجتماعي تدخل فيما يسمى باإلعبلـ اٞتديد. 
 فما مفهـو اإلعبلـ اٞتديد ؟

 كماىي خصائصو؟  
 كما ىي تأثَتاتو؟

 تعريف اإلعبلم الجديد-2
ىو مصطلح يضم كافة تقنيات  "Digital Mediaأك اإلعبلـ الرقمي   "New Mediaاإلعبلـ اٞتديد 

تصاؿ كا١تعلومات الرقمية اليت جعلت من ا١تمكن إنتاج كنشر كاستهبلؾ كتبادؿ ا١تعلومات اليت نريدىا ُب الوقت اال
الذم نريده كبالشكل الذم نريده من خبلؿ األجهزة االلكًتكنية (الوسائط) ا١تتصلة أك غَت ا١تتصلة باإلنًتنت، 

 .ا كانوا كالتفاعل مع ا١تستخدمُت اآلخرين كائنان من كانوا كأينم
لئلعبلـ اٞتديد بأنو: "أشكاؿ التواصل ُب العآب  "٣تلة يب سي"ىناؾ تعريفات أخرل ٥تتلفة منها تعريف ك٧تد 

كبشكل أكثر أ٫تية على شبكة "الدم ُب دم "الرقمي كاليت تضمن النشر على األقراص ا١تد٣تة كأقراص 
 .1اإلنًتنت

بأنو: "مصطلح يضم أشكاؿ التواصل اإللكًتك٘ب ا١تختلفة كاليت  تعرؼ اإلعبلـ اٞتديدف "كيب أكبيديا"موسوعة أما 
إف كسائل اإلعبلـ اٞتديد تشتمل ا١تواقع على  ..أصبحت ٦تكنة من خبلؿ استخداـ تقنيات اٟتاسب اآلٕب. 

٣تتمعات اإلنًتنت، ك الربيد اإللكًتك٘ب، ك غرؼ الدردشة، ك النقل ا١تتدفق للصوت كالفيديو، ك الشبكة العنكبوتية، 
 .2إعبلنات اإلنًتنت "ك 
 خصائص اإلعبلم الجديد-3

تقتصر على التفاعل على دائرة رجع الصدل للمحتول للشبكة العنكبوتية  ُب السابق كانت قدرة ا١تستخدمُت 
ا١تنشور على ا١تواقع اإللكًتكنية عرب إضافة التعليقات كتدكين ا١تبلحظات على سجبلت الزكار مثبل. ٍب انتقلت 
                                                           
1
 www.pcmag.com 

2
 www.webopedia 
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بعد ذلك العبلقة إٔب التحرر نسبيان مع كجود ا١تنتديات ك٣تموعات األخبار كالقوائم الربيدية، غَت أهنا ٓب تتح 
للجمهور حرية ا١تمارسة اإلعبلمية ا١تطلقة كاليت ٓب تتوفر ٢تم إال بعد ظهور ا١تدكنات كما تبعها بعد ذلك من ظهور 

كا١توسوعات اٟترة مثل كيكيبيديا، كىذه  "كاليوتيوب"اركية كمواقع الفيديو التش،لشبكات التواصل االجتماعي 
ا١تواقع ٘تثل عناصر االنتقاؿ إٔب مرحلة ما بعد التفاعلية. كتعترب ىذه ا١ترحلة انقبلبان على ٪توذج االتصاؿ التقليدم، 

ٕتاىات حيث أصبح ٔتقدكر الفرد العادم إيصاؿ رسالتو إٔب من يريد ُب الوقت الذم يريد بطريقة متعددة اال
 .1كليس من أعلى إٔب أسفل فقط، كفق النموذج االتصإب القدٙب

 جتماعية لشبكات التواصل االجتماعيالتأثيرات اال-4
، كل االجتماعي التواصل كسائل الناس من ا١تليارات يستخدـ العآب، أ٨تاء ٚتيع ُب  يزداد الرقم كىذا يـو

 كسائل شخص مليار 2.44 حوإب يستخدـ سوؼ ،2018 عاـ ْتلوؿ أنو تقدير ًب اٟتقيقة، ُب باستمرار،
 .2010 عاـ 970.000 الرقم كاف أف بعد االجتماعي، التواصل

 كُب الدراسة، كُب العمل ُب للتسلية، الشخصية، عبلقتنا ُب حياتنا، من جزء كل ُب الوسائل ىذه نستخدـ ٨تن
 350.000 من كأكثر فيسبوؾ على رسالة مليوف 30 من أكثر بإرساؿ نقـو دقيقة كل أننا ٧تد ذاتو، السياؽ

 .تويًت على
 ّٔا نؤدم اليت الطريقة يغَت إنو بل تواصلنا، طريقة فقط يغَت ال االجتماعي، التواصل لوسائل ا١تتزايد اٟتب ىذا

 2.فائقة بسرعة ذلك تفعل إهنا آّتمع، ُب ّٔا نعيش اليت كالطريقة ّٔا، ٨تكم اليت الطريقة عملنا،
فإف ىذه   ،إضافة إٔب الدكر الكبَت الذم تلعبو شبكات التواصل االجتماعي على الصعيدين السياسي كالتجارم ك 

الشبكات أظهرت قدرات كبَتة ُب ٣تاالت أخرل ٥تتلفة على الصعيد االجتماعي مثل التعليم كالرعاية الصحية 
فادت منها ككظفتها ا١تنظمات ا٠تَتية غَت كتنسيق عمليات التطوع االجتماعي ك٤تاربة الغبلء كالغش، كما است

 إف لوسائل .الرْتية ُب أداء أعما٢تا للوصوؿ إٔب ا١تا٨تُت كا١تستفيدين ُب نفس الوقت كالتعريف بأنشطتها كغَت ذلك
ك من خبلؿ الوظائف تؤثر كسائل اإلعبلـ ُب أفراد آّتمع ك ُب  -أم ٣تتمع -اإلعبلـ كظائف متنوعة ُب آّتمع

 ك تساىم بالتغيَت االجتماعي للمجتمع. ،رائو ك إتاىاتوقيمو ك آ
فإننا  ،3كسائل التواصل االجتماعيكمن خبلؿ استعراض ما ذكرتو األدبيات اإلعبلمية حوؿ أىداؼ ك  

 اليت ٗتص العمل اإلنسا٘ب، كمنها: ٩تلص إٔب بعض الوظائف 
 ُب العآب ، خصوصان ُب القضايا اإلنسانية  خبار عن ما ٭تدث كظيفة األخبار كالتزكيد با١تعلومات كاإل

 اليت ٖتتاج إٔب دعم سريع.
 .كظيفة إحداث مواقع خاصة بالتعريف بقضايا اإلنسانية 

                                                           
 .www.aljazeera.net.لية االجتماعيةك بن سعيد، مبارؾ، صحافة ا١تواطن كا١تسؤ 1

2
 http://www.noonpost.org/content/11208 

 .173-161) ،ص1999صبع، (األردف: دار الشركؽ أبو أاالتصاؿ اٞتماىَتم صاّب خليل  3
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 .كظيفة ٚتع التربعات كاإلعانات ا١تختلفة 
 .كظيفة التعريف ٔتعاناة البلجئُت ُب البلد ا١تقيمُت فيو 
 جئُت كا١تنكوبُت.كظيفة تيسَت التعليم كمتابعة الدراسة ألبناء البل 
 .كظيفة تيسَت إدماج البلجئُت 
 كظيفة التأثَت ُب عمـو الناس ١تساندة البلجئُت 

إف  "عبلـ االجتماعي ُب العمل ا٠تَتم كالتطوعياستخداـ اإل"كقاؿ د. اٟتمامي خبلؿ ٤تاضرة لو بعنواف 
ٓب يكن العمل شبكات التواصل االجتماعي أتاحت مساحات حرة كمتجددة للتواصل بُت مستخدميها، 

ا عنها ْتاؿ من األحواؿ، إذ بادرت مؤسسات كٚتعيات أىلية إلنشاء صفحات  ا٠تَتم كالتطوعي بعيدن
٢تا على تلك ا١تواقع استطاعت كل منها أف تكوف من خبل٢تا ٣تتمعنا إلكًتكنينا يتابع أخبارىا كيتفاعل 

ؤسسي فحسب، بل إتو العديد من معها، كىو األمر الذم ٓب يكن قاصرنا على ا٢تيئات ذات الطابع ا١ت
ا١تستخدمُت ا١تهتمُت بأنشطة العطاء االجتماعي إٔب تدشُت الصفحات، أك التواصل مع ا١تهتمُت عرب 
حساباهتم الشخصية، ليتكوف بالنهاية طيف كاسع من آّتمعات االفًتاضية اليت ٬تمعها كلها السعي 

1"لتنمية آّتمع كمساعدة اآلخرين
. 

 :الثانيالمبحث 
 ومعنوياً  وسائل التواصل االجتماعي ودعم قضية البلجئين السوريين مادياً  

ُب ظل انتشار مواقع التواصل االجتماعي، كال سيما (تويًت) ك(فيسبوؾ)، بُت قطاع عريض من أفراد آّتمع، 
بادرت الكثَت من كعلى مساحة كبَتة تشغلها تقريبان كل الفئات، من ٥تتلف األعمار كالشرائح االجتماعية؛ 

اٞتمعيات كا١تؤسسات ا٠تَتية كاإلنسانية إٔب االستفادة من ىذه ا١تنصات االفًتاضية للتواصل مع الفئات 
 .ا١تستهدفة كإيصاؿ رسائلها كأىدافها

كاف ذا أ٫تية كربل ُب دعم كثَت   -التواصل االجتماعيشبكات ٔتا ُب ذلك -دكر ا١تواقع اإللكًتكنية كمن ٍب فإف 
فاعبلن ُب نشر الوعي كإضفاء ركح  ذلك أف لشبكات التواصل االجتماعي أثران  .القضايا اإلنسانية العا١تيةمن 

 .التكافل االجتماعي كتيسَت مد يد العوف لكل ٤تتاج
 مبادرات لدعم البلجئين السوريين من خبلل وسائل التواصل االجتماعي-1
  شكرا أخي السوري" مبادرة فردية-أ

أخي السورم" ُب مصر من أقول اٟتمبلت على مواقع التواصل االجتماعي، تلك اليت دشنها  "شكران تعد ٛتلة 
ا١تصور "عادؿ ٚتاؿ"، لدعم البلجئُت السوريُت ُب مصر. كتقـو فكرة اٟتملة على ضركرة دعم البلجئُت السوريُت 

                                                           
1
 http://www.alayam.com/alayam/Variety/298578.html 
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/ سبتمرب اٞتارم، كىو موعد للفاعلية، أيلوؿ 18  ُب مصر معنويان، عن طريق توزيع ا٢تدايا البسيطة عليهم، ُب يـو
 . أكتوبر كاليت تعترب أكرب ٕتمع للسوريُت ُب مصر 6ُب مدينة  "اٟتصرم"أماـ مسجد 

كيقوؿ عادؿ ٚتاؿ، كىو متطوع ُب خدمة الشأف العاـ السورم، ُب تصريح خاص لػ"اقتصاد": "إف األياـ ا١تاضية 
كٯتكن القوؿ إهنا سلبية ك ٤تبطو للسوريُت كللمتابعُت للشأف السورم ٛتلت لنا الكثَت من األخبار السورية ا١تأسوية 

 ."بشكل عاـ
كأضاؼ "عادؿ ٚتاؿ" أنٍت كشخص أرغب بتقدٙب ا١تساعدة، "ككجدت أف الدعم النفسي كلو بكلمة شكر 

ٟتظيان، كرٔتا كابتسامة ٦تكن أف ٗتفف كلو شيئان بسيطان عن األخوة السوريُت، كصحيح أف األثر سيبقى ٤تدكدان أك 
 ."لن يساىم ُب عمل شيء على أرض الواقع، لكن على األقل عملت شيئان ٦تا أستطيع فعلو

كبٌُت "عادؿ ٚتاؿ": "١تا أطلقت الفاعلية على صفحات التواصل االجتماعي كنت أتوقع أف يكوف التفاعل 
شاركان، ككصل الرقم شخصان م 550ساعة كاف  48كالتواصل ٤تدكدان، كلكن حصل عكس ذلك، كُب أقل من 

آالؼ مشارؾ على موقع فيسبوؾ، كىذا يعٍت أف عدد ا١تتابعُت للقضية السورية كبَت، كخاصة أف  4اآلف إٔب ٨تو 
 1أثر إ٬تايب أكرب على ا١تتطوع نفسو  ا١توضوع فردم كبدكف ٗتطيط، كالعمل التطوعي ا٠تدمي عمومان يكوف لو

صورة بائع على تويتر، ينشر”غيسورسيمونرسن “ناشط أيسلندي مقيم في أوسلو يُدعى-ب
 مساعدتو  ُمناشداً العالم األقبلم السوري في لبنان

ناشط أيسلندم مقيم مواقع التواصل االجتماعي صورة رجل سورم يبيع األقبلـ ُب شوارع بَتكت، أطلقها  تتداكل
على تويًت، ميناشدان العآب، مساعدة ىذا الرجل. كأطلق ٛتلة إلكًتكنية  "غيسورسيمونرسن" ُب أكسلو ييدعى

من دكؿو عدة. منها من ا١تتطوعُت ٕتاكب مع اٟتملة عدد كبَت  ."البحث عن بائع األقبلـ"للبحث عنو، ٝتٌاىا 
ألف دكالر أمَتكي.  140كالسعودية. كبلغت حجم ا١تساعدات أكثر من الواليات ا١تتحدة، كبريطانيا، اإلمارات، 

 ."سيمونرسن، كعبد اٟتليم"ىي حلقة الوصل بُت  كاركؿ معلوؼ ككانت الناشطة
، ٔتا أف "األقبلـ بائع"أيضان برفقة نشطاء آخرين إلنشاء صندكؽ ٘تويل يدعم تعليم كلدم ” كاركؿ“كتسعى 

 .كضعو القانو٘ب كبلجئ ُب لبناف، ال يسمح لو بفتح حساب مصرُب
، أقدـ الرجل "ككالة سكام نيوز عربية"مع  "بائع األقبلـ:كُب لفتة إنسانية، ُب أكؿ لقاءو تلفزيو٘ب لؤلب السورم

 .2بهوه حاالن على مبادرة أكضح من خبل٢تا، أنو سيتربع ّتزءو من ا١تاؿ الذم قيدـ لو آلخرين يش
 خليجي واجب سوري الجئي استضافة-ج 

على تويًت تنشط  –ديدان ا٠تليج ٖت -ىناؾ أيضان بعض ا١تبادرات اإللكًتكنية اليت أطلقها نشطاء من ا١تنطقة العربية
 .صاغية ان ،علَّهم ٬تدكف آذان "استضافة_الجئي_سوريا_كاجب_خليجي"على ىاشتاؽ

                                                           

 1جريدة  ا١تصرم  اليـو09-2015- 09
 
2
 http://www.arageek.com/2015/09/06/the-tyrian-refugees-case.html 

https://twitter.com/GissiSim
https://twitter.com/GissiSim
https://twitter.com/GissiSim
https://twitter.com/carolmalouf
https://twitter.com/carolmalouf
http://www.arageek.com/2015/09/06/the-tyrian-refugees-case.html?xurl=%3A%2F%2Fwww.shaam.org%2F%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A3%25D8%25AE%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25B1%2F%25D8%25A3%25D8%25AE%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25B1-%25D8%25B3%25D9%2588%25D8%25B1%25D9%258A%25D8%25A9%2F%25D8%25AE%25D9%2584%25D9%258A%25D8%25AC%25D9%258A%25D9%2588%25D9%2586-%25D9%258A%25D8%25B7%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A8%25D9%2588%25D9%2586-%25D8%25AD%25D9%2583%25D9%2588%25D9%2585%25D8%25A7%25D8%25AA%25D9%2587%2525D
http://www.arageek.com/2015/09/06/the-tyrian-refugees-case.html?xurl=%3A%2F%2Fwww.shaam.org%2F%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A3%25D8%25AE%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25B1%2F%25D8%25A3%25D8%25AE%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25B1-%25D8%25B3%25D9%2588%25D8%25B1%25D9%258A%25D8%25A9%2F%25D8%25AE%25D9%2584%25D9%258A%25D8%25AC%25D9%258A%25D9%2588%25D9%2586-%25D9%258A%25D8%25B7%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A8%25D9%2588%25D9%2586-%25D8%25AD%25D9%2583%25D9%2588%25D9%2585%25D8%25A7%25D8%25AA%25D9%2587%2525D
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نشر ا١تشاركوف صوران توضح معاناة السوريُت ُب طريق ىجرهتم إٔب أكركبا، كأنو لو كانت ىناؾ بدائل أك حيث  
أحد مناصرم  "سعد القحطا٘ب"فرص الستضافتهم ُب دكؿ ا٠تليج، ١تا القوا حتفهم ُب البحار. كقاؿ الناشط 

 :اٟتملة
ف نوصل رسالة للسوريُت كالعآب أٚتع بأننا مع ندرؾ أف ىذه ٛتبلت رٔتا لن تفيد، لكننا كشعبو سعودم ٨تاكؿ أ"

، كتشريد  ".السوريُت، كإف قلوبنا لتبكي دماءن على ما يصيبهم من قتل، كموتو
 1ساعة فقط.  12ألفان خبلؿ  20اٟتملة أخذت انتشاران كبَتان، فبلغت عدد التغريدات ا١تنشورة ٨تو ف
 السوريينوسائل التواصل االجتماعي رحمة على البلجئين –2

 لجوء واندماج 
أم خدمة ٖتديد ا١توقع، كالغَت ا١تتاحة ُب  "جي يب اس" اليـو من ميزة ُتيستفيد الكثَت من طاليب اللجوء السوري

ا١تعنية بتبادؿ  "فيسبوؾ"سوريا، ُب تنظيم رحلتهم ُب األراضي األكربية، كما يستفيدكف من ٣تموعات خاصة على 
 تابعة أخبار ا١تنطلقُت كالواصلُت عرب البحر.أخبار الطرؽ ُب رحلة اللجوء كم

حُت كنت على القارب ا١تطاطي كنت أمسك ىاتفي بيدم، ألرسل "يقوؿ سامي، كىو الجئ سورم بالسويد 
للمجموعة موقعنا ُب حاؿ حدث أم مكركه، ليتصلوا بدكرىم ٓتفر السواحل، كاف ىذا ٯتنحٍت نوعان من 

 2."االطمئناف
األكربية  العديد من الصفحات كآّموعات كالربامج بتسهيل اندماج السوريُت ُب آّتمعاتُب ا١تقابل، تعٌت 

الذم يتضمن تعليمات حوؿ  "أىبل بكم ُب أ١تانيا"ا١تضيفة، كتعد خَت عوف ٢تم على ٕتاكز العقبات، منها تطبيق 
 ضركرية ُب اللغة األ١تانيةالقوانُت األ١تانية اليت يتوجب على البلجئ معرفتها، كالعبارات األساسية كال

معرفة مراكز تقدٙب اللجوء ا١تنتشرة ُب ا١تدف األ١تانية، "أحد مستخدمي التطبيق أنو ساعده ُب  "عبد اٟتي"يقوؿ 
كُب ٖتضَت األكراؽ الضركرية، كمٌكنو من معرفة القوانُت األ١تانية الضركرية للتعامل مع الشرطة كا١تواطنُت األ١تاف، 

 .3"متاح باللغة العربيةخاصة أف التطبيق 
 إغاثة ودعم 

يتخذ الكثَت من الناشطُت اإلغاثيُت كاٞتمعيات، اليت تقدـ العوف للمتضريُت، من كسائل التواصل االجتماعي 
 ٔب الداعمُت كمقدمي التربعات ككافلي األيتاـ كعبلج ا١ترضى كاٞترحى.إمنصة للوصوؿ 

د داعم يوفر لو تكاليف عمليتو اٞتراحية الباىظة، كيضيف ساعده على إ٬تا "فيسبوؾ"إف  "٤تمد حورا٘ب"يقوؿ 
نا أكاف لدم شظية اخًتقت اٞتمجمة، كنت ُب انتظار موت بطيء ٤تٌتم، حىت قاـ كلدم بنشر قصيت، كفاج“

 ."متربع بتحمل تكاليف العملية، ٓب أكن أتوقع ذلك

                                                           
1
 http://www.darayya-news.com 

2
 https://7al.me/2016/03/04/5 

3
 https://7al.me/2016/03/04/5 
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 تواصل عن بعد 
تعد كسائل التواصل حلقة الوصل الباقية بُت العديد من السوريُت البلجئُت كأخوهتم أك آبائهم أك زكجاهتم ُب 

حالة التشتت اليت تعيشها ىذه األسر اضطرهتم لبلعتماد على ىذه ا١تنصات حيث إف سوريا أك ُب دكلة أخرل، 
 بشكل شبو يومي للتواصل مع بعضهم.

منصات تلم مشل األسرة السورية  "سكايب"كبرنامج التواصل  "فيسبوؾ"كمنصة  "كاتس آب"كيعد كل من تطبيق 
ال أستطيع أف "، كىي طالبة جامعية تسكن ُب مدينة البلذقية "مي"مهما بعدت ا١تسافات بُت أفرادىا، كتقوؿ 

، كأتاب "كاتس آب أك فيسبوؾ"أعيش دكف  ع فأصدقائي كإخوٌب ىاجركا خارج سوريا، كأتكلم معهم كل يـو
 1."أخبارىم، كأهنم يعيشوف معي ُب نفس ا١تدينة

 التعلم والمنح 
حقق آالؼ السوريوف أحبلمهم ُب ٖتسُت ٖتصيلهم العلمي كإكماؿ دراساهتم من خبلؿ منح مدفوعة التكاليف 

بالنسبة للكثَت من الطبلب الذين ٓب  "حبل النجاة"مقدمة من جامعات أكركبية كأخرل تركية. كتعد ىذه ا١تنح 
 .يكملوا دراستهم اٞتامعية بسبب اٟترب 

 بلن بعد ٗترجي من جامعة دمشق، ٓب أجد عم"كىو طالب ماجستَت ُب ا٢تندسة ا١تعلوماتية  "عمر شهايب"يقوؿ 
ر خاصة سافرت إٔب تركيا كٓب أجد عمبلن فيها أيضان، كنت مشًتكان، بإحدل صفحات فيسبوؾ اليت تنشر أخبا

با١تنح ا١تقدمة للطبلب السوريُت، قررت أف أقضي كقيت ُب مراسلة اٞتامعات كتعلم كتابة السَتة الذاتية كٕتهيز 
الوثائق ا٠تاصة ّٔذه ا١تنح، استغرؽ األمر عدة أشهر، ُب النهاية، قبلت ُب منحة مقدمة من جامعة بريطانية ال 

 2."لندف، كأنا أتابع دراسيت ّٔا تشًتط اٟتصوؿ على الشهادة السابقة، فسافرت إٔب
 المبحث الثالث:

مقترحات عملية من خبلل التجارب العالمية لدعم  قضية البلجئين السوريين من  
 خبلل توظيف وسائل التواصل االجتماعي.

ٓب يكن ك أتاحت شبكات التواصل االجتماعي مساحات حرة كمتجددة للتواصل بُت مستخدميها، 
ا عنها ْتاؿ من األحواؿ، إذ بادرت مؤسساتو إلنشاء صفحات ٢تا على  العمل ا٠تَتم كالتطوعي بعيدن
تلك ا١تواقع، استطاعت كل منها أف تكوف من خبل٢تا ٣تتمعنا إلكًتكنينا يتابع أخبارىا كيتفاعل معها، كىو 

بل إتو العديد من ا١تستخدمُت األمر الذم ٓب يكن قاصرنا على ا٢تيئات ذات الطابع ا١تؤسسي فحسب، 
ا١تهتمُت بأنشطة العطاء االجتماعي إٔب تدشُت الصفحات، أك التواصل مع ا١تهتمُت عرب حساباهتم 
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الشخصية، ليتكوف بالنهاية طيف كاسع من آّتمعات االفًتاضية اليت ٬تمعها كلها السعي لتنمية آّتمع 
 كمساعدة اآلخرين. 

 ينمبادرة من طالبين ألماني-أ
يسعى طالباف بالعاصمة األ١تانية برلُت إٔب مساعدة البلجئُت للحصوؿ على عمل عرب إقامة موقع على شبكة 

ا١تشركع صدل كبَتا لدل ا١تهاجرين كأرباب العمل، كلكن األمر ال ٮتلو من الصعوبات حيث كجد ىذا اإلنًتنت. 
 .اليت على البلجئُت ٗتطيها

البلجئوف لديهم فرص " 1عبلـ األ١تانية ُب أحد لقاءاتو ىذه األياـ مع عدد من كسائل اإل "دافيد ياكوب"يقوؿ 
أكثر الستخداـ األنًتنت، عكس ما يظنو الكثَتكف"، فغالبا ما يكوف ا٢تاتف الذكي كسيلة تواصل البلجئُت مع 

 "ذكيهم ُب أكطاهنم البعيدة.
شاء بورصة عمل على اإلنًتنت لعرض كظائف شاغرة قد بإن "فيليب كوف"كزميلو "ياكوب "لذلك قاـ الطالب  

تثَت اىتماـ البلجئُت. كٯتكن أف توصف ىذه الفكرة، اليت نفذىا الطالباف من مدينة برلُت األ١تانية، بأهنا غَت 
خدامو كتصفحو بسهولة بطريقة تتيح است www.workeer.de : ا١توقع معقدة كناجحة. فقد صمما ىذا

 عرب استخداـ ا٢تاتف اٞتواؿ.
 فرنسا: ناشطون يستخدمون اإلنترن  لمساعدة البلجئين السوريينفي –ب 

 من أجل إيواء البلجئين السوريين 
 

حرؾ كضع البلجئُت السوريُت على أبواب باريس مشاعر ا١تواطنُت الفرنسيُت كاٞتمعيات اإلنسانية، اليت  
أجل توفَت ا١تأكل كالطعاـ ٢تؤالء البلجئُت، كذلك مع اقًتاب فصل الشتاء كطقسو البارد،  ضاعفت مبادراهتا من

 .خاصة كأف الكثَت منهم يقبع ُب خياـ مع أطفاؿ كنساء
بيتها تضم إٔب ضواحي العاصمة الفرنسية باريس خبلؿ األسابيع األخَتة، غال السورية العائبلت كصلت مئات

أطفاال كنساء فركا من أىواؿ اٟترب ُب ببلدىم، إال أهنم كجدكا أنفسهم على قارعة الطريق ُب ٕتمعات ٖتت 
 .ا٠تياـ يعانوف اٞتوع كالربد مع قدـك فصل الشتاء

ىذا الوضع ا١تزرم جعل الكثَت من ا١تتطوعُت يبحثوف عن حلوؿ عرب مبادرات فردية أك منظمة عن طريق 
  .اٞتمعيات

الذم ٛتلت أمواج البحر جثتو إٔب إحدل الشواطئ الًتكية، تتالت  "آيبلف"كمنذ نشر صورة الطفل السورم 
 .ا١تبادرات على شبكات التواصل االجتماعي ١تساعدة ىؤالء ا١تهاجرين السوريُت
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من بُت ا١تبادرات الفردية اليت أطلقت على اإلنًتنت، صفحة للتربع با١تاؿ، مهما كانت قيمتو، من أجل حجز ك 
 1900٘تكنت ٟتد اآلف من ٚتع  "أكريلي بواباف"غرؼ لبلجئُت ُب فندؽ، ككانت كراءىا سيدة فرنسية تدعى 

 .يورك
فارين من جحيم اٟترب كجمعية "سينغا" اليت أما اٞتمعيات فهي بدكرىا تسعى إل٬تاد اٟتلوؿ إليواء ىؤالء ال

فهذه اٞتمعية عرب موقعها على  .طلبت من الفرنسيُت الذين لديهم غرفا شاغرة ُب مناز٢تم استقباؿ البلجئُت
 ":"غيـو كابيل"اإلنًتنت تلعب دكر الوسيط بُت البلجئُت كا١تستقبلُت، حيث قاؿ ا١تكلف باإلعبلـ ُب اٞتمعية 

التنسيق بُت الفرنسي صاحب البيت كالبلجئ، كلكن بشرط أف يكوف قد حصل على حق إف اٞتمعية تقـو ب
كما تقـو اٞتمعية ٔترافقة األشخاص الذين يفتحوف أبوأّم لبلجئُت لتعليمهم كيفية التعايش مع   .اللجوء

تكوينا كما تقدـ   .أشخاص جدد من بيئة كثقافة أخرل فركا من اٟترب كقد يكونوا قد تعرضوا للتعذيب مثبل
 ."للطرفُت عن العادات كالثقافات األجنبية للتعرؼ أكثر على اآلخر

 األساسية والمستلزمات المبلبس جمع 
نشر ناشطوف آخركف على مواقع التواصل االجتماعي قائمة ا١تستلزمات اليت ٭تتاجها البلجئوف كاألكل 

 .كاألغطية كا١تبلبس
 "سانت كاف"نداء من ٥تيم  "فيس بوؾ"مثبل نشر على صفحتو على  "خَت الدين السلطا٘ب"فالناشط 

ات، صابوف سائل، اظيقوؿ فيو " ١تن يرغب ُب ا١تساعدة، أحتاج لتربعات ٗتص األطفاؿ، من حف
، أحذية، ىناؾ عدد كبَت من األطفاؿ كالعائبلت ىنا ٓب يطلبوا مٍت شيئا، بل استدعو٘ب ٠تيامهم،  ٤تاـر

 1."األطفاؿ، أعطيكم موعدا غدا صباحا ١تن يريد ا١تساعدةأطلب ذلك منكم من أجل 
 المغربية نوال الصوفي.."مبلك" البلجئين السوريين بإيطاليا-ج
يطلبو عدد كبَت من البلجئُت السوريُت الضائعُت ُب البحر األبيض ا١تتوسط للحصوؿ على ا١تساعدة  ىاتفها رقم

 .كاإلغاثة، حيث تقـو بإخبار خفر السواحل بوجود العشرات كا١تئات منهم ُب عرض البحر األبيض ا١تتوسط
تقدمها كسائل إعبلـ  -لسوريُت منهم،خاصة ا-، الناشطة اٞتمعوية كا١تهتمة بالبلجئُت، "نواؿ الصوُب"ا١تغربية  إف 

لبلجئُت السوريُت خاصة بعد طبع كتاب "نواؿ.. مبلؾ البلجئُت"، الصادر  إيطالية كالعديد من الناشطُت مبلذان 
أرشدىا خفر السواحل إٔب كيفية ٖتديد مواقع الضحايا كسط البحر من حيث األسبوع ا١تاضي ُب إيطاليا، 

 .لتحديد نقاط ٘تركزىم بواسطة ىواتفهم ا١توصولة باألقمار االصطناعية البلجئُت عرب تقنية "جي يب س"
لياؿ طويلة على مواقع التواصل االجتماعي مع ناشطُت. كُب مارس  رافقت سيارة إسعاؼ مليئة "نواؿ"أمضت 

الراغبُت باألدكية إٔب حلب ككزعت رقم ىاتفها على كل ا١تشاركُت ُب كل لقاء عقدتو، فبات ىذا الرقم منتقبل بُت 
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كرغم أف نواؿ جعلت رقم خفر السواحل اإليطإب ُب مكاف بارز على صفحتها ا٠تاصة بالفايسبوؾ،  .ُب ا١تغادرة
 1.إال أف رقمها ال يتوقف عن الرنُت أبدا

 إنسانية مبادرات -د
ترٚتتو  لتقدٙب معلومات لبلجئُت ُب أكركبا. كيوفر ا١توقع، الذم ٘تت” كرايسس إنفو ىب“أطلقت غوغل مشركع 

إٔب ٜتس لغات ٔتا فيها العربية، معلوماتو تساعد ُب إ٬تاد كسائل العبور كاإلقامة كالعناية الطبية ُب عدد من ا١تواقع 
 ُب أكركبا.

قامت غوغل أيضان بعمل شراكات مع عدد من ا١تنظمات ّٔدؼ الوصوؿ إٔب فهم أفضل ١تا ٯتكن تقدٯتو من  
 سط كإفريقيا كمناطق أخرل.عوف لبلجئُت القادمُت من الشرؽ األك 

 التوصيللللللات:
  ذلك ألف ا١تواطن أصبح صانع اٟتدث كاإلعبلمي ُب  التواصل االجتماعي، ُب مواقعاٞتميع  تفعيل مشاركة

 اليت ٖتظى باىتماـ كثػقػة متزايدين من اٞتمهور العادم كصناع القرار. ،ىذه ا١تواقع
  الشبكات االجتماعية من كاقع استخدامات األفراد ُب مراحل إجراء دراسات علمية للمضامُت ا١تتاحة على

 ٔتا يسمح بالتعرؼ على كيفية استخداـ ىذه ا١تواقع كآليات التواصل فيها. ،عمرية كمهنية متعددة
 إعبلمينالدعم قضية البلجئُت السوريُت  االستفادة من الثورة التكنولوجية. 
  التواصل االجتماعي.نشر ثقافة االستخدامات اإلنسانية ١تواقع 
 .إنشاء كتطوير ا١تواقع ا١تهتمة  بدعم البلجئُت السوريُت 
 .السعي إٔب توحيد اٞتهود  الداعمة لبلجئُت السوريُت عرب مواقع التواصل االجتماعي 
  توفَت قاعدة بيانات أل٫تية مواقع التواصل االجتماعي كطرؽ استخدامها ٔتا ٮتدـ قضية البلجئُت

 السوريُت.
 ١تشًتؾ  من أجل بناء منظومة عا١تية تواصلية  بُت ا١تبادرات التواصلية الداعمة لبلجئُت السوريُت.العمل ا 
  ُب التواصل مع اٞتمهور، كخاصة مع جيل شبكة كسائل التواصل االجتماعي االستفادة الفاعلة من

 دعما لقضية البلجئُت السوريُت. التقنية شباب الغد
 بية على تدريب الشباب كتزكيدىم با١تهارات البلزمة الستخداـ كسائل تركيز ا١تؤسسات األىلية كالشبا

 شبكات التواصل االجتماعي دعما لبلجئُت السوريُت.
   تدريب الشباب على مهارات االستخداـ األمثل ١تواقع التواصل االجتماعي كا١تدكنات كالشبكات

 .دعم البلجئُت السوريُت اإللكًتكنية خاصة ُب قضايا
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  ات على ٣تتمعات ٥تتلفة منها ٣تتمع طلبة اٞتامعات كاألطفاؿ كطلبة ا١تراحل األساسية ُب إجراء دراس
 .ا١تدارس، كفحص مدل تأثَت استخداـ مواقع التواصل االجتماعي ُب تنمية ا١تسئولية االجتماعية

  الصورة استحداث أساليب مبتكرة للتعبَت عن التضامن، كمنها: استخداـ صورة أك شعار موحد ُب مكاف
 ، للتعبَت عن موقف معُت فيما يشبو التظاىرة اإللكًتكنية (Profile photo)الشخصية

  خطاب جديد عرب تلك الشبكات، يراعي الطابع الشخصي ٢تا، كمخاطبة السعي إٔب  استعماؿ
ا١تستخدمُت كدعوهتم ١تشاركة كنشر بعض التحديثات، كاستخداـ لغة "الفرانكو"، كا١تصطلحات العامية، 
كا١تفردات الشبابية الدارجة، مع استخداـ مسميات جذابة للفعاليات، كىي كلها لغة غَت تقليدية مبلئمة 
للقطاع الشاب الذم يتم التواصل معو، ىذا ٓتبلؼ استخداـ التصميمات البسيطة كا١تلونة، كاليت تدفع 

 .ا١تستخدمُت ١تشاركتها على صفحاهتم الشخصية
 

 :المراجع 
 

جتماعية كاالتصالية لؤلسرة جتماعية التفاعلية باإلنًتنت كرسائل الفضائيات على العبلقات االالعبلقات االأثر شبكات  .1
)، ا١تؤ٘تر العلمي األكؿ "األسرة كاإلعبلـ كٖتديات العصر"، اٞتزء الثا٘ب، 2009ا١تصرية كالقطرية،حسن، أشرؼ جبلؿ (

 فرباير، كلية اإلعبلـ، جامعة القاىرة.
 ).1999صبع، (األردف: دار الشركؽ أبو أاىَتم صاّب خليل االتصاؿ اٞتم .2
) ا١تؤ٘تر العلمي الدكٕب 2009دكر اإلعبلـ البديل ُب تفعيل ا١تشاركة السياسية لدل الشباب، عبد القوم، ٤تمود ٛتدم، ( .3

 ا٠تامس عشر، اإلعبلـ كاإلصبلح: الواقع كالتحديات، اٞتزء الثالث، كلية اإلعبلـ، جامعة القاىرة.
 

 :الصحف 
 2015-09-09 جريدة  ا١تصرم  اليـو. 

 
 :المواقع اإللكترونية 
 www.pcmag.com 
  لية االجتماعيةك بن سعيد، مبارؾ، صحافة ا١تواطن كا١تسؤ.www.aljazeera.net. 
 http://www.arageek.com/2015/09/06/the-tyrian-refugees-case.html 
 http://www.alayam.com/alayam/Variety/298578.html 
 https://7al.me/2016/03/04/5 
 http://www.darayya-news.com 
 http://www.dw.com/ar 
 http://www.france24.com/ar/ 
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 قضية البلجئيف في الخطاب اإلعبلمي األوروبي: السياقات واألىداؼ

 الجزائر -السياسية العمـو قسـ -تبسة  التبسي العربي  جامعة -د. أميف البار
 

 :مقدمة
في الكقت الراىف، تبقى الظكاىر المرتبطة بتدفُّؽ البلجئيف، الفارٍّيف مف جحيـ الحرب في 
سكريا كالعراؽ كبعض الدكؿ اإلفريقية نحك أكركبا، مف أكبر التحدٍّيات التي تعيشيا ىذه القارة 

التداعيات كاألزمات التي تيثيرىا عمى المستكيات المجتمعية كالسياسية كالعالـ أجمع مف حيث 
ا ظاىرة تنكُّع التغطية اإلخبارية لقضية البلجئيف في كسائؿ  كاألمنية كغيرىا. كىنا، تبرز أيضن
اإلعبلـ األكركبية بحسب السياقات كالسياسات التحريرية كاالنتماءات السياسية التي تقؼ 

شكاالن مختمفة كمتناقضة مف الخطاب اإلعبلمي تتأرجح بيف مناصرو كراءىا لتحمؿ معيا أ
 .كمعادو كناقدو كمستشرؼو ألزمة البلجئيف كتداعياتيا عمى القارة األكركبية مف منطمقات عد ة

كيرتبط تعاظـ اىتماـ كسائؿ اإلعبلـ األكركبية بيذه القضية بما تركتو عمى المستكل 
كاستراتيجية انعكست بشكؿ إيجابي عمى ديناميكية االتحاد األكركبي مف تداعيات سياسية 

األكركبي مف خبلؿ تكاتر المقاءات كاالجتماعات؛ التي تناكلت أزمة البلجئيف كسيبيؿ 
معالجتيا، كما ترت ب عمييا مف مكاكبة إعبلمية العتبارات تجارية خالصة مف ناحية. أم ا 

ا ع ممية تكظيؼ أزمة البلجئيف في خضـ عمى المستكل المحمٍّي، فمف المبلحظ أيضن
الصراعات السياسية كالخبلفات الكطنية، السيما بيف مختمؼ فرقاء اليميف كاليسار بقطبييما: 
لت قضية البلجئيف في النياية  الكسط كالمتشدٍّد عمى حدٍّ سكاء مف ناحية أخرل. كىكذا تحك 

م ا إلى مجر د كسيمة لمظيكر اإل عبلمي؛ مما أسيـ في إفراغيا مف إم ا إلى سبؽ صحفي، كا 
ؿ إلى قضية صراع حدكدم بيف العالـ األكركبي كالعالـ اآلخر  .مضمكنيا الجكىرم لتتحك 

كما ييمُّنا في ىذه الدراسة حكؿ التغطية اإلخبارية لقضية البلجئيف في اإلعبلـ األكركبي ىك 
يكو عمى المستكيات البحث في أطر كميحدٍّدات الخطاب اإلعبلمي كاستراتيجياتو، كتفك

الخبرية كالمغكية كالكشؼ عف دالالتو كالعناصر األيديكلكجية التي يتشك ؿ منيا، باإلضافة 
إلى المرتكزات كالثكابت كالرىانات كاألىداؼ كالمنطؽ الذم يحكمو كيدفعو إلى االنحياز 

 .كالتعتيـ كأحياننا الت ضميؿ
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 اإلطار المنيجي لمدراسة 1 
 مشكمة الدراسة -أ

قميميًّا كدكليًّا،  مع تدفُّؽ البلجئيف باتجاه أكركبا، كالمشاكؿ التي طرحتيا ىذه القضية محمٍّينا كا 
ياتو المختمفة بتغطية أبعادىا بمنطمقات كأيطر  تعاظـ االىتماـ في اإلعبلـ األكركبي بتكجُّ

ا؛ تكشؼ اتجاىات المعالجة اإلخبارية نحك القضية، كما قد يترت ب  كميحدٍّدات مختمفة أيضن
عمييا مف تأثيرات في الرأم العاـ األكركبي. كمف المبلحظ اليكـ في أكركبا، طكفاف نكع جديد 
مف المزايدات كالمنافسة بيف مختمؼ كسائؿ اإلعبلـ في تناكؿ قضية البلجئيف، كفي المجاليف 

كبير باأليديكلكجيا العاـ كالسياسي، كىك ما أنتج تغطيةن ميٍفًرطىةى التنكًُّع كميٍشبىعىةن إلى حدٍّ 
 .كالتكجُّيات السياسية

كتأسيسنا عمى ذلؾ، انطمقت الدراسة مف الفرضية التي تعتبر أف الخطاب اإلعبلمي يتضمف 
دكارد ىيرماف؛ ، كفقنا (1)""افتراضاتو ميٍسبىقىةن  لنظرية "صناعة اإلذعاف" لدل نعـك تشكمسكي كا 

ٍبًني ةن عمى اعتباراتو مىٍخصيكصةو قد تككف إعبلميةن أك اجتماعيةن أك سياسيةن أك استراتيجي ةن أك  مى
ا مف ذلؾ، بحسب السياقات كالرىانات كالتحدٍّيات التي  غير ذلؾ، أك كؿ  ذلؾ معنا، أك بعضن

ب. ككاف الفيمسكؼ كعالـ المسانيات األميركي، نعـك تشكمسكي، قاـ تيؤطٍّر ىذا الخطا
بتطكير "نمكذج الدعاية"، بالمشاركة مع االقتصادم كالمتخصص في مجاؿ العبلقات بيف 
كسائؿ اإلعبلـ كاالقتصاد كالسياسة في أميركا، إدكارد ىيرماف، كأداة فع الة في تحميؿ كفيـ 

 .رٍّؾ كسائؿ اإلعبلـ المييمنةاآلليات كاالستراتيجيات التي تيح
كقيسٍّمت الدراسة إلى محكريف رئيسيف، خيصٍّص األكؿ لتحميؿ الخطاب اإلعبلمي األكركبي 
مف خبلؿ العيٍّنة التي شمميا الرصد؛ كذلؾ بالتركيز عمى الدالالت الخبرية كالمغكية ميستعيننا 

جتماعية بيدؼ فيـ طبيعة بنمكذج نكرماف فاركمكؼ في آليات تحميؿ الخطاب في العمـك اال
كأشكاؿ ىذا الخطاب )استراتيجيات الخطاب(. أم ا القسـ الثاني فرك ز بشكؿ مباشر عمى 
دراسة االعتبارات التي كقفت كراء التغطية اإلخبارية كرىاناتيا كأىدافيا بحسب السياقات 

 .المختمفة
 تساؤالت الدراسة -ب

لفيـ ميحدٍّدات الخطاب اإلعبلمي األكركبي  انطمقت الدراسة مف حقؿ استفيامي في محاكلة
 :كاستراتيجياتو في معالجة قضية البلجئيف، كمف أبرز ىذه التساؤالت

http://studies.aljazeera.net/mediastudies/2015/12/201512239408698397.htm#e1
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ما السمات الخبرية كالداللية التي ات سـ بيا الخطاب اإلعبلمي األكركبي في معالجة  .1
 خرل؟قضية البلجئيف؟ كىؿ استراتيجيات الخطاب اإلعبلمي تختمؼ مف حالة إعبلمية أل

ما أشكاؿ الحقؿ المعجمي كالبنية التركيبية؛ التي استند إلييا ىذا الخطاب؟ كما الدالالت  .2
 التي يحمميا كتداعياتو عمى صكرة البلجئيف المنقكلة في اإلعبلـ األكركبي؟

ما طبيعة العبلقة بيف التغطية اإلخبارية لقضية البلجئيف كاالتجاىات السياسية كالسمطة  .3
ا؟   كما حجـ تأثيرىا في الرأم العاـ األكركبي؟عمكمن

 أىمية الدراسة -ج
تكمف أىمية الدراسة في معالجتيا لظاىرة اجتماعية كسياسية حديثة العيد ميمث مة في أزمة 
البلجئيف إلى أكركبا؛ قامت بتغطيتيا كسائؿ إعبلـ الدكؿ المعنية أكثر مف غيرىا بيذه األزمة 

يا كفرنسا كجكارىما(، كىي بذلؾ تسعى، ميٍستىًعينةن بأدكات عممية )المجر كدكؿ البمقاف، كألمان
في مجاؿ عمكـ اإلعبلـ كاالتصاؿ، إلى تقديـ مفاتيح عممية لفيـ ىذه الظاىرة كتداعياتيا 
عمى السياسات الخارجية األكركبية كالغربية بشكؿ عاـ في تعاطييا مع األزمة؛ التي تعيشيا 

لقارة اإلفريقية كدكؿ أخرل كأفغانستاف كباكستاف )الحرب منطقة الشرؽ األكسط كجزء مف ا
في سكريا، كنشأة تنظيـ الدكلة اإلسبلمية، كطكفاف الحركات اإلرىابية(، كالعبلقات التي 

 .تربطيا بالمجتمعات العربية ذات األغمبية المسممة
ة المعاصرة كعمى العمكـ، فإف "الدكر الذم تمعبو كسائؿ اإلعبلـ كاالتصاؿ في تشكيؿ السياس

 .(2)"تدفعنا إلى التساؤؿ حكؿ طبيعة العالـ كالمجتمع الذم نعيش فيو كالديمقراطية التي نريدىا
ـ األكركبي مف شأنيا أف مف ىنا، فإف دراسة التغطية اإلخبارية لقضية البلجئيف في اإلعبل

تساعدنا في إعادة النظر في مسائؿ عد ة، مثؿ: مدل استقبللية كسائؿ اإلعبلـ في 
المجتمعات األكركبية، أك دكر النخبة كمشاركة المكاطنيف في إدارة شؤكف الببلد، أك حتى في 

ماعية كحقكؽ مفيـك الديمقراطية بالمعنى الغربي لممصطمح كقدرتيا عمى تحقيؽ العدالة االجت
 .اإلنساف

  أىداؼ الدراسة -د
تيدؼ الدراسة التي تتناكؿ أطر كميحدٍّدات التغطية اإلخبارية لقضية البلجئيف في اإلعبلـ 

 :األكركبي إلى

http://studies.aljazeera.net/mediastudies/2015/12/201512239408698397.htm#e2
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الكشؼ عف طبيعة كأشكاؿ المضاميف الخبرية كالنحكية لمخطاب اإلعبلمي كاستراتيجياتو  •
 .األيديكلكجية في معالجتو لقضية البلجئيف كتفكيؾ حمكلتو

 .تحديد األطر التي تىحكيـ المعالجة اإلخبارية لقضية البلجئيف •
التعرؼ عمى أبعاد صكرة البلجئيف في الخطاب اإلعبلمي األكركبي )معرفيًّا كعاطفيًّا  •

كسمككيًّا( بحسب الركافد المغذٍّية لو )خطاب السمطة كاألحزاب السياسية كالمنظمات غير 
 (.الحككمية

د مكانة الخطاب العنصرم كاإلثني كاليكياتي في التغطية اإلخبارية كدكافعو كتأثيراتو تحدي •
 .في الرأم العاـ

الكشؼ عف السياسات كالرىانات كاألىداؼ عمى المستكيات المحمٍّية كاإلقميمية كاألكركبية  •
 .كدكرىا في تشكيؿ الخطاب اإلعبلمي حكؿ قضية البلجئيف

  مجتمع الدراسة -ىػ 
دمت الدراسة، في تحميميا ألطر كميحدٍّدات الخطاب اإلعبلمي في تغطية قضية استخ

البلجئيف، عيٍّنة قصدية لكسائؿ اإلعبلـ األكركبية اليمينية كاليسارية في كؿٍّ مف فرنسا كألمانيا 
كالمجر ألسباب ارتبطت بقدرتيا التمثيمية لمجتمع الدراسة )حالة فرنسا( مف جية، كلتكافرىا 

صدار اإلنجميزية )حالتي ألمانيا كالمجر( مف جية أخرل. كجرل مسح أكثر مف بمغة اإل
مقاالن كتقريرنا صحفيًّا في الصفحات اإللكتركنية لمدكريتيف الفرنسيتيف  750

، كالمجمة األلمانية األسبكعية Le Figaro  (4) "، ك"لكفيغاركLibération  (3)""ليبراسيكف
 Maghyar "، كالدكرية المجرية "مغيار ىيرالبDer Spiegel (5) ""دير شبيغؿ
Hirlap  (6) باإلضافة إلى مجمكعة مختارة مف المضاميف اإلخبارية حكؿ القضية، السيما ،

دكؿ البمقاف كألمانيا، التي أيعيد نشرىا بعد ترجمتيا إلى الفرنسية في كؿٍّ مف مكقعي في 
 Le Courrier des Balkans. Le portail francophone des(7)""رسائؿ البمقاف

Balkans، (8)"ك"الرسائؿ الدكلية International Courrier  خبلؿ فترة الدراسة التي امتد ت
 .2015أكتكبر/تشريف األكؿ  31يكليك/تمكز ك 1بيف 
  المدخؿ النظري لمدراسة -و

انطمقت الدراسة مف نظرية األطر الخبرية كتأثير اإلعبلـ في السياسة الخارجية لػ"ركبير 
إنتماف" في تحميؿ ميحدٍّدات الخطاب اإلعبلمي األكركبي في معالجة قضية البلجئيف. كتقكـ 

http://studies.aljazeera.net/mediastudies/2015/12/201512239408698397.htm#e3
http://studies.aljazeera.net/mediastudies/2015/12/201512239408698397.htm#e4
http://studies.aljazeera.net/mediastudies/2015/12/201512239408698397.htm#e5
http://studies.aljazeera.net/mediastudies/2015/12/201512239408698397.htm#e6
http://studies.aljazeera.net/mediastudies/2015/12/201512239408698397.htm#e7
http://studies.aljazeera.net/mediastudies/2015/12/201512239408698397.htm#e8
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النظرية عمى فرضية أساسية تتمثؿ في سيطرة النخبة عمى عمميات اتخاذ القرارات، كفييا 
ا جديدنا لدراسة ىذه األطر، كيصؼ المنافسة بيف مختمؼ  يطرح الباحث األميركي نمكذجن

فاعمي السياسة الخارجية لفرض إطار تحميمي خاص بسياسة ميحد دة. كيعتبر إنتماف أف 
الفاعؿ الذم ينجح في ذلؾ سيتمك ف مف إحكاـ السيطرة عمى التطكر البلحؽ ليذه السياسة 

ف قد طب ؽ نمكذجو الخاص في دراستو لحرب العراؽ كتغطيتيا اإلعبلمية. ككاف إنتما
2003(9). 

ا، السيما في عممية تحميؿ التضميؿ اإلعبلمي كالدعاية الحككمية في  كاستعانت الدراسة أيضن
دكارد ىيرماف؛ كالتي قد ما ليا الحالة المجرية، بنظر  ية "صناعة اإلذعاف" لنعكـ تشكمسكي كا 
 Manufacturing Consent: The Political Economy of(10)في كتابيما الشيير

the Mass Media, حدٍّد طبيعة استراتيجيات الييمنة عمى اآللة اإلعبلمية كييبرز ، كىك يي
كيفية تكظيفيا في خدمة مصالح الطبقة الػميسىٍيًطرىة. كيعتبر اإلعبلـ في األنظمة الت سمُّطية، 
كما الحاؿ في المجر كبعض دكؿ البمقاف، سكاء المرئي أك المسمكع أك المقركء، المركز 

في ممارستيا التضميؿ -ييصبح كسيمة لنقؿ خطاب الطبقة الػميسىٍيًطرىة العممي تي لػ"السيطرة"؛ إذ 
إلى فئات المجتمع ككؿ. فػ"اإلعبلـ المصطنع" في ظؿ ىذه  -األيديكلكجي كتغييب الحقائؽ

األنظمة ال يمكف أف يككف محايدنا، فيك ينحاز بالضركرة كبصكرة ما إلى أحد األطراؼ، 
ي. كىذا االنحياز ييدؼ، بحسب نظرية "صناعة سكاء بشكؿ ظاىر كعمني أك بشكؿ ضمن

نما يىٍحًرـي الجميكر مف فرصة فيـ الكاقع  اإلذعاف"، ليس فقط إلى حماية الطبقة الحاكمة كا 
الحقيقي لؤلمكر، بؿ يعمؿ عمى تىٍجًريـ كشىٍيطىنىة الطرؼ اآلخر كتصنيفو في خانة "الػميٍذًنب" 

يىةو   .في سبيؿ تقكيض ىذا الطرؼ عبر بثٍّ الدعاية بصكرةو آليةو ميكىج 
  منيج الدراسة وأدواتيا -ز

انطبلقنا مف ىذه الخمفية النظرية، اعتمدت الدراسة منيجية عممية تستند إلى الكصؼ العممي 
لمتغطية اإلخبارية لقضية البلجئيف في اإلعبلـ األكركبي خبلؿ الفترة الزمنية المدركسة؛ 

كنكعيًّا، كالمستكحى مف نمكذج نكرماف  كذلؾ عبر تحميؿ الخطاب اإلعبلمي كميًّا
، كىك يقـك عمى مقاربة خاصة في تحميؿ الخطاب اإلعبلمي تستند إلى محكريف (11)فاركمكؼ

لضركب الخطاب اإلعبلمي كلغتو، أم ا الثانية  رئيسييف؛ يتجس د األكؿ في األىمية المعطاة
فتعطي أىمية كبرل لمتحميؿ النقدم لمخطاب اإلعبلمي. كقد جرل االستعانة بيذا النمكذج 

http://studies.aljazeera.net/mediastudies/2015/12/201512239408698397.htm#e9
http://studies.aljazeera.net/mediastudies/2015/12/201512239408698397.htm#e9
http://studies.aljazeera.net/mediastudies/2015/12/201512239408698397.htm#e10
http://studies.aljazeera.net/mediastudies/2015/12/201512239408698397.htm#e11
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ـ  بتحميؿ المعالجة اإلخبارية لقضية  السيما في القسـ األكؿ مف ىذه الدراسة، الذم اىت
لمستخدمة كدالالتيا، مما ييسيـ في البلجئيف عبر تحديد أشكاؿ المضاميف الخبرية كالمغة ا

فيـ بناء الخطاب اإلعبلمي كاستراتيجياتو كمرتكزاتو كأسسو. مف ىنا، تصبح الممارسات 
الخطابية ذات تأثيرات أيديكلكجية كبرل؛ إذ إف التمثُّبلت التي تنقميا حكؿ األفراد 

عادة إ نتاج مختمؼ أشكاؿ كالمجمكعات الثقافية )األغمبية أك األقمية( تيسيـ في إنتاج كا 
العبلقات المييمنة كالسمطكية كالمكاقع االجتماعية بيف ىذه المجمكعات، كىك ما شد د عميو 

نتماف في أعماليما ا كؿ مف تشكمسكي كا  كتأسيسنا عمى ذلؾ، شد د فاركمكؼ في تعريفو  .أيضن
ف في إطاره لمخطاب اإلعبلمي عمى الصفة االجتماعية ًلًبٍنيىًتًو، ككذلؾ السياؽ الذم  يتكك 

ا  كالفاعميف االجتماعييف الذيف ييساىمكف في إنتاجو. مف ىنا، كاف البد مف االستعانة أيضن
بالمنيج المقارف مف أجؿ دراسة األدكار المختمفة لمفاعميف االجتماعييف، باإلضافة إلى 

ج ىذا النكع مف العبلقة بيف السياقات االجتماعية كالسياسية كاألنساؽ التي يتـ في إطارىا إنتا
 .الخطاب أك ذاؾ في عيٍّنة الدراسة

 استراتيجيات المعالجة اإلعبلمية لقضية البلجئيف .2
  دالالت المعالجة الخبرية والمغوية

  المعالجة الخبرية .1.2
استند التحميؿ في ىذه المرحمة مف الدراسة إلى تصنيؼ أنكاع التقارير في التغطية اإلخبارية 

ي العيٍّنة المدركسة. كينطمؽ ىذا التصنيؼ مف محدٍّدات بذاتيا؛ حيث لقضية البلجئيف ف
رصد أنكاعنا مختمفة شممت التقرير اإلخبارم كالتحميمي كالمعمكمتي كتقرير الرأم ثـ التقرير 
الدعائي. كنقصد بالتقرير اإلخبارم النكع الذم اىتـ  بعرض كشرح أكضاع البلجئيف، كىك ما 

ا التقارير التحميمية فيي ات سمت بو التغطية الف رنسية مقارنة بمثيبلتيا األلمانية كالمجرية. أم 
التي قاربت المكضكع بطريقة أشمؿ كأعمؽ كتميز بعضيا بالمكضكعية كاآلخر باالنحياز 
ا في سبيؿ اإلضاءة عمى فكرة أك رسالة بذاتيا مف ًقبىؿ صحفييف أك باحثيف أك خبراء أك  أيضن

ر المعمكمتية فيي التي تناكلت قضية البلجئيف مف منظكر رقمي سياسييف. أم ا التقاري
محض؛ إذ رك ز ىذا النكع عمى إحصاء أعداد البلجئيف الذيف لقكا حتفيـ أك اجتازكا الحدكد 
لييصبحكا مجر د أرقاـ في ذىف القرُّاء. كفيما يخص تقارير الرأم، فقد مزجت الحقائؽ بالرأم، 

كالمينية في معالجتيا لقضية البلجئيف كتداعياتيا المختمفة كات سمت بقدر مف المكضكعية 
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كابتعدت عف الطابع الدعائي كالتركيجي الذم مي ز أنكاعنا أخرل، مثؿ التقارير الدعائية التي 
سعت إلى التأثير في الرأم العاـ كالييمنة عمى مكاقفو تجاه القضية بما يخدـ سياسة النخبة 

ي في كسائؿ اإلعبلـ. كتأسيسنا عمى ذلؾ جاءت النتائج في المييمنة كخطابيا األيديكلكج
 :العينة المدركسة كاآلتي

 ( ُيبيِّف توزيع أنواع التقارير في تغطية اإلعبلـ األوروبي لقضية البلجئيف1جدوؿ رقـ )
 المجرية )يمينية(% الفرنسية )يمينية(% األلمانية )يسارية( % الفرنسية )يسارية( % أنكاع التقارير
 20 50 14 31 تقرير إخبارم
 16 21 54 24 تقرير تحميمي
 2 14 0 5 تقرير معمكمتي
 7 9 29 33 تقرير رأم
 55 6 3 7 تقرير دعائي
 100 100 100 100 المجمكع

   عاطفية اليسار تجاه البلجئيف
حصدت المضاميف ذات الطابع النقدم في التغطية اإلخبارية لكسائؿ اإلعبلـ الفرنسية 

% عمى التكالي( 29% ك33اليسارية "ليبراسيكف" كاأللمانية "دير شبيغؿ" نسبنا مرتفعة )
% عمى التكالي 7ك %9بالمقارنة مع تمؾ التي حصمت عمييا في كسائؿ اإلعبلـ اليمينية )

بيف "لكفيغارك" الفرنسية ك"مغيار ىيرالب" المجرية(. كقد كشفت عممية تحميؿ المضاميف 
لرأم( في ىاتيف الحالتيف عف أىمية الجانب اإلنساني العاطفي دكننا عف النقدية )تقارير ا

الجكانب األخرل السياسية كاالقتصادية كالتركيجية؛ التي اتسمت بيا كسائؿ اإلعبلـ اليمينية 
في عيٍّنة الدراسة. كقد تجس د ذلؾ مف خبلؿ االرتكاز عمى استراتيجية إعبلمية كاضحة مف 

إلى تسميط الضكء، بطريقة حماسية السيما في حالة صحيفة  ًقبىؿ ىذا اليسار ىدفت
"ليبراسيكف"، عمى األكضاع الصعبة كالمضايقات كاالعتداءات كالمعامبلت غير اإلنسانية 
التي يعيشيا كيتعر ض ليا البلجئكف سكاء أكاف ذلؾ في بمدانيـ األصمية أـ عمى طريؽ 

أك دتو عناكيف "ليبراسيكف": "مياجركف عمى شفير المجكء أـ في الدكؿ الػميٍستىٍقًبمىة. كىك ما 
يكليك/تمكز(، "مياجركف في باريس: أكضاعنا تشابو االعتقاؿ"  10الياكية كصكر طافية، )

 16المجر: أكركبا مغمقة.. أنت سكرم ليس عميؾ إال أف تعكد لسكريا" ))، (أغسطس/آب 5)
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جريف: جزيرة ككس اليكنانية تترؾ سبتمبر/أيمكؿ(، أك في عناكيف "دير شبيغؿ": "بؤس الميا
أغسطس/آب(، "فكضى البلجئيف في مقدكنيا: حياة النساء  14البلجئيف إلى مصيرىـ" )

أغسطس/آب(، "الكجو األسكد لممنفى: تجارة المكت  19كاألطفاؿ ميد دة بشكؿ خطير" )
ت العنؼ" مراكز إيكاء طالبي المجكء تح :سبتمبر/أيمكؿ(، "حارات مقفمة 7كتيريب البشر" )

 .(أكتكبر/تشريف األكؿ 6)
 اليسار الفرنسي.. راعي قضية البلجئيف

كشفت دراسة المضاميف اإلخبارية لصحيفة "ليبراسيكف" عف تجربة متميٍّزة في معالجة قضية 
البلجئيف تجس دت في مجمكعة التقارير؛ التي نشرتيا في زاكيتيا النقدية الخاصة تحت عنكاف 

 ، كالمخص صة لمردٍّ عمى ما تيسمٍّيو الدكرية تضميؿ"Liberation Désintox" تصحيح
"Intox"  السيما في معالجة قضية البلجئيف مف ًقبىؿ بعض كسائؿ اإلعبلـ، أك قادة اليميف

المتشدٍّد في فرنسا أك خارجيا في تناكليـ ألزمة البلجئيف، كمف أبرز أكلئؾ السياسييف 
لمثاؿ ال الحصر، الرئيس الفرنسي السابؽ كالرئيس الحالي لحزب اليمينييف، عمى سبيؿ ا

الجميكرييف، نيككال سارككزم، كرئيسة حزب الجبية الكطنية، ماريف لكباف، كسكاىـ، "ال، 
يكليك/تمكز(، "ال، البلجئكف لـ يرفضكا الطعاـ غير  10المياجركف ال ييشكٍّمكف عبئنا" )

% مف البلجئيف ليسكا مف الرجاؿ كال مف 99ف لكباف: سبتمبر/أيمكؿ(، "ال، ماري 3الحبلؿ" )
سارككزم كالمركر السمس لممعمكمات "، (سبتمبر/أيمكؿ 8المياجريف االقتصادييف"، )

مٍّمة" ) لكباف، مكرانك كمارياني.. النكاب الذيف يتيمكف البلجئيف "، (سبتمبر/أيمكؿ 11الػميضى
ا عف القتاؿ" )  .(سبتمبر/أيمكؿ 15باليرب عكضن

كتندرج ىذه الحممة ضمف مبادرة إعبلمية أكركبية شارؾ فييا أربع كسائؿ إعبلمية أخرل، 
في  Heuteuplusفي بريطانيا، ك Full Factفي إيطاليا، ك  Pagella Politica:ىي

في إسبانيا. كتيدؼ ىذه المبادرة إلى التحقُّؽ مما  El Objectivo en La Sextaألمانيا ك
رة حكؿ قضية البلجئيف عمى أف تنشر المعمكمات في حمقات مرة كؿ يجرم في البمداف المجاك 

 .hashtag#refugeecheck :يـك عمى مدار األسبكع مف خبلؿ "الياشتاغ" اآلتي
كلعؿ أبرز ما ييجسٍّد كضعية صحيفة "ليبراسيكف" كراعو لقضية البلجئيف ىك الدعكات 

ى مكقعيا اإللكتركني مف أجؿ كالعرائض كالمبادرات التي أطمقتيا، أك شاركت فييا، عم
التضامف كمساندة كتقديـ العكف لبلجئيف: "دعكة: ىؿ تساعدكف البلجئيف.. نحف نيحصي 
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سبتمبر/أيمكؿ(، أك مف خبلؿ تسميط الضكء عمى المظاىرات كالمبادرات  4المبادرات" )
أك الفردية أك الجماعية التي تصب في ىذا اإلطار سكاء أكانت عمى المستكل المحمٍّي 

..كثيرنا" ) سبتمبر/أيمكؿ(، "مئات اآلالؼ في  4اإلقميمي أك الدكلي: "مياجركف.. ساعدكا قميبلن
 5سبتمبر/أيمكؿ(، "في النمسا: تكزيع المحبة لمئات البلجئيف" ) 5) "باريس لدعـ البلجئيف

 .سبتمبر/أيمكؿ(
 عقبلنية اليسار األلماني

غؿ" ًنسبنا مرتفعة لمتقارير التحميمية بمغت أظيرت دراسة المضاميف اإلخبارية في "دير شبي 
% تناكلت فييا قضايا راىنة كمحكرية كاستشرافية مف أجؿ فيـ أعمؽ ألزمة البلجئيف، 54

كقدرة ألمانيا عمى استقباؿ البلجئيف: "امتحاف الحدكد: كـ مف الجىء تستطيع ألمانيا 
 14عمى إثر تدفؽ البلجئيف" ) يكليك/تمكز(، "ألمانيا تيظير عبلمات اإلجياد 30إيكاءىـ؟" )

، ككذلؾ فيـ االنقسامات السياسية الراىنة حكؿ ىذه األزمة: "الجانب (أكتكبر/تشريف األكؿ
األسكد أللمانيا.. الجانب األبيض أللمانيا: أم جانب سيسكد في ظؿ التكتر الذم يرافؽ 

ا فيـ أكضاع المنطقة التي قى  31قضية البلجئيف؟!" ) ًدـ منيا البلجئكف يكليك/تمكز(، كأيضن
 18كمسؤكلية تمؾ الدكؿ عف األزمة التي يعاني منيا ىؤالء: "فرص قميمة لكقؼ الحرب" )

سبتمبر/أيمكؿ(. كفي ىذا السياؽ، كشفت الدراسة عف بعض أىداؼ الخطاب اإلعبلمي 
كبا األكركبي في تغييب مسؤكلية األنظمة الديكتاتكرية كالمتسمٍّطة في تدفُّؽ البلجئيف نحك أكر 

أك حتى مسؤكلية الدكؿ الغربية في كقكفيا مكقؼ المتفرٍّج عمى ما يحصؿ مف حركب 
كصراعات كمجازر بحؽ المدنييف في المناطؽ التي قدـ منيا البلجئكف في سكريا كالعراؽ 

 .الدكؿ اإلفريقية  كباكستاف كأفغانستاف كمالي كسكاىا مف
 دعاية مجرية صاخبة وعابرة لمحدود

ضاميف اإلخبارية الدعائية كسائؿ اإلعبلـ المجرية اليمينية "مغيار ىيرالب" تصد رت الم  
التي تبن تيا السمطات  (12)% لتكشؼ عف حجـ كطبيعة الدعاية اإلعبلمية55بنسبة بمغت 

المجرية في سبيؿ التركيج لما أطمقت عميو "النمكذج المجرم" كالتبرير لمممارسات غير 
اإلنسانية كالعنصرية في تعامميا مع البلجئيف. كييمثٍّؿ ذلؾ دعاية صاخبة كعابرة لمحدكد 

ا العتمادىا المغة اإلنجميزية في سبيؿ تكسيع دائرة تأثيرىا خارج الحدكد الكطن ية، كأيضن
الرتكازىا عمى كجكه سياسية دكلية مف اليميف المتشدٍّد األكركبي: "عمى أكركبا أف تحتذم 

http://studies.aljazeera.net/mediastudies/2015/12/201512239408698397.htm#e12
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 28بالنمكذج المجرم"، كما كرد عف السياسي الفرنسي جكف لكؾ شافكسير )مغيار ىيرالب، 
أكتكبر/تشريف األكؿ(، كمف كحي الخطاب اإلعبلمي الداخمي حكؿ األزمة :"عمى أكركبا 

ع النمكذج المجرم؛ فالمجر البمد الكحيد الذم ييطبٍّؽ قكانيف الشنغف كاتفاقية دبمف خبلؿ اتٍّبا
أزمة اليجرة. إف النمكذج المجرم ناجح كيجب عمى االتحاد األكركبي أف يتبن اه، حسب ما 

 .أكتكبر/تشريف األكؿ( 26أفاد بو كزير الخارجية المجرم" )مغيار ىيرالب، 
ضاميف اإلخبارية عف أحادية في المنظكر كانتقائية في الرسائؿ كما كشؼ تحميؿ ىذه الم

إف التركيج المفًرط لؤلجندة  (13)المكجية إلى الجميكر بيدؼ التأثير عمى آرائيـ كسمككيـ
ؿ إلى "رمز" بالنسبة السياسية لمحككمة  المجرية المحافظة كرئيسيا فيكتكر أكرباف، الذم تحك 

ا في  ا بشكؿ كبير أيضن لمف يعانكف مف "رىاب األجانب" عمى المستكل الدكلي، يبدك كاضحن
المضاميف اإلخبارية بالمغة اإلنجميزية التي سعت إلى تبرير الممارسات غير اإلنسانية 

ء مركرىـ في الببلد. كاستعانت ىذه الترسانة اإلعبلمية بمجمكعة كالعنيفة بحؽ البلجئيف أثنا
مف صحفيييا البعيديف كؿ البعد عف المكضكعية كأخبلقيات المينة )كعمى رأسيـ الصحفي 
زسزلت باير، رفيؽ درب أكرباف المشيكر بمكاقفو العدائية كالعنصرية تجاه البلجئيف مف 

ابكس حتى لك بالسبلح؛ ألف الًعرؽ األكركبي بينيا: "عمى أكركبا التخمُّص مف ىذا الك
ا البلجئ السكرم  األبيض كالمسيحي ميد د"، أك الصحفية بيترا الزلك التي أسقطت أرضن
كابنو(، باإلضافة إلى مجمكعة مف السياسييف كالخبراء كرؤساء الدكؿ في محاكلة فاشمة 

 .إلضفاء لمسة مف المصداقية عمى مشركعيا التركيجي
  "وبا في "حالة حربالمجر وأور 

رك زت المضاميف اإلخبارية المجرية بالمغة اإلنجميزية في دكرية "مغيار ىيرالب" في مشركعيا 
التركيجي عمى فكرة مفادىا أف المجر كالقارة األكركبية بشكؿ عاـ ىما في "حالة حرب" 

لذلؾ في "خانة ك"تحت الخطر" ك"التيديد" بسبب أزمة البلجئيف، الذيف جرل تصنيفيـ كفقنا 
ىذه حرب.. " (14)األعداء"، كىي ركيزة مف ركائز السيطرة عمى الجميكر لدل نعكـ تشكمسكي

ف"، بحسب الخبير الزلك ال يمكف لدكؿ االتحاد األكركبي التحقُّؽ تقنينا مف ىكيات المياجري
يكليك/تمكز(، "يجب عمينا حماية حدكدنا" بحسب السياسية المقر بة مف الحككمة  7فكلدم، )

المجرية، غايؿ كينغ، "أكركبا عمى حافة الخطر.. غالبية المجرييف يعتقدكف أنو يجب دعـ 
 .تمكز(يكليك/ 25العائبلت المجرية كاألطفاؿ"، بحسب رئيس الحككمة فيكتكر أكرباف )

http://studies.aljazeera.net/mediastudies/2015/12/201512239408698397.htm#e13
http://studies.aljazeera.net/mediastudies/2015/12/201512239408698397.htm#e14
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  تناقضات المعالجة لقضية البلجئيف
مٍّمىة عف    رك ج الخطاب اإلعبلمي المجرم في تناكلو ألزمة البلجئيف ليس فقط لمعمكمات ميضى

ا ًلكىٍىـو جديدو ىك "حيسف استقباؿ كمعاممة البلجئيف" مف ًقبؿ  نما أيضن أكضاع ىؤالء، كا 
% مف مجمؿ 16التحميمية التي بمغت نسبتيا السمطات عبر مجمكعة متعارضة مف التقارير 

مضاميف دكرية "مغيار ىيرالب" لتكشؼ عف استراتيجية إعبلمية جديدة في تناكؿ قضايا 
البلجئيف تقـك عمى التناقضات، بحسب تعبير نكرماف فاركمكؼ، بيف سياسة تبرير العنؼ 

خطرنا" بالنسبة لممجر كأكركبا، كالر دع كالشدٍّة في التعاطي مع البلجئيف باعتبارىـ ييشكٍّمكف "
الجمعيات اإلنسانية " :كبيف التركيج لػ"حيسف معاممتيـ كاستقباليـ كحمايتيـ" مف ًقبؿ السمطات

 20فىييـٍ بحاجة لممساعدة" ) ..ال تكاجو حاالت إنسانية طارئة كبالرغـ مف ذلؾ تساعد
كزراء المجرم يؤكٍّد أف يكليك/تمكز(، "المجر تنفي صحة التقارير الكاذبة: مكتب رئيس ال

المياجريف كالبلجئيف يتمقكف معاممة إنسانية جيدة في المجر، كلكف عمييـ فقط تكقُّع 
سبتمبر/أيمكؿ(، "المجر ضد طرد  10المساعدة مف ًقبؿ الدكلة في األماكف المخص صة ليـ" )

ئقة اإلنسانية أكتكبر/تشريف األكؿ(، "بدؿ االنتقاد يجب إطراء الجيكد الفا 28المياجريف" )
التي تبذليا السمطات المجرية في معالجة قضية البلجئيف غير الشرعييف"، بحسب كزير 

 (.سبتمبر/أيمكؿ 2الخارجية المجرم )
  إعبلـ اليميف الفرنسي: رسائؿ متشائمة وسوداوية

مىبىت المضاميف الدعائية في الخطاب اإلعبلمي اليميني المجرم، الذم انطمؽ مف  بينما غى
مٍّمىة كػ"حماية الحدكد األكركبية"، أك حتى "حماية البلجئيف" كما ذيكر آنفنا، إال أف فرضي ات ميضى

ىذا النكع مف المضاميف احتؿ  نسبة متكاضعة في كسائؿ اإلعبلـ الفرنسية اليمينية 
%. كقد كشفت 14% كالمعمكماتية 50% في مقابؿ المضاميف الخبرية 6"لكفيغارك"؛ إذ بمغ 

الخطاب اإلعبلمي لقضية البلجئيف في الدكرية الفرنسية اليمينية عف خصائص  عممية تحميؿ
التغطية التي يمكف كصفيا بالمتشائمة لما تحممو مف رسائؿ سكداكية كميشىكٍّكىة كمخاكؼ تجاه 
تداعياتيا عبر المساحة التي خص صيا لكجيات نظر اليميف المتشدٍّد الفرنسي كاألكركبي 

 .بشكؿ عاـ
ا كما ات س مت التغطية اإلخبارية في كسائؿ إعبلـ اليميف الفرنسي حكؿ قضية البلجئيف أيضن

%. كرك زت المضاميف التحميمية عمى 9%، كآخر نقدم بنسبة 21بطابع تحميمي بمغت نسبتو 
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األعباء االجتماعية كالسياسية كاالقتصادية كاألمنية كاليكي اتية المترتبة عمى قضية البلجئيف، 
ده عناكيف التقارير المنشكرة في "لكفيغارك": "الدكلة تريد الخركج مف مصيدة كىك ما تؤكٍّ 

يكليك/تمكز(، "مسألة المياجريف تزيد مف الشركخ في  19اإلقامة في الفنادؽ لطالبي المجكء" )
أغسطس/آب(، "مياجركف  9أغسطس/آب(، "مياجركف: مسيحي أـ مسمـ؟" ) 3أكركبا" )

 يكليك/تمكز( 28ي في االتحاد األكركبي" )يييدٍّدكف االندماج الثقاف
   المعالجة المغوية/النحوية .2.2

استند التحميؿ في ىذه المرحمة، كالمستكحى مف نمكذج ركبير إنتماف، إلى دراسة أشكاؿ 
كأساليب المغة المستخدمة في الخطاب اإلعبلمي حكؿ قضية البلجئيف مف خبلؿ عممية 

لمستخدمة في المضاميف اإلخبارية كالدالالت التي تصنيؼ المعجـ المغكم كالمفاىيـ ا
تحمميا. كتأسيسنا عمى ذلؾ، جرل استخراج خمسة أساليب/أشكاؿ لغكية تيستخدـ في معالجة 
قضية البلجئيف كاآلتي: لغة عنصرية كلغة مناًصرة كلغة محايدة كلغة تركيجية كلغة معادية، 

جة المغكية، كبنفس الدرجة المعالجة (. كتكمف أىمية المعال2كما يظير في الجدكؿ رقـ )
الخبرية، في قدرتيا عمى الكشؼ عف أبعاد الصكرة التي تحمميا ىذه الكسائؿ عف البلجئيف 
كدالالتيا، كىك ما ييسيـ بشكؿ كبير في تحديد أطر كميحدٍّدات كأىداؼ كرىانات التغطية 

ياقات المختمفة )كما اإلخبارية لقضية البلجئيف في كسائؿ اإلعبلـ األكركبية بحسب الس
 سنرل تباعنا في

 ( القسـ الثاني مف الدراسة 
 ( يوضح توزيع المغة المستخدمة في التغطية اإلخبارية لقضية البلجئيف2جدوؿ رقـ )

 المجرية )يمينية(% الفرنسية )يمينية(% األلمانية )يسارية(% الفرنسية )يسارية(% المغة المستخدمة
 7 0 0 0 عنصرية
 0 18 52 58 مناًصرة
 7 26 48 31 محاًيدة
 45 8 0 11 تركيجية
 41 48 0 0 معادية
 100 100 100 100 المجمكع

 



 تركيب-م، جبهعة أديبهبى14/5/2016-13 األحببث العلوية احملكوة املشبركة يف املؤمتر العلوي الدويل األول: الالجئوى السوريوى بني الواقع واملأهول

1060 

 َشْيَطَنة المياجريف
رىسىمىت المضاميف اإلخبارية لئلعبلـ المجرم "مغيار ىيرالب"؛ التي اتسمت تغطيتيا بمغة 

كػ"الغزاة"، "الػميتىطىفًٍّميف"، %، صكرةن ميشىٍيًطنىةن لبلجئيف ليظيركا 41معادية بمغت نسبتيا 
ًرًفيف"، "الطُّفىٍيًميٍّيف يىمىة"، "اإلرىابييف" أك "، ""الػميٍنحى فيف"، "الجى المنافقيف"، "الفكضكييف"، "المتطرٍّ

الد اًعشيٍّيف" دكف أدنى حدٍّ مف االعتراؼ باألكضاع اإلنسانية القاسية كغير المحتممة التي "
كا عمى تركيا ىربنا مف كيبلت يعيشيا ىؤالء، سكاء أكاف  ذلؾ في بمدانيـ األصمية التي أيٍجًبري

الحركب كقساكة الظركؼ المعيشية، أك عمى طريؽ المجكء ميعرٍّضيف حياتيـ لمخطر في كؿ 
خطكة نحك أكركبا أمبلن في تكفير حياة جديدة كمساًلمة ليـ كلعائبلتيـ، كىك ما يظير في 

رىاب قد يتخف ى كراء البلجئيف. ال يمكف تصدير العناكيف كالتصريحات اآلتية: "اإل
الديمقراطية مف تمقاء نفسيا"، بحسب األكاديمي المحاًضر في جامعة ككرفينكس، تكماس 

ا ميٍشبىعنا بالعداء كػ"الفكضى"  19مكلنار، ) أغسطس/آب(، أك حتى عندما استخدمت معجمن
" ك"الكحشية" في معالجة قضية البلجئيف: "مشيد  فكضكم في "كيميتي" لمياجريف ك"اليجـك

سبتمبر/أيمكؿ(، "ىجكـ مدب ر عمى المجر..  1يحاكلكف رككب القطار المتكجو أللمانيا"، )
  .(سبتمبر/أيمكؿ 17المجر تتعر ض ليجـك كحشي"، )

كتيشكٍّؿ مثؿ ىذه المعالجة؛ التي تستند إلى لغة معادية لبلجئيف، صدلن لما تنشره كسائؿ 
أك الحمبلت  ،M1 (15) عمى اختبلؼ أنكاعيا كالتميفزيكف الكطني المجرم اإلعبلـ المحمٍّية

، التي تبثُّ عمى مدار الساعة صكرنا سمبية عف Hirado العدائية المتكاصمة لمقناة اإلخبارية
مٍّفيكف كراءىـ جباالن مف البلجئ زيف ييخى يف، تيٍظًيريىـ كػ"إرىابييف محتمميف" أك كػ"أشخاص ميقزٍّ

 .(16)القمامة"، بحسب الصحفية سكنيا باكاريؾ مف الككالة الكطنية الفرنسية
مٍّمىة؛ التي ىدفت إلى شىٍيطىنىة المياجريف، في انتقاؿ ك ما أسيمت مثؿ ىذه المعمكمات الػميضى

العدكل إلى الدكؿ المجاكرة في منطقة البمقاف عمى كجو الخصكص التي ات خذت أشكاالن أكثر 
عنفنا؛ حيث انطمقت مكجة مف اإلشاعات بيف الناس كفي األسكاؽ كعمى اإلنترنت، كالتي 

سىمىتٍ  البلجئيف بعبلمات مىٍخصيكصة تثير الفزع كالخكؼ لدل الرأم العاـ كػ"إيبكال" ك"اليجـك  كى
 27ركمانيا، أرض المجكء؟" )رسائؿ البمقاف، "، Dan Ionescu)) (17) اإلرىابي" مدكنة

ف كناقد اإلعبلنات الركماني اآلتي: "أليس مف السيؿ بمكاف  أغسطس/آب(. كتب ىذا المدكٍّ
ب المدافع عمى المياجريف...كبتصفيتيـ نيٍبًعد عن ا خطر  إطبلؽ النار عمييـ كميـ؟"، "نصكٍّ

http://studies.aljazeera.net/mediastudies/2015/12/201512239408698397.htm#e15
http://studies.aljazeera.net/mediastudies/2015/12/201512239408698397.htm#e16
http://studies.aljazeera.net/mediastudies/2015/12/201512239408698397.htm#e17
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انتقاؿ العدكل منيـ: باـ... باـ... لماذا كؿ ىذه الثرثرة؟ أال تركف أشكاؿ رؤكسيـ؟ كلدييـ 
ىكاتؼ محمكلة، كيريدكف تدمير أكركبا؟ سيككف ذلؾ أمرنا ميسمٍّينا في حاؿ لـ يكف دراميًّا". كما 

المحمية   Adev?rulأشار مكقع "رسائؿ البمقاف" إلى أف النص قد أيعيد نشره في جريدة
ا بمغتيا العدائية كالعنصرية ضد البلجئيف: "محطة ، صكر ألكركبا Keleti المعركفة أيضن

 29سبتمبر/أيمكؿ(، "أزمة المياجريف: حمقة مف حرب غير نمطية" ) 3صار" )تحت الح
 أغسطس/آب( 31مكجة البلجئيف تيدىمٍّر مدينة حدكدية في مقدكنيا" )"، (أغسطس/آب

ا في كسائؿ اإلعبلـ األلمانية  كتجدر اإلشارة إلى أف التركيج لمثؿ ىذا المغط ترد د صداه أيضن
الحرب في سكريا: مقاتمك داعش " Die Welt "كرية "دم فيمتاليمينية المحافظة السيما د

يكنيك/حزيراف(، كىك ما أسيـ في  29يسافركف إلى االتحاد األكركبي بجكازات سفر مجرية" )
احتداـ الصراع بيف اليميف المتشدٍّد كاليسار الميبرالي في الببلد الذم لـ يتكافى عف الردٍّ عمى 

لمياجريف: "أزمة المياجريف: ال لمتنميط. عمى عكس ما تنقمو ما أسماه بعممية "تنميط" صكر ا
الجيات المناىضة لممياجريف، الشباف األجانب القادمكف إلى أكركبا ليسكا متكحشيف، بؿ 

ا مف النضاؿ ضد األنظمة االستبدادية كىي  Die Zeit دم زيت) "يخفكف دائمنا قصصن
رة )  أكتكبر/تشريف األكؿ( 28أسبكعية متحرٍّ

  المياجروف والخطاب العنصري
لـ تكتًؼ كسائؿ اإلعبلـ المجرية الناطقة بالمغة المحمية أك اإلنجميزية "مغيار ىيرالب" في 
ا لمخطاب  معالجتيا لقضية البلجئيف بنزع الصفة اإلنسانية عف ىؤالء، بؿ لجأت أيضن

ثنية7العنصرم ) رة البلجئيف ثقافية في سبيؿ تشكيو صك -%( مف منطمقات قكمية، دينية كا 
كتعبئة الشعب لمساندتيا في سياستيا ضد ىؤالء بالرغـ مف تصاعد أصكات المعارضة 
اليسارية في الببلد التي ال تنفؾ تنتقد كتدعك إلى تغيير ىذه السياسة. كقد جاء ذلؾ عبر 
تصريحات الحككمة كاليميف الكسط كالمتشدٍّد: "أكرباف: أكركبا عمى حافة الخطر، كغالبية 

المجريكف  .ييف يعتقدكف أنو يجب دعـ العائبلت المجرية كاألطفاؿ أكثر مف المياجريفالمجر 
ال يريدكف المياجريف غير الشرعييف، كىـ ال يشارككف اليسار األكركبي الرأم في معالجة 
المكضكع"، حسب ما أفاد بو رئيس الحككمة المجرية فيكتكر أكرباف عمى ىامش أعماؿ اليـك 

يكليك/تمكز(. كما  25مغيار ىيرالب، )، "Bálványosالصيفية المفتكحة الختامي لمجامعة 
حرصت الدكرية عمى نشر خطاب أكرباف كامبلن كفيو يضيؼ مخاطبنا الحشد: "نحف نريد أف 
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نحفظ المجر لممجرييف"، ك"إف اليسار المجرم الذم يستقبؿ المياجريف غير الشرعييف اليـك 
كف ال يحبكف ببساطة الشعب المجرم"، أك في تصريحات كيفتح ليـ األيادم، ىؤالء السياسي

الكنيسة األرثكذكسية في الببلد التي ال تنفؾُّ تدعك إلى إغبلؽ الحدكد؛ ألف تدفؽ البلجئيف 
يشكٍّؿ خطرنا عمى بقاء الشعب األرثكذكسي المجرم كدكلتو )"المجر: البلجئكف ييشكٍّمكف خطرنا 

 .(سبتمبر/أيمكؿ 29لبمقاف، رسائؿ ا)، "بحسب الكنيسة األرثكذكسية
كنبلحظ ىنا طكفاف الخطاب العنصرم في مجمكعة مف كسائؿ اإلعبلـ األكركبية مف خبلؿ 
تصريحات أك مداخبلت لسياسييف أك لفاعميف مف اليميف المتشدٍّد كلك بشكؿ نسبي خبلفنا لما 

ء( أك األلمانية كشفتو الدراسة في الحالتيف الفرنسية )اليمينية أك اليسارية عمى حدٍّ سكا
)اليسارية عمى كجو الخصكص( التي غاب عنيا ىذا الخطاب )انظر نتائج الجدكؿ أعبله 

(. ففي كؿٍّ مف ألمانيا كالنمسا، عمى سبيؿ المثاؿ، تكثر المقاءات كالخطابات النازية 2رقـ 
تيًيرت الجديدة العنصرية كالمعادية لبلجئيف في المجاليف العاـ كالسياسي، مثؿ تمؾ التي اش

كشعارىا "ضد أسممة أكركبا" كالتي كيجٍّيت إلييا أصابع  Pegida (18) "بيغيدا"بيا حركة 
كسعييما  IBÖ "االتياـ في اعتداءات عنيفة ضد البلجئيف أك "حركة اليكية النمساكية

الدؤكب إلى تجنيد الشباب في كنؼ الجامعات كاألخكيات الطبلبية في مشركعيما "النضالي" 
 .(19)"مف أجؿ حماية الببلد مف "اليجرة الجماىيرية" ك"األسممة

  ضحايا العنؼ المادي والرمزيالمياجروف 
كشفت الدراسة عف كاقع آخر يعيشو المياجركف ممف أصبحكا ضحية ليس فقط لمعنؼ 
المادم مف قبؿ بعض السمطات كالعصابات اإلجرامية في طريقيـ إلى أكركبا كداخميا )في 
ا لمعنؼ الرمزم، بحسب المفيـك الذم  نما أيضن منطقة البمقاف عمى كجو الخصكص(، كا 

، مف خبلؿ سياسة التعتيـ اإلعبلمي المتعم دة ليذا الكاقع (20)أعطاه بكرديك لممصطمح
في الحالة  االجتماعي األليـ ليؤالء السيما في كسائؿ إعبلـ اليميف المتشدٍّد، كىك ما ييفسٍّر

المجرية غياب المغة المناًصرة في المضاميف اإلعبلمية التي تناكلت قضايا البلجئيف أك 
%(، كما كشفت نتائج دراسة حالة لكفيغارك 48  % مقابؿ18ضآلتيا مقابؿ المغة المعادية )
 (2الفرنسية )انظر الجدكؿ رقـ 

عبلـ بسياسة التعتيـ عمى أشكاؿ ففي الحالة المجرية، عمى سبيؿ المثاؿ، لـ تكتؼ كسائؿ اإل
العنؼ الممارس بحؽ البلجئيف، كالذم أك دتو نتائج بعض الدراسات كالتقارير التي قامت بيا 

http://studies.aljazeera.net/mediastudies/2015/12/201512239408698397.htm#e18
http://studies.aljazeera.net/mediastudies/2015/12/201512239408698397.htm#e19
http://studies.aljazeera.net/mediastudies/2015/12/201512239408698397.htm#e20


 تركيب-م، جبهعة أديبهبى14/5/2016-13 األحببث العلوية احملكوة املشبركة يف املؤمتر العلوي الدويل األول: الالجئوى السوريوى بني الواقع واملأهول

1063 

كصحفيكف غربيكف، بؿ لجأت إلى  (21) (2015منظمات دكلية )تقرير منظمة العفك الدكلية 
قمب الحقائؽ فقد مت الشرطة ضحية لمعنؼ المادم مف ًقبؿ المياجريف: "بعض المياجريف 
يصبحكف أكثر فأكثر عدائية، فعمى سبيؿ المثاؿ، أقدـ شاب في الخامسة كالعشريف مف عمره 

خداـ القكة لمسيطرة عمى االعتداء عمى أحد رجاؿ الشرطة مما اضطر ىذا األخير إلى است
عميو الستتباب األمف. الشرطة اعتقمت الشاب السكرم الحقنا بسبب اعتدائو عمى الشرطي" 

 سبتمبر/أيمكؿ( 9)مغيار ىيرالب، 
كيندرج مثؿ ىذه الممارسات اإلعبلمية المتحيٍّزة كالبعيدة كؿ البعد عف أخبلقيات المينة كغير 

ة صكرة البلجئيف التي تبن تيا الحككمة المجرية اإلنسانية في سياؽ سياسة تشكيو كشىٍيطىنى 
كترسانتيا اإلعبلمية، كلعؿ مف أبرزىا االلتزاـ بقرار فيكتكر أكرباف بعدـ بثٍّ صكر األطفاؿ 
البلجئيف عمى التميفزيكف الكطني عمى إثر تداكؿ اإلعبلـ الغربي لصكرة الطفؿ كردم األصؿ 

كية خكفنا مف تحسيس الرأم العاـ بحقيقة أكضاع جثة ىامدة ممد دة عمى أحد الشكاطىء التر 
سبتمبر/أيمكؿ  21البلجئيف. باإلضافة إلى القانكف الذم صادقت عميو الحككمة، بتاريخ 

، الذم يعطي الصبلحية لمشرطة إلطبلؽ النار عمى المياجريف كالذم بمكجبو يصبح 2015
ة تيدخؿ صا ٍنحى حبيا السجف. أم ا في فرنسا، تقديـ العكف أك المساعدة لمياجر غير شرعي جي

لكفيغارك" عف ندرة الصكر كالتقارير التي "فقد كشفت دراسة المضاميف اإلعبلمية لدكرية 
 .تسمٍّط الضكء عمى الكاقع األليـ الذم يعيشو البلجئكف

 رىانات الخطاب اإلعبلمي األوروبي وتأثيراتو  .3
الخطاب اإلعبلمي الغربي في تناكلو تسعى الدراسة في ىذا القسـ إلى الكشؼ عف رىانات 

لقضية البلجئيف مف خبلؿ تسميط الضكء عمى السياقات اإلعبلمية كالسياسية كالجيكسياسية 
ا مف تداعيات ىذه  التي تركت آثارىا عمى التغطية اإلخبارية ليذه القضية. كما يعرض بعضن

 .ركبيالتغطية في محاكلة لمكشؼ عف حجـ تأثيراتيا في الرأم العاـ األك 
 البلجئوف والمصالح السياسية المحمية واإلقميمية واألوروبية

كشفت دراسة المضاميف اإلخبارية في الحالة المجرية عف كجكد مجمكعة مف الرىانات  
السياسية كالجيكسياسية كاالستراتيجية عمى المستكيات المحمية اإلقميمية كاألكركبية عمى حدٍّ 

ئيف بدؿ قضايا الفساد في كسائؿ إعبلـ المعارضة عمى كجو سكاء. فالتركيز عمى أزمة البلج
الخصكص، كالدعاية اإلعبلمية كالخطاب األيديكلكجي كالعنصرم في كسائؿ اإلعبلـ 

http://studies.aljazeera.net/mediastudies/2015/12/201512239408698397.htm#e21
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بقيادة فيكتكر أكرباف كحمفائو "المسيحيكف الديمقراطيكف" الذيف )الرسمية كالمقر بة مف الحككمة 
برلمانية تكازم الثمثيف( مف شأنو أف يضمف ليذه بأغمبية  2010كصمكا إلى الحكـ منذ العاـ 

، السيما بعد تراجع شعبية الحزب الحاكـ 2018الحككمة الفكز في االنتخابات المقبمة لعاـ 
برئاسة أكرباف(، كىك حزب سياسي يميني ال يفرٍّؽ  Fidesz )حزب االتحاد المدني المجرم

رىاب جعمو شعاره الرسمي في الفترة األخ ينا إلى "األغراب" بعدـ "أخذ بيف ىجرة كا  يرة ميتكجٍّ
كتراجع ممحكظ في حرية  (22)عمؿ المجرييف" في ظؿ نسؽ إعبلمي تحت قبضة الحككمة

كما سعت المجر مف خبلؿ تغطييا اإلعبلمية المعادية لبلجئيف انطبلقنا  (23)التعبير في الببلد
كػ"نمكذج" إلى  "مف رىانات استراتيجية أكركبية جيكسياسية إقميمية عبر راية "حامية أكركبا

 .البمقافالتمكضع "إيجابيًّا" في دكؿ 
نات المجتمع المجرم الثقافية ك"الحضارة  "فعندما يعرض فيكتكر أكرباف نفسو مدافعنا عف "مككٍّ

األكركبية" في حممتو اإلعبلمية ضد أزمة البلجئيف، فإنما يسعى مف كراء ذلؾ إلى استغبلؿ 
بؤس كشقاء كىدر حياة المبلييف مف البلجئيف في خدمة مصالح شخصية كحزبية كسياسية 

مادية. كىنا البد مف اإلشارة إلى القدرة التي يحمميا ىذا الخطاب الػميضمٍّؿ عمى التأثير في ك 
الرأم العاـ السيما في ظؿ أرضي ةو ميٍستىٍقًبمىةو كمييىي أىةو لمتفاعؿ بشكؿ "إيجابي" معو؛ حيث 

ة كحد"أسيمت مف ناحية في تعزيز "رىاب األجانب" لدل المجرييف؛ مما أد ل إلى خمؽ 
 مجرية نابعة مف الخكؼ كالشؾ"، بحسب المعارض الينغارم، غاسبار ميكمكس

 .تاماس، مف ناحية أخرل 
كىنا تجدر اإلشارة إلى مساىمة ىذا الخطاب في ردكد فعؿ كفي بعض األحياف ممارسات 
كسمككيات معادية كعنصرية كعنيفة في المجتمع المجرم: "ىـ يأتكف مف بيئة مميئة 

مشاكؿ كالتكترات كمف الصعب التخمُّص مف كؿ ذلؾ في ليمة كضحاىا، باالعتداءات كال
كىناؾ مشاكؿ أخرل، بحسب ما أعرؼ عف الدٍّيف، فإنيـ سيحاكلكف أسممة الشعب بأية 
دىـ بالمياه  كسيمة... البلجئكف يأتكف كالفئراف، كمع ذلؾ ننقميـ في باصات مكي فة كنزكٍّ

يجب منعيـ  ...مة مالية في حاؿ لـ أيغيٍّر إنارة السيارةالمعدنية، بينما أنا أيجازىل بدفع غرا
عبر حفرة مميئة بالتماسيح أك بالسبلح كالكبلب مف أجؿ حماية الببلد" )مقابمة مع مزارع 

أكتكبر/تشريف األكؿ(. ىذه ىي إحدل  15، 2مجرم، مف مجمة ككمبميماف دانكيت، فرانس 
 .ر كسائؿ اإلعبلـ الكطنيةتأثيرات الرسالة التي تنشرىا حككمة أكرباف عب

http://studies.aljazeera.net/mediastudies/2015/12/201512239408698397.htm#e22
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 النزاعات والمزايدات السياسية والخبلفات الوطنية
أم ا بالنسبة لممعالجة اإلخبارية لقضية البلجئيف في كسائؿ اإلعبلـ الفرنسية اليمينية كاليسارية 
ؿ المياجركف بشكؿ ما إلى ذريعة لخدمة مصالح سياسية  ا تحك  كاأللمانية، فينا أيضن

ا لمخبل فات الكطنية بيف اليسار كاليميف أك حتى بيف مختمؼ أطياؼ الشعب بالنسبة كمكضكعن
كيكشؼ التحميؿ في الحالة الفرنسية عف تكظيؼ  .لمحالة األلمانية عمى كجو الخصكص

قضية البلجئيف بشكؿ كاسع مف ًقبؿ اليميف كاليسار في سياؽ االنتخابات اإلقميمية التي 
مف ىذا العاـ. كقد تجس د ذلؾ مف خبلؿ المزايدات  جرت خبلؿ شير نكفمبر/كانكف الثاني

السياسية مف كبل الطرفيف حكؿ ىذه القضية في سبيؿ لىٍفت أنظار الناخبيف عبر شعارات 
ثارة القمؽ )حالة اليميف(. كما لـ  عاطفية تساند المياجريف )حالة اليسار( أك داعية لمتشكيؾ كا 

حات اليميف الفرنسي المتشدٍّد حكؿ القضية تتكاف ىذه األخيرة عف اإلفراط في نشر تصري
بيدؼ خمؽ مشيدية مصطنعة حكؿ القضية تندرج ضمف مفيـك التسكيؽ اإلعبلمي لغايات 
سياسية كتجارية. أم ا في الحالة األلمانية، فقد بدت التغطية اإلخبارية لقضية البلجئيف أقؿ 

%( كحتى كجكد نزعة 48د )تسييسنا كأكثر عقبلنية كىك ما ييفسٍّر حجـ الخطاب المحاي
ا  (%3)معادية  خاطبت بدرجة كبيرة عقؿ القراء بدؿ عاطفتيـ. كتأسيسنا عمى ذلؾ يمكف أيضن

فيـ المساحة المتكاضعة التي خص صتيا ىذه التغطية إلطار االىتمامات اإلنسانية في قضايا 
يد حجـ المظاىرات البلجئيف كإلطار الخبلفات الكطنية كالسياسية حكؿ القضية بالرغـ مف تزا

 .المناىضة لسياسة الببلد في استقباؿ ىؤالء البلجئيف
   تغييب المسؤولية والمبادىء األخبلقية

كشفت دراسة المضاميف اإلخبارية لتغطية أزمة البلجئيف في كسائؿ اإلعبلـ األكركبية عف 
محاكلة مقصكدة لتغييب المسؤكلية عف الجيات التي كقفت كراء ىذه األزمة سكاء تعم ؽ 
األمر بمسؤكلية األنظمة االستبدادية في المناطؽ التي قىًدـ منيا ىؤالء البلجئكف، أك مسؤكلية 

عمى جائزة نكبؿ لمسبلـ عمى جيكده في  2012األكركبي الذم حصؿ في العاـ  االتحاد
كقؼ الحرب في القارة األكركبية، خاصة أف احتراـ المبادلء األخبلقية كحيسف الضيافة 

بمعنى آخر، تمن ع بعض كسائؿ اإلعبلـ عف  (24)ييعتبراف ركيزة مف ركائز تحقيؽ السبلـ
تناكؿ قضايا، مثؿ: تخمٍّي أكركبا كاالتحاد األكركبي عف البلجئيف بشكؿ مخجؿ لتيركٍّز بشكؿ 
لكا إلى أرقاـ  مفًرط عمى النزاعات كالنتائج االقتصادية كاالجتماعية ألزمة البلجئيف الذيف تحك 
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ضع تيديد بالنسبة لبعض الدكؿ األكركبية بغض النظر عف اإلمكانية المحتممة كأعباء كمك 
  .إلثراء العيش المشترؾ في القارة األكركبية، عمى سبيؿ المثاؿ

  استنتاجات
مت الدراسة إلى مجمكعة مف االستنتاجات فيما يخص المعالجة الخبرية لتغطية أزمة  تكص 

األكركبية، كمف أبرزىا: طكفاف النزعة األيديكلكجية في الخطاب البلجئيف في كسائؿ اإلعبلـ 
اإلعبلمي السيما في كسائؿ اإلعبلـ اليمينية التي استندت بشكؿ ممحكظ في عممية بنائيا 
إلى الثنائيات الضدية بيف األنا )تغطية عنصرية( كالييـٍ كأحادية الرأم الخاصة بالطبقة 

اإلضافة إلى نزكع ىذا الخطاب إلى التعتيـ عمى المسيطرة )تغطية دعائية مسيطرة(. ب
تجارب كآماؿ كمعاناة ىؤالء كالتركيز عمى الجكانب المعمكمتية في معالجة األزمة )تغطية 

حتى في خطاب كسائؿ  (25)"(مختزلة(، ك"الخمط بيف السياسة كعمـ الكجكد )األنتكلكجيا
اإلعبلـ اليسارية )الفرنسية عمى كجو التحديد( كالذم جرل تكظيفو بشكؿ كبير في إطار 
النزاعات كالمزايدات السياسية بيف اليميف كاليسار قبيؿ االنتخابات اإلقميمية في الببلد أك في 

 إطار العقبلنية الزائدة
 كاالىتمامات اإلنسانية )حالة ألمانيا(عمى حساب العاطفة  
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 تركيا في اإلعبلمية السوريين البلجئين احتياجات
 ميدانية( )دراسة

 سورية -الزىراء  جامعة – لبابيدي الل عبد: إعداد
 

 المبحث األول: مدخل إلى الدراسة
 أواًل: مقدمة البحث:

 كمنو األخبار، فمنو نستقي آّتمع، ُب فرد أم عنو يستغٍت ال إذ ا١تعاصرة، حياتنا شرياف اإلعبلـ يعد       
ا١تهمة  الشرائح أحد كٯتثل البلجئوف السوريوف كالًتفيو، التسلية ٧تد كفيو با١تعرفة، تزكدنا ا١تعلومات اليت على ٨تصل

 .ُب آّتمع األخرل الشرائح من غَتىا مثل مثلها اإلعبلـ من لبلستفادة ماسة ْتاجة ىي اليت
 ثانًيا: أىمية البحث

إٌف من كظائف اإلعبلـ التعليم كالتعلم الذاٌب، كإمداد اٞتمهور با١تعلومات ا٠تاصة بالوقائع كاألحداث اليت       
السوريوف ْتاجػػة ماسػػة لبلسػػتفادة من اإلعبلـ نظرنا ١تا ٭تدثو من تأثَت على  كالبلجئوفتتم داخل آّتمع كخارجو، 

 اٞتماىَت.
 :وتكمن أىمية الدراسة في الجوانب التالية

 كوهنا تتعػػػرؼ علػػػى احتياجػػػات فئػػػة مػػػن اٞتمػػػاىَت ا١تػػػستهدفة لئلعبلـ كىي فئة البلجئُت. -1
 .أىم االحتياجات اإلعبلمية اليت يسعى البلجئوف إلشباعها التعرؼ على -2
تػساعد ىذه الدراسة اٟتكومة الًتكية ُب ٖتديػد أفػضل الوسػائل كاألسػاليب للوصػوؿ إٔب ىذه الفئة من  -3

 .اٞتماىَت
البلجئُت بػشكل القػدرة التأثَتيػة لوسػائل اإلعػبلـ ُب نقػل ا١تػضامُت ا٢تادفػة كا١توجهػة كإيػصا٢تا إٔب ٚتهػور  -4

 جػذاب كمػؤثر.
 ثالثًا: أىداف البحث:

٤تاكلػة ا٠تػركج برؤيػة كاضػحة كآليػات عمليػة مقننػة ٘تكػن القػائمُت علػى الوسػائل اإلعبلمية من إعداد مواد  -1
 إعبلمية تليب حاجات البلجئُت كتشبع تطلعاهتم.

 التعرؼ على احتياجات البلجئُت السوريُت اإلعبلمية. -2
 .اٟتكومة الًتكية ُب ٖتديػد أفػضل الوسػائل كاألسػاليب للوصػوؿ إٔب ىذه الفئة من اٞتماىَتمساعدة  -3

 رابًعا: مشكلة البحث:
تتصدل ىذه الدراسة  ،نظرنا أل٫تية اإلعبلـ كما ٯتكن أٍف ٭تدثو من تأثَت على البلجئُت السوريُت ُب تركيا       

 كتستهدؼ اإلجابة على ٣تموعة من التساؤالت من أ٫تها:
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 ما حجم تعرض البلجئُت السوريُت ُب تركيا لوسائل اإلعبلـ اٞتماىَتية؟ -1
 السوريوف أف تركز عليها الوسائل اإلعبلمية؟ البلجئوفما ا١تضامُت اليت يرغب  -2
 ئل اإلعبلـ؟الًتكيز عليها ُب كسا البلجئوفىل توجد مشكبلت ٭تب  -3
 ىل توجد لدل البلجئُت مقًتحات ٤تدده تزيد من فعالية كسائل اإلعبلـ لتلبية احتياجاهتم؟ -4

 خامًسا: نوع الدراسة:
أك ٣تموعة من  ،يعد ىذا البحث من البحوث االستطبلعية اليت هتدؼ الكشف كالتعرؼ على ظاىرة معينة       

 رب من الدارسات الرائدة ُب البحث العلمي.الظواىر إللقاء مزيد من الضوء عليها، حيث تعت
 حيث تسعى الدراسة إٔب التعرؼ على احتياجات البلجئُت اإلعبلمية لتلبيتها قدر ا١تستطاع.       

 سادًسا: منهج الدراسة:
مسح الرأم العاـ "للتعرؼ على اآلراء كاألفكار كاالٕتاىات كا١تفاىيم ا١تختلفة  منهج على الباحث اعتمد      

لدل ٣تموعة معينة من اٞتماىَت" حيث "٘تثل النتائج اليت تسفر عنها الدراسات ا١تسحية للرأم العاـ ذخَتة 
 .)1(أساسية من ا١تعلومات اليت تفيد ُب ترشيد السياسات اإلعبلمية كرسم ا٠تطط اإلعبلمية على أساس سليم"

 سابًعا: الخطوات المنهجية للدراسة الميدانية:
أجريت الدراسة ا١تيدانية باستخداـ صحيفة استقصاء با١تقابلة كفيما يلي أىم ا٠تطوات ا١تنهجية اليت اتبعتها       

 ىذه الدراسة:
 مجتمع البحث وعينتو: - أ

كمركز أْتاث  ،) الًتكيTİSK"أظهرت دراسة مشًتكة أعدىا اٖتاد ٚتعيات أصحاب األعماؿ (       
مبليُت  3) أٌف عدد البلجئُت السوريُت ُب تركيا قد يتجاكز HÜGOالسياسات كا٢تجرة ُب جامعة ىاجي تيبو (

البلجئين السوريين المنتمين ، كبناء على ما سبق قاـ الباحث باختيار ٣تتمع )2(الجئ ُب ا١تستقبل القريب"
التركية كنموذج  عينتابامعة الزىراء بمدينة غازي للسل  التعليمي من األساتذة والطبلب المقيمين في ج

، ألنو ٯتكن ٖتديدىم كاختيار عينة ٦تثلة ٢تم بطريقة علمية، باإلضافة إٔب كوهنم من الطبقة ا١تتعلمة لهذا البحث
اليت هتتم بالتعرض لوسائل اإلعبلـ، كحيث إٌف عدد مفردات ٣تتمع الدراسة ال ٯتكن التعامل معو بأسلوب اٟتصر 

مفردة لتمثيل ٣تتمع الدراسة ًب سحبها بطريقة عشوائية منتظمة من  100الشامل، فقد ًب اختيار عينة مقدارىا 
 ٣تتمع الدراسة.

 :أداة الدراسة - ب

                                                           

 .131ـ، 1976ق/1396ٝتَت ٤تمد حسُت، القاىرة، دار الشعب،  بحوث اإلعبلم: األسس والمبادئ،) 1(
 ـ.http://www.turkpress.co/node/ ،25/3/2016) انظر موقع 2(

http://www.turkpress.co/node/
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ًب تصميم صحيفة االستقصاء ٞتمع البيانات الضركرية للدراسة كذلك بعد مراجعة العديد من الدراسات         
كبعد تصميم االستبانة ًب عرضها على عدد من ا١تتخصصُت  ،كاالحتياجات ذات الصلة ٔتوضوع االستخدامات

حيث اقًتح احملكموف بعض التعديبلت اليت ًب األخذ با١تناسب منها ُب  )1( حصاء لتحكيمهاُب اإلعبلـ كاإل
 النسخة النهائية لؤلداة.

 :المعالجة اإلحصائية للبيانات - ت
٘تت معاٞتة بيانات الدراسة من خبلؿ التحليل الوصفي ١تتغَتات الدراسة باستخداـ التكرارات كنسبها        
 كقياس العبلقة االرتباطية بُت مفردات االستمارة كبعض ا١تتغَتات. ،ا١تئوية
 اإلطار الزمني والجغرافي للدراسة:  - ث
 2015-4-9إٔب  2015-3-29حدكد خاصة بالزماف: أجريت الدراسة ا١تيدانية من تاريخ  -1
 ، جامعة الزىراء.عينتابحدكد خاصة با١تكاف: اٞتمهورية الًتكية، غازم  -2

 طار النظري للدراسةالمبحث الثاني: اإل
 توطئة

تعد كسائل اإلعبلـ ا١ترئية كا١تسموعة كا١تقركءة مصدرنا ىامنا من مصادر التوجيو كالتثقيف عند حدكث        
ا ا كبَتن لوسائل اإلعبلـ تأثَتن  كجود البلجئُت خارج حدكد ببلدىم يعد أزمة ْتد ذاهتا، كإفٌ  األزمات ُب آّتمع، كإفٌ 

 .ُب ٣تتمع متباين ُب مستويات أفراده الفكرية، كىذا ما يكسبها أ٫تية كبَتة ُب عملية بناء آّتمعات
 المطلب األول: اإلعبلم والمجتمع

صالية اليت تعمل على تزكيد اإلنساف ّتميع اٟتقائق كا١تعلومات يشمل اإلعبلـ ٚتيع أكجو النشاط االت"       
ا١تعرفية، باعتبار أٌف االتصاؿ ىو قوة ٤تركة للمجتمع، ْتيث يؤدم إٔب حركة آّتمع حركة تفاعلية مؤثرة كمتأثرة، 

 .)2(ؿ كآّتمع"فاالتصاؿ عملية اجتماعية، كٕترم ُب بيئة معينو، تؤثر فيها كتتأثر ّٔا، كىناؾ تفاعل بُت االتصا
 كلئلعبلـ دكر كبَت يسهم بو ُب تطوير آّتمع بشىت فئاتو كحل أزماتو، كًمٍن ذلك:       
 ا١تواطن بكل ما يعنيو ُب آّاالت اليت تتصل باىتماماتو ا١تختلفة. "كصلي  -1
ا١تختلفة ُب نقل ا٠تربات كتنمية ا١تهارات ُب ٥تتلف ٣تاالت النشاط اإلنسا٘ب كمعاكنة قطاعات ا٠تدمات  -2

 تأدية رسالتها (مثل قطاع الصحة، كقطاع التعليم، كاإلنتاج...).
 اإلسهاـ ُب حل مشكبلت آّتمع بإلقاء الضوء عليها كالتوعية ّٔا كاقًتاح أفضل اٟتلوؿ ١تعاٞتتها. -3
 رفع مستول الثقافة كتطوير الفكر العاـ للمجتمع. -4

                                                           

 الدكتور ٤تمد هناد كردية ا١تتخصص بعلم اإلحصاء، كعلى األستاذ الدكتور كماؿ بديع اٟتاج ا١تتخصص باإلعبلـ.ًب عرض االستبانة كٖتكيمها على األستاذ ) 1(

 .153م، 1996هـ/1417تلجثمعٌة،  تلمعرفة دتر، تإلسكندرٌة ،طه نجم ،المعرفة اجتماع معل (2) 
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الداخلية كا٠تارجية من خبلؿ توفَت ا١تعلومات الصحيحة تكوين الرأم العاـ ا١تستنَت إزاء قضايا آّتمع  -5
 . )1(كالكافية كعرض ٥تتلف اآلراء الواعية الصادقة....."

ما ألجهزة اإلعبلـ من دكر فعاؿ كنشيط إل٬تاد ا١تناخ  اليت يعيشها البلجئوفكال ٮتفى ُب ىذه الظركؼ         
كالوعي كالقناعة البلزمة لتكاتف أفراد آّتمع ُب مواجهة األزمة، فيكوف اإلعبلـ بقنواتو ا١تتنوعة خزاننا كميعربنا عن 

ا أميننا لتطلعات القيادة العليا ُب آّتمع، فيحدث  تناسقنا ذىنينا آماؿ كطموحات آّتمع، كُب ذات الوقت موجهن
 .كعملينا بُت األفراد كالقيادة ٨تو ٖتقيق األىداؼ ا١تنشودة بأيسر السبل كأقلها عناء كتكلفة

"فخطة اإلعبلـ ُب إدارة أزمات البلجئُت تعتمد على ٖتديد طبيعة كفئة اٞتمهور الذم ستخاطبو كسائل       
 ة.فكل فئة ٢تا رسائلها اليت ٬تب إعدادىا بعناي ،اإلعبلـ....

لذلك تكمن أ٫تية كسائل اإلعبلـ ُب سرعة شرح اٟتدث كتفسَته كتوضيحو للمجتمع، مثل "التطورات أك       
العوامل كاألسباب ا١تختلفة اليت أدت إٔب اٟتدث، كاٟتقائق اليت توضح أ٫تية اٟتدث كعبلقتو بالقارئ 

ح األكضاع اليت يعترب اٟتدث جزءنا منها، كالشخصيات أك اٞتهات اليت ٘تثل العناصر الفاعلة ُب كقوع اٟتدث، كشر 
أم شرحو ُب إطار الظركؼ احمليطة بو، كتوضيح العبلقة بُت اٟتدث كغَته من األحداث السابقة اليت تشبهو أك 

 ، كىذا يساعد ٚتهور البلجئُت ُب آّتمع على فهم ما ٭تيط ّٔم.)2(ترتبط بو"
كأخَتنا فإٌف لئلعبلـ دكر جوىرم ُب آّتمع، حيث ٭تصل الفرد من خبللو على ا١تعلومات كاآلراء كا١تواقف        

الرٝتية كغَت الرٝتية أثناء تواجده خارج حدكد ببلده، تساعده ُب تكوين مفاىيم كاضحة للظواىر كاألحداث 
 .الوسيلة اإلعبلمية كاإليديولوجيا اليت ٖتكمها كالقضايا ا١تعاشة، من خبلؿ توجيو ا١تعلومات كفقنا لسياسة

 المطلب الثاني: ضوابط وسائل اإلعبلم
 من االىتماـ ٔتجموعة من الضوابط منها: اإلعبلمية ال بد للوسيلة 

 أن تكون واضحة الهدف:  -1
بالفكر الذم  كسائل اإلعبلـ ينبغي أف تكوف كاضحة ا١تعآب كالرؤيا، ال يشؤّا اللبس، أك الغموض، موثوؽ       

 ٖتملو ىذه الوسائل، ىدفها ىداية اإلنساف إٔب طريق اإلسبلـ، الواضح ا١تعآب كاألىداؼ.
"يعٍت (3): (لقد تركتكم على مثل البيضاء، ليلها كهنارىا سواء)صلى اهلل عليو كسلميقوؿ اٟتبيب ا١تصطفى        

أحسن بياف ىذه الشريعة العظيمة ببل لبس أك  سيأتيو ا١توت، كقد أعذر إليهم، كبُتكسلم  عليو اهلل صلىأنو 
 .(1)غموض"

                                                           

 . 24ـ، 1984ىػ/1405مكة ا١تكرمة، رابطة العآب اإلسبلمي،  حامد عبد الواحد، ،المسلماإلعبلم في المجتمع  )1(

نصٌر بو علً، كلٌة تالتصثل، جثمعة تلشثرقة، تلمإتمر تلدولً لإلعالم وتألزمثت  ،الصورة كنوع صحفً وعالقتها باألزمات (2)

 .363 م،2010هـ/1431تلرهثنثت وتلتحدٌثت،

م(، تحقٌق محمد فإتد عبد تلبثقً، تلقثهرة، دتر إحٌثء 886ه/273-أبو عبد هللا محمد بن ٌزٌد بن مثجة تلقزوٌنً ) ،سنن ابن ماجة (3)

،  وسلم علٌه هللا صلىوتلحدٌث بتمثمه عن أبً تلدردتء، قثل: خرج علٌنث رسول هللا  ،4، 1م، 1953ه/1372تلكتج تلعربٌة، 
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 المرونة في عرض المادة اإلعبلمية: -2
عامة، تتضمن أحكامنا عامة ٯتكن بسهولة كيسر تطبيقها ُب كل مكاف  كمبادئ"كردت ُب الشريعة قواعد        

معناىا اٟتق ال ٯتكن أف يتخلف عن  كزماف، كقد صيغت بكيفية ٘تكنها من سهولة ىذا التطبيق كيسره، كما أفٌ 
 .(2)أم مستول عاؿ يبلغو أم ٣تتمع، كبالتإب يتسع لكل مصلحة حقيقية جديدة للناس"

فا١تركنة "اليت تتصف ّٔا الشريعة اإلسبلمية حىت ُب قواعدىا الثابتة، ينعكس أمرىا على اإلعبلـ... بشكل        
، كبياف أنو نابض عز كجل تعاقبة شعلة من النشاط ُب الدعوة إٔب اهللإ٬تايب ملموس، ك٬تعل من األجياؿ ا١تسلمة ا١ت

 . (3)باٟتياة، كما ىو ناطق باٟتق"
 

(4)ٱ( حتجت هب مب خب حب  جب هئ) قاؿ اهلل تعأب:       
أم "ما كلفكم ما ال تطيقوف، كما  

 .(5)ألزمكم بشيء يشق عليكم، إال جعل اهلل لكم فرجنا ك٥ترجنا"

ا من أصحابو ُب بعض أمره، قاؿ: بشركا كال صلى اهلل عليو كسلم كلقد (كاف رسوؿ اهلل        إذا بعث أحدن
 .(6)تنفركا، كيسركا كال تعسركا)

 أن تكون منضبطة بضوابط الدين اإلسبلمي: -3
ا أف يكوف إعبلمنا ٪تطينا نتبع فيو األمم األخرل ُب       طريقة "فإعبلمنا ٬تب أف يكوف متميزنا، كال يصح أبدن

تعاطيهم مع اإلعبلـ؛ ألننا أمة أراد اهلل ٢تا أف تكوف أمة قيادة، كشهادة على العا١تُت، فنحن أمة متبوعة ال تابعة، 
 .(7)قائدة ال منقادة"

 أن تراعي الوسيلة مصالح المجتمع المسلم: -4

                                                                                                                                                                                     
فون؟  وتلذي نفسً بٌده، لتصبن علٌكم تلدنٌث صبث، حتى ال ٌزٌػ قلج أحدكم إزتؼة إال ونحن نذكر تلفقر ونتخوفه، فقثل: آلفقر تخث

 وسلم علٌه هللا صلىهٌه، وتٌم هللا، لقد تركتكم على مثل تلبٌضثء، لٌلهث ونهثرهث سوتء، قثل أبو تلدردتء: صدق وهللا رسول هللا 

 مثل تلبٌضثء، لٌلهث ونهثرهث سوتء. وهللا علىتركنث 
م(، تلقثهرة، تلمكتبة تلتجثرٌة تلكبرى، 1622ه/1031-محمد عبد تلرإوؾ تلمنثوي ) ،القدٌر شرح الجامع الصغٌرفٌض  (1)

 .24، 7م، 1938ه/1356
 .58م، 1976ه/1396، 3عبد تلكرٌم زٌدتن، بؽدتد، جمعٌة تألمثنً، ط، أصول الدعوة (2)
 .125م، ،1989ه/1410مكرمة، رتبطة تلعثلم تإلسالمً، ، محمد خٌر رمضثن ٌوسؾ، مكة تلمن خصائص اإلعالم اإلسالمً (3)
 .78( تلحج، 4)
م(، تحقٌق محمد حسٌن شمس تلدٌن، بٌروت، دتر 1343هـ/774-بن كثٌر ) أبو تلفدتء إسمثعٌل بن عمر، تفسٌر القرآن العظٌم (5)

 .398، 5م، 1999هـ/1419تلكتج تلعلمٌة، 
-، أبو تلحسٌن مسلم بن تلحجثج تلقشٌري )دل عن العدل عن رسول هللا المسند الصحٌح المختصر من السنن بنقل الع (6)

 . 1358، 3  ،م1954هـ/1374م(، تحقٌق محمد فإتد عبد تلبثقً، بٌروت، دتر إحٌثء تلترتث تلعربً، 875هـ/261
 .20،12 – 7 م(،2003/ 68) 28، عبد تلعزٌز آل تلشٌخ، فً مجلة تلبحوث تالسالمٌة، "من ضوابط اإلعالم فً اإلسالم" (7)
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رين عن طريق ا١تراقبة الدائمة كذلك بعدـ اإلضرار باآلخ آّتمع،ينبغي أف تراعي الوسيلة اإلعبلمية مصلحة        
 .كأف تضع مصلحة آّتمع ا١تسلم ُب االعتبار عليها،على أعضائها من قبل القائمُت 

ففي قصة مسجد الضرار ما يؤكد ذلك، ككاف ىدؼ مشيديو كما حكى القرآف "ىو اإلضرار با١تسلمُت،        
 .(1)كرسولو" كالكفر ٔتا أنزؿ اهلل، كتفريق ا١تسلمُت، كإيواء أعداء اهلل

 يم ىم مم  خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱقاؿ تعأب:        

ٱ( ٰذ  يي ىي مي خي جيحي يه ىه مه جه  ىنين من خن حن جن
ٱ

(2).  

على حقيقة أىداؼ بنائو، أرسل اثنُت من أصحابو إٔب ىذا ا١تسجد، صلى اهلل عليو كسلم  ك١تا أطلع اهلل نبيو     
 للمجتمع ا١تسلم آنذاؾ.، ألف ُب ذلك مصلحة (3)كأمرىم أف ٭ترٌقوه  كيهدموه"

 في:احتياجات البلجئين اإلعبلمية تتلخص  إنّ أخيًرا و 
  :االحتياجات ا١تعرفية: كىي اٟتاجات اليت تنتج عن النقص با١تعرفة كتتمثل 

  .كالوطن العريب كالعآب سوريةاٟتاجة أب معرفة ما ٭تدث ُب  -
  جديدة.اٟتاجة أب التزكد ٔتهارات كخربات  -
  ا١تشكبلت.اٟتاجة أب فهم الواقع ككيفية التعامل مع  -
  كتتمثل:كىي اٟتاجات اليت ٗتص كجداف كشخصية الفرد  الوجدانية:االحتياجات  

  كالعزلة.اٟتاجة للتخلص من الشعور بالوحدة  -
  للرفقة.اٟتاجة  -
  كالرضاء.اٟتاجة لتحقيق ا١تتعة كالسعادة  -
  كتتمثل:كىي اٟتاجات اليت ٗتص سلوؾ الفرد ُب حياتو العادية  السلوكية:االحتياجات  

  العادية.اٟتاجة الكتساب خربات ٯتكن تطبيقها ُب حياتو  -
  اآلخرين.اٟتاجة الكتساب معلومات يتحدث ّٔا مع  -
  الفرد.ْتكم العادة اك التعود على ٦تارسة سلوؾ معُت من قبل  -

 البياناتالمبحث الثالث: نتائج الدراسة وتحليل 
 (1أواًل: توزيع العينة حسب النوع: الجدول رقم )

 النسب ا١تئوية التكرارات النوع

                                                           

 .627م، 2004ه/1424، أحمد ؼلوش، بٌروت، مإسسة تلرسثلة، السٌرة النبوٌة والدعوة فً العهد المدنً (1)
 .107( تلتوبة، 2)
 .412م،2006ه/1427، دمشق، دتر تلقلم، م(1995ه/1416-محمد تلؽزتلً ) ،فقه السٌرة (3)



 تركيب-م، جبهعة أديبهبى14/5/2016-13 األحببث العلوية احملكوة املشبركة يف املؤمتر العلوي الدويل األول: الالجئوى السوريوى بني الواقع واملأهول

1075 

 % 50 50 ذكور
 %50 50 إناث
 %100 100 آّموع

 
 50(كمن اإلناث  )،% 50(الذكور  من الدراسة ىذه مشلتهم من نسبة ) أف1رقم ( اٞتدكؿ من يبلحظ     

 بالتساكم كٚتيعهم من آّتمع التعليمي ُب جامعة الزىراء. )%
 (2توزيع العينة حسب العمر: الجدول رقم )

 النوع
 
 العمر

 آّموع اإلناث الذكور

 النسب ا١تئوية التكرارات النسب ا١تئوية التكرارات النسب ا١تئوية التكرارات

18 – 
أقل إٔب 
 35من 

38 76% 42 84% 80 80% 

35 – 
أقل إٔب 
 50من 

5 10% 8 16% 13 13% 

50 – 
أقل إٔب 
 65من 

5 10% - - 5 5% 

أكثر من 
65 

2 4% - - 2 2% 

 %100 100 %100 50 %100 50 آّموع
 

) توزيع عينة الدراسة العمرية حيث مشلت الدراسة على أربع فئات عمرية كأكثر ىذه 2يوضح اٞتدكؿ رقم (       
 35كجاء ُب الًتتيب الثا٘ب فئة  )% 80(سنة كٯتثلوف  35إٔب أقل من  18الفئات ٘تثينبل كانت الفئة األكٔب بُت 

 65%) كمن ٍب أكثر من 5سنة بنسبة ( 65إٔب أقل من  50تبلىا فئة   )% 13( سنة كٯتثلوف 50إٔب أقل من 
 50إٔب أقل من  35سنة كالفئة  35إٔب أقل من  18كٕتدر اإلشارة إٔب أف الفئة األكٔب بُت ) %2(سنة بنسبة 
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من ٣تموع أفراد العينة ٦تا يؤكد على أف غالبية عينة الدراسة من جيل الشباب  )%93(سنة ٯتثلوف النسبة األكرب 
 الذين يهتموف بوسائل اإلعبلـ.

 (3الحالة االجتماعية: الجدول رقم )
 النوع
 
الحالة 

 االجتماعية

 آّموع اإلناث الذكور

 النسب ا١تئوية التكرارات النسب ا١تئوية التكرارات النسب ا١تئوية التكرارات

 %66 66 %68 34 %64 32 أعزب
 %33 33 %30 15 %36 18 متزكج
 - - - - - - مطلق
 %1 1 %2 1 - - أرمل

 %100 100 %100 50 %100 50 آّموع
 

%) تبلىا 66) اٟتالة االجتماعية لعينات البحث فكانت نسبة العزاب األكثر ٘تثيبلن (3يبُت اٞتدكؿ رقم (       
 ككانت ىناؾ أرملة كاحدة من اإلناث.%) 33ا١تتزكجوف بنسبة (

 (4الحالة العلمية: الجدول رقم )
 النوع
 

 الحالة العلمية

 آّموع اإلناث الذكور

 النسب ا١تئوية التكرارات النسب ا١تئوية التكرارات النسب ا١تئوية التكرارات

شهادة ابتدائية 
 - - - - - - فما دكف

شهادة إعدادية 
 فما دكف

- - - - - - 

شهادة جامعية 
 فما دكف

36 72% 47 94% 83 83% 

-دراسات عليا 
 دبلـو

4 8% 1 2% 5 5% 

 %3 3 %2 1 %4 2-دراسات عليا 
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 ماجستَت
-دراسات عليا 

 %9 9 %2 1 %16 8 دكتوراه

 %100 100 %100 50 %100 50 آّموع
 

%) 83من ا١ترحلة التعليمية اٞتامعية ( ) أٌف معظم ا١تبحوثُت ىم4من السمات الدٯتوغرافية ُب اٞتدكؿ رقم (      
 %).3%) كمن ٍب ا١تاجستَت بنسبة (5%) كُب ا١ترتبة الثالثة الدبلـو بنسبة (9تلتها مرحلة الدكتوراه (

 (5رقم ) العملية: الجدولالحالة 
 النوع
 
الحالة 
 العملية

 آّموع اإلناث الذكور

 النسب ا١تئوية التكرارات النسب ا١تئوية التكرارات النسب ا١تئوية التكرارات

 %30 30 %8 4 %52 26 أعمل
 %70 70 %92 46 %48 24 ال أعمل
 %100 100 %100 50 %100 50 آّموع

 %) من أفراد العينة يعملوف.30%) من أفراد العينة ال يعملوف ك(70) أف (5يوضح اٞتدكؿ رقم (
 (6رقم )؟ الجدول )صحيفة( تتعامل مع وسائل اإلعبلم كيف-1ثانًيا: 

 نوع الوسيلة
 صحيفة
 درجة التعامل

 آّموع اإلناث الذكور

 النسب ا١تئوية التكرارات النسب ا١تئوية التكرارات النسب ا١تئوية التكرارات

 %41 41 %50 25 %32 16 أبدان 
 %29 29 %34 17 %24 12 نادران 
 %18 18 %8 4 %28 14 أحيانان 
 %9 9 %6 3 %12 6 غالبان 
 %3 3 %2 1 %4 2 دائمان 
 %100 100 %100 50 %100 50 آّموع
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ا قد شكلوا (6تبُت من اٞتدكؿ رقم (  ،%) من ٣تموع عينة البحث41) أف نسبة الذين ال يتابعوف الصحافة أبدن
%) كمن 18%) كأحياننا بنسبة (29تلتها نادرنا بنسبة ( ،كىذا يدؿ على ضعف متابعة الصحف لدل ىذه العينة

 .%)3%) كدائمنا (9ٍب غالبنا (
 ذكور                                         إناث                                  

 
 

 
 

                                
 (7؟ الجدول رقم ))تلفزيون( تتعامل مع وسائل اإلعبلم كيف

 نوع الوسيلة
 التلفزيون

 درجة التعامل

 آّموع اإلناث الذكور

 النسب ا١تئوية التكرارات النسب ا١تئوية التكرارات النسب ا١تئوية التكرارات

 %15 15 %16 8 %14 7 أبدان 
 %14 14 %10 5 %18 9 نادران 
 %36 36 %52 26 %20 10 أحيانان 
 %25 25 %16 8 %34 17 غالبان 
 %10 10 %6 3 %14 7 دائمان 
 %100 100 %100 50 %100 50 آّموع

 
%) 36) كعلى ا١تستول اإلٚتإب للعينة بلغت نسبة الذين يشاىدكف أحيانان (7تبُت من اٞتدكؿ رقم (       

%) كاحتلت ا١تركز الثا٘ب، بينما بلغت نسبة الذين 25كاحتلت ا١تركز األكؿ، كيلها الذين يشاىدكف غالبنا بنسبة (
ا ( يشاىدكف كىذا إف  ،%)10%)، كمن ٍب دائمنا بالًتتيب األخَت (14%) كجاءت ثالثنا، تلتها نادرنا (15أبدن

 أبدتً 
ٖٕ% 

 نثدرتً 
ٕٗ% 

 أحٌثنثً 
ٕ٩% 

 ؼثلبثً 
ٕٔ% 

 دتبمثً 
ٗ% 

 صحافة

 دتبمثً  ؼثلبثً  أحٌثنثً  نثدرتً  أبدتً 

 أبدتً 
 نثدرتً  %ٓ٘

ٖٗ% 

 أحٌثنثً 
٩% 

 ؼثلبثً 
ٙ% 

 دتبمثً 
ٕ% 

 صحافة

 دتبمثً  ؼثلبثً  أحٌثنثً  نثدرتً  أبدتً 
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دؿ على شيء فإ٪تا يدؿ على تراجع نسبة ا١تشاىدة التلفزيونية مقارنة بغَتىا من الوسائل اإلعبلمية كخصوصنا 
 اإلنًتنت.

 إناث                                                  ذكور

 
 

 (8؟ الجدول رقم ))إذاعة( تتعامل مع وسائل اإلعبلم كيف
 نوع الوسيلة
 اإلذاعة
 درجة التعامل

 آّموع اإلناث الذكور

 النسب ا١تئوية التكرارات النسب ا١تئوية التكرارات النسب ا١تئوية التكرارات

 %52 52 %64 32 %40 20 أبدان 
 %30 30 %24 12 %36 18 نادران 
 %13 13 %10 5 %16 8 أحيانان 
 %4 4  - %8 4 غالبان 
 %1 1 %2 1  - دائمان 
 %100 100 %100 50 %100 50 آّموع

 
ا مع اإلذاعة52) أف نسبة (8تبُت من اٞتدكؿ رقم (        تلتها نسبة  ،%) من ٚتلة ا١تبحوثُت ال يتعاملوف أبدن

ا ُب تركيا 82%) نادرنا كٔتجموعهما (30( %) تدؿ ىذه النسبة من عينة الدراسة على أف اإلذاعة ال تسمع أبدن
ٞتملة من األسباب منها أنو ال يوجد سول إذاعة كاحدة حديثة العهد تبث ُب تركيا كىي إذاعة الفجر ضمن 

فهي ٖتتاج لدعم كتسويق أكثر حىت  ،كغَتىم ال يعرفوهنا نطاؽ مدينة غازم عينتاب كالكثَت من الشباب ا١تبحوثُت
ا أنو توجد عشرات اإلذاعات السورية اليت تسجل برا٣تها ُب عينتاب كال يسمح  ،يتم ترك٬تها بُت ىذه الفئات علمن

 ٢تا بالبث إال ُب الداخل السورم.
 

 أبدتً 
ٔٗ% 

 نثدرتً 
ٔ٩% 

 أحٌثنثً 
ٕٓ% 

 ؼثلبثً 
ٖٗ% 

 دتبمثً 
ٔٗ% 

 أبدتً  تلفزٌون
ٔٙ% 

 نثدرتً 
ٔٓ% 

 أحٌثنثً 
ٕ٘% 

 ؼثلبثً 
ٔٙ% 

 دتبمثً 
ٙ% 

 تلفزٌون
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 ذكور                                              إناث

 
 

 (9؟ الجدول رقم ))األنترن ( تتعامل مع وسائل اإلعبلم كيف
 نوع الوسيلة
 االنترن 
 درجة التعامل

 آّموع اإلناث الذكور

 النسب ا١تئوية التكرارات النسب ا١تئوية التكرارات النسب ا١تئوية التكرارات

 - - - - - - أبدان 
 %4 4 %4 2 %4 2 نادران 
 %11 11 %14 7 %8 4 أحيانان 
 %22 22 %26 13 %18 9 غالبان 
 %63 63 %56 28 %70 35 دائمان 
 %100 100 %100 50 %100 50 آّموع

 
%) 22ك( ،%) من ٣تموع عينة البحث يتابعوف اإلنًتنت دائمنا63) أٌف نسبة (9يتبُت من اٞتدكؿ رقم (     

%) ٦تا يدؿ على مدل اإلقباؿ الشديد على ىذه الوسيلة إذا ما ًب تقاطعها مع 85يتابعونو غالبنا كٔتجموعها (
%) من ٣تموع أفراد 93سنة النسبة األكرب ( 50إٔب أقل من  18حيث ٘تثل فئة من  ،الفئة الدٯتوغرافية العمرية

 %). 4كأخَتنا نادرنا بػ ( %)11العينة، كجاءت ُب الًتتيب الثالث أحياننا بػ (
 
 
 
 
 

 أبدتً 
ٗٓ% 

 نثدرتً 
ٖٙ% 

 أحٌثنثً 
ٔٙ% 

 ؼثلبثً 
٩% 

 دتبمثً 
ٓ% 

 إذاعة

 أبدتً 
ٙٗ% 

 نثدرتً 
ٕٗ% 

 أحٌثنثً 
ٔٓ% 

 ؼثلبثً 
ٓ% 

 دتبمثً 
ٕ% 

 إذاعة



 تركيب-م، جبهعة أديبهبى14/5/2016-13 األحببث العلوية احملكوة املشبركة يف املؤمتر العلوي الدويل األول: الالجئوى السوريوى بني الواقع واملأهول

1081 

 ذكور                                             إناث

 
 
 (10األسباب التي تدفع  إلى التعامل مع وسائل اإلعبلم: الجدول رقم )-2

 النوع
 
 السبب

 آّموع اإلناث الذكور

 ا١تئوية النسب التكرارات النسب ا١تئوية التكرارات النسب ا١تئوية التكرارات

معرفة تطورات 
 األحداث ُب سورية

43 86% 35 70% 78 78% 

القرارات اليت تصدر 
 ْتق البلجئُت

30 60% 16 32% 46 46% 

معرفة ما ٭تصل ُب 
 ٣تتمعي

39 78% 24 48% 
63 63% 

 %23 23 %20 10 %26 13 التسلية كالًتفيو
ا٢تركب من الواقع 

 الذم تعيشو
7 14% 10 20% 

17 17% 

%) من ٣تموع أفراد العينة يؤكدكف أٌف األسباب اليت دفعتهم 78) أف نسبة (10يتبُت من اٞتدكؿ رقم (        
إٔب التعامل مع كسائل اإلعبلـ ىي (معرفة تطورات األحداث ُب سورية) ٦تا يدؿ على االىتماـ بأخبار الوطن، 

تلتها ُب الًتتيب الثالث (القرارات اليت  ،%)63تلتها ُب الًتتيب الثا٘ب (معرفة ما ٭تصل ُب ٣تتمعي) بنسبة (
كىذا يدؿ على أف نسبة  ،%)23كمن ٍب (التسلية كالًتفيو) بنسبة ( ،%)46تصدر ْتق البلجئُت) بنسبة (

%) من ٚتلة ا١تبحوثُت ال يرغبوف ال بالتسلية كال بالًتفيو مع أف من أىداؼ اإلعبلـ ىو التسلية كالًتفيو ٦تا 77(
النفسي الكبَت الذم يعيشو الشعب السورم، كأخَتنا (ا٢تركب من الواقع الذم تعيشو) بنسبة  يدؿ على الضغط

)17.(% 

 أبدتً 
ٕ٨% 

 نثدرتً 
ٙ% 

 أحٌثنثً 
ٖٔ% 

 ؼثلبثً 
ٕ٘% 

 أنترنت
 أبدتً 

ٓ% 

 نثدرتً 
ٗ% 

 أحٌثنثً 
ٔٗ% 

 ؼثلبثً 
ٕٙ% 

 دتبمثً 
٘ٙ% 

 أنترنت
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 (11مدى االنتظام في متابعت  لوسائل اإلعبلم؟ الجدول رقم ) ما-3
 النوع
 
 االنتظام

 آّموع اإلناث الذكور

 ا١تئويةالنسب  التكرارات النسب ا١تئوية التكرارات النسب ا١تئوية التكرارات

 %52 52 %38 19 %66 33 كل يـو كلعدة ساعات
 %44 44 %56 28 %32 16 مرتاف إٔب ثبلثة أسبوعيان 

 %4 4 %6 3 %2 1 ال أتابع أبدان 
 %100 100 %100 50 %100 50 آّموع

 
م أتفصيل ب) أف نسبة الذم يتابعوف كسائل اإلعبلـ كبشكل عاـ دكف ٖتديد أك 11كؿ رقم (دبُت من اٞتتي      

%) مرتاف إٔب ثبلثة أسبوعينا، كأخَتنا أربعة 44تلتها ( ،%) كل يـو كلعدة ساعات52كسيلة قد كصلت إٔب (
ا كعند سؤا٢تم عن السبب برركا ذلك بسبب ضغط الدراسة، كلكنهم  مبحوثُت فقط ال يتابعوف كسائل اإلعبلـ أبدن

 تياجات البلجئُت. أكدكا على ضركرة كأ٫تية كجود كسائل اإلعبلـ لتلبية اح
 (12تعتقد بضرورة وجود وسائل إعبلم تتوجو للسوريين في تركيا؟ الجدول رقم ) ىل-4

 النوع
 
 اإلجابة

 آّموع اإلناث الذكور

 النسب ا١تئوية التكرارات النسب ا١تئوية التكرارات النسب ا١تئوية التكرارات

 %100 100 %100 50 %100 50 نعم
 - - - - - - ال

 %100 100 %100 50 %100 50 آّموع
 

) أف ٚتيع أفراد العينة كالبالغ عددىا مئة مفردة يؤكدكف على ضركرة كجود كسائل 12يتبُت من اٞتدكؿ رقم (      
 ٦تا يؤكد على أ٫تية ىذه الوسائل ١تعاٞتة احتياجات السوريُت ُب تركيا. ،إعبلـ تتوجو للسوريُت ُب تركيا

 (13تعتقد بضرورة وجودىا؟ الجدول رقم )ما الوسائل التي -5
 النوع
 
 الوسيلة

 آّموع اإلناث الذكور

 النسب ا١تئوية التكرارات النسب ا١تئوية التكرارات النسب ا١تئوية التكرارات

 %43 43 %38 19 %48 24 الصحافة
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 %19 19 %8 4 %30 15 الراديو
 %60 60 %44 22 %76 38 التلفزيوف
 %74 74 %68 34 %80 40 االنًتنت

 
%) من ٚتهور العينة يفضلوف أٍف يكوف ىناؾ موقع على 74) أٌف نسبة (13يتبُت من اٞتدكؿ رقم (         

اإلنًتنت لتلبية احتياجات البلجئُت اإلعبلمية كىذا يتشارؾ مع أعلى نسبة متابعة لوسائل اإلعبلـ حيث إٌف الذين 
كىي أعلى نسبة من بُت كسائل اإلعبلـ األخرل، كجاء ُب الًتتيب  ،%)63يتابعوف اإلنًتنت من ٚتهور العينة (

بينما حلت الراديو أخَتنا بنسبة  ،%)43كمن ٍب إصدار صحيفة بنسبة ( ،%)60الثا٘ب التلفزيوف بنسبة (
)19 .(% 

 ذكور

 
 

 
 إناث

 

 تلتكرتر

0

20

40

 صحثفة
 رتدٌو

 تلفزٌون
 أنترنت

 وسائل اإلعالم

 تلتكرتر

0

20

40

 صحثفة
 رتدٌو

 تلفزٌون
 أنترنت

 وسائل اإلعالم
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 (14ما اللغة التي تفضل أن تكون لهذه الوسائل؟ الجدول رقم )-6

 النوع
 
 اللغة

 آّموع اإلناث الذكور

 النسب ا١تئوية التكرارات النسب ا١تئوية التكرارات النسب ا١تئوية التكرارات

 %45 45 %48 24 %42 21 العربية
 %55 55 %52 26 %58 29 تركية –عربية 

 - - - - - - أخرل تذكر
 %100 100 %100 50 %100 50 آّموع

 
%) أٌف ٚتهور العينة يفضل أٍف تكوف لغة الوسيلة اإلعبلمية اليت ستخصص 14يتبُت من اٞتدكؿ رقم (       

%) كىذا يدؿ على كعي كبَت من ٚتهور العينة كذلك لتعلم 55تركية) بنسبة (–لبلجئُت السوريُت ُب تركيا (عربية 
للغة العربية فبإمكانو متابعة ىذه الوسيلة اللغة الًتكية من قبل اٞتمهور السورم، ككذلك الًتكي إذا أحب تعلم ا

كبالتإب تكوف ا١تنفعة متبادلة، فتكوف األخبار مًتٚتة للغتُت العربية كالًتكية كمقاطع الفيديو تًتجم أسفل الشاشة 
نسبة للغة الًتكية كىكذا ُب ٚتيع ا١تواد ا١تطركحة على ىذه الوسيلة، كمن ٍب جاءت اللغة العربية ُب ا١ترتبة الثانية ب

)45  .(% 
 ذكور                                                             إناث            

                                  
 
 (15ما المضامين التي ترغب أن تركز عليها وسائل اإلعبلم؟ الجدول رقم )-7

 النوع
 

 المضمون

 آّموع اإلناث الذكور

 النسب ا١تئوية التكرارات النسب ا١تئوية التكرارات ا١تئوية النسب التكرارات

ة ٌ ب ر ع ل ة  ت ٌ ب ر ع ل ت
- 

ة ٌ ك ر ت ل  ت

21 
29 

 التكرار

 تلتكرتر

23

24

25

26

27

 تلتركٌة -تلعربٌة  تلعربٌة

 التكرار
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 %65 65 %54 27 %76 38 سياسية
 %73 73 %80 40 %66 33 ثقافية
 %36 36 %36 18 %36 18 ترفيهية
 %59 59 %54 27 %64 32 إخبارية
 %77 77 %86 43 %68 34 تعليمية
 %75 75 %80 40 %70 35 دينية
 %49 49 %50 25 %48 24 تدريبية

 
 تدؿ بيانات اٞتدكؿ السابق على عدة نتائج أ٫تها:     
  أىم ا١تضامُت اليت يرغب ٚتهور العينة أف تركز عليها كسائل اإلعبلـ ىي ا١تضامُت التعليمية بنسبة

كالسياسية رابعنا  ،%)73كمن ٍب الثقافية بنسبة ( ،%)75تلتها ا١تضامُت الدينية بنسبة ( ،%)77(
كمن ٍب ا١تضامُت اليت فيها برامج تدريبية تفيد  ،%)59تلتها ا١تضامُت اإلخبارية بنسبة ( ،%)65بنسبة (

كأخَتنا ا١تضامُت الًتفيهية ُب الًتتيب األخَت كالذم يفضلو  ،%)49البلجئ ُب دار اللجوء بنسبة (
ا سابقنا كىذا قريب من دكافع التعامل مع كسائل اإلعبلـ اليت مرت معن، %) فقط36اٞتمهور بنسبة (

 %).23كاليت أخذت نسبة (
 (16ىل ىناك مشكبلت وقضايا معينة يجب أن تركز عليها ىذه المضامين؟ الجدول رقم )-8

 النوع
 

 وجود مشكبلت

 آّموع اإلناث الذكور

 النسب ا١تئوية التكرارات النسب ا١تئوية التكرارات النسب ا١تئوية التكرارات

 %100 100 %100 50 %100 50 نعم
  -  -  - ال

 %100 100 %100 50 %100 50 آّموع
 

يتبُت لنا من اٞتدكؿ السابق كباإلٚتاع أٌف ٚتيع ا١تبحوثُت يقركف بأنو يوجد مشكبلت كقضايا معينة ٬تب أف       
 %).100تركز عليها ىذه ا١تضامُت كبنسبة (

 (17الجدول رقم )ما المشكبلت والقضايا التي يجب أن تركز عليها وسائل اإلعبلم؟ -9
 النوع
 

 آّموع اإلناث الذكور
 النسب ا١تئوية التكرارات النسب ا١تئوية التكرارات النسب ا١تئوية التكرارات
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 المشكبلت
 %77 77 %82 41 %72 36 اإلقامة
 %58 58 %60 30 %56 28 الكملك
 %57 57 %42 21 %72 36 ا١تخيمات

كحدة الفصائل 
 العسكرية

28 56% 14 28% 
42 42% 

 %51 51 %44 22 %58 29 ٘تويل ا١تشاريع
 %35 35 %40 20 %30 15 الفيزا

 %40 40 %24 12 %56 28 ا٢تجرة إٔب أكربا
 %79 79 %86 43 %72 36 ا١تدارس السورية
 %88 88 %88 44 %88 44 التعليم اٞتامعي
إغبلؽ اٟتدكد 

 الربية
32 64% 19 38% 

51 51% 

 %68 68 %62 31 %74 37 إذف العمل
 %36 36 %32 16 %40 20 تأسيس الشركات

 %54 54 %54 27 %54 27 تثبيت الزكاج
 %30 30 %26 13 %34 17 الطبلؽ
 %51 51 %48 24 %54 27 الوالدات
 %35 35 %26 13 %44 22 الوفيات

 
عليها ُب الوسيلة استهدفت ىذه الدراسة االستطبلعية التعرؼ على أىم ا١تشكبلت اليت ينبغي الًتكيز        

) أىم 17كقد دلت بيانات اٞتدكؿ رقم ( ،اإلعبلمية اليت ينبغي أٍف تكوف متخصصة بالبلجئُت السوريُت ُب تركيا
 ا١تشكبلت اليت يفضل ا١تبحوثوف أف تركز عليها كسائل اإلعبلـ كجاءت حسب الًتتيب التإب:

 ) كاالعًتاؼ بو من قبل اٟتكومة الًتكية. %) ٦تا يدؿ على أ٫تية التعليم اٞتامعي88التعليم اٞتامعي 
 ) ٦تا يدؿ على ضركرة زيادة االىتماـ با١تدارس السورية كزيادة دعمها.79ا١تدارس السورية (% 
 ) كىنا يواجو السوريوف مشاكل عديدة ُب إصدار اإلقامة من حيث الدخوؿ كالعودة 77اإلقامة (%

 كارتفاع سعر التأمُت الصحي....
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 ) جاء ترتيبو رابعنا ١تا يعانيو السوريوف من عدـ كجود إذف عمل من قبل السلطات %) ك 68إذف العمل
 ا١تختصة ليكوف ٢تم كضع قانو٘ب صحيح ُب ىذا العمل.

 ) ١تا لو من أ٫تية ُب العبلج الصحي آّا٘ب ك١تن ال ٯتلك إقامة أك جواز سفر.58الكملك (% 
 ) االجتماعية اليت قد ٖتصل بداخلها.%) كفيها مشاكل كثَتة عوضنا عن ا١تشاكل 57ا١تخيمات 
 ) حيث يعا٘ب السوريوف مشكلة عدـ فهم القوانُت الًتكية ُب تثبيت الزكاج لؤلجنيب.54تثبيت الزكاج (% 
 ) كٚتيعها مشكبلت هتم 51كجاء بالتساكم ٘تويل ا١تشاريع كإغبلؽ اٟتدكد الربية كالوالدات بنسبة (%

 السوريُت كينبغي معاٞتتها إعبلمينا.
 ) من ا١تبحوثُت بوحدة الفصائل العسكرية كأهنا مشكلة ينبغي معاٞتتها على كسائل 42طالب (%

 اإلعبلـ. 
 ) من ا١تبحوثُت بضركرة اٟتديث عن ا٢تجرة ك٥تاطرىا كتقدٙب البدائل للحد منها.40كذكر (% 
 ) ٟتديث %) من ا١تبحوثُت على ضركرة ا36يعا٘ب السوريوف مشاكل عديدة ُب تأسيس الشركات كأكد

  عنها إعبلمينا.
 أف السوريُت الذين يتوفوف على األراضي  ُب لقاء معودينة غازم عينتاب ٔت أكد مدير مكتب دفن ا١توتى

الًتكية يتم دفنهم ُب ا١تقابر الرٝتية دكف أم مقابل مادم كىذا الكبلـ ال يعرفو كثَت من السوريُت ٦تا 
خطورة األمر ىناؾ، كىذا ما أكده ا١تبحوثوف بنسبة  عالسورية ميضطرىم إٔب نقل ا١تتوَب إٔب األراضي 

)35.(% 
 )35 من ا١تبحوثُت يعدكف اٟتصوؿ على الفيزا مشكلة ْتد ذاهتا كال يعرفوف آلية كشركط اٟتصوؿ (%

 عليها.
 )30 .من ا١تبحوثُت يركف الطبلؽ مشكلة ينبغي معاٞتتها إعبلمينا ُب ظل تشتت األسر كتفرقها (% 

العاشر كاف سؤاالن مفتوحنا إلبداء أم اقًتاحات أك أفكار ٓب ترد ُب االستبياف حوؿ االحتياجات السؤاؿ         
كتنوعت فيو اإلجابات كاالحتياجات اليت ينبغي معاٞتتها ُب الوسائل  ،اإلعبلمية لبلجئُت السوريُت ُب تركيا

 اإلعبلمية ا١تقًتحة ككاف من أ٫تها:
 .إذف ا٠تركج من ا١تخيم للدراسة 
 يط الضوء على الفقراء من السوريُت.تسل 
 .تسليط الضوء على الكفاءات العلمية 
 .أف يكوف ىناؾ إعبلـ إسبلمي ىادؼ كصادؽ 
 .اإلعبلف عن توفَت فرصو للعمل 
 .توفَت التعليم عن بعد 
 إ٬تابياهتا كسلبياهتا الًتكيز على مسائل الزكاج بُت السوريُت كاألتراؾ. 
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 .موضوع اٞتنسية السورية 
 باب السورم ُب تركيا.دكر الش 
  فتح اٞتامعات للسوريُت باللغة العربية كقد تكررت ىذه ا١تشكلة عدة مرات ٦تا يدؿ على أ٫تية معاٞتتها

 إعبلمينا.
 .فتح األبواب لؤلطباء ١تمارسة عملهم 
 .تزكيج الشباب عرب ٖتديد مبلغ معُت ٢تم 
 .ارتفاع آجار البيوت 
  معلومات عامة عن تركيا.إصدار دليل إعبلمي للسوريُت فيو 
 .الصحة كا١تشاُب 
 .التوعية بالقوانُت الًتكية 
 .(ما لو كما عليو) حقوؽ البلجئ السورم ُب تركيا 
 .برامج توضح عادات كتقاليد الشعب الًتكي 

 الخاتمة 
أجريت ىذه الدراسة االستطبلعية على عينة عشوائية من البلجئُت السوريُت ُب جامعة الزىراء ٔتدينة غازم         
مبحوث منهم ٜتسوف من الذكور كٜتسوف من اإلناث من الطبلب  100كتكونت العينة من  الًتكية،عينتاب 

 فيما يلي:أىم نتائج ىذه الدراسة  تكاألكادٯتيُت ا١تتواجدين ُب حـر اٞتامعة كتركز 
 ) ضركرة كجود كسائل إعبلـ تتوجو ٢تم 100أكد معظم البلجئُت السوريُت عينة البحث كبنسبة (%

 كلقضاياىم كمشاكلهم كحقوقهم.
  أىم الوسائل اإلعبلمية اليت يفضلها ىؤالء البلجئُت كيعتقدكف بضركرة كجودىا ٥تصصة ٢تم ك١تشاكلهم

%) من 74الكفاءات العلمية كا١تهنية ىي اإلنًتنت بنسبة ( كللًتكيز على الصورة اٞتميلة ٢تم عرب إبراز
 حيث يفضلوف أٍف يكوف ىناؾ موقع على اإلنًتنت لتلبية احتياجات البلجئُت اإلعبلمية ،ٚتهور العينة

يذكر عليو أىم القوانُت ا٠تاصة ّٔم كىذا يتوافق مع ا١تتغَتات الدٯتوغرافية حيث نسبة الشباب ا١تشاركة ُب 
%) كمن ٍب 60كجاء ُب الًتتيب الثا٘ب إنشاء قناة تلفزيونية بنسبة ( )،% 80(كٯتثلوفاالستبانة كبَتة 

  %).19%) بينما حلت الراديو أخَتنا بنسبة (43إصدار صحيفة بنسبة (
  أٍف تكوف لغة الوسيلة اإلعبلمية اليت  البلجئوفجاءت اللغة ا١تشًتكة العربية كالًتكية أكالن حيث يفضل

%) كىذا يدؿ على كعي كبَت من ٚتهور العينة كذلك لتعلم 55تركية) بنسبة (–ستخصص ٢تم (عربية 
غة العربية فبإمكاهنم متابعة اللغة الًتكية من قبل اٞتمهور السورم، ككذلك األتراؾ الذين ٭تبوف تعلم الل

ىذه الوسيلة كبالتإب تكوف ا١تنفعة متبادلة، فتكوف األخبار مًتٚتة للغتُت العربية كالًتكية كمقاطع الفيديو 
 كىكذا ُب ٚتيع ا١تواد ا١تطركحة على ىذه الوسيلة. ،تًتجم أسفل الشاشة للغة الًتكية
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 ئُت كيتطلعوف أف تتضمنها ىذه الوسائل اإلعبلمية ىي أىم ا١تضامُت اإلعبلمية اليت يفضلها ىؤالء البلج
%) ٦تا يدؿ على ضركرة االىتماـ بالتعليم كٗتصيص دركس تعليمية على 77ا١تضامُت التعليمية بنسبة (

كالسياسية رابعنا  ،%)73كمن ٍب الثقافية بنسبة ( ،%)75ىذه الوسائل، تلتها ا١تضامُت الدينية بنسبة (
كمن ٍب ا١تضامُت اليت فيها برامج تدريبية تفيد  ،%)59ضامُت اإلخبارية بنسبة (تلتها ا١ت ،%)65بنسبة (

كأخَتنا ا١تضامُت الًتفيهية ُب الًتتيب األخَت كالذم يفضلو  ،%)49البلجئ ُب دار اللجوء بنسبة (
%) فقط كىذا قريب من دكافع التعامل مع كسائل اإلعبلـ اليت مرت معنا سابقنا 36اٞتمهور بنسبة (

 %).23اليت أخذت نسبة (ك 
  يرل معظم البلجئُت السوريُت عينة الدراسة كجود مشكبلت معينة ينبغي إعطاءىا أ٫تية خاصة ُب كسائل

  .%)77كاإلقامة ( ،%)79كا١تدارس السورية ( ،%)88كأ٫تها التعليم اٞتامعي ( ،اإلعبلـ ا١تقًتحة
 

 التوصيات
 

 :التالية التوصيات الباحث يقترح السابقة النتائج على بناء
 السياسات كا٠تطط كالربامج  تؤكد ىذه الدراسة على أ٫تية كضع احتياجات البلجئُت اإلعبلمية ُب أكلوية

 اليت تتبناىا اٟتكومة الًتكية.
  ٗتصيص موقع على اإلنًتنت خاص بالبلجئُت توضع فيو كافة القرارات ا٠تاصة ّٔم ككيفية إصدار

 األكراؽ الرٝتية ا١تتعلقة بشؤكهنم. 
  ٗتصيص قناة فضائية لبلجئُت السوريُت تقـو على تسليط الضوء عليهم كتوجيههم كحل مشاكلهم عن

 طريق التفاعلية ُب الربامج ا١تقدمة.
 كاليت تبث برا٣تها باللغات العربية كالًتكية كالكردية من داخل مدينة غازم عينتاب كاليت  دعم إذاعة الفجر

 تيعٌت بالسوريُت ُب تركيا.
 .دعم ترخيص صحيفة كرقية تطبع باللغتُت العربية كالًتكية كتوزع على البلجئُت 
 إلعبلـ السابقة الذكر مع ٚتيع القرارات اليت تصدر من اٟتكومة الًتكية ينبغي نشرىا مباشرة ُب كسائل ا

 استضافة ا١تسؤكلُت اٟتكوميُت لشرح آلية تنفيذ ىذه القرارات.
  ٗتصيص أم كسيلة إعبلمية لبلجئُت ٦تا سبق ذكرىا يسهل عمل اٟتكومة الًتكية ُب الًتكيج لقراراهتا

 كسياستها ا٠تاصة بالبلجئُت.
 ل كاليت ٖتارب الفكر ا١تتطرؼ كتنشر الفكر متابعة االىتماـ بالربامج كا١تضامُت الدينية ُب ىذه الوسائ

 اإلسبلمي الصحيح.
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  إجراء مزيد من الدراسات حوؿ احتياجات البلجئُت اإلعبلمية كعلى عينات أكرب كُب مناطق ٥تتلفة
 أكثر.

أجابت على األىداؼ  كأخَتا أٛتد اهلل الذم يسر ىذا العمل كأرجوا أف تكوف النتائج قد        
كافية من الوضوح كبدرجة عالية من ا١توضوعية كالشفافية، كأف تكوف النتائج اليت كالتساؤالت بدرجة  

توصلت إليها ذات فائدة للقائمُت على اإلعبلـ حىت يتحقق ا٢تدؼ ا١تنشود كىو خدمة البلجئُت خدمة 
 إعبلمية متميزة مبنية على نتائج علمية دقيقة.
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 2013موقف القانون الدولي من إساءة اإلعبلم المصري لبلجئين السوريين بعد أحداث يوليو

 
 ملصلر -جامعلة عيلن شمس  -محملد عبداللرحملن عريلف :دكتورال

   مقدمللللة
 2011نعلم أف ٦تارسات النظاـ السورم كما ارتكبو من جرائم حرب منذ انطبلؽ الثورة السورية ُب مارس 

اضطرار ا١تواطنُت السوريُت إٔب البحث عن مكاف آمن ُب دكؿ اٞتوار، حيث قالت األمم ا١تتحدة ُب سا٫تت إٔب 
إف النزاع ُب سورية ساىم ُب ارتفاع عدد البلجئُت ُب العآب ُب العاـ ا١تاضي ألعلى مستول لو  2013شهر يوليو 

. كسجلت 2012تصديران لبلجئُت عاـ  ا، مشَتة إٔب أف سورية احتلت ا١تركز الرابع كأكثر الدكؿعامن  18منذ 
مليوف الجئ من سوريا ُب كل من لبناف  1.8ا١تفوضية السامية لؤلمم ا١تتحدة لشؤكف البلجئُت ما يقرب من 

 .كاألردف كتركيا كالعراؽ كمصر فقط
ما ألف الجئ سورم ُب مصر من ا١تسجىلُت ُب ا١تفوضية، بين 80كْتسب ا١تفوضية ُب حينها، كاف ىناؾ حوإب  

ككانت حالة  .ألف شخص 300إٔب  250قدرت اٟتكومة ا١تصرية عدد السوريُت ا١توجودين ُب مصر بُت 
ا مقارنة مع بقية الدكؿ ا١تضيفة، إال أف قرار السلطات البلجئُت السوريُت ُب مصر تعد من أفضل اٟتاالت نسبين 

 الببلد، كالتضييق على ا١توجودين فيها ، ٔتنع دخوؿ البلجئُت السوريُت إٔب2013ا١تصرية بعد الثالث من يوليو 
 .ا على حالتهم ىناؾ، كما أثر على أكضاع السوريُت الذين كانوا ينوكف الذىاب إٔب ىناؾأصبلن أثر سلبن 

ككانت األحداث قد تسارعت  كمعها ا١تآسي ُب سوريا حىت بات مشهد النازحُت من ا١تدف كالقرل احملاصرة اليت   
تتعرض لكل أنواع القصف مألوفان، ْتيث تتزايد كتَتة نزكح السوريُت ا٢تاربُت من دموية النظاـ ُب كل إتاه. غَت أف 

يكفي، فاألعداد كبَتة كُب تزايد مطرد، كالفريق ا١تؤيد للنظاـ  كجود بيئة شعبية حاضنة للنازحُت كالناشطُت ما عاد
ا ألف اٟتقائق على األرض تشَت إٔب أف تفوقان عسكريان للنظاـ ال يكفي ٟتسم معركة ضد الثورة، متوتر جدن 

يد فاٟتمبلت العسكرية، على دمويتها، ٓب تفرمل اٟتالة الثورية ُب الببلد، بل ضاعفت من زٜتها، كخصوصا مع تزا
كاجو السوريوف ُب مصر . )1(القتل كاإلعدامات كاالعتقاالت كاجتياح مدف كقرل بأساليب جيوش االحتبلؿ

مشكلة ُب اٟتصوؿ على كل شيء ُب مصر حىت كصلت األمور ُب اٟتصوؿ على البيوت ا١تناسبة لبلستئجار، إال 
رغم  .ة البلجئُت، كعدـ توفر خيارات ٢تمأف البلجئُت تعرضوا البتزاز بعض ا١تكاتب العقارية اليت استغلت معانا

أف القوانُت كا١تعاىدات الدكلية تنص على منح منح الدكؿ ا١تتعاقدة البلجئُت أفضل معاملة ٦تكنة، علي أال تكوف 
 ُب أم حاؿ أقل رعاية من تلك ا١تمنوحة لؤلجانب عامة ُب نفس الظركؼ.     

                                                           

 .2012-3-9 أخبار، ا١تنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكنديةعلي ٛتاده ، اٛتوا النازحُت السوريُت، )1(
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 مصر.المبحث األول: أوضاع البلجئين السوريين في 

تزداد زٜتان يومان  2011لكلو من الثورات العربية خصوصيتها. كالثورة السورية اليت بدأت ُب العشرين من مارس    
. كتعبئ كل يوـو ا١تزيد من السوريُت الذين يطالبوف بإسقاط النظاـ ّٔدؼ ٦تارسة مواطنتهم. على الرغم من  بعد يـو

ات حقوؽ اإلنساف كككاالت األنباء من شهود العياف فإنو ذلك ك بفضل الشهادات اليت ٚتعت من قبل منظم
ٯتكننا رسم خطوطو عريضةو تربز خصوصية ىذه الثورة. "على الرغم من القمع الذم أكدل ْتياة  ا١تدنيوُت، خرج 
مئات اآلالؼ من ا١تتظاىرين إٔب الشوارع ُب عدة مدفو ُب سوريا من أجل يـو تظاىرو جديد. لقد قتل قرابة 

  متظاىر على أيدم قوات األمن".الثبلثُت

إف اٟتدث األكثر أ٫تية ُب "الثورة السورية" ىو خركج مئات اآلالؼ من السوريُت العزؿ إٔب الشوارع على     
الرغم من ا٠تطر العظيم، فإف مئات اآلالؼ من السوريُت يتحدكف النظاـ الشموٕب الذم يضطهدىم منذ عقود. 

ادهتم للدفاع عن كرامتهم كحريتهم. ال يعٍت ذلك أهنم ال ٮتشوف ا١توت، يتحدكنو ٔتواجهة ا١توت ٔتحض إر 
فجميعنا يعلم من ٕتربتو ا٠تاصة أنو ُب مواجهة ا٠تطر يبقى ا٠توؼ متأصبلن ُب أعماقنا، لكنهم قرركا عدـ 

إهنم االستسبلـ ٢تذا ا٠توؼ كىنا بالضبط تكمن شجاعتهم البطولية. على الرغم من خوفهم كبرفقة ىذا ا٠توؼ ف
٬تأّوف ا١توت. ٓب يكونوا ليحتاجوا من أجل ذلك ألية أيديولوجية، كىم اختاركا عدـ الرضوخ للقيود اليت فرضتها 
عليهم ىذه الديكتاتورية. قرركا أف يسخركا من ا٠توؼ ك أف ٯتارسوا حقوقهم كمواطنُت على ا١تؤل. إف ىؤالء 

). كقد كضعوا 1م تفضيل ا١توت على الذؿ أك العبودية(الرجاؿ ك النسوة ٯتلكوف الشجاعة البطولية اليت ٗتو٢ت
شركطهم اليت تتناسب مع الكرامة كالقيم اإلنسانية كقد قاربوا ّٔا ا١تثل العليا الوطنية بشكلو استثنائي، خصوصان ُب 

  ).2(لون بلد متعدد الطوائف كسوريا، حيث إف ا٠توؼ من إمكانية إثارة صراعو طائفيو بُت األدياف أمر ال ٯتكن ٕتاى
ٯتكننا أف نرل من خبلؿ كل ىذا شجاعةن نادرةن تنتزع اإلعجاب، فإنو ليس من قبيل ا١تبالغة القوؿ بأف ٦تا يقارب 
حدكد البطولة ا١تطلقة ىو رؤية ىؤالء النسوة كالرجاؿ الذين يأخذكف على عاتقهم مواجهة أعظم األخطار ُب 

  .سبيل مطالبتهم بالكرامة كالتحرر من الطغياف

                                                           

 )جاف مارم موًلر، حركة "البديل البل عنفي" ،عندما هتب نسائم اٟترية على سوريا. 1(
 . 2011يوليو 18فايز سارة، صحيفة اللومانيتيو، )2(
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 2013أحداث الثالث من يوليو ع البلجئين السوريين في مصر قبل وض

كاف من األ٫تية ٔتكاف أف تتخذ مصر ٖتت حكم ٤تمد مرسي قرارىا بدعم ثورة الشعب السورم كالوقوؼ      
ضد نظاـ بشار كفضحو، كقيادة موقف معادو لو، كأ٫تية قرار مرسي جاءت من كونو قرار أكرب دكلة عربية، كىو ما 

ا للثورة  السورية، كمناىضنا للنظاـ السورم الدموم. من شأنو أف يقود موقفنا عربيِّا شامبلن ككامبلن، مؤيّْدن

، قطع كافة 2012ككاف قمة ا١توقف الرٝتي ا١تصرم متمثبلن ُب: إعبلف مرسي ُب ا٠تامس عشر من يونيو    
العبلقات مع النظاـ السورم، كإغبلؽ سفارتو ُب القاىرة، كسحب القنصل ا١تصرم من دمشق، كاإلدانة القوية 

سوريا بدكره السليب بدعمو لنظاـ بشار بآالؼ ا١تقاتلُت، كقتل ا١تئات من السوريُت لتدخل "حزب اهلل" ُب 
)  ).1ا١تدافعُت عن ثورهتم ضد نظاـ قمعي ٣تـر

كاف موقف ٤تمد مرسي من الثورة السورية كاضحنا من أكؿ يـو تؤب فيو الرئاسة، ففي قمة عدـ اال٨تياز ُب     
أف الرئيس السورم قد فػىقىدى شرعيتو كٓب يعد ٯتثل الشعب  ـ، أعلن مرسي2012طهراف ُب هناية أغسطس 

السورم، كقاـ آنذاؾ التلفزيوف اإليرا٘ب بتغيَت كبلـ مرسي عن النظاـ السورم بالنظاـ البحريٍت، ليصبح معٌت الكبلـ 
 أف النظاـ البحريٍت قد فقد شرعيتو.

بصورة كاملة للنظاـ اإليرا٘ب، فقد كاف مرسي يعلم كاف مرسي كاضحنا ُب إدانتو لػ"حزب اهلل" اللبنا٘ب، ا١توإب     
الدكر السليب الذم يقـو بو ىذا اٟتزب ضد الثورة السورية كُب دعم نظاـ قمعي فاقد للشرعية. رؤية مرسي 
تأكدت للكافة عندما كقف "حسن نصراهلل" أمُت عاـ "حزب اهلل" مفاًخرنا باقتحاـ عناصر حزبو مدينة القصَت 

ـ ٓب يطلق رصاصة ضد االخًتاقات 2006ينا مزارع "شبعا" اللبنانية احملتلة، كأنو منذ يوليو كٖتريرىا، متناس
الصهيونية شبو اليومية، خاصة قصف االحتبلؿ عدة مرات ١تواقع داخل سوريا حيث حليفو البعثي الذم ال ييبدم 

 الشجاعة إال ضد الشعب السورم فقط.

، كٓب يتمالك بشار نفسو من الشماتة ُب مرسي، فبشار يقاتل ضد النظاـ السورم شعر بقوة بعد عزؿ مرسي    
ثوار يدعمهم "اإلخواف ا١تسلموف"، كقد أراحو ٘تامنا أف ٮتتفي من الساحة ا١تصرية رئيس كاف يؤيد اٞتهاد ضد 

تباه النظاـ السورم، كفائدة ذلك لبشار أنو استطاع بىدء ىجـو دموم على مدينة ٛتص، كاضعنا ُب اعتباره أف االن
 موجو بالكامل اآلف إٔب مصر.

تصاعدت حالة العداء ٕتاه البلجئُت السوريُت ُب مصر منذ االنقبلب على ٤تمد مرسي، خاصةن بعد اٟتديث    
إف توقف حركة البلجئُت السوريُت إٔب مصر كالبالغ عددىم ُب مصر  .عن كجود مؤامرات خارجية ٖتاؾ ضد مصر

ردف أك ألكثَتنا منهم فضل مغادرة الببلد كالتوجو إٔب تركيا أك لبناف أك ا  ألف)، مضيفة أف 300حُت ذلك ٨تو (
                                                           

 2013-7-20    السيد أبو داكد ، ا١تختصر،)1
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إيطاليا، ىربنا من حالة العداء ا١تفاجئة اليت ظهرت من جانب ا١تصريُت ٕتاه البلجئُت السوريُت ُب أعقاب أحداث 
 .2013يوليو 

ُت ُب مصر، كسط ٗتاذؿ كرصدت عددنا من ا٢تجمات ا١تسلحة كغَتىا اليت تعرض ٢تا البلجئوف السوري   
حكومي، ُب الوقت الذم ٓب يعد يعرؼ فيو البلجئوف من يعاديهم بالضبط ُب مصر ىل اٟتكومة أـ البلطجية أـ 

ماف ُب مصر ُب عهد ٤تمد مرسي، إال أف ىذا ألكباٟتديث عن شعور البلجئُت السوريُت با .الشرطة أـ الشعب؟
عبلـ ا١تصرم للسوريُت بأهنم يشاركوف ُب إلصوت الوطنية كاهتاـ ا الوضع سرعاف ما تغَت ُب أعقاب االنقبلب كعلو

كىذا أدل إٔب اضطرار عدد من البلجئُت لتعلم اللهجة ). 1(خواف ا١تسلمُت ا١تطالبة بعودة مرسيإلا١تظاىرات مع ا
ا١تصرية خوفنا من مهاٚتتهم خاصة بعد رصد العديد من ا٢تجمات ضد سوريُت ُب كسائل النقل بسبب اللهجة 

 ). 2السورية(

رت ذلك بأهنم غَت سوريان بعد كصو٢تم إٔب العاصمة ا١تصرية، كبر  173حينها   مطار القاىرة أعادت سلطات   
حائزين تأشَتات دخوؿ إٔب مصر كال موافقة أمنية مسبقة من السفارة ا١تصرية حيث يقيم البلجئ. كالواقع أف قرار 
تقدٙب طلبات اٟتصوؿ على تأشَتات دخوؿ كموافقة أمنية مسبقة ىو أمر الفت، ألف الداخل ٓب يكن ُب حاجة 

ا ىو عنصر االستعجاؿ الذم مارستو سلطات ا١تطار ُب القاىرة على إٔب ىاتُت التأشَتة كا١توافقة. كالبلفت أيض
من رحبلت طَتاف  39من بَتكت ك 55راكبا من البلذقية، ك 95ا١تسافرين السوريُت إٔب العاصمة ا١تصرية كىم 

 ).٥3تتلفة.كظلم ىؤالء ألهنم عندما ركبوا الطائرات ٓب يكونوا ُب حاجة إٔب التأشَتات(

  2013بحق البلجئين السوريين في مصر بعد الثالث من يوليو جرائم

كصلت األمور إٔب أبعد من ا٠تبلؼ السياسي فقد كشف رئيس اللجنة القانونية ُب االئتبلؼ السورم ىيثم      
ا١تاّب أف السلطات ا١تصرية ألغت القرار السابق ٔتعاملة الطبلب السوريُت مثل الطبلب ا١تصريُت ُب ا١تدارس، 

كأضاؼ أف السلطات قررت ترحيل السوريُت الذين انتهت مدة إقامتهم  .عت تسجيلهم ُب ا١تدارس ا١تصريةكمن
كقاؿ ا١تاّب إف ىذه اإلجراءات ىي أكؿ . على األراضي ا١تصرية، إذ ترفض التجديد ٢تم ُب حاؿ انتهاء مدة اإلقامة

                                                           
 دمشق -السوريُت ، سانا الثورة السورية أـ الدنيا " قاسية على  )(1

revo.com/news/news.php?action=view&id=1291#ixzz2eviDkOm3-http://www.sana 
 2013-9-8 مريكيةألا  "النيويورؾ  تاٯتز" صحيفة :)سامر إٝتاعيل(2
 ).1راجع ملحق رقم ( 2013-7-9النهار  –)فليحاف 7(

http://www.inewsarabia.com/t/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9_mtar-alqahra.htm
http://www.inewsarabia.com/t/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9_mtar-alqahra.htm
http://www.sana-revo.com/news/news.php?action=view&id=1291#ixzz2eviDkOm3
http://www.sana-revo.com/news/news.php?action=view&id=1291#ixzz2eviDkOm3
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، داعيا الدكؿ العربية إٔب التدخل كالنظر ُب كضع ا١تكافآت اليت تلقاىا نظاـ بشار األسد من النظاـ ا١تصرم اٞتديد
    ).1(السوريُت ُب مصر

كصدر القرار اٟتكومي ا١تصرم باشًتاط حصوؿ ا١تواطن السورم على تأشَتة دخوؿ قبل دخولو إٔب مصر    
القادمة إٔب  203، كطبق ُب أكؿ األمر على ركاب طائرة ا٠تطوط السورية رقم 8/7/2013بشكل مفاجئ يـو 

لسوريُت ا١تقيمُت ُب مصر، كالذين كما منع مئات من ا  .مصر من البلذقية، كاليت كانت ُب اٞتو عندما صدر القرار
تصادؼ كجودىم خارج مصر قبيل إصدار القرار، من الدخوؿ إليها. فيما ٝتح لبعض اٟتاالت احملدكدة بالدخوؿ 

 .بعد تدخبلت سياسية، كٓب يسمح لبقيتهم، كأجربكا على ا١تغادرة

نها اللجنة السورية ٟتقوؽ اإلنساف كبعد مركر أكثر من شهر على صدكر القرار، فإٌف كل اٟتاالت اليت علمت ع  
 .١تواطنُت سوريُت تقٌدموا للحصوؿ على تأشَتة الدخوؿ ا١تصرية ُب عدد من الدكؿ، ٓب ٭تصلوا عليها إٔب اآلف

كْتسب شهادة حصلت عليها اللجنة من أحد الذين تقدموا بطلب تأشَتة، فإنو قد أيبًلغى بشكل غَت رٝتي عرب 
ية ُب البلد الذم يسكن فيو بأٌف احتمالية حصوؿ أم سورم على التأشَتة ُب الوقت أصدقاء لو ُب السفارة ا١تصر 

اٟتإب ىي احتمالية ضئيلة للغاية، كأف موضوع التأشَتة ال يرتبط بوزارة ا٠تارجية، كليست ىي اٞتهة اليت تقرر 
 .)2فيها، كإ٪تا يتم عرب جهاز أمن الدكلة(

ُب مصر حُت ذلك ، فإنٌو ٓب يكن يوجد أم ٥تيمات لبلجئُت  ألف سورم 85على الرغم تواجد حوإب      
ىناؾ، كسكن السوريوف ُب بيوت يقوموف باستئجارىا، كيقوموف بأنفسهم بتأمُت ا١توارد الكافية ٟتياهتم، سواء من 
خبلؿ العمل، أك من خبلؿ التحويبلت اليت ٭تصلوف عليها من أقارّٔم خارج مصر. كما أف بعض اٞتميعات 

تساىم ُب دعم البلجئُت الذين ال تتوفر ٢تم مثل ىذه ا١توارد. حيث كفرت بعض اٞتمعيات ا٠تَتية مساكن  ا٠تَتية
 .لبلجئُت، فيما قدمت ٚتعيات أخرل الطعاـ كاأللبسة كا١تساعدات ا١تالية

ت، كىي كاجو السوريوف ُب مصر مشكلة ُب اٟتصوؿ على البيوت ا١تناسبة لبلستئجار، نتيجة الرتفاع اإل٬تارا    
مشكلة تواجو ا١تصريُت بشكل عاـ، إال أف البلجئُت يتعرضوف البتزاز بعض ا١تكاتب العقارية اليت تستغل معاناة 

 .البلجئُت، كعدـ توفر خيارات ٢تم

                                                           

قامتو، كعندما عٌرؼ الرجػل عػن )أشار ا١تاّب إٔب أنو أرسل مدير مكتبو إٔب ٥تفر شرطة ُب القاىرة ١تساعدة أحد السوريُت كىو ٤تمد اٟتريرم ا١تهدد بالًتحيل النتهاء إ8(
القانونيػة ُب ائػتبلؼ ا١تعارضػة، قػالوا لػو ُب ا١تخفػر ٨تػن ال نعػًتؼ علػى ائػتبلؼ أك معارضػو، كاٞتهػة الوحيػدة الػيت نعػًتؼ عليهػا نفسو بأنو مبعوث من قبل رئيس الػدائرة 
 "مصر اٞتديدة" تلغي ٕتديد إقامة السوريُت ك٘تنع تسجيل الطبلب. 2013-7-18ىي السفارة السورية. أنظر، زماف الوصل 

السػػوريُت، كالسػػوريُت ا١تقيمػػُت ُب الػػدكؿ األكربيػػة، مػػن غػػَت اٟتاصػػلُت علػػى جنسػػياهتا، باإلضػػافة إٔب السػػوريات ا١تتزكجػػات مػػن  كمشػػل ىػػذا التشػػديد رجػػاؿ األعمػػاؿ)9 (
أنٌػو ٓب يػنجح قاـ رئيس االئتبلؼ الوطٍت لقول ا١تعارضة السورية أٛتد اٞتربا بزيارة إٔب القػاىرة للبحػث ُب إمكانيػة رفػع الفيػزا ا١تصػرية، إالٌ  22/7/2013كُب  .مصريُت
 .ُب ذلك
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ككانت اٟتكومة ا١تصرية السابقة قد أصدرت قراران يقضي ٔتعاملة الطبلب السوريُت كمعاملة الطلبة ا١تصريُت، كىو 
كقد ساعد ىذا القرار ُب حل مشكلة التعليم ا١تدرسي كاٞتامعي  .ٓب يصدر أم تعديل لو إٔب اآلف القرار الذم

للطلبة السوريُت ا١تتواجدين ُب مصر، رغم كجود عوائق بَتكقراطية كإدارية تواجو بعض البلجئُت، نتيجة لعدـ 
  .امتبلكهم لؤلكراؽ الثبوتية الكاملة

٘تنح الدكؿ ا١تتعاقدة البلجئُت أفضل معاملة ٦تكنة، علي أال تكوف ُب أم حاؿ أقل رعاية من تلك ا١تمنوحة    
لؤلجانب عامة ُب نفس الظركؼ، ُب ما ٮتص فركع التعليم غَت األكٕب، كخاصة علي صعيد متابعة الدراسة، 

وحة ُب ا٠تارج، كاإلعفاء من الرسـو كاالعًتاؼ با١تصدقات كالشهادات ا١تدرسية كالدرجات العلمية ا١تمن
  ).1(كالتكاليف، كتقدٙب ا١تنح الدراسية

ترافق القرار اٟتكومي ا١تصرم باشًتاط حصوؿ السوريُت على تأشَتة دخوؿ مصر مع ٖتشيد إعبلمي قامت بو     
عدد من كسائل اإلعبلـ ا١تصرية ضد السوريُت ا١تقيمُت ُب مصر، حيث اهتمت ىذه القنوات السوريُت ا١تقيمُت ُب 

السوريُت، يندرج ضمن خطاب الكراىية  مصر بدعم ٤تمد مرسي بعد عزلو، كقدمت خطابان مناىضان لبلجئُت
 .كالتحريض على العنف، كا٠تطاب العنصرم

فعرب قناة الفراعُت، قاؿ توفيق عكاشة بأف ا١تصريُت قد ٚتعوا عناكين السوريُت ا١توجودين ُب مصر، كأهنم إذا ٓب 
 ."ساعة عما أٝتاه "دعم الرئيس ا١تعزكؿ" فسوؼ "يتم تدمَت بيوهتم 48ٯتتنعوا خبلؿ 

ا دعا اإلعبلمي عمرك أديب إٔب ترحيل السوريُت كالفلسطينيُت على إحدل القنوات اإلعبلمية، كقاـ الصحفي كم
 .بالتهجم كالسخرية من البلجئُت السوريُت، كطالبهم بالعودة إٔب ببلدىم  ONTV يوسف اٟتسيٍت على قناة 

عرضن أنفسهن للزكاج ٣تانان على ا١تعتصمُت ُب كُب قناة التحرير قاؿ ا١تذيع ٤تمد الغيطي إف البلجئات السوريات ي 
ميداف رابعة العدكية ُب القاىرة تطبيقان ١تا أٝتاه فتول "جهاد ا١تناكحة" (قاؿ بأنو نسي من صاحبها)، كأف 

 .السوريات يقمن بذلك لتحفيز الرجاؿ ا١تعتصمُت ىناؾ على مواصلة التأييد للرئيس ا١تعزكؿ ٤تمد مرسي

من التعليقات العنصرية ُب قنوات مصرية عديدة من قبل مراسلي ىذه القنوات، أك  كما رصدت اللجنة مئاتو 
ضيوفهم أك مقٌدمي الربامج أنفسهم. باإلضافة إٔب تعليقات مشأّة ُب الصحافة ا١تكتوبة كا١تسموعة، كُب اإلعبلـ 

ن االعتداءات اٞتسدية أٌدت اٟتمبلت اإلعبلمية اليت شنتها كسائل إعبلـ مصرية إٔب كقوع عدد م .االجتماعي
 .كاللفظية على البلجئُت السوريُت ُب مصر

فقد سجلت عدده من حاالت االعتداء اٞتسدم على سوريُت ُب عدة مناطق، ٚتيعها ُب خارج ا١تناطق اليت     
٭تتشد فيها ا١تصريوف ألسباب سياسية، كٓب يسجل ُب أم كاحدة منها أف السوريُت الذين ًب االعتداء عليهم كانوا 

كما سجلت اللجنة السورية ٟتقوؽ   .ا١تصرم يرفعوف أم شعارات سياسية أك يشاركوف بأم شكل ُب الشأف العاـ
                                                           

 .892، ص A.94.XIV-Vol.1, Part 1، رقم ا١تبيع1993حقوؽ اإلنساف: ٣تموعة صكوؾ دكلية، آّلد األكؿ، األمم ا١تتحدة، نيويورؾ، )10(
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اإلنساف تعرض عدد من البلجئُت السوريُت خبلؿ الشهر الفائت العتداءات لفظية، ّٓرد كوهنم سوريُت، حيث 
تعرض مواطنوف مصريوف ٢تم، كطالبوىم بالعودة إٔب ببلدىم، فيما سجل ُب معظم حاالت االعتداء تدخل 

 .لبلجئُت السوريُت، كمنع مواطنيهم من االعتداء عليهممواطنُت مصريُت آخرين ٟتماية ا

كرغم ا١توجة الكبَتة من ىذا التحريض العنصرم كالتحريض على العنف الذم مارستو بعض كسائل اإلعبلـ،      
فإنٌو ٓب تيسٌجل أم إدانة رٝتية ٢تذا السلوؾ اإلعبلمي، كٓب تيسٌجل أم إدانة من نقابة الصحفيُت أك من ٚتعيات 

مثل التلفزيوف كراء بعض من ىذا ا٠تطاب الذم كأف تكوف أجهزة اإلعبلـ العامة الكربل .حقوؽ اإلنساف ا١تصرية
 ٭تض على كراىية األجانب".

قامت قوات األمن ا١تصرية حُت ذلك باحتجاز عدد من السوريُت ُب مصر دكف أمر قانو٘ب، بينهم أطفاؿ    
 كطالبت مفوضية األمم ا١تتحدة لشؤكف البلجئُت ُب .كأشخاص مسٌجلوف مع ا١تفوضية العليا لشؤكف البلجئُت

إٔب توفَت اٟتماية لبلجئُت، كطلبت تسهيل مقابلتها ٢تؤالء احملتجزين،  26/7/2013مصر ُب بياف أصدرتو ُب 
كتقدٙب ضمانات بعدـ ترحيلهم لسورية، كضركرة أف تتاح ٢تم إجراءات قانونية عادلة. كما ناشدت  ا١تفوضية 

ازية تتعلق بالوضع األمٍت الراىن ُب الببلد إٔب اٟتكومةى ا١تصرية ضركرةى العمل لضماف أال تؤدم أية إجراءات احًت 
حرماف البلجئُت من ا١تبادئ األساسية ٟتقوؽ اإلنساف أك مسؤكليات مصر الدكلية ُب توفَت ا١تبلذ كاٟتماية 

 لبلجئُت.    

لبلنتباه غياب أم مواقف من منظمات حقوؽ اإلنساف ا١تصرية، حيث ٓب تيسٌجل أم بيانات  اكقد كاف الفتن     
أك تقارير من ىذه ا١تنظمات حوؿ االنتهاكات اليت تعٌرض ٢تا البلجئُت، أك الدعوات العنصرية كبث الكراىية 

 .كالدعوة للعنف ضد السوريُت، كاليت كٌجهتها بعض كسائل اإلعبلـ ا١تصرية

جئوف السوريوف عربت اللجنة السورية ٟتقوؽ اإلنساف عن قلقها العميق من التصرفات العنصرية اليت يتعرض ٢تا البل
ُب مصر، كناشدت السلطات ا١تصرية االلتزاـ بواجباهتا اإلنسانية كالدكلية ٕتاه ىؤالء البلجئُت، كما ناشدت 
منظمات آّتمع ا١تد٘ب ا١تصرية االضطبلع بدكرىا ُب ٛتاية حقوؽ السوريُت ُب ببلدىم، ك٦تارسة األدكار ا١تفًتض 

قابة الصحفيُت ا١تصريُت للقياـ بدكرىا ُب تذكَت اإلعبلميُت بأخبلقيات كما ناشدت اللجنة ن  .)1ّٔم القياـ ّٔا(
 .ا١تهنة، كعدـ استخداـ ا١تنابر اإلعبلمية لنشر الكراىية كالدعوات العنصرية، كالتحريض على العنف ضد ا١تدنيُت

 

 

                                                           

 2013-7-9البداية  )11 (
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 المبحث الثاني: البلجئون السوريون واإلعبلم المصري وفق القانون الدولي

بالقانوف الدكٕب ٟتقوؽ  ، كىو يتعلىقالبلجئُت يعٌت ْتماية حقوؽ القانوف الدكٕب ىو فرع من قانوف البلجئُت   
بشكل عاـ  حقوؽ اإلنساف ، رغم اختبلفو عنهما، حيث يتناكالف على التوإبكالقانوف الدكٕب اإلنسا٘ب اإلنساف

 .إدارة اٟترب بشكل خاصك 

كعلى العكس، فإف  ).1يتضمن قانوف البلجئُت تعريفان دقيقان لبلجئ( اٟتماية ٔتوجب القانوف الدكٕب اإلنسا٘ب   
القانوف اإلنسا٘ب ال يزاؿ غامضان للغاية ُب ىذا الشأف، بل نادران ما يستخدـ ىذا ا١تصطلح. غَت أف ىذه ا١تبلحظة 

اإلنسا٘ب يهمل البلجئُت، حيث إهنم يتمتعوف باٟتماية إذا كانوا ٖتت سلطة أحد أطراؼ ال تعٍت أف القانوف 
 .النزاع

ففي حالة نشوب نزاع مسلح دكٕب، يتمتع مواطنو أم بلد بعد فرارىم من األعماؿ العدائية كاستقرارىم ُب بلد    
وف ُب أراضي طرؼ ُب النزاع (ا١تواد العدك باٟتماية ٔتوجب اتفاقية جنيف الرابعة، على أساس أهنم أجانب يقيم

البلد ا١تضيف معاملة البلجئُت معاملة   من االتفاقية الرابعة ). كتطلب االتفاقية الرابعة إٔب 46إٔب  35من 
تفضيلية، كاالمتناع عن معاملتهم كأجانب أعداء على أساس جنسيتهم ال غَت، نظران إٔب أهنم ال يتمتعوف كبلجئُت 

من االتفاقية الرابعة). كقد عزز الربتوكوؿ األكؿ ىذه القاعدة، فذكر أيضان ٛتاية  44(ا١تادة ْتماية أية حكومة 
   من الربتوكوؿ األكؿ). 73عدٯتي اٞتنسية (ا١تادة 

كيتمتع البلجئوف من بُت مواطٍت أم دكلة ٤تايدة ُب حالة إقامتهم ُب أراضي دكلة ٤تاربة باٟتماية ٔتوجب االتفاقية 
من الربتوكوؿ  73كٖتافظ ا١تادة  إذا ٓب تكن ىناؾ عبلقات دبلوماسية بُت دكلتهم كالدكلة احملاربة. الرابعة، كذلك

 .األكؿ على ىذه اٟتماية حىت إذا كانت العبلقات الدبلوماسية موجودة

 االتفاقية الخاصة بوضع البلجئين

سبب العرؽ أك الدين أك بلد ٘تنح الدكؿ تطبق الدكؿ ا١تتعاقدة أحكاـ ىذه االتفاقية علي البلجئُت دكف ٘تييز ب   
ا١تتعاقدة البلجئُت داخل أراضيها معاملة توفر ٢تم علي األقل ذات الرعاية ا١تمنوحة ١تواطنيها علي صعيد حرية 

 .٦تارسة شعائرىم الدينية كحرية توفَت الًتبية الدينية ألكالدىم
 .بلد إقامتو إذا ٓب يكن لو موطنٗتضع أحواؿ البلجئ الشخصية لقانوف بلد موطنو، أك لقانوف -

                                                           

، كا١تادة األكٔب من الربتوكوؿ ا٠تاص بالوضع القػانو٘ب لبلجئػُت، 1951٘توز يوليو،  28) ا١تادة األكٔب من االتفاقية ا٠تاصة بالوضع القانو٘ب لبلجئُت، كا١تؤرخة ُب 12 (
، 1969سػبتمرب / أيلػوؿ  10كقػد توسػع ٣تػاؿ ىػذا التعريػف ٔتوجػب اتفاقيػة منظمػة الوحػدة األفريقيػة، الػيت صػدرت ُب   .1967يناير / كانوف الثػا٘ب  31كا١تؤرخ ُب 

 .ريقيا، كتشمل خاصة األشخاص الفارين من نزاع مسلح أك اضطراباتكتنظم اٞتوانب ا٠تاصة ٔتشكبلت البلجئُت ُب أف

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A_%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A_%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A_%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86


 تركيب-م، جبهعة أديبهبى14/5/2016-13 األحببث العلوية احملكوة املشبركة يف املؤمتر العلوي الدويل األول: الالجئوى السوريوى بني الواقع واملأهول

1100 

ًـت الدكلة ا١تتعاقدة حقوؽ البلجئ ا١تكتسبة كالناٚتة عن أحوالو الشخصية، كال سيما اٟتقوؽ ا١ترتبطة بالزكاج، ٖت-
علي أف ٮتضع ذلك عند االقتضاء الستكماؿ الشكليات ا١تنصوص عليها ُب قوانُت تلك الدكلة، كلكن شريطة أف 

 .من اٟتقوؽ اليت كاف سيعًتؼ ّٔا تشريع الدكلة ا١تذكورة لو ٓب يصبح صاحبو الجئا يكوف اٟتق ا١تعٍت كاحد
٘تنح الدكؿ ا١تتعاقدة كل الجئ أفضل معاملة ٦تكنة، ال تكوف ُب أم حاؿ أد٘ب رعاية من تلك ا١تمنوحة، ُب -

وؽ األخرل ا١ترتبطة ّٔا، نفس الظركؼ، لؤلجانب عامة، ُب ما يتعلق ْتيازة األمواؿ ا١تنقولة كغَت ا١تنقولة كاٟتق
  .كباإل٬تار كغَته من العقود ا١تتصلة ٔتلكية األمواؿ ا١تنقولة كغَت ا١تنقولة

يتمتع كل الجئ، ُب  .يكوف لكل الجئ، علي أراضي ٚتيع الدكؿ ا١تتعاقدة، حق التقاضي اٟتر أماـ احملاكم-
الدكلة ا١تتعاقدة ٤تل إقامتو ا١تعتادة، بنفس ا١تعاملة اليت يتمتع ّٔا ا١تواطن من حيث حق التقاضي أماـ احملاكم، ٔتا 

  .ُب ذلك ا١تساعدة القضائية، كاإلعفاء من ضماف أداء احملكـو بو
نفس ا١تعاملة ا١تمنوحة ١تواطنيها ُب ٣تاؿ اإلغاثة ٘تنح الدكؿ ا١تتعاقدة البلجئُت ا١تقيمُت بصورة نظامية ُب إقليمها -

   .كا١تساعدة العامة
عندما يكوف من شأف ٦تارسة البلجئ حقا لو أف تتطلب عادة مساعدة سلطات بلد أجنيب يتعذر عليو الرجوع -

طاهتا أك إليها، تعمل الدكؿ ا١تتعاقدة اليت يقيم البلجئ علي أراضيها علي تأمُت ىذه ا١تساعدة إما بواسطة سل
 .بواسطة سلطة دكلية

تصدر السلطة أك السلطات ا١تذكورة ُب الفقرة األكٕب لبلجئُت، أك تستصدر ٢تم بإشرافها، الوثائق أك الشهادات -
 .اليت ٬ترم إصدارىا لؤلجنيب، عادة، من قبل سلطاتو الوطنية أك بواسطتها

ة ُب إقليمها حق اختيار ٤تل إقامتهم كالتنقل اٟتر ٘تنح كل من الدكؿ ا١تتعاقدة البلجئُت ا١تقيمُت بصورة نظامي-
 .ضمن أراضيها، علي أف يكوف ذلك رىنا بأية أنظمة تنطبق علي األجانب عامة ُب نفس الظركؼ

 .تصدر الدكؿ ا١تتعاقدة بطاقة ىوية شخصية لكل الجئ موجود ُب إقليمها ال ٯتلك كثيقة سفر صاٟتة-
مُت بصورة نظامية ُب إقليمها كثائق سفر لتمكينهم من السفر إٕب خارج ىذا صدر الدكؿ ا١تتعاقدة لبلجئُت ا١تقيت-

اإلقليم، ما ٓب تتطلب خبلؼ ذلك أسباب قاىرة تتصل باألمن الوطٍت أك النظاـ العاـ. كتنطبق أحكاـ ملحق ىذه 
آخر فيها. كعليها  االتفاقية بصدد الوثائق ا١تذكورة. كللدكؿ ا١تتعاقدة إصدار كثيقة سفر من ىذا النوع لكل الجئ

خصوصا أف تنظر بعُت العطف إٕب إصدار كثيقة سفر من ىذا النوع ١تن يتعذر عليهم اٟتصوؿ علي كثيقة سفر 
 .من بلد إقامتهم النظامية من البلجئُت ا١توجودين ُب إقليمها

ىذه االتفاقات،  عًتؼ الدكؿ ا١تتعاقدة بوثائق السفر اليت أصدرىا أطراؼ االتفاقات الدكلية السابقة ُب ظلت-
 .كتعاملها كما لو كانت قد صدرت ٔتقتضى أحكاـ ىذه ا١تادة

ال تطرد الدكلة ا١تتعاقدة الجئا موجودا ُب إقليمها بصورة نظامية، إال ألسباب تتعلق باألمن الوطٍت أك النظاـ -
 .العاـ
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يت ينص عليها القانوف. ك٬تب أف ال ينفذ طرد مثل ىذا البلجئ إال تطبيقا لقرار متخذ كفقا لؤلصوؿ اإلجرائية ال-
يسمح لبلجئ ما ٓب تتطلب خبلؼ ذلك أسباب قاىرة تتصل باألمن الوطٍت، بأف يقدـ بينات إلثبات براءتو، 
كبأف ٯتارس حق االستئناؼ كيكوف لو ككيل ٯتثلو ٢تذا الغرض أماـ سلطة ٥تتصة أك أماـ شخص أك أكثر معينُت 

 .خصيصا من قبل السلطة ا١تختصة
الدكلة ا١تتعاقدة مثل ىذا البلجئ مهلة معقولة ليلتمس خبل٢تا قبولو بصورة قانونية ُب بلد آخر. كٖتتفظ  ٘تنح-

  .الدكلة ا١تتعاقدة ْتقها ُب أف تطبق، خبلؿ ىذه ا١تهلة، ما تراه ضركريا من التدابَت الداخلية
إٕب حدكد األقاليم اليت تكوف حياتو أك ال ٬توز ألية دكلة متعاقدة أف تطرد الجئا أك ترده بأية صورة من الصور -

 .حريتو مهددتُت فيها بسبب عرقو أك دينو أك جنسيتو أك انتمائو إٕب فئة اجتماعية معينة أك بسبب آرائو السياسية
علي أنو ال يسمح باالحتجاج ّٔذا اٟتق ألم الجئ تتوفر دكاع معقولة العتباره خطرا علي أمن البلد الذم -

اره ٯتثل، نظرا لسبق صدكر حكم هنائي عليو الرتكابو جرما استثنائي ا٠تطورة، خطرا علي ٣تتمع يوجد فيو أك العتب
 .ذلك البلد

تسهل الدكؿ ا١تتعاقدة بقدر اإلمكاف استيعاب البلجئُت كمنحهم جنسيتها، كتبذؿ علي ا٠تصوص كل ما ُب -
 .أد٘ب حد ٦تكن كسعها لتعجيل إجراءات التجنس كٗتفيض أعباء كرسـو ىذه اإلجراءات إٕب

تتعهد الدكؿ ا١تتعاقدة بالتعاكف مع مفوضية األمم ا١تتحدة لشؤكف البلجئُت، أك أية مؤسسة أخرم تابعة لؤلمم -
ا١تتحدة قد ٗتلفها، ُب ٦تارسة كظائفها، كتتعهد علي كجو ا٠تصوص بتسهيل مهمتها ُب اإلشراؼ علي تطبيق 

 .أحكاـ ىذه االتفاقية
ك أية مؤسسة أخرم تابعة لؤلمم ا١تتحدة قد ٗتلفها، قادرة علي تقدٙب تقارير إٕب من أجل جعل ا١تفوضية، أ-

ا٢تيئات ا١تختصة ُب األمم ا١تتحدة، تتعهد الدكؿ ا١تتعاقدة بتزكيدىا علي الشكل ا١تناسب با١تعلومات كالبيانات 
 ).1(اإلحصائية ا١تطلوبة بشأف

إٔب بلد ٮتشى فيو   وز نقل أم شخص ٤تمي ُب أم حاؿكتقضي اتفاقية جنيف الرابعة من جهة أخرل بأنو "ال ٬ت
من االتفاقية  4، الفقرة 45االضطهاد بسبب آرائو السياسية أك عقائده الدينية" (مبدأ عدـ جواز الطرد، ا١تادة 

 .)الرابعة

يضا كُب حالة احتبلؿ أراضي دكلة ما، فإف البلجئ الذم يقع ٖتت سلطة الدكلة اليت ىو أحد مواطنيها يتمتع أ
ْتماية خاصة، إذ أف االتفاقية الرابعة ٖتظر على دكلة االحتبلؿ القبض على ىذا البلجئ، بل ٖتظر عليها ٤تاكمتو 

 .)، من االتفاقية الرابعة2، الفقرة 70أك إدانتو أك إبعاده عن األراضي احملتلة (ا١تادة 

                                                           

 .892،صA.94.XIV-Vol.1, Part 1،رقم ا١تبيع1993) حقوؽ اإلنساف:٣تموعة صكوؾ دكلية،آّلد األكؿ،األمم ا١تتحدة،نيويورؾ،13(
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ال تشًتؾ ُب نزاع دكٕب ال يتمتعوف باٟتماية  بيد أف مواطٍت أم دكلة الفارين من نزاع مسلح لئلقامة ُب أراضي دكلة
 ).    1ٔتوجب القانوف الدكٕب اإلنسا٘ب (

كيتمتع البلجئوف عندئذ باٟتماية بناء على ا١تادة   ما ٓب تقع الدكلة األخَتة بدكرىا فريسة لنزاع مسلح داخلي. 
اٟتالة، يقع ىؤالء ضحية ٟتالتُت من كُب ىذه   الثالثة ا١تشًتكة بُت اتفاقيات جنيف كأحكاـ الربتوكوؿ الثا٘ب.

 .النزاع: أكال ُب بلدىم، ٍب ُب البلد ا١تضيف

كبالنظر إٔب فرعي  القانوف الدكٕب (القانوف الدكٕب ٟتقوؽ اإلنساف كالقانوف الدكٕب اإلنسا٘ب) فاف كبل٫تا    
ٔتعٌت ا١تمارسة الفعلية كا١تنتظمة  يستمداف قواعد٫تا كتشريعاهتما من ا١تعاىدات كالقانوف الدكٕب العرُب (كالذم يأٌب

للدكؿ اليت بلغت حد تشكيل قناعة بأهنا (ا١تمارسة) التزاـ دكٕب يًتتب على ٥تالفتو قياـ ا١تسؤكلية الدكلية). كخبلؿ 
، دكنت القواعد ُب القانوف اٞتنائي الدكٕب 1998صياغة نظاـ ركما األساسي للمحكمة اٞتنائية الدكلية ُب العاـ 

ٔب القواعد القائمة ُب قانوف حقوؽ اإلنساف، كالقانوف الدكٕب اإلنسا٘ب، إضافة إٔب القانوف العرُب.كاليت استنادان إ
  ٔتوجبها يتحمل  ا١تسؤكلية اٞتنائية الفردية منتهكو ىذه القواعد. 

 المنظمات الحقوقية العالمية 

دعت العديد من منظمات حقوؽ اإلنساف البارزة ٣تلس األمن الدكٕب، إلحالة ا١تسألة السورية إٔب احملكمة    
للقياـ بالتحقيق كا١تقاضاة ا١ترتقبة. من بُت ا١تنظمات الداعية لذلك كانت ىيومن رايتس   ICCاٞتنائية الدكلية 

نظاـ ركما  frlحدة السامية ٟتقوؽ اإلنساف. علما بأف ككتش كمنظمة العفو الدكلية، إٔب جانب مفوضية األمم ا١تت
األساسي للمحكمة اٞتنائية الدكلية، إ٪تا يتيح آّاؿ أماـ ٣تلس األمن إلحالة القضايا إٔب احملكمة اٞتنائية الدكلية. 

اف عاـ ، ككذلك بالنسبة لغرب إقليم دارفور ُب السود2011كىذا ما ًب فعبل فيما يتعلق بليبيا ُب شباط/فرباير
. كحىت اللحظة، فهناؾ عضواف دائما العضوية ُب ٣تلس األمن يعارضاف اٞتهود ا١تبذكلة إلحالة الوضع ُب 2005

سوريا إٔب احملكمة اٞتنائية الدكلية، كىنا نقصد ركسيا كالصُت، على خبلؼ باقي أعضاء ٣تلس األمن دائمي 
 ٔب احملكمة اٞتنائية الدكلية.  العضوية الذين ٓب ينفكوا ُب دعوهتم لصاّب إحالة سوريا إ

كُب ظل ىذا اٞتدؿ كانت كزيرة ا٠تارجية األمَتكية ُب عهد كالية الرئيس كلينتوف مدلُت أكلربايت، قد دعت    
بشكل علٍت إلحالة قضية سورية إٔب احملكمة اٞتنائية الدكلية. كُب الوقت عينو، قاـ ٣تلس حقوؽ اإلنساف ُب األمم 

أغسطس  22ن الواليات ا١تتحدة األمريكية، بإنشاء ٞتنة تقصي حقائق ُب سوريا ُب ا١تتحدة كبدعم سخي م
ّٔدؼ البدء ّتمع أدلة عن االنتهاكات للقانوف الدكٕب ُب سوريا ٖتت قيادة ا٠تبَت القانو٘ب الربازيلي باكلو  2011

                                                           

كالبلجئػُت العػراقيُت ُب إيػراف أثنػاء حػرب ا٠تلػيج األكٔب، كالبلجئػُت كالركانػديُت ىذه اٟتاالت الشائعة كمثاؿ ذلك حاالت البلجئُت األفغاف ُب باكستاف كإيراف،  )14(
  .ُب زائَت كبوركندم كتنزانيا
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ك٘تثلت ٚتلة ما قامت  بو ىذه بينَتك كالدبلوماسية األمريكية كارين ابو زيد (ا١تفوض العاـ السبق لؤلكنركا).  
 من البلجئُت كالفارين.  1100اللجنة إجراء مقاببلت مع ما يربو عن الػ 

كلكن ٓب يتم السماح ٢تذه اللجنة بدخوؿ سوريا. كقد ٧تحت اللجنة ّتمع قوائم سرية باألٝتاء الفردية كأٝتاء     
الوحدات كآّموعات اليت ارتكبت انتهاكات جسيمة ٟتقوؽ اإلنساف كقامت ّترائم حرب كجرائم ضد اإلنسانية. 

. 2012، كشباط/فرباير 2011ن تشرين ثا٘ب/ نوفمرب كقد صدر عن ىذه اللجنة ثبلثة تقارير متتالية، ُب األكؿ م
. كُب أيلوؿ/سبتمرب ًب ٕتديد كالية 2012آب/أغسطس  16صفحة بتاريخ  102أما التقرير الثالث فجاء ُب 

ىذه اللجنة لسنة أخرل، كأضيف إليها السيدة كارال ديل يونيت (رئيس االدعاء للمحكمة اٞتنائية الدكلية 
 .  )1(سابقان)

 المفوضية العليا لشؤون البلجئين التابعة لؤلمم المتحدة: 

أعربت عن "قلقها" حياؿ عدد السوريُت ا١تتزايد الذين تعتقلهم كٖتتجزىم السلطات ا١تصرية بشكل "تعسفي"، 
منتقدة تزايد "ا١تشاعر ا١تناىضة" للسوريُت ٔتصر. كقالت ا١تتحدثة باسم ا١تفوضية (ميليسا فليمنج)، ُب بياف 

ي، إف "السوريُت يتهموف با١تشاركة ُب االحتجاجات ا١تؤيدة للرئيس ا١تصرم ا١تعزكؿ ٤تمد مرسي"، كأضافت صحف
أنو "اعتقل عدد قليل فيما يتصل بأعماؿ عنف مزعومة خبلؿ االحتجاجات. ٓب نتأكد بعد من االهتامات 

ا، كبتطمنيات بأهنم لن يرحلوا إٔب ٤تتجزا سوري 85ا١توجهة لآلخرين"، مشَتة إٔب أف ا١تفوضية "طالبت ٔتقابلة 
 سوريا". 

  ىيومن رايتس ووتش:

طالبت السلطات ا١تصرية بوقف االعتقاالت "التعسفية" ْتق السوريُت ا١تقيمُت ُب مصر كهتديدىم بالًتحيل، 
 حيث يأٌب ذلك بعد أنباء عن ضبط سوريُت تورطوا ُب دعم مظاىرات ١ترسي كْتوزهتم أسلحة.

                                                           

نظػاـ  ُب ىذا الصدد ٕتدر اإلشارة إٔب أف جرٯتة/جرائم العدكاف ال تزاؿ ْتاجة للتعريػف، علػى خػبلؼ األشػكاؿ الثبلثػة األخػرل ا١تنصػوص عليهػا ضػمن )15(
فإهنػا أمػا فيمػا يتعلػق ّتػرائم اٟتػرب، فهنػاؾ قائمتػاف منفصػلتاف ُب نظػاـ ركمػا األساسػي، أك٢تمػا تتعلػق بالنزاعػات ا١تسػلحة الدكليػة، أمػا األخػرل ركما األساسػي. 

التفاقيػات جنيػف األربػع ا١تشًتكة  3تتعلق بالنزاعات ا١تسلحة الداخلية/احمللية. كقد ًب سن قانوف جرائم اٟترب حوؿ النزاعات الداخلية، أكالن، من ضمن ا١تادة 
. حيػث ًب إدراج أربعػة أعمػاؿ ٤تػددة ضػمن ىػذه ا١تػادة ا١تشػًتكة كىػي: " أم فعػل مػن األفعػاؿ التاليػة ا١ترتكبػة ضػد أشػخاص 1949أغسػطس  12ا١تؤرخة ُب 

أكلئػػك الػػذين بػػاتوا عػاجزين عػػن القتػػاؿ بسػػبب غػَت مشػػًتكُت اشػػًتاكا فعليػا ُب األعمػػاؿ اٟتربيػػة، ٔتػػن فػيهم أفػػراد القػػوات ا١تسػػلحة الػذين القػػوا السػػبلح، ككػذلك 
اٞتػػيش السػػورم تعرضػهم لئلصػػابة ك ا١تػػرض أك االحتجػاز أك أم سػػبب آخر.غيػػل بولينػػغ، سػوريا الصػػراع ا١تسػػلح داخليػان، كضػػركرة ا١تسػػاءلة الدكليػػة مقػاتلوف مػػن 

 .50العدد  -جريدة حق العودة 2012اٟتر،يوليو 
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كتابعت فليمنج إف كسائل اإلعبلـ كالقنوات التلفزيونية ا١تصرية "أطلقت تصر٭تات مثَتة للقلق ضد السوريُت"،    
مضيفة أننا "نشعر بقلق بالغ حينما تكوف أجهزة اإلعبلـ العامة الكربل مثل التلفزيوف كراء بعض من ىذا ا٠تطاب 

ْتق ” التعسفية”ة بوقف االعتقاالت اليت كصفتها بػطالبت السلطات ا١تصريالذم ٭تض على كراىية األجانب".
على السلطات ا١تصرية إطبلؽ سراح ا١تعتقلُت السوريُت، ما ٓب »السوريُت كهتديدىم بالًتحيل، كأكدًت ا١تنظمة أف 

يعًتؼ ّٔا القانوف ا١تصرم، كأال تقـو بًتحيل السوريُت الذين ٭تملوف تأشَت  توًجو إليهم هتمان بارتكأّم  ات جرٯتة ن
 ).1(دخوؿ أك طاليب اللجوء قبل إجراء مراجعةو حياديةو ألكضاعهم

كتقوؿ ٚتاعات مدافعة عن حقوؽ اإلنساف إف مناخ العداء تزايد ٨تو السوريُت منذ أف عزؿ اٞتيش ا١تصرم       
امت الرئيس مرسي، كسط اهتامات لسوريُت با١تشاركة ُب ا١تظاىرات ا١تؤيدة ١ترسي كا١تعارضة لعزلو، كما ق

شخصيات إعبلمية مصرية بإطبلؽ ٖتذيرات للسوريُت من ا١تشاركة ُب تلك ا١تظاىرات، كصلت بعضها للتهديد 
 ٔتعرفة أماكنهم كٔتعاقبتهم أك ترحيلهم.

كاستنكر "االئتبلؼ الوطٍت" ا١تعارض مؤخرا "ٛتبلت التحريض" اليت شنتها بعض كسائل إعبلـ مصرية ضد 
 لطات ا١تصرية إٔب "ضماف أمن كسبلمة ا١تواطنُت السوريُت ا١تتواجدين ُب مصر".البلجئُت السوريُت، داعيا الس

 منظمة العفو الدولية: 

أكدت أف الفشل ُب القياـ ّٔذه ا١تهمة قد يؤدم إٔب إجبار البلداف ا١تضيفة اليت توجد ٖتت ضغط كبَت لوقف 
كتشدد منظمة  .البلجئُت ا١توجودين على أراضيهااستقبا٢تا لبلجئُت السوريُت كفرض مزيد من القيود ا١تفركضة على 

العفو على أف اعًتاؼ االٖتاد األكركيب كالدكؿ األعضاء ْتجم كإٟتاح أزمة البلجئُت كزيادة ا١تساعدات للدكؿ ُب 
 .ا١تنطقة لتلبية الكارثة اإلنسانية ا١تتفاقمة يفرض على االٖتاد اآلف تكثيف جهوده كااللتزاـ عمليا ١تعاٞتة األزمة

كشدت منظمة العفو الدكلية على  أف السلطات ا١تصرية ٬تب أال ٘تنع السوريُت من دخوؿ مصر ببل اكًتاث، 
 ).2ك٬تب أف تتيح لكل شخص فار من النػزاع فرصة طلب اللجوء فيها(

                                                           

كيعػا٘ب البلجئػوف السػوريوف ُب مصػر ”. االعتقاالت ُب صفوؼ السوريُت ُب مصر ارتفعػت إٔب مسػتوياتو غػًَت مسػبوقةو “ة إٌف نقلًت ا١تنظمة عن ناشطو سورم قول)16(
ا١تسػاعدات اإلنسػانية  أكضاعان معيشية صػعبة،ن فأغلػب البلجئػُت فػٌركا مػن سػوريا تػاركُت كرائهػم بيػوهتم ا١تػدٌمرة، كيعػانوف مػن عىػوىز مػإب شػديدو، إٔب جانػب قلٌػة

ضػل مػػن ١تخٌصصػة لبلجئػُت السػوريُت ُب مصػر.. كٖتػٌدثت تقػاريري إعبلميػػة عػن أٌف كضػع السػوريُت ُب مصػر خػبلؿ فػًتة حكػػم الػرئيس (٤تٌمػد مرسػي) كػاف أفا
كتصػػريح أمػػٍت الوقػػت اٟتػػإب، حيػػث غػػٌَتًت اٟتكومػػة ا١تصػػرية اٟتاليػػة سياسػػتها بالنسػػبة للسػػوريُت القػػادمُت إٔب مصػػر، عػػرب مطػػالبتهم باٟتصػػوؿ علػػى تأشػػَتةو 

 دمشق -مصر" أـ الدنيا " قاسية على السوريُت  سانا الثورة السورية  .لدخوؿ الببلد
http://www.sana-revo.com/news/news.php?action=view&id=1291#ixzz2eviDkOm3 

 ، قسم منظمة العفو الدكلية .2013أغسطس  3 ،ا١تنظمة العربية ٟتقوؽ اإلنساف)17 (

http://www.sana-revo.com/news/news.php?action=view&id=1291#ixzz2eviDkOm3
http://www.anhri.net/?cat=261
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نظران ٟتجم العنف “كقالت حسيبة حاج صحراكم، نائبة مدير برنامج الشرؽ األكسط كمشاؿ أفريقيا، إنو       
سفك الدماء كانتهاكات حقوؽ اإلنساف اليت تقع ُب سوريا، فإف قياـ السلطات ا١تصرية ٔتنع السوريُت الفارّْين ك 

فقد منع مواطنوف سوريوف، كصلوا يـو االثنُت، من  ”.بأركاحهم من دخوؿ الببلد أمر ينبغي عدـ التفكَت بو
وبة مؤخران، أك تصاريح أمنية. كٓب يكن دخوؿ مصر ألف الركاب ٓب ٭تصلوا على تأشَتات دخوؿ، أصبحت مطل

كُب الوقت الذم ٬توز للسلطات  .مطلوبان ُب السابق من ا١تواطنُت السوريُت اٟتصوؿ على تأشَتة لدخوؿ مصر
ا١تصرية تنظيم عملية دخوؿ مصر كاإلقامة فيها، فإهنا ٬تب أف تفعل ذلك باحًتاـ تاـ اللتزاماهتا ٔتوجب القانوف 

 .اف كقانوف البلجئُتالدكٕب ٟتقوؽ اإلنس

راكبان على منت رحلة للخطوط اٞتوية السورية متَّجهة إٔب  95كيشمل األشخاص الذين أيعيدكا إٔب سوريا:      
شخصان أيعيدكا إٔب  25شخصان أيعيدكا إٔب بَتكت على منت خطوط الشرؽ األكسط؛ ك٨تو  55البلذقية بسوريا ك 

منظمة العفو الدكلية أنو ٓب ييتح للمفوضية العليا لؤلمم ا١تتحدة كفهمت  .األردف كستة أشخاص إٔب أبو ظيب
لشؤكف البلجئُت فرصة الوصوؿ إٔب أم منهم ُب مطار القاىرة. كٓب ييعرؼ ما حدث لؤلشخاص الذين أيعيدكا إٔب 

تجز ثبلثة سوريُت آخرين ُب الربزخ ٔتطار اإلسكندرية، بعد منعهم من الدخوؿ ٣تددان إٔب  .سوريا مصر على  كما ٭تي
 1)الرغم من أهنم سجلوا ُب الببلد لدل ا١تفوضية العليا لؤلمم ا١تتحدة لشؤكف البلجئي (

القرار ا١تتعلق بفرض تأشَتة دخوؿ على “كقاؿ بياف نشر على موقع كزارة ا٠تارجية ا١تصرية يـو االثنُت إف  
 ”.الوقت الراىنا١تواطنُت السوريُت ىو قرار يستند إٔب الظركؼ اليت ٘تر ّٔا مصر ُب 

إنو ال ٬توز إرغاـ أم شخص على العودة إٔب سوريا بسبب خطر التعرض “كقالت حسيبة حاج صحراكم: 
إننا ٨تث السلطات ا١تصرية على ضماف أف تبقى مصر مكانان “كأضافت تقوؿ: ”. للعنف كاالضطهاد ببل ٘تييز

 ”.للجوء السوريُت، حىت ُب ىذه األكقات ا١تضطربة

 االئتبلف المصري لحقوق الطفل:  

كتفاء بتطبيق قانوف الطفل ا١تصرم طالب بعدـ ترحيل األطفاؿ السوريُت احملتجزين ٔتؤسسة ا١ترج العقابية ، كاال 
عليهم ، خاصة كأف أسرىم يقيموف ُب مصر ، كأف إقصاء الطفل عن أسرتو يعرضو للخطر كٮتل ٔتبدأ ا١تصلحة 

                                                           

على كزراء االٖتاد األكركيب االلتػزاـ بشػكل ملمػوس كعلػى كجػو السػرعة ٬تب “)كحسب مدير مكتب منظمة العفو الدكلية لدل ا١تؤسسات األكركبية نيكوال بيجر 18(
 620كتشػػَت منظمػػة العفػو الدكليػػة، ُب بياهنػػا الصػادر ُب برككسػػل، إٔب أنػػو حػىت اآلف فػػر أكثػػػر مػػن  .١تسػاعدة كٛتايػػة ٚتيػػع الفػارين مػػن الصػػراع ا١تػدمر ُب سػػوريا

ألػف شػخص، كفقػا ألرقػاـ األمػم ا١تتحػدة. كمػا أف مليػونُت آخػرين قػد  60مقتػل مػا ال يقػل عػن   راع ُبألف الجئ من سوريا إٔب البلػػداف آّاكرة كتسبب الص
 .نزحوا داخل سوريا، كالكثَت منهم يعانوف صعوبة بالغة ُب ظركؼ الشتاء القاسية ُب سوريا كا١تنطقة عامة
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الفضلى للطفل الذم يعد من أقول مبادئ اآلليات الدكلية ٟتقوؽ اإلنساف ا١تصدؽ عليها من قبل مصر. كما 
 ).1أنو أحد أشكاؿ االٕتار بالبشر كما أقرتو االتفاقيات كا١تواثيق الدكلية( ٭تدث للسوريُت ال ٯتكن أف يوصف إال

أكد االئتبلؼ ا١تصرم ٟتقوؽ الطفل على رفضو التاـ الرتفاع كتَتة التحريض آّتمعي ضد األشقاء السوريُت ُب  
كيطالب االئتبلؼ اإلعبلـ …مصر بنفس القدر الذم يرفض فيو تورطهم بأم أعماؿ عنف ُب األحداث اٞتارية 

ُب مصر كمناشدة آّتمع ٔتعاملتهم معاملة ا١تصرم كافة بلعب دكر ؼ رفع الوعي آّتمعي ٕتاه كضع السوريُت 
 ).2الضيوؼ على أرض مصر ككقف العنف ٕتاىهم(

 المنظمة العربية لحقوق اإلنسان: 

 ، أعربت عن عميق قلقها إزاء ترحيل عشرين من ا١تواطنُت السوريُت من مصر، بواقع قرابة عشرة أشخاص لكل يـو
 ده أك عدـ اٟتصوؿ عليو.كذلك على صلة بانتهاء إذف اإلقامة أك منع ٕتدي

أف يضر على ٨تو كبَت  –الذم ٯتكن أف يكوف اعتياديان خبلؿ األياـ ا١تقبلة  –كمن شأف ىذا اإلجراء      
بأكضاع السوريُت ُب مصر، ففي حاؿ اإلصرار على ترحيل ىؤالء السوريُت إٔب خارج مصر بدكف ترتيب استقباؿ 

لدىم سوريا، كبالتإب هتديد سبلمة كحرية الكثَت منهم، سواء على ٨تو بلد ثالث ٢تم، فسيكوف عليهم العودة إٔب ب
مباشر من خبلؿ ا١تبلحقة كاالضطهاد من قبل النظاـ، أك على ٨تو غَت مباشر خبلؿ عمليات ا٢تجمات العشوائية 

 للقوات النظامية على ا١تدف كا١تناطق ا١تأىولة، أك نتيجة انتهاكات بعض اٞتماعات ا١تسلحة.

كانت ا١تنظمة قد انتبهت مبكران إٔب ٥تاطر استقطاب بعض السوريُت لصاّب أطراؼ سياسية ُب مصر بعد ك       
ُب منتصف يونيو/حزيراف ا١تاضي. كخبلؿ ا١تؤ٘تر الصحفي الذم عقدتو ا١تنظمة ” نصرة سوريا“ما عيرؼ ٔتؤ٘تر 

يونيو/حزيراف ا١تاضي، نبهت  26ـو (حالة حقوؽ اإلنساف ُب الوطن العريب) ُب ي 2013إلعبلف تقريرىا السنوم 
من ا٩تراط السوريُت ُب أم أنشطة سياسية ” راسم األتاسي“ا١تنظمة على لساف عضو ٣تلس أمنائها ا١تهندس 

 تتعلق بالشأف ا١تصرم، داعية األطراؼ السياسية ا١تصرية لتجنيب السوريُت الشئوف الداخلية ُب مصر.

                                                           
لسػػوريُت ا١تقيمػػُت ُب مصػػر، الػػذين أكػػدكا علػػى احتماليػػة تػػورط بعػػض السػػوريُت ُب قػػد التقػػى بعػػدد مػػن ا١تنسػػقُت ا –األمػػُت عػػاـ لبلئػػتبلؼ  –)كػػاف ىػػا٘ب ىػػبلؿ 19( 

ألػف  900عػددىم األحداث كرفضهم التاـ ٢تذا، كأهنم سيجتمعوف يـو الثبلثاء القادـ كيصدركف بيانػان يؤكػدكف علػى مػوقفهم كيناشػدكف ٚتػوع السػوريُت البػالغ 
اب مػػن مواقػػع األحػػداث، كعلػػى حػػق السػػلطات ا١تصػػرية ُب التعامػػل كفقػػان للقػػانوف الػػوطٍت مػػع أم مػػن ُب مصػػر بعػػدـ التػػورط ُب أم أعمػػاؿ عنػػف كعػػدـ االقػػًت 

بأ٫تيػة تشػكيل  –ىػبلؿ  –السوريُت ا١تخالفُت للقانوف أك ا١تتورطُت َب أحػداث العنػف الػيت يقػـو ّٔػا ٚتاعػة اإلخػواف ا١تسػلمُت أك غػَتىم ُب مصػر. كمػا طالػب 
تمع ا١تد٘ب ا١تعٌت ْتقوؽ الطفل للوقوؼ على مدل تػورط األطفػاؿ السػوريُت احملتجػزين ككقػف إجػراءات تػرحيلهم إٔب تركيػا أك ٞتنة تقصى حقائق يشارؾ فيها آّ

 لبناف أك األردف كىو ما ًب عرضو عليهم، التزامان من قبل اٟتكومة بتعهداهتا الدكلية ٕتاه ٛتاية حقوؽ األطفاؿ على أراضيها.
 .2013-7-28ت حقوؽ اإلنساف الشبكة العربية ١تعلوما )20(



 تركيب-م، جبهعة أديبهبى14/5/2016-13 األحببث العلوية احملكوة املشبركة يف املؤمتر العلوي الدويل األول: الالجئوى السوريوى بني الواقع واملأهول

1107 

صدار تأشَتة لدخوؿ السوريُت لؤلراضي ا١تصرية كترحيل ا١تواطنُت إف قياـ السلطات ا١تصرية بفرض است     
رحلُت، خاصة ُب حاؿ 

ي
السوريُت من مصر يشكل مؤشران سلبيان خطَتان، كقد يؤدم لئلضرار بسبلمة كحرية ا١ت

اضطرارىم للعودة لبلداهنم، كتدعو السلطات ا١تصرية للتوقف عن أية إجراءات ترحيل دكف تفاىم مسبق مع 
 األمم ا١تتحدة السامية لشئوف البلجئُت. مفوضية

 الحراك القانوني من البلجئين السوريين في مصر 

بناء على الظركؼ احمليطة كاألحداث : بالناشطُت السياسيُت كا١تعارضُت السوريُت اجتماع اٞتالية السورية ُب مصر
السياسيُت كا١تعارضُت السوريُت للتداكؿ اجتمع عدد من الناشطُت  ا١تتسارعة اليت أصابت اٞتالية السورية ُب مصر

حوؿ األحداث كاالعتداءات غَت ا١تربرة على البلجئُت السوريُت كالبحث ُب اٗتاذ اإلجراءات البلزمة ٟتمايتهم ُب 
مواجهة اإلجراءات اليت تتخذىا السلطات ا١تصرية ا١تؤقتة كاألعماؿ التحريضية ا١توجهة عرب الصحافة ا١ترئية ضد 

  .م كبناء عليو ًب تشكيل ٞتنة مؤلفة منالشعب السور 
  تيسَت النجار عن ا٢تيئة العامة لبلجئُت السورين ُب مصر -1
مدير ا١تكتب  –ا١تنظمة السورية لبلجئُت  –رئيس مكتب كحدة الشفافية ُب العآب  –رفعت مصطفى  -2

 .كسفَتا ُب األمم ا١تتحدة –القانو٘ب الدكٕب 
  الجئ ٦تثل ا١تنظمة ا١تدنية للشباب السورم، تنظيمات مدنية.زياد الشيحاكم (معارض)  -3
    .ٝتر سريوؿ عن حقوؽ ا١ترأة كالطفل -4

   التواصل مع األمم المتحدة:
ك بدء االجتماع ْتضور ا١تذكورين أعبله مع   ًب ٖتديد موعد االجتماع مع ا٢تيئة ١تناقشة األكضاع ككضع اٟتلوؿ

كانتهى االجتماع على أف تتم ا١تتابعة التنفيذية ا١تشًتكة قانونا كتواصبل مع األمُت العاـ ىيئة مفوضية األمم ا١تتحدة 
 –لؤلمم ا١تتحدة كاٞتهات ا١تعنية لوضع األمور ُب نصأّا القانو٘ب الصحيح كٛتاية البلجئُت السورين 

 :ػكقد ًب مناقشة األمور التالية
ا١تفوضية) بتقدٙب ا١تعونات اإلنسانية لبلجئُت كا١تطالبة بوضع ىيكلية ػ (موضوع اإلغاثة كالتقصَت الواضح لدل 

 .جديدة للمفوضية كاٞتهات ا١تتعاكنة األخرل من ا٢تيئات كا١تؤسسات ا١تعتمدة
(التقصَت الكبَت ُب تسجيل البلجئُت السوريُت) حيث أف معدؿ التسجيل اليومي كاف مئة شخص كبناء على ػ 

ابق حضره ا٢تيئة العامة السورية لبلجئُت مع كافة مسؤٕب ا١تفوضية كعلى رأسهم السفَت مطالبة سابقة ُب اجتماع س
موظف كلكن مازاؿ ىناؾ فجوة كبَتة مابُت عملية التسجيل  ٤40تمد الداير حيث ًب رفع عدد ا١توظفُت إٔب 

اكرب كمكاتب كقد  كىذا ٭تتاج إٔب إمكانيات إدارية –كأعداد البلجئُت حيث ىناؾ أكثر من مليوف سورم الجئ 
أكتوبر كتشغيلو لتسجيل السوريُت كتقدٙب متطوعُت من السوريُت للمساعدة حىت  6ًب االتفاؽ على فتح مكتب 

   الجئ سورم يوميا من اجل كضعهم ٖتت ٛتاية األمم ا١تتحدة 3000يصل التسجيل مبدئيا إٔب 
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ىذا  –سياحية) كموافقة أمنية مسبقة للسوريُت  إصدار السلطات ا١تصرية ا١تؤقتة قرار بفرض اٟتصوؿ على تأشَتة( 
فاف ىذا يتعلق ُب ٣تاؿ السياحة  القرار يتم تطبيقو على األمور السياحية كاالستثمار كغَته من أنواع التأشَتات

كأما حالة السوريُت اآلف فإهنم يتعرضوف ٟترب إبادة من قبل طغاة التسلط بكل أنواع األسلحة  -كاألعماؿ 
رىا استخداـ السبلح الكيماكم إلبادة اكرب عدد ٦تكن من الشغب حيث استخدمو الطاغية ُب أربع الفتاكة كأخ

مناطق ُب سوريا كقتل الكثَت من الناس كحيث أف مصر تعترب مبلذ امن بالتواصل جوا أك ْترا كبالتإب فاف طلب 
ة الطائرة القادمة من سورية كعدـ التأشَتة ال ينطبق على ا٢تارب من القتل اٞتماعي ُب سورية ك٢تذا فاف إعاد

السماح للهاربُت من القتل كالبلجئُت إٔب مصر بالدخوؿ إليها كٛتايتهم كتقدٙب العوف اإلنسا٘ب ٢تم كإعادهتم إٔب 
فاف ىذا التصرؼ يشكل خرقا فاضحا ٟتقوؽ اإلنساف كخرقا فاضحا  –القتل مرة أخرل من حيث أتوا ىاربُت 

 ا١تلحقُت اليت كقعت عليها مصر كٓب ٖتًـت توقيعها  3-2-1كتوكوؿ التفاقيات جنيف األربع كالرب 
إف ىذا القرار ٮتالف االتفاقيات الدكلية ا١تتعلقة  )إصدار قرار بوقف تسجيل األطفاؿ السوريُت ُب ا١تدارسػ (

جئُت ْتقوؽ الطفل اليت كقعت عليها مصر كٮتالف كٮترؽ قواعد اتفاقيات جنيف كاٟتقوؽ ا١تقررة لؤلطفاؿ البل
كفق بركتوكوالت اللجوء كالقوانُت كاالتفاقيات اليت كقعت عليها مصر كبالتإب فاف اٞتهة اليت أصدرت القرار ىي 
جهة ليس لديها أم حس با١تسؤلية القانونية أك معرفة ١تا يؤدم ىذا القرار من نتائج سيئة جدا على صورة مصر 

مليوف  23كنلمح أف سورية –ن اتفاقيات دكلية كإقليمية ملزمة اماـ العآب كالتزامها القانو٘ب ٔتا كقعت عليو م
مليوف ٓب تتحمل مليوف إضاُب من أبناء جلدهتا كامتدادىا  90مليوف عراقي بسبب اٟترب بينما مصر  4استقبلت 

 ).1( كلكن ما سر ىذه القرارات كىل تشارؾ ّترٯتة أخرل متوقعة
منع الطفل من التسجيل ُب ا١تدرسة  ا١تطار إٔب ارض اٟترب كالقتل جرٯتةك٢تذا فاف إعادة البلجئُت السوريُت من 

٘تهيدا إلهناء إقامة كالديو كإيقاعهم ّتـر البقاء ُب الببلد بشكل ٮتالف القانوف ىي جرٯتة ترتكبها السلطات 
لبلد خبلفا كإيقاع الجئ ىارب من القتل ّترٯتة ا١تكوث ُب ا-2ُب منع الطفل من الدراسة -1ا١تصرية ا١تؤقتة 

  –للقانوف ٘تهيدا لطرده بشكل قانو٘ب إٔب ببلده
إف كل ىذا اإلجراءات ٗتالف النظاـ العاـ الف القانوف الدكٕب كاالتفاقيات الدكلية كاجبة التطبيق كمقدمة على ام 

 قانوف
كة ّترائم قتل داخلي ٮتالفها ك٢تذا فاف القرار ساقط ك٬تب ٤تاكمة مصدره ١تخالفتو القانوف ك التمهيد للمشار  

 اإلبادة اٞتماعية للشعب السورم بطرد السوريُت بإتاه سورية

                                                           

نسػانية تشػارؾ فيهػا كعلى العكس ارتكبت جرٯتة ُب سورية بإعادهتا البلجئُت إليها إٔب مكػاف القتػل الػذم ىربػوا منػو كىػذا لػيس عػدـ إنسػانية كإ٪تػا جرٯتػة ضػد اإل)21(
مسػػئولوف أخبلقيػػا أمػػاـ الشػػعب العػػريب عامػػة كالشػػعب ُب مصػػر كاف الػػذين أصػػدركا ىػػذه القػػرارات مسػػئولوف عنهػػا أمػػاـ القػػانوف الػػدكٕب كاإلقليمػػي ك  –مصػػر

ة. تفاصػيل خاصة، كسيكوف ىناؾ إجراءات لدل األمم ا١تتحدة بالتعاكف مع الدكتور رفعت مصطفى، كىناؾ إجراء قانو٘ب أخر أمػاـ اٞتهػات ا١تختصػة ١تتابعػ
 ).2الدعاكل كغَتىا راجع ملحق رقم (
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بشكل مسيء جدا ٮتلوا ٘تاما من الشرؼ  إف قياـ كسائل اإلعبلـ بارتكاب جرائم ْتق الشعب السورم البلجئ  
اليت تؤمن ّٔا الناس كاألخبلؽ كالقيم العربية ك ٮترؽ اإلعبلف العا١تي ٟتقوؽ اإلنساف كيناؿ من الرساالت السماكية 

كٮترؽ القانوف الدكٕب كاإلقليمي ا١تصرم كيسيء إٔب اآلداب العامة عامة كالشعب السورم خاصة ٬تعل السلطات 
ا١تصرية ا١تؤقتة ٔتثابة شريك ُب اٞتـر لتغاضيها عنو من جهة كعدـ اٗتاذ اإلجراءات القضائية القانونية ١تبلحقة 

 ).1يقيموف على أرضيها مكفلة ىي ْتمايتهم من أم اعتداء كاقع علٍت(الفاعلُت ّترائم اإلساءة لبلجئُت 
أماـ  –جنيو ُب الساعة أماـ جامع رابعة العدكية  50التحدث على نساء الشعب السورم بأهنم يتناكحوف ب-

 مسجد ُب مصر ، ىل فقد ا١تصريوف أخبلقهم كباتوا ٯتارسوف الرزيلة أماـ ا١تساجد مع السوريات كُب الشارع العاـ. 
اع ىلعا كخوفا لدم البلجئُت السورين كخاصة هتديد عكاشة لكل الشعب السورم بقتلهم كحرؽ بيوهتم علنا أش-

أف ىناؾ بعض العائبلت ًب طردىا من البيوت كًب رميها ُب الشارع ، كىناؾ عائبلت أخرل ًب هتديدىا برميها 
 . بالشارع إذا ٓب ترحل إٔب أم مكاف آخر خارج مصر

كأخريُت ال نعرفعهم كال نراىم  كبناء على ما تقدـ مع مبلحظة التواطئ اٞترمي بُت السلطة الطاغية ُب دمشق-
كإ٪تا نرل أثارىم كقد أزاحوا مصر عن دكرىا القانو٘ب كاإلنسا٘ب كقاموا بأعماؿ تسِتء ١تصر أكال كٗترؽ القوانُت اليت 
كقعت عليها مصر للقياـ بواجبها إتاه أم الجئ من أم بلد كعلى العكس نشتم رائحة الشراكة ُب ٘تكُت بشار 

ا٢تاربُت من قتلو كدماره كبطريقة خبيثة ، كل ىذا ٬تعل األمم ا١تتحدة ملزمة كفورا أف تتخذ  األسد من القتل لكل
اإلجراءات ا١تلزمة ٟتماية الشعب السورم كتطبيق القوانُت البلزمة كْتـز ُب اٟتماية كالسكن كالكساء كالغذاء 

نونية الدكلية كقواعد االتفاقيات لدكلية كالتعليم اإللزامي كاٞتامعي آّا٘ب كمنع أم إجراء ٮتالف القواعد القا
كاإلنسانية كاألخبلقية كتقدٙب مذكرة إٔب ٣تلس األمن الدكٕب تدين أم تصرؼ ٥تالف للقانوف يزج شعب ىارب من 

الجئ لدكلة أخرل مرة أخرل إٔب ساحة القتل يعترب جرٯتة تتحمل مسؤليتها السلطات القائمة ا١تصدرة  –القتل 
  بغض النظر عن أننا عرب أـ غجر –انُت دكلية كإقليمية ٥تالفة لقو  لقرارات

ساعة يبُت أف السلطات  24السماح لطائرة ٖتمل ضباط امن كمقاتلُت كشبيحة باف تدخل إٔب مصر منذ -
بُت  –إذ ٓب تقدـ أم تفسَت حىت اآلف  –ا١تصرية ا١تؤقتة تبيت أمرا للمعارضُت السوريُت ا١تتواجدين على أراضيها 

ل الجئُت سوريُت يتم إعادهتا إٔب ارض اٟترب كٯتوت البلجئُت كطائرة يتم إدخاؿ السوريُت إٔب مصر طائرة ٖتم
 بدكف تأشَتات كىؤالء ليسوا الجئُت ىاربُت من القتل كإ٪تا ىم القتلة ، من يفسر لنا ىذا التصرؼ .

كربا كاالمريكتُت كاسًتاليا إلنقاذ الفقرة األخَتة اليت ٘تت مناقشتها ك دراستها موضوع إعادة التوطُت ُب بلداف أ
الشعب السورم من الضياع كا١توت بسبب حرب اإلبادة القائمة اليت يشنها النظاـ على الشعب السورم ١تطالبتو 

                                                           

سػوؼ يػؤدم إٔب عػدـ ٘تكػن ٕتديػد اإلقامػة البػائهم كىػذا سػوؼ يػؤدم إٔب أف السػوريُت غػَت ا١تسػجلُت ُب األمػم ا١تتحػدة قػد إف منع تسػجيل األطفػاؿ با١تػدارس )22(
 ٖتػت طائلػة القػانوف انتهت إقامتهم كمازالوا موجودين ُب مصر كىذه جرٯتة ُب القانوف إذ ال ٬توز البقاء ُب البلد بدكف مربر قػانو٘ب كىػذه سػوؼ ٬تعػل السػوريُت

الفػورم بإتػاه سػورية  ائي ا١تصرم كىذا بػدكره سػوؼ يػؤدم إٔب إلقػاء القػبض علػيهم ٚتيعػا كاحػاهتم إٔب احملػاكم اٞتزائيػة كإيقػاع عقوبػة الغرامػة ا١تاليػة كالتسػفَتاٞتز 
 .لكي يتمكن بشار األسد من قتلهم بدـ بارد
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ْتقوقو اليت نصت عليها القوانُت الدكلية كتطبيقها الدٯتقراطية ُب دكلة مدنية بينما الطاغية بشار يعترب اف سورية 
 كاف ا١تواطنُت عبيد عنده يفعل ّٔم ما يشاء ىو كزبانيتومزرعة كبَتة لو 

كعليو ًب التنويو للموضوع باف الشعب األ١تا٘ب يشعر بعمق ا١تأساة للشعب السورم كيقدـ تربعات مرب٣تة كقد قرر  
م بشكل أف يستقبل عددا من األسر السورية لَتعاىا كيقدـ ٢تا العوف كاٟتياة الكرٯتة ضمن الربنامج األ١تا٘ب القائ

مباشر أما اسًتاليا فالربنامج غَت مباشر كيتم عن طريق كسطاء ٓب نتمكن حىت اآلف من معرفة دقة صحة األمور 
ا١تنظمة السورية لبلجئُت  –من عدمها لعدـ ٕتاكب القائمُت على ا١توضوع مع مكتب كحدة الشفافية ُب العآب 

كضع األمور بشكل كاضح بالتعاكف بُت مسؤٕب منظمات ك٢تذا يشك ٘تاما بالتعامل مع ا١تكاتب كعليو البد من 
كاضحة ُب خدمة البلجئُت  البلجئُت السوريُت كمسؤٕب األمم ا١تتحدة كا١تكتب القانو٘ب الدكٕب لتكوف األمور شفافة

  السورين حىت عودهتم إٔب الوطن
العاـ لؤلمم ا١تتحدة كشرح كضع تقرر إيفاد الدكتور رفعت مصطفى إٔب األمم ا١تتحدة ُب نيويورؾ ١تقابلة األمُت 

البلجئُت السوريُت كأكضاعهم القانونية كحقيقة الواقع كفق القوانُت الدكلية كالربكتوكبلت ذات الصلة من اجل اف 
تقـو األمم ا١تتحدة بالبلزمات القانونية الدكلية كإلزاـ الدكؿ ا١تعنية بتطبيق القوانُت ذات الصلة اليت توفر لبلجئُت 

تركيا كمناقشة كضع سورية  -األردف  –ا نصت عليو تلك القوانُت كإلزاـ الدكؿ بتطبيقها مصر السوريُت م
كا١تستشار القانو٘ب  –ا١تنظمة السورية لبلجئُت  -السياسي كذلك بصفتو رئيس مكتب كحدة الشفافية ُب العآب 

كانتهى االجتماع  سفَتا ُب األمم ا١تتحدةك  –للهيئة العامة السورية لبلجئُت ك ا١تدير العاـ للمكتب القانو٘ب الدكٕب 
ُب الساعة الواحدة ليبل كًب تعليقو ليـو ا٠تميس مساء من اجل عرض العمل على ا٢تيئة العامة ٠تدمة اٞتالية 

 .السورية
 الخاتمللللة

قانوف داخلي إف القوانُت الدكلية كاالتفاقيات الدكلية كالربكتوكبلت اليت كقعت عليها مصر تعترب مقدمة على أم    
ٮتالفها كىي كاجبة التطبيق كبالتإب ال ٬توز أبدا كضع تأشَتة على الجئ أك منعو من التعليم ُب ا١تدارس أك عدـ 

كما ال ٬توز كال   –منحو إقامة كما ال ٬توز أبدا طرده من بلد اللجوء إال كفق القوانُت ا١ترعية اليت ٖتقق العدالة 
إٔب بلده مهما كاف كلو ًب طرده من بلد اللجوء كإ٪تا لو اٟتق ُب أف يذىب  بأم شكل من األشكاؿ إعادة البلجئ

 إٔب أم بلد آخر يقبل بو.
ػ تقدٙب ا١تعونات اإلنسانية لبلجئُت كا١تطالبة بوضع ىيكلية جديدة للمفوضية كاٞتهات ا١تتعاكنة األخرل من 

 . ا٢تيئات كا١تؤسسات ا١تعتمدة
عدـ السماح للهاربُت من القتل كالبلجئُت إٔب مصر بالدخوؿ إليها كٛتايتهم كتقدٙب العوف اإلنسا٘ب ٢تم كإعادهتم ػ 

فاف ىذا التصرؼ يشكل خرقا فاضحا ٟتقوؽ اإلنساف كخرقا فاضحا  –إٔب القتل مرة أخرل من حيث أتوا ىاربُت 
 كقعت عليها مصر كٓب ٖتًـت توقيعها. ا١تلحقُت اليت  3-2-1التفاقيات جنيف األربع كالربكتوكوؿ 
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بشكل مسيء جدا ٮتلوا ٘تاما من الشرؼ  ػ إف قياـ كسائل اإلعبلـ بارتكاب جرائم ْتق الشعب السورم البلجئ 
كاألخبلؽ كالقيم العربية كٮترؽ اإلعبلف العا١تي ٟتقوؽ اإلنساف كيناؿ من الرساالت السماكية اليت تؤمن ّٔا الناس 

الدكٕب كاإلقليمي ا١تصرم كيسيء إٔب اآلداب العامة عامة كالشعب السورم خاصة ٬تعل السلطات كٮترؽ القانوف 
ا١تصرية ا١تؤقتة ٔتثابة شريك ُب اٞتـر لتغاضيها عنو من جهة كعدـ اٗتاذ اإلجراءات القضائية القانونية ١تبلحقة 

 م من أم اعتداء كاقع علٍت.الفاعلُت ّترائم اإلساءة لبلجئُت يقيموف على أرضيها مكفلة ىي ْتمايته
ػ كل ىذا ٬تعل األمم ا١تتحدة ملزمة كفورا أف تتخذ اإلجراءات ا١تلزمة ٟتماية الشعب السورم كتطبيق القوانُت 
البلزمة كْتـز ُب اٟتماية كالسكن كالكساء كالغذاء كالتعليم اإللزامي كاٞتامعي آّا٘ب كمنع أم إجراء ٮتالف القواعد 

كقواعد االتفاقيات لدكلية كاإلنسانية كاألخبلقية كتقدٙب مذكرة إٔب ٣تلس األمن الدكٕب تدين أم  القانونية الدكلية
الجئ لدكلة أخرل مرة أخرل إٔب ساحة القتل يعترب جرٯتة  –تصرؼ ٥تالف للقانوف يزج شعب ىارب من القتل 
بغض النظر عن أننا عرب أـ  –إقليمية ٥تالفة لقوانُت دكلية ك  تتحمل مسئوليتها السلطات القائمة ا١تصدرة لقرارات

  .غجر
ػ إف كل ىذا اإلجراءات ٗتالف النظاـ العاـ الف القانوف الدكٕب كاالتفاقيات الدكلية كاجبة التطبيق كمقدمة على 
أم قانوف داخلي ٮتالفها ك٢تذا فاف القرار ساقط ك٬تب ٤تاكمة مصدره ١تخالفتو القانوف ك التمهيد للمشاركة 

 اإلبادة اٞتماعية للشعب السورم بطرد السوريُت بإتاه سورية .ّترائم قتل 
ػ يبقى من حق السلطات القضائية ُب أم بلد أف يعاقب كل من ارتكب جرٯتة ُب نطاؽ اختصاص سلطتو 
القضائية ُب إطار منع اٞتناة من اإلفبلت من العقاب ككفق منظومة الضمانات القانونية للحقوؽ، غَت أف ارتكاب 

وريُت ٞترٯتة ما على األراضي ا١تصرية ال ٬تب أف ييعرض غَته من السوريُت غَت ا١تنخرطُت ألم مبلحقة أك أحد الس
 قضائي أك غَت قضائي. –اضطهاد 
 ا١تبلحػػػػػػػػق

 )1ملحق رقم (
 تعليق الصحف األمريكية على ما ٬ترم من قمع ٔتصر ضد البلجئُت السوريُت 

كالتحليل األزمة ا١تصرية، كقالت إف االنقبلبيُت ُب مصر مستمركف ُب  تناكلت بعض الصحف األمَتكية بالنقد
سياستهم القمعية ضد معارضي االنقبلب، كإهنم أيضا يقمعوف البلجئُت السوريُت الذين فركا من جحيم ببلدىم، 

 كيقوموف باعتقا٢تم كتشويو ٝتعتهم عرب كسائل اإلعبلـ
كسعوا من نطاؽ قمعهم ١تعارضي االنقبلب، كإهنم بدؤكا ٛتلة  : إف االنقبلبيُت ُب مصرتايمز صحيفة نيويروك

ضد الناشطُت ُب الببلد بشكل عاـ، كذلك بعد أف قاد كزير الدفاع ا١تصرم اٞتنراؿ عبد الفتاح السيسي انقبلبا 
عسكريا على أكؿ رئيس منتخب ُب مصر ىو الرئيس ٤تمد مرسي. كأضافت أف موجة القمع تتزايد ضد 

ضد الليرباليُت منهم، كضد احتجاجات العماؿ ا١تختلفة ُب مصر، كذلك بعد أف ٧تح العسكر  الناشطُت، كحىت
 االنقبلبيوف ُب إبعاد ٚتاعة اإلخواف ا١تسلمُت كأنصار مرسي من ا١تشهد السياسي.
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 انتقدت السياسة األمَتكية ٕتاه األزمة ا١تصرية ا١تتفاقمة ككصفتها بأهنا مرتبكة صحيفة لوس أنجلوس تايمز:
كمتناقضة، مضيفة أف الواليات ا١تتحدة ال تسعى بشكل كاؼ ٟتماية ا١تصاّب األمَتكية ُب مصر كا١تنطقة.كقالت 
الصحيفة ُب مقاؿ للكاتب األمَتكي آركف ديفد ميلر إف األزمة كاالضطرابات ُب مصر مستمرة لفًتة طويلة، كإف 

 ذ األمَتكي ُب الشرؽ األكسط.الواليات ا١تتحدة ليس ٢تا دكر ٤تورم فيها، ٦تا يهدد النفو 
إف االنقبلبيُت مستمركف ُب قمع معارضي االنقبلب، كُب قمع البلجئُت السوريُت على حد سواء، : مجلة تايم

كقالت إف البلجئُت السوريُت يتعرضوف ١توجة اعتقاالت كبَتة كتشويو ٝتعة.كأضافت تاٙب أف كسائل اإلعبلـ 
على شيطنة اإلسبلميُت كعلى تشويو ٝتعة البلجئُت السوريُت على حد سواء، ا١تصرية التابعة لبلنقبلبيُت تعمل 

كأضافت أف األسابيع القليلة ا١تاضية شهدت اعتقاالت كعنفا ضد البلجئُت السوريُت، كتدمَتا للشركات كاحملاؿ 
تلفزيونية ا١تؤيدة اليت ٯتتلكها السوريوف ُب أ٨تاء الببلد ا١تصرية.كأكضحت تاٙب أف بعض أصحاب كرعاة احملطات ال

لبلنقبلب العسكرم ُب مصر مثل ١تيس اٟتديدم من ٤تطة سي يب سي مستمركف بتوجيو النقد البلذع ضد 
البلجئُت السوريُت كتشبيههم باإلسبلميُت.كنسبت تاٙب إٔب أحد الناشطُت السوريُت ُب ٣تاؿ حقوؽ اإلنساف ُب 

دعم الرئيس السورم بشار األسد ألنو يقـو بقتل كذبح القاىرة أمُت قزقز القوؿ إف اٟتديدم قالت لو إهنا ت
الشعب السورم الذم تقوؿ اٟتديدم إنو يستحق ا١توت، كأضافت تاٙب أف الشبكة العربية ٟتقوؽ اإلنساف 
تشجب الًتكيج ضد البلجئُت السوريُت كالفلسطينيُت، كأهنا تعد اٟتديدم من بُت أسوأ ا١تركجُت.كأشارت تاٙب إٔب 

الجئ سورم ُب القاىرة كاإلسكندرية حىت اآلف، مضيفة أف اضطهاد  500ُت اعتقلوا أكثر من أف االنقبلبي
االنقبلبيُت ا١تصريُت لبلجئُت السوريُت الضعفاء ىو مؤشر على ا١تسار السياسي للببلد، كعلى أف مستقبل مصر 

 .  2013-8-25سيكوف قا٘تا بشكل كبَت. ا١تصدر: اٞتزيرة نت 
 )2ملحق رقم (

 البلجئُت السوريُت ُب األمم ا١تتحدةملفات 
ًب االتفاؽ على ا١تتابعة كالتعاكف بعد إجراء اللقاءات مع السوريُت كمتابعة شئوهنم من خبلؿ ترتيب خدمات 
سريعة متخصصة ككضع خطوط ىواتف للخدمة الفورية كالسريعة كمناقشة ا١تلفات لوضع اللجاف للمتابعة الداخلية 

  مع مسئوٕب األمم ا١تتحدة كاٞتهات ا١تعنية من جهة ثانية: ػمن جهة كمتابعة ا١تلفات 
أمُت سر ائتبلؼ أحرار  عضو إتبلؼ كطٍت سابق رئيس ا٢تيئة العامة لبلجئُت السوريُت –ػ األستاذ تيسَت النجار 

 . احملافظات السورية
  تنظيمات مدنيةالجئ ٦تثل ا١تنظمة ا١تدنية للشباب السورم،  –معارض  –ػ األستاذ زياد الشحاكم 

–الكويت  –الرياض  –أبو ظيب  –لندف  –ا١تدير العاـ للمكتب القانو٘ب الدكٕب  ػ الدكتور رفعت مصطفى
سفَت ُب األمم ا١تتحدة  باريس -ا١تنظمة السورية لبلجئُت – رئيس مكتب كحدة الشفافية ُب العآب نيويورؾ القاىرة

عضو رابطة  ئُت السورين ُب مصر حكم دكٕب ُب ا٠تبلفات الدكليةا١تستشار القانو٘ب للهيئة العامة لبلج جنيف –
عضو مركز كارنغي للدراسات  عضو اٖتاد الصحفيُت العرب مستشار احملكمة الدكلية العآب اإلسبلمي
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األمُت العاـ للمنظمة الدكلية ٟتقوؽ اإلنساف  مدير مكتب سوريا –عضو ُب منظمة رايتس كاتش  اإلسًتاتيجية
عضو مؤ٘تر  ٤تامي إقليمي كدكٕب باريس –عضو منظمة احملاميُت الدكليُت الدٯتقراطية  اٟتريات العامةكالدفاع عن 

مؤسس كعضو التجمع الدٯتقراطي  رئيس رابطة السوريُت ُب العآب عضو اٖتاد الكتاب العرب السبلـ العا١تي
 .العلمية ُب مركز الدراسات اإلسًتاتيجيةعضو اللجنة  رئيس ٞتنة العبلقات الدكلية ُب االٖتاد الدٯتقراطي السورم

  2013\7\16بتاريخ اليـو 
  كقد حضر االجتماع كل من \بالدردشة \ًب االجتماع ا١تعلن عنو ُب صفحة بياف اٟتياد 

  األستاذ تيسَت النجار رئيس ا٢تيئة العامة السورية لبلجئُتػ 
  حقوؽ ا١ترأة كالطفل –السيدة ٝتر سريوؿ ػ 
  حقوؽ ا١ترأة كالطفل –اٟتاج السيدة ىناء ػ 
  عضو ُب ىيئة البلجئُت –األستاذ بدر صادؽ ػ 
  نقابة احملامُت األحرار –األستاذ احملامي فراس حاج ٭تي ػ 
 السيد زياد شيحاكم ا١تنظمة ا١تدنية للشباب السورمػ 
  عن الشباب السوريُت–ناشط كالجئ سورم  –السيد كسيم الدإب ػ 
   ىالدكتور رفعت مصطفػ 

ًب التواصل مع  ٘تت قراءة ٤تضر اٞتلسة السابقة حوؿ االجتماع الذم انعقد ُب مقر ىيئة األمم ا١تتحدة كمناقشتو
بعض األخوة ا١تصريُت ُب اإلعبلـ كتوضيح األمور ٢تم بشكل كاضح كفق ا١تناقشات اليت ٘تت ُب اجتماع األمم 

حريض القائم الذم ٭توم ُب طياتو جرائم جزائية كاضحة ُب ا١تتحدة كا١توقف من بعض ا١تصريُت ا١تسئولُت إتاه الت
  القانوف ا١تصرم كالدكٕب

كًب االتفاؽ على إجراء لقاءات مع مسئولُت لتوضيح ا١توقف كا١تواقف كاٗتاذ اإلجراءات البلزمة لتطبيق القانوف 
كالقانو٘ب كالعريب كاإلنسا٘ب كًب االتفاؽ كفتح آّاؿ لئلعبلـ من اجل أف يتخذ دكره كي تقـو مصر بدكرىا التارٮتي 

 على التواصل لًتتيب ذلك
ًب االتفاؽ على إقامة الدعاكم اٞتزائية البلزمة باالتفاؽ كًب تكليف األستاذ احملامي فراس حاج ٭تي لتقدٙب ىذه 

كمعهم  الدعاكم ٖتت إشراؼ الدكتور رفعت مصطفى كباالتفاؽ مع ٤تامُت مصريُت ٤تددين يتم االتفاؽ عليهم
 –من البلئحة كيتم االتفاؽ مع ىيئة األمم ا١تتحدة كي تكوف طرفا ُب الدعوة كا٢تيئة العامة السورية لبلجئُت 

 كىيئات أخرل . –ا١تكتب القانو٘ب الدكٕب  –ا١تنظمة السورية لبلجئُت 
عُت ك كتقدٙب كتاب خطي ًب االتفاؽ للتواصل مع األمم ا١تتحدة من اجل إجراء مناقشة ثانية كتقدٙب أٝتاء ا١تتطو  

ٕتيب عليو األمم ا١تتحدة خطيا من اجل التعاكف ا١تثمر ُب كل االٕتاىات ٠تدمة كٛتاية البلجئُت السوريُت كأمور 
أخرل، كقد ًب فتح الئحة للمتطوعُت للعمل لدل مكاتب األمم ا١تتحدة كسجلت بعض األٝتاء كالبلئحة مفتوحة 

  لدل السيدة ٝتر سريوؿ. 
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 السوريين البلجئين وقضايا عبلماإل
 )األردن في التلفزيونية خباريةاإل التغطية(

 3الجزائر جامعة -د. مريم شوفي 
 :ملخص •

 االتصاؿ لتكنولوجيا ا٢تائل كالتطور االعبلـ بُت  التفاعل بفضل ٖتقق الذم ا١تعلومات عصر اليـو العآب يشهد
 من العديد نشر على االعبلـ عمل حيث التكنولوجي الفضاء ٣تاؿ ُب األقول السيادة ىي أصبحت حيث

 .اليـو ا٢تامة ا١تعاصرة القضايا من البلجئُت قضية تعترب كبالتإب االقليمية، أك الدكلية سواء  القضايا

 االىتماـ كبدا كاضح، كدكٕب عريب اعبلمي باىتماـ ٖتظى كقضاياه السورم بالشأف ا١تتعلقة االخبار أصبحت إذ
 العائبلت من العديد نزكح ُب تسبب كالذم 2011 ُب النظاـ ضد الشعبية اٟتركات بدأ مع  خاصة كاضحا
 العائبلت من العديد احتضنت اليت الدكؿ بُت من  األردف ككاف كاألماف، األمن عن ْتثا آّاكرة الدكؿ إٔب األمنة

 .ا١تتحدة األمم مع بالتعاكف

 كاضحة عبلميةإ سياسة االردنية التلفزيونية احملطات تبنت فقد كاضحا اعبلميا تركيزا القضية ىذه عرفت كبالتإب
 السورية القضية ُب الوضع لتداخبلت كنظران  التلفزيونية، االخبارية النشرات ُب أكلوياهتا سلم على كجعلتها بشأهنا

 قياس على تقـز البحث ذا٢ت األساسية الفكرة فإف السوريُت البلجئُت قضايا على التداخبلت ىذه كانعكاسات
 .القضية ٢تذه التلفزيونية االخبارية التغطية طبيعة

 .ردنيةاأل التلفزيونية احملطات السوريُت، البلجئُت البلجئ، بلـ،عاإل :المفتاحية الكلمات

• abstract 
The world Is witnessing today information Age which has been achieved thanks 

to the interaction between the media and the evolution of communication 

becoming stronger sovereignty in space technology where media technology is 

to disseminate many issues both international and regional, are refugees from 

the inspiring contemporary issues. 

With news about Syria and its supported by Arab and international media 

, attention began clear especially with popular movements against the attention

regime began in 2011 and which caused the displacement of many families to 

neighboring countries in search of security and safety, and Jordan was among 

amilies in cooperation with the United the countries that embraced many f

Nations. 

So I knew this case focused media clearly has embraced the Jordanian tv 

stations clear information policy and made it a priority in television news, due to 

mpact of these interactions on interferences in the Syrian case situation and the i

the issues of Syrian refugees the basic idea lkhzaa research dwarf gauge the 

nature of television news coverage of the case. 
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 مقدمة:  
أدل التطػور التكنولػوجي إٔب ثػورة حقيقيػة ُب ٣تػاؿ االعػبلـ كاالتصػاؿ، مػا ا٧تػر عنػو ٖتػور جػوىرم ككبػَت ُب  
كافػػػة آّػػػاالت حيػػػث ظهػػػرت اسػػػاليب جديػػػدة كمتطػػػورة ١تعاٞتػػػة األحػػػداث الػػػيت تشػػػهدىا السػػػاحة الدكليػػػة ُب كافػػػة 

 كاالقتصادية كاالجتماعية للمجتمعات.ا١تيادين ٘تاشيا ك٪تط اٟتياة السياسية 
تلعػب التغطيػػة االخباريػػة التلفزيونيػػة دكرا مهمػػا ُب تكػػوين األفكػػار كصػػناعة الػػرؤل لػػدل أفػػراد آّتمػػع، كمػػن 
ٙتػػػة تكػػػوين إتاىػػػاهتم كمػػػواقفهم إتػػػاه القضػػػايا ا١تهمػػػة كا١تصػػػَتية ُب حيػػػاة آّتمعػػػات كحػػػىت تغطيػػػة االخبػػػار البسػػػيطة 

 ُب توجيو كعي االفراد بالتطورات كالتحوالت اليت تشهدىا البيئة اليت يعيشوف فيها.تكتسي أ٫تية بالغة 
أصبحت قضايا البلجئُت السوريُت ٖتظى باىتماـ اعبلمي عريب كدكٕب كاضػح، كبػدأ االىتمػاـ كاضػحا منػذ 

ؿ آّػػاكرة ْتثػػا ، كالػػيت تسػػببت بنػػزكح العديػػد مػػن العػػائبلت األمنػػة إٔب الػػدك 2011اٟتركػػات الشػػعبية ضػػد النظػػاـ ُب 
عػػن األمػػن كاألمػػاف كاالسػػتقرار، ككػػاف األردف مػػن بػػُت الػػدكؿ الػػيت احتضػػنت العديػػد مػػن ىػػذه العػػائبلت كأمنػػت ٢تػػم 

 ٥تيمات بالتعاكف مع األمم ا١تتحدة، كقدمت يد العوف ٢تم ٟتُت استقرار األكضاع كعدكة االمن إٔب ديارىم.
التطػورات اٟتاصػلة أك ا٠تاصػة بالشػأف السػورم كقضػايا البلجئػُت السػوريُت حيث ٓب يكن االعبلـ األرد٘ب بعيدا عػن 

الذين كفدكا ؤ إٔب األراضي األردنية، فقد تبنت ٤تطػات التلفزيػوف األردنيػة سياسػة إعبلميػة كاضػحة بشػأهنا كجعلتهػا 
 على سلم اكلوياهتا ُب النشرات االخبارية التلفزيونية.

 ٕب:من خبلؿ ما تقدـ نطرح اإلشكاؿ التا
  إلى أي مدى ساىم  التغطية اإلخبارية التلفزيونية في تدويل قضية البلجئين السلورين وكيفيلة تعاملل

 اإلعبلم مع ىذه القضية؟
 كقسمت ىذه ا١تداخلة إٔب ثبلثة ٤تاكؿ:

 احملور األكؿ: االطار ا١تفاىيمي. -1
 احملور الثا٘ب: االعبلـ كتعاملو مع قضايا البلجئُت السوريُت. -2
 لث: التغطية االخبارية التلفزيونية األردنية كقضية البلجئُت السوريُت.احملور الثا -3
 المحور األول: اإلطار المفاىيمي 
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 :اإلعبلمتعريف  -
 لئلنسػاف فتحػت بكوهنػا ىػذه ،كتتميػز اٟتيػاة ٣تػاالت ٚتيػع تكتسػح جعلهػاتطػورا كبػَتا  اإلعػبلـ كسػائل عرفػت لقػد
  االجتماعيػة آّػاالت ٚتيػع ُب تػدخلت أهنػا الوسػائل ىػذه٦تيػزات  كمن ،كالقراءة االستماع  للمشاىدة كاسعان  ٣تاالن 

 .اْب...كاالقتصادم االجتماعي كالسلوؾ الفرد سلوكيات ُب تؤثر فأصبحت، كاالقتصادية الثقافية ، الًتبوية
 كرؽ مػن بػدءا النػاس إٔب ا١تعلومػات إيصػاؿ ك اإلعػبلـ صػناعة ُب تسػتعمل الػيت األدكات ٚتيػع األصل ُب ّٔا يقصد

 تنقسػم تسػمى كمػا أك بصػفة اإلعػبلـ كسػائل أف إال االصػطناعية، كاألقمػار اآلليػة باٟتاسػبات كانتهػاء الصػحيفة
 1.كٝتعية بصرية ككسائل مقركءة،ٝتعية كسائل إٔب عامة بصفة

 عمليػة، باالتصػاؿ كيقصػد اٞتمػاىَتم االتصػاؿ أشػكاؿ أحػد " فػَتل بأهنػا  حملامي جميلل محملد تعريػف أمػا
 للتفاعػل نتػاج ألنو االجتماعية البشرية الظواىر أىم من فهو ا١تتنوعة، اٟتاجات إشباع أجل من االجتماعي التفاعل

 حاجاتػو إشػباع ألجػل عمػره طواؿ معها اإلنساف يعيش اليت ا١تستمرة ا١تلحة البشرية الضركرة كىو كآّتمع الفرد بُت
 2.ا١تتعددة

 ُب ا١تتداكلػة ا١تصػطلحات مػن مقتػبس تعبػَتفيعرفػو علػى أنػو: ":األمريكلي -االنجليلزي السياسلي القلاموس أمػا
 ٕكاعبلنات،اليت ككتب كتلفزيوف كسينما رديو ا ك صحافة من فيها ٔتا الثقافة نشر كسائل ٚتيع  بو كيقصد القاموس

 النػاس ىػؤالء إٔب تصػل أف ٢تػا تسػمح متطػورة صػناعية تقنيػة علػى كتعتمػد النػاس مػن الواسػعة القطاعػات إٔب تتجػو
 3.عائق أم دكف
 :يلي كما اإلعبلـ كسائل تعريف ٯتكن تقدـ ما ٚتلة من
 مرحلػة العػآب كبػدخوؿ كا١تعلومة، كاٟتدث ا٠ترب تنقل اليت ا١ترئية،كا١تسموعة ا١تقركءة اإلعبلمية األدكات من كل ىي

 يلعبػاف االلكػًتك٘ب كالربيػد االنًتنػت مواقػع كأصػبحت مسػبوؽ غػَت جديػدا بعػدا االتصػاالت ثورة أخذت "االنًتنت"
 أنواعهػا اخػتبلؼ حسػب كىػذا بسػيطة اقتصػادية كتكلفػة مذىلػة بسػرعة ا١تعلومػات تػدفق تسػهيل ُبدكرا متزايػدا 

 .كاٟتدث ا١توقف حسب تستخدـ ا١تكتوبة ك ا١تقركءة ، ا١تسموعة فمنها
 
 

                                                           
 .03،ص 2008 كالتوزيع، للنشر الفجر دار :القاىرة حجاب، منَت ٤تمد، االتصال وسائل - 1
 .63،ص 2012 ا١تسَتة، دار عماف، ، الدليمي الرزاؽ ٤تمد عبد، واالتصال اإلعبلم وسائل - 2
، مطبعة :بَتكت السابع، اٞتزء كآخركف؛ الكيإب الوىاب عبد ،السياسة موسوعة - 3  .03،ص  1994 العلـو
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 تعريف البلجئ: -
 يعتػػػػػرب تعريػػػػػف البلجػػػػػئ مسػػػػػألة مهمػػػػػة ْتػػػػػد ذاهتػػػػػا ،كىػػػػػي كػػػػػذلك حاٝتػػػػػة ُب معاٞتػػػػػػة قضػػػػػػية البلجئػػػػػُت             

ألنػػو يًتتػػب علػػى ىػػذا التعريػػف ٖتديػػد اٟتمايػػة القانونيػػة الػػيت تتػػوفر ألكلئػػك الػػذين ينطبػػق علػػيهم التعريػػف، كمػػا أف 
 . ١تعاىداتتعريف البلجئ ٮتتلف بػاختبلؼ مسػتعمليو ،كبػاختبلؼ ا١تنػاطق اٞتغرافية كا

إف تعبػػَت البلجػػئ ينطبػػػق علػػػى كػػػل شػػػخص أرغػػػم علػػػى مغػػػادرة موطنػػػو األصػػػلي ْتثػػػا علػػػى مػػػبلذ كعنػػػده           
ة خػوؼ لػػو مػػا يبػػرره مػػن التعػػػرض لبلضػػػطهاد بسػػػبب العنصػػػر أك الػػػػدين أك القوميػػػة أك االنتمػػػاء إلػػػى فئػػػة اجتماعيػػػػ

سػػػػػبب الػػػػػرأم السياسػػػػػي كال يسػػػتطيع بسػػػػبب ذلػػػػك ا٠تػػػػوؼ أف يسػػػتظل ْتمايػػػػة ذلػػػػػػك البلػػػػػػد أك العػػػػػػودة معينػػػػة اك ب
 1.لبلضطهاد إليػػػػو خشػػػػية التعػػػػرض 

األشػػخاص الفػػارين مػػن ببلدىػػم بسػػبب  وأنػػعلػػى كيعػػرؼ "إعػػبلف قرطػػاج" البلجػػئ علػػى النحػػو التػػإب :"            
حيػػػاهتم أك أمػػػنهم أك حػػػريتهم، بسػػػبب أعمػػػاؿ العنػػػف أك عػػػدكاف خػػػارجي أك نزاعػػػات داخليػػػة أك خػػػرؽ عػػػاـ  هتديػػػد

 2".ٟتقوؽ اإلنساف،أك أية ظركؼ أخرل أخلت بشدة بالنظاـ العاـ ُب ببلدىم
ن البلجػػئ ىػػو كػػل إنسػػاف تػػرؾ بلػػده األـ ىاربػػا ،طالبػػا اٟتمايػػة ك العػػيش ُب بلػػد آخػػر نتيجػػة معاناتػػو مػػك            

  3االضطهاد،كرافضان أف يبقى ُب ٛتاية بلده األصلي.
" كػػػل إنسػػػاف تتعػػػرض حياتػػػو أك سػػػبلمتو البدنيػػػة ،أك حريتػػػػو للخطػػػػر، خرقػػػان ١تبػػػادئ كمػػػا يعػػػرؼ علػػػى أنػػػو:            

كػػػل شػػػخص ىجػػػر موطنػػػو ك ىػػػو   اإلعػػػبلف العػػػا١تي ٟتقػػػوؽ اإلنسػػػاف ،ك عندئػػػذ يكػػػوف لػػػو اٟتػػػق ُب طلػػػب ا١تلجػػػأ".
أك ٟترمانػػو مػػن العػػودة إٔب ، طلبػػان للحمايػػةل، فلجػػأ إٔب إقلػػيم دكلػػة أخػػر  ف،أبعػػد عنػػو بوسػػائل التخويػػػاألصػػلي ،أك 
 4 .كطنو األصلي

كػػػل شػػػخص يوجػػػد خػػػارج بلػػػد جنسػػػيتو بسػػػبب خػػػوؼ لػػػو مػػػا يػػػربره مػػػن التعػػػرض كبالتػػػإب فػػػالبلجئ ىػػػو           
 يسػتطيع أك ال اجتماعيػة معينػة أك آراءه السياسػية كاللبلضطهاد بسبب عرقو اك دينو اك جنسػيتو اك انتمائػو أب فئػة 

                                                           
الطبعػػػػػػػػػػػػػة الثالثػػػػػػػػػػػػػة، دار كمكتبػػػػػػػػػػػػػة الطباعػػػػػػػػػػػػػة كالنشػػػػػػػػػػػػػر، عمػػػػػػػػػػػاف،  يصػػػػػػػػػػػػل شػػػػػػػػػػػػػطناكم،،حقلللللللللللللوق االنسلللللللللللللان والقلللللللللللللانون اللللللللللللللدولي اإلنسلللللللللللللاني -1

 .245ص244،ص2001األردف،
 pal-http://www.safsaf.org/10/2009-،نقػػػػػػػػػػػبل عػػػػػػػػػػػن موقػػػػػػػػػػػع:البلجلللللللللللئ البلجئلللللللللللون فلللللللللللي االتفاقلللللللللللات الدوليلللللللللللة -2

allajeoon.htmcamps/info/  20:02على الساعة   2016-04-13(يـو.( 
 نقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبل عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن موقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع: غػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادة حبليقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة،، مللللللللللللللللللللللللللا ىللللللللللللللللللللللللللو حللللللللللللللللللللللللللق اللجللللللللللللللللللللللللللوء السياسللللللللللللللللللللللللللي -3

http://mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7_%D9%87%D9%88_%D8%AD%D9%82_%D8%A7%
%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7D9%84%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%A1_%D8%A7%D9

%D8%B3%D9%8A  19:30على الساعة  2016-04-11(يـو.( 
 .249،ص 1900مصر،منشاة ا١تعارؼ، ، علي صادؽ أبو ىيف، القانون الدولي العام - 4

http://www.safsaf.org/10-2009/pal-camps/info/allajeoon.htm
http://www.safsaf.org/10-2009/pal-camps/info/allajeoon.htm
http://mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7_%D9%87%D9%88_%D8%AD%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A
http://mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7_%D9%87%D9%88_%D8%AD%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A
http://mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7_%D9%87%D9%88_%D8%AD%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A
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أف يسػتظل ْتمايػة ذلػك البلػد. كيعتػرب الجئػا أيضػا مػن ىػرب مػن بلػده بسػبب نزاعػات   يرغب بسبب ذلك ا٠تػوؼ
ٌددي حياتو  .ميسٌلحة هتي

 تعريف البلجئين السوريين: -
يػػث تسػػببت ٔتعانػػاة انسػػانية خطػػَتة علػػى يعػػد الصػػراع ُب سػػوريا أخطػػر أزمػػة هتػػدد االمػػن االقليمػػي، ح             

سػػنوات كقػػد شػػكلت ىػػذه ا١تعانػػاة ا١تتصػػاعدة مأسػػاة راح ضػػحيتها آالؼ ا١تػػدنيُت الػػذين فػػركا مػػن بيػػوهتم  03مػػدل 
جػػراء كيػػبلت اٟتػػرب، كبالتػػإب اليػػزاؿ العديػػد مػػن البلجئػػُت السػػوريُت ُب ا١تخيمػػات علػػى اٟتػػدكد السػػورية دكف نظػػم 

 ٟترارة كنقص الغداء كحاالت الطوارئ الصحية كالعنف كغَتىا من ا١تخاطر.   ٛتاية من ا٩تفاض درجات ا
مواطنػػوف سػػوريوف فػػٌركا علػػى اهنػػم البلجئػػوف السػػوريوف،  أك الجئػػو اٟتػػرب األىليػػة السػػوريةكبالتػػإب يعػػرؼ           

 .20151ْتلوؿ عاـ  سوريةاألزمة ال مع تصاعد سورية من
كما ىناؾ من يرل باهنم: "ىم أشخاص عربكا حدكدا دكليػة كمعرضػوف ٠تطػر االضػطهاد ُب بلػدىم األصػلي          

 2أك كقعوا ضحية لو".
 مفهوم التغطية االخبارية التلفزيونية: -

العمليػة الػيت يقػـو ٔتوجبهػا االعبلمػي للحصػوؿ علػى ا١تعلومػات، عػن التطػورات كالتفاصػيل ا١تتعلقػة باٞتوانػب         
ا١تختلفة لؤلحداث كالوقائع كالتصر٭تات كما اف مفهػـو التغطيػة االخباريػة التلفزيونيػة يشػتمل أيضػا علػى تقػوٙب ا١تػادة 

 3االخبارية كٖتريرىا.
د اللطيف ٛتزة كأديب خضور بأهنا :"اٞتديد الذم يتلهف اٞتمهور ١تعرفتػو كالوقػوؼ عليػو كعرفها كل من عب       

 4فهو يقدـ كقائع دقيقة كمتوازنة كجديدة عن حدث مهم يهم ىذا اٞتمهور".
علي اٞتػابرم يعػرؼ ا٠تػرب التلفزيػو٘ب علػى أنػو: "أسػاس نشػرات األخبػار التلفزيونيػة كعنصػرىا األكؿ، كىػو خػرب       

أك حػػي ُب موقػػع اٟتػدث كيتػػؤب طػػاقم التغطيػة االخباريػػة تغطيتػػو مػن ٚتيػػع جوانبػػو كيتكػوف مػػن ٣تموعػػة مػػن مسػجل 
 اللقطات ا١تصورة كاحدة تلو األخرل مرتبطة معا."

                                                           
 ،نقبل عن موقع:الجئو الحرب األىلية السورية -1

%A7%D9%84%D8https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%88_%D8
%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7

%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9  12:20عل الساعة  2016-04-08(يـو.( 
 .2013اللجنة الدكلية للصليب األٛتر  - 2

  3. 32،ص 2012عماف :األردف دار ا١تشَتة للنشر كالتوزيع كالطباعة ، ، عبد الرزاؽ ٤تمد الدليميالخبر في وسائل االعبلم -
 4. 186عماف دار ا١تسَتة للنشر كالتوزيع،ص، ، ٤تمد سلماف اٟتتومناىج كتابة األخبار االعبلمية وتحريرىا-

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
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فالتغطيػػػػة االخباريػػػػة ىػػػػي العمليػػػػة الػػػػيت ٭تصػػػػل خبل٢تػػػػػا احملػػػػرر االعبلمػػػػي علػػػػى معلومػػػػات عػػػػن التفاصػػػػػيل           
ختلفػػػة ٟتػػػدث أك تصػػػريح أك ٔتعػػػٌت اخػػػر ٬تػػػب عػػػن كػػػل األسػػػئلة الػػػيت قػػػد تتبػػػادر إٔب ذىػػػن كالتطػػػورات كاٞتوانػػػب ا١ت

القارئ، أك اٟتدث أك التصريح ٍب يقيم ىذه ا١تعلومات ٍب ٭تررىا بأسلوب صحفي مناسب ،فالتغطيػة االخباريػة ىػي 
 اليت ٖتوؿ اٟتدث إٔب خرب يستحق النشر.

اليت يتم على أساسها يتم ٖتويػل اٟتػدث إٔب خػرب صػحفي، فهػي الصػفات ٣تموعة ا١تعايَت ا١تادية كالذىنية           
الًتكيبية ا١ترتبطػة بالتفاعػل بػُت اٟتػدث كاٞتمهػور كىػي تكشػف عػن جػوىر اٟتػدث كغػن اسػتخدامو االجتمػاعي أم 

 1ٖتويلو إٔب موضوع لئلطبلع كا١تعرفة كالفهم".
باٟتصػػوؿ علػػى ا١تعلومػػات عػػن  يخبل٢تػػا احملػػرر الصػػحف يقػػـو مػػن العمليػػة الػػيت يىػػ كبالتػػإب فهػػي                   

قػد تتبػادر  تصػريح مػا، إهنػا إجابػة علػى كػل األسػئلة الػيت التفاصيل كالتطورات كاٞتوانػب ا١تختلفػة ٟتػدث أك كاقعػة أك
 يبأسػػلوب صػػحف إٔب ذىػػن القػػارئ بشػػأف ىػػذه الواقعػػة أك اٟتػػدث أك التصػػريح أك تقيػػيم ٢تػػذه ا١تعلومػػات ٍب كتابتهػػا

 .مناسب
 المحور الثاني: االعبلم وقضايا البلجئين السوريين 

مػػن أكػػرب ، تبقػػى الظػػواىر ا١ترتبطػػة بتػػدفُّق البلجئػػُت، الفػػارّْين مػػن جحػػيم اٟتػػرب ُب سػػوريا ُب الوقػػت الػػراىن          
كالسياسػية أٚتػع مػن حيػث التػداعيات كاألزمػات الػيت تيثَتىػا علػى ا١تسػتويات آّتمعيػة يعيشها العػآب التحدّْيات اليت 
ْتسػػػػب   تػػػػربز أيضنػػػػا ظػػػػاىرة تنػػػػوُّع التغطيػػػػة اإلخباريػػػػة لقضػػػػية البلجئػػػػُت ُب كسػػػػائل اإلعػػػػبلـ كىنػػػػا، كاألمنيػػػػة كغَتىػػػػا

السياقات كالسياسات التحريرية كاالنتماءات السياسية اليت تقف كراءىا لتحمل معها أشػكاالن ٥تتلفػة كمتناقضػة مػن 
 كناقدو كمستشرؼو ألزمة البلجئُت. ا٠تطاب اإلعبلمي تتأرجح بُت مناصرو كمعادو 

كيرتبط تعاظم اىتماـ كسائل اإلعبلـ ّٔذه القضية ٔتػا تركتػو علػى ا١تسػتول االقليمػي مػن تػداعيات سياسػية           
كاسًتاتيجية من خبلؿ تواتر اللقاءات كاالجتماعات، اليت تناكلػت أزمػة البلجئػُت كسيػبيل معاٞتتهػا، كمػا ترتَّػب عليهػا 

 2إعبلمية العتبارات ٕتارية خالصة من ناحية.من مواكبة 
لقػػد كػػاف البلجئػػُت السػػوريُت ُب العديػػد مػػن الػػدكؿ ٘تثػػل عقبػػات للتطػػور كازدىػػار البلػػداف الػػيت كانػػت ٘تػػارس         

مػػع تزايػػد أعػػداد البلجئػػُت السػػوريُت ُب أكركبػػا، حػػق اللجػػوء فيهػػا كأبػػرز مثػػاؿ علػػى ذلػػك ىػػو االعػػبلـ الركسػػي حيػػث 

                                                           
  .256،ص 1998،أبو زيد فاركؽ ،القاىرة، علم ا١تكتبات، فن الخبر الصحفي - 1

 ، حسناء حسُت، نقبل عن موقع:االعبلم االوروبيقضية البلجئين في  - 2
http://studies.aljazeera.net/ar/mediastudies/2015/12/201512239408698397.html  على الساعة  2016-04-10ـ (يو

11:30.( 

http://studies.aljazeera.net/ar/mediastudies/2015/12/201512239408698397.html
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، لتػػربر البلجئػػُت بعػػض عػػن تصػػدر الػػيت ا١تشػػينة ا١تمارسػػات علػػى الفػػت بشػػكل الضػػوء يسػػلط الركسػػي اإلعػػبلـ بػػات
 كجهة النظر الركسية اليت ترل أف استقباؿ أكركبا ىؤالء البلجئُت خطيئة فادحة.

، باإلضػافة إٔب قنػوات "24روسلياك" "إر تلي إر"ك"أو أر تلي" كقادت ٤تطػات تلفػزة حكوميػة رئيسػية مثػل          
"إف ٌب ُب"، ٛتػػبلت ٖتريضػػية اعتمػػػدت علػػى اٟتػػديث علػػى مػػػا تعػػٌده جوانػػب سػػػلبية  خاصػػة كاسػػعة االنتشػػار مثػػػل
 لتواجد ا١تهاجرين ُب أكركبا.

 األخبػػار الػػيت يػػتم تػػداك٢تا بشػػكل مكثػػػف خػػبلؿ النشػػرات كالتقػػارير اإلخباريػػة كالػػربامج اٟتواريػػة، أف إمػػػاـ كمػػن بػػُت
مسػػػجد ُب أ١تانيػػػا يقػػػوؿ إف "البلجئػػػُت الشػػػباب تسػػػتفزىم مبلبػػػس األكركبيػػػات ا١تتحػػػررة كتضػػػطرىم للتحػػػرش ّٔػػػن"، 

 أقدـ على ذبح زميلو ُب الدراسة بعد خبلؼ معو. السويد ككذلك خرب عن طالب مدرسة سورم ُب
الػػذم مقالػػػة ُب  بللوريس شلليميلوفكمػػا كتػػب أسػػتاذ العلػػـو السياسػػية ُب األكادٯتيػػة الدبلوماسػػية الركسػػية           

كاسػػعة االنتشػػار، قػػاؿ فيهػػا إف "تػػدفق البلجئػػُت إٔب أكركبػػا مػػا ىػػو إال رد إسػػبلمي  "أرغللومنتي إي فللاكتي"صػػحيفة 
على اٟتملة الصليبية اليت أرسلتها أكركبا ُب ا١تاضي إٔب ا١تشرؽ العريب، كىم يسعوف من كراء ذلك لنشػر الفوضػى ُب 

السوريُت الذين سػيغَتكف كجػو القػارة ٔتػا ٭تملونػو مػن أكركبا، اليت تواجو خطر االجتياح من جانب البلجئُت العرب ك 
 1عقائد كأفكار كعادات سيسعوف لفرضها".

  المحور الثالث: التغطية االخبارية التلفزيونية األردنية لقضايا البلجئين السوريين 
 أب عػػدد مػػن رغػػم االعبػػاء االقتصػػادية كاالمنيػػة الػػيت فرضػػها تػػدفق مئػػات اآلالؼ مػػن البلجئػػُت السػػوريُت           

٤تافظػػػات االردف، اال اف تػػػداعيات االزمػػػة ال تقتصػػػر علػػػى اٞتوانػػػب السػػػلبية. إذ اف قطاعػػػات كاسػػػعة مػػػن االقتصػػػاد 
الوطٍت استفادت بشػكل مباشػر اك غػَت مباشػر مػن تزايػد الطلػب علػى السػلع كا٠تػدمات التجاريػة، فضػبل عػن تػدفق 

 سبوؽ.ا١تساعدات ا٠تارجية من الدكؿ ا١تا٨تة ُب شكل غَت م
أٌدت أزمػػة البلجئػػػُت السػػوريُت إٔب تفػػػاقم التحػػٌديات السياسػػػية كاالقتصػػادية كمعهػػػا ٖتػػٌديات ا١تػػػوارد حيػػث           

كفيما يدخل الصراع ُب سػورية كضػعان مديػدان كتػزداد كتػَتة االسػتياء العػاـ كالتػوتٌرات األخػرل، عمػد  ا١تزمنة ُب األردف.

                                                           
،افتكار مانع،نقبل عن موقع: االعبلم الروسي يحرض ضد البلجئين السوريين - 1

http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2016/1/22/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%
-7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A-D9%84%D8%A7%D9%85
-%D8%B6%D8%AF-%D9%8A%D8%AD%D8%B1%D8%B6
-%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

%D8%A8%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7  15:05على الساعة   2016-04-13(يـو.( 

http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/f5913375-b1d3-421c-a57f-44e99ccacd3f
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http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2016/1/22/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%AD%D8%B1%D8%B6-%D8%B6%D8%AF-%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-%D8%A8%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2016/1/22/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%AD%D8%B1%D8%B6-%D8%B6%D8%AF-%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-%D8%A8%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2016/1/22/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%AD%D8%B1%D8%B6-%D8%B6%D8%AF-%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-%D8%A8%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2016/1/22/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%AD%D8%B1%D8%B6-%D8%B6%D8%AF-%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-%D8%A8%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2016/1/22/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%AD%D8%B1%D8%B6-%D8%B6%D8%AF-%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-%D8%A8%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2016/1/22/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%AD%D8%B1%D8%B6-%D8%B6%D8%AF-%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-%D8%A8%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
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تبػػػدك جػػػذكر التحػػػٌديات الػػػيت تواجػػو ا١تملكػػػة أعمػػػق مػػػن أزمػػػة  اإلنسػػػانية. كمػػػع ذلػػكاألردف إٔب اٟتػػٌد مػػػن اسػػػتجابتو 
لػػػػذلك حاكلػػػػت األردف مػػػػن خػػػػبلؿ كسػػػػائل االعػػػػبلـ االشػػػػارة أب االكضػػػػاع الػػػػيت يعػػػػيش فيهػػػػا البلجئػػػػوف  البلجئػػػػُت،

 السوريوف كسوؼ يظهر ذلك من خبلؿ االجابة على بعض االسئلة كذلك كالتإب:
 1مئوية ألبرز قضايا البلجئين التي عرض  في التلفزيون الرسمي االردنيّ :النسب ال01الجدول رقم 

رد٘ب
 األ

يوف
لفز

الت
  

 

 الفقرة

 االجابة

 اكافق اكافق ٤تايد ال اكافق ال اكافق بشدة

 نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار

القضايا 
 السياسية

01 

 

1.3% 

 

9 

 

11.4% 

 

6 

 

7.6% 

 

29 

 

36%. 34 

 

43.0% 

 

القضايا 
 االجتماعية

1 1.3% 4 5.0% 12 15.0% 44 55.0% 19 23.8% 

القضايا 
 االقتصادية

1 13.1
% 

15 18.8% 9 11.3% 40 50.0% 15 18.8% 

 

جػػػاءت ُب الرتبػػػة األكٔب مػػػن حيػػػث التكػػػرارات ُب  القضلللايا السياسللليةيبلحػػػظ مػػػن اٞتػػػدكؿ السػػػابق أف              
قضلايا يليها %79.70كبنسبة مئوية تساكم  63التلفزيوف االرد٘ب، إذ بلغ تكرار الذين أجابوا أكافق كأكافق بشدة 

،ك أخػػَتا جػػاءت %78.80كبنسػبة مئويػػة  63، إذ بلػػغ تكػػرار الػػذين أجػابوا "أكافػػق" ك "أكافػػق بشػػدة" االجتماعيلة
 .%68.80كبنسبة مئوية تساكم  55إذ بلغ تكرار الذم أجابوا أكافق ك اكافق بشدة  صاديةالقضايا االقت

 
 
 

                                                           
علي ٤تمد مهَتات، اطركحة مقدمة لنيل شهادة  ،طية االخبارية التلفزيونية لقضايا البلجئين السوريين في االردن من وجهة نظر القائمين على االخبارالتغ  - 1

 .46ص2014ا١تاجستَت ُب االعبلـ، جامعة الشرؽ االكسط،



 تركيب-م، جبهعة أديبهبى14/5/2016-13 األحببث العلوية احملكوة املشبركة يف املؤمتر العلوي الدويل األول: الالجئوى السوريوى بني الواقع واملأهول

1123 

:النسب المئوية للموقف االعبلمي للمؤسسة االعبلمية من قضايا البلجئين السوريين في 02الجدول 
 1التلفزة األردنية

 اكافق بشدة اكافق احايد ال اكافق ال اكافق بشدة الفقرة ا١تؤسسة

 تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة

رد٘ب
 األ

يوف
لفز

الت
 

تتجنب االدارة 
التطرؽ لقضايا 
تتعلق بالبلجئُت 

 السوريُت
 

 
10 

 
12.5% 

 
46 

 
57.5% 

 
7 

 
8.8% 

 
12 

 
15.0% 

 
5 

 
6.3% 

يركز على الظركؼ 
الصعبة اليت 

يعيشها البلجئوف 
السوريوف داخل 

 ٥تيم زعًت

1 1.3% 
 
 
 

11 13.8% 15 18.8% 37 46.3% 16 20.0% 

يعرض ا١تعونات 
كا٢تبات ا١تقدمة 

لبلجئُت السوريُت 
من األردف كالدكؿ 

 االخرل

 
1 

 
1.3 

 
4 

 
5.0 

 
2 

 
2.5 

 
38 

 
47.5 

 
35 

 
43.8 

 
يوضػػح أثػػار كجػػود  

البلجئُت السوريُت 
علػػػى ارتفػػػاع نسػػػبة 
اٞتػػػػػػػػرائم ُب االردف 
كا٩تفػػػاض مسػػػتول 

 االمن كاالماف

 
 
3 

 
 

3.8% 

 
 

17 

 
 

21.3% 

 
 

21 

 
 

26.3% 

 
 

28 

 
 

35.0% 

 
 

11 

 
 

13.8% 

                                                           

 مرجع سبق ذكره. - 1
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يوضػػح أثػػار كجػػود 
البلجئُت السوريُت 
على ارتفاع اسػعار 
العقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارات 

 كاال٬تارات 

 
 
4 

 
 

5.0% 

 
 
8 

 
 

10.0% 

 
 

12 
 

 
 

15.0% 
 

 
 

34 

 
 

42.5% 

 
 

22 

 
 

27.5% 

يطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرح آخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر 
التطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػورات 
كا١تسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتجدات 
حػػػػػػػػػػػػػػػػػوؿ قضػػػػػػػػػػػػػػػػػايا 
 البلجئُت السوريُت

 
 
2 

 
 

2.5% 

 
 
5 

 
 

6.3% 

 
 

12 

 
 

15.0% 

 
 

45 

 
 

56.3% 

 
 

16 

 
 

20.0% 

 
يبلحػػػظ مػػػن اٞتػػػدكؿ السػػػابق اف فقػػػرة "يشػػػَت إٔب أثػػػار كجػػػود البلجئػػػُت علػػػى االكضػػػاع االقتصػػػادية كاالجتماعيػػػة ُب 

مئويػػػة كبنسػػػبة  39االردف" جػػػاء ُب الرتبػػػة االكٔب مػػػن حيػػػث التكػػػرارات إذ بلػػػغ تكػػػرار الػػػذم اجػػػابوا "اكافػػػق بشػػػدة" 
ُب التلفزيػػػػػوف األرد٘ب، ُب حػػػػػػُت جػػػػػػاءت ُب الرتبػػػػػػة االكٔب ُب عػػػػػػدـ ا١توافػػػػػػق ُب التلفزيػػػػػػوف االرد٘ب كالفقػػػػػػرة  48.8%

ُب التلفزيػػوف % 12.5كبنسػػبة مئويػػة تسػػاكم  10"تتجنػػب االدارة التطػػرؽ تتعلػػق بػػالبلجئُت السػػوريُت، بتكػػرار بلػػغ 
 األرد٘ب.

 1اإلخبارية لقضايا البلجئين السوريين في التلفزيون األردني الرسميالجدول الثالث: النسب لطبيعة التغطية 
 اكافق بشدة اكافق ٤تايد ال اكافق الكافق بشدة الفقرة ا١تؤسسة

 تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة
دنية

الر
رية ا

خبا
 اال

ات
حملط

ا
 

تتمتع القناة با١تهنية ُب 
طرح القضايا البلجئُت 

 السوريُت ُب االردف.

 
3 

 

 
3.8% 

 
27 

 
33.8% 

 
8 

 
10.0% 

 
25 

 
31.3% 

 
17 

 
21.3% 

تعتمد القناة على 
ا١تراسلُت أكثر من 
ككاالت االنباء ُب 

 اٟتصوؿ على ا١تعلومة.

 
3 

 
3.8% 

 
27 

 
33.8% 

 
8 

 
10.0% 

 
25 

 
31.3% 

 
17 

 
21.3% 
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تعترب ا١تعلومات ا١تتعلقة 
بالبلجئُت السوريُت 

مصدرىا كجهاء اليت 
٥تيمات البلجئُت 
كالبلجئُت أنفسهم 
 معلومات موثوقة

 
3 

 
3.8% 

 
20 

 
25.0% 

 
29 

 
36.3% 

 
21 

 
26.3% 

 
7 

 
8.8% 

يسعى التلفزيوف إٔب 
تعريف البلجئُت 
 السوريُت ْتقوقهم.

 

 
4 

 
5.0% 

 
13 

 
16.3% 

 
29 

 
36.3% 

 
24 

 
30.0% 

 
10 

 
12.5% 

يعاِب التلفزيوف موضوع 
االشاعات الرد على 

ا١تتعلقة بالبلجئُت 
 السوريُت
 

 
3 

 
3.8% 

 
8 

 
10.0% 

 
18 

 
25.5% 

 
33 

 
41.3% 

 
18 

 
22.5% 

 
يبلحػػػظ مػػػن اٞتػػػدكؿ السػػػابق أف الفقػػػرة الػػػيت يعػػػاِب ّٔػػػا التلفزيػػػوف موضػػػوع الػػػرد علػػػى االشػػػاعات ا١تتعلقػػػة بػػػالبلجئُت 

 %41.3كبنسػبة تسػاكم  33الذين أجابوا أكافػق السوريُت جاء ُب الرتبة األكٔب من حيث التكرارات إذ بلغ تكرار 
ُب التلفزيػػػػوف االرد٘ب، كمػػػػا كجػػػػاءت ُب الرتبػػػػة االكٔب ُب عػػػػدـ ا١توافقػػػػة ُب التلفزيػػػػوف االرد٘ب الفقػػػػرة "يعػػػػاِب التلفزيػػػػوف 

 .%3.8بنسبة مئوية  3االرد٘ب الرد على االشاعات ا١تتعلقة بالبلجئُت السوريُت بتكرار بلغ 
ارات والنسب المئوية التجاىات القائمين على األخبار من قضايا البلجئين السوريين في الجدول الرابع: التكر 

 1التلفزيون الرسمي
 اكافق بشدة اكافق ٤تايد ال اكافق ال اكافق بشدة الفقرة ا١تؤسسة 

 نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار  نسبة تكرار نسبة تكرار

رد٘ب
 اال

يوف
لفز

الت
 

االكلويػػة اؤيػػد اعطػػاء 
للقضػػػػػػػػػػػػايا ا٠تاصػػػػػػػػػػػػة 
بالشػػػػأف السػػػػورم ُب 

 النشرات االخبارية

 
0 

 
0% 

 
29 

 
36.3% 

 
11 

 
13,8% 

 
28 

 
35.0% 

 
12 

 
15.0% 
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ىنػػػػػػػػػػػػػػاؾ تشػػػػػػػػػػػػػػابو ُب  
كيفيػػػػػػػػػػػػػػػػة التغطيػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
االخباريػػػػػػػػػػػة للشػػػػػػػػػػػأف 

 السورم

 
4 

 
5.0% 

 
14 

 
17.5% 

 
9 

 
11.3%  

 
43 

 
53.8% 

 
10 

 
12.5% 

يبلحػػػظ مػػػن اٞتػػػدكؿ اف ىنػػػاؾ تشػػػابو ُب كيفيػػػة التغطيػػػة االخباريػػػة للشػػػأف السػػػورم جػػػاء ُب الرتبػػػة االكٔب مػػػن حيػػػث 
ُب التلفزيػػوف الرٝتػػي، ُب حػػُت جػػاءت ُب  53.8%بسػػبة مئويػػة  43التكػػرارات إذ بلػػغ تكػػرار الػػذين اجػػابوا اكافػػق 

يػػد اعطػػاء االكلويػػة للقضػػايا ا٠تاصػػة بالشػػأف السػػورم ُب الرتبػػة االكٔب ُب عػػدـ ا١توافقػػة ُب التلفزيػػوف االرد٘ب الفقػػرة اؤ 
 . %0كبنسبة مئوية  0النشرات اإلخبارية بتكرار بلغ 

 :خاتمة 
ككإجابة عن اإلشكالية السابقة اليت ًب طرحها ُب بداية الدراسة ٯتكن القوؿ بأننا استخلصنا ٣تموعة مػن التوصػيات 

 أ٫تها:
تنػػػاكؿ ا١توضػػػوعات االقتصػػػادية كاالجتماعيػػػة ا١تتعلقػػػة بػػػالبلجئُت إعطػػػاء مزيػػػد مػػػن االىتمػػػاـ كالًتكيػػػز علػػػى  )1

 السوريُت ُب التلفزيوف األرد٘ب.
 إعطاء مزيد من األكلوية للقضايا ا٠تاصة بالشأف السورم ُب النشرات اإلخبارية ُب التلفزيوف األرد٘ب. )2
تلفزيػػػػوف األرد٘ب كعػػػػدـ ضػػػػركرة التنويػػػػع ُب أشػػػػكاؿ تنػػػػاكؿ ا١توضػػػػوعات ا١تتعلقػػػػة بػػػػالبلجئُت السػػػػوريُت ُب ال )3

 االقتصار على نوع أك نوعُت من ىذه األشكاؿ.
 ضركرة ٘تتع التغطية التلفزيونية األردنية باٟتيادية التامة ُب ٚتيع ا١تواضيع ا١تعركضة ُب التلفزيوف. )4
 :قائمة المراجع 

 من الكتب: -
  2012ا١تشَتة للنشر كالتوزيع كالطباعة عماف :األردف دار ، ، عبد الرزاؽ ٤تمد الدليميالخبر في وسائل االعبلم -1
 .1900مصر،منشاة ا١تعارؼ، ، علي صادؽ أبو ىيف، القانون الدولي العام -2
الطبعػػػة الثالثػػػة، دار كمكتبػػػة الطباعػػػة كالنشػػػر، عمػاف،  يصػػػل شػػػطناكم،،حقللوق االنسللان والقللانون الللدولي اإلنسلللاني -3

 .2001األردف،
 .عماف دار ا١تسَتة للنشر كالتوزيع، ، ٤تمد سلماف اٟتتوار االعبلمية وتحريرىامناىج كتابة األخب -4
 .1998،أبو زيد فاركؽ ،القاىرة، علم ا١تكتبات، فن الخبر الصحفي -5
، مطبعة :بَتكت السابع، اٞتزء كآخركف؛، الكيإب الوىاب عبد، السياسة موسوعة -6  . 1994 العلـو
 . 2008 كالتوزيع، للنشر الفجر دار :القاىرة حجاب، منَت ٤تمد، االتصال وسائل -7
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 .2012 ا١تسَتة، دار عماف، الدليمي، الرزاؽ ٤تمد عبد واالتصال، اإلعبلم وسائل -8
 من المذكرات:  

علػي ٤تمػػد  ،التغطيلة االخباريلة التلفزيونيلة لقضلايا البلجئلين السلوريين فلي االردن ملن وجهلة نظلر القلائمين عللى االخبلار -1
 .2014مقدمة لنيل شهادة ا١تاجستَت ُب االعبلـ، جامعة الشرؽ االكسط،مهَتات، اطركحة 
 من المواقع االلكتورنية: -

 pal-http://www.safsaf.org/10/2009-،نقػػػػبل عػػػػن موقػػػػع:البلجللللئ البلجئللللون فللللي االتفاقللللات الدوليللللة -1
camps/info/allajeoon.htm  20:02على الساعة   2016-04-13(يـو.( 

 نقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبل عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن موقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع: غػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادة حبليقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة،، ملللللللللللللللللللا ىلللللللللللللللللللو حلللللللللللللللللللق اللجلللللللللللللللللللوء السياسلللللللللللللللللللي -2
http://mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7_%D9%87%D9%88_%D8%AD%D9%82
_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%A1_%D8%A7%D9%84%

D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A  19:30على الساعة  2016-04-11(يـو.( 
 عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن موقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع: ،نقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلالجئللللللللللللللللللللللللللللو الحللللللللللللللللللللللللللللرب األىليللللللللللللللللللللللللللللة السللللللللللللللللللللللللللللورية -3

A6%D9%88_%https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%
D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D

9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B
1%D9%8A%D8%A9  12:20عل الساعة  2016-04-08(يـو.( 

 .2013اللجنة الدكلية للصليب األٛتر  -4
 موقػػػػػػػػػػػػػػػػع:، حسػػػػػػػػػػػػػػػػناء حسػػػػػػػػػػػػػػػػُت، نقػػػػػػػػػػػػػػػػبل عػػػػػػػػػػػػػػػػن قضللللللللللللللللية البلجئللللللللللللللللين فللللللللللللللللي االعللللللللللللللللبلم االوروبللللللللللللللللي -5

http://studies.aljazeera.net/ar/mediastudies/2015/12/201512239408698397.html 
  ) 11:31على الساعة  2016-04-10(يـو 
،افتكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػانع،نقبل عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن موقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع: االعلللللللللللللللللللبلم الروسلللللللللللللللللللي يحلللللللللللللللللللرض ضلللللللللللللللللللد البلجئلللللللللللللللللللين السلللللللللللللللللللوريين -6

http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/  علػػػػػػػػػػػػػى السػػػػػػػػػػػػػاعة   2016-04-13(يػػػػػػػػػػػػػـو
15:05.( 

 
 

http://www.safsaf.org/10-2009/pal-camps/info/allajeoon.htm
http://www.safsaf.org/10-2009/pal-camps/info/allajeoon.htm
http://mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7_%D9%87%D9%88_%D8%AD%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A
http://mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7_%D9%87%D9%88_%D8%AD%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A
http://mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7_%D9%87%D9%88_%D8%AD%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://studies.aljazeera.net/ar/mediastudies/2015/12/201512239408698397.html
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2016/1/22/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%AD%D8%B1%D8%B6-%D8%B6%D8%AF-%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-%D8%A8%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2016/1/22/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%AD%D8%B1%D8%B6-%D8%B6%D8%AF-%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-%D8%A8%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
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 ؿشبكات التواصالطرح اإلعبلمي لمعاناة البلجئييف السورييف إلى أوروبا عبر 

 دراسة تحميمية في الفايسبوؾ -جتماعياال
 

 الجزائر -البواقي أـ -مييدي بف العربي جامعة -نفيسة نايمي د.
 تمييد:

أثارت قضية النازحيف السكرييف منذ بداية طرحيا في كسائؿ اإلعبلـ جدال كبيرا عمى 
الساحة العربية كالدكلية نظرا لما صكرتو ىذه القضية لمكضع االنساني الكارثي الذم آلت 
إليو الظركؼ المعيشية في سكريا حيث اضطر اآلالؼ مف السكاف إلى اليجرة الشرعية 

أنحاء العالـ. كبعد تأـز الكضع أكثر في سكريا زادت نسبة ىؤالء  كغير الشرعية إلى مختمؼ
المياجريف الذيف اختاركا أكركبا ككجية أساسية ليـ سيما بعد أف قررت العديد مف الدكؿ 
العربية غمؽ حدكدىا في كجكىيـ، كمنو تجندت كؿ الكسائؿ اإلعبلمية عمى اختبلؼ 

السكرييف عبر البحر سكاء مف خبلؿ  أنكاعيا لتغطية ىذا الكضع الكارثي لبلجئييف
الصحؼ أكالقنكات التمفزيكنية الفضائية أك اإلذاعات، كبما أف األنترنيت أصبحت الكسيمة 
اإلعبلمية ذات الكسائط المتعددة فإف األفراد يحبذكف اإلقباؿ عمييا لمتابعة مثؿ ىذه 

عتبر مف أكثر القضايا خاصة عبر شبكات التكاصؿ اإلجتماعي مثؿ الفايسبكؾ الذم ي
شبكات التكاصؿ إقباال مف طرؼ الجماىير نظرا لسيكلة الكلكج إلى معمكماتو كتبادؿ 

 األفكار كالتعبير عف كجيات النظر حكؿ مختمؼ القضايا. 
كبما أف قضية البلجئييف السكرييف تعد مف أىـ القضايا الراىنة في العالـ فإننا اخترنا ىذه 

 الفايسبكؾ التي اىتمت بيذا المكضكع. الدراسة لمبحث في مضاميف صفحات
 كمف كؿ ما تقدـ نطرح التساؤؿ العاـ التالي:

 كيؼ قامت صفحات الفايسبوؾ بطرح قضية معانات بالبلجئييف السورييف إلى أوروبا ؟
 كلبلجابة عمى ىذا التساؤؿ ارتأينا تفكيكو إلى أسئمة فرعية تمثمت فيمايمي:

خبلؿ المشاركات المنشورة عمى صفحة كيؼ ظير البلجئيف السورييف مف  -1
 الفايسبوؾ؟
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ما ىي الصور واألشكاؿ و العبارات المعبر بيا عف معاناة البلجئييف السورييف عمى  -2
 موقع الفايسبوؾ ؟

ما ىي االتجاىات التي حممتيا المنشورات الخاصة بوضع البلجئئيف السورييف عمى -3
 الفايسبوؾ؟

ة تحميؿ المضمكف الذم يتيح لنا امكانية تفكيؾ المكضكع كسيتـ ذلؾ مف خبلؿ استخداـ تقني
إلى كحدات دنيا كتفريغيا في جداكؿ كمية ثـ قراءتيا كيفيا كىذا ما سيكصمنا في األخير 
إلى نتائج دقيقة تمكننا مف اإلجابة عمى التساؤالت الفرعية كمف ثـ االجابة عمى التساؤؿ 

 الرئيسي.
فإنيا ستتـ بطريقة قصدية كذلؾ بتحميؿ أربع صفحات في كفيما يخص طريقة اختيار العينة 

 الفايسبكؾ خاصة بالبلجئييف السكرييف، حتى نتمكف مف تحقيؽ األىداؼ المياشرة لمدراسة.
 أىداؼ البحث: -2

الكشؼ عف الصكرة التي ظير بيا البلجئييف السكرييف مف خبلؿ المشاركات المنشكرة عمى  -
 صفحة الفايسبكؾ.

ألشكاؿ كالعبارات التي مف خبلليا تـ طرح قضية معاناة البلجئييف السكرييف إبراز الصكر كا -
 عمى مكقع الفايسبكؾ .

معرفة  االتجاىات التي حممتيا المشاركات المنشكرة الخاصة بكضعية البلجئئيف السكرييف  -
 عمى الفايسبكؾ.

 أىمية البحػث:-3
اىنة كالمشاكؿ المستعصية التي تكتسي دراستنا أىمية بالغة ككنيا تعالج أحد القضايا الر 

ألمت بعالمنا العربي، كمنو سنعمؿ مف خبلليا عمى التعريؼ بالقضية كشرح أبعادىا 
كمتغيراتيا سيما كأف معاناة البلجئييف السكرييف باتت مكضكع يشغؿ باؿ الرأم العاـ 
ة العالمي كالعربي، لذلؾ ركزت كسائؿ اإلعبلـ بمختمؼ أنكاعيا كتكجياتيا عمى تغطي

حيثيات ىذه الكارثة االنسانية التي راح ضحيتيا العديد مف العائبلت كاألطفاؿ كالنساء 
كحتى الشباب كىـ يخاطركف بأركاحيـ فاريف مف شبح الحرب كالدمار الذم ألـ ببمدىـ 
سكريا فاختاركا عمى ذلؾ عبكر البحر غير آبييف بما ينتظرىـ مف أخطار، كقد أثارت 

ي عانى منيا ىؤالء المياجريف كالبلجئيف استياء الرأم العاـ العالمي العديد مف األحداث الت
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كدعت العديد مف األطراؼ الدكلية كالعربية إلى ضركرة ايجاد حؿ سريع لمحد مف الكارثة 
 االنسانية البشعة التي ألمت بيؤالء المكاطنيف األبرياء.

كمف تمؾ األحداث غرؽ الطفؿ ذك ثبلثة سنكات، كفاة الطفمة ذات األربع سنكات كالتي  
كانت مصابة بداء السكرم فأجبر كالدىا عمى رمييا في عرض البحر، الرجؿ الذم عرقمتو 
الصحفية اليكنانية حتى تتمكف الشرطة مف إالقاء القبض عميو...إلى غير ذلؾ مف األحداث 

يكضحو ىذا البحث الذم سيدرس الصكرة كالكممة كالفيديك ككؿ المأساكية، كىك ما س
العناصر التي عبرت عف ىذه القضية عبر صفحات الفايسبكؾ كي بغية التكصؿ إلى 
الطريقة التي تعاممت بيا مختمؼ الجيات سكاء كانت رسمية كالمؤسسات االعبلمية 

 لمجتمع المدني بشكؿ عاـ. كالحككمات أك كانت جيات مدنية كاألفراد كالمكاطنيف كنشطاء ا
 نوع الدراسة و منيجيا:
بأنيا تتضمف دراسة  ىويتني، التي يعرفيا البحوث الوصفية التحميميةتندرج دراستنا ضمف 

الحقائؽ الراىنة المتعمقة بطبيعة ظاىرة أك مكقؼ أك مجمكعة مف الناس أك مجمكعة مف 
 .1األحداث أك مجمكعة مف األكضاع

إلى المعرفة الدقيقة كالتفصيمية لعناصر مشكمة أك ظاىرة قائمة، كىي محاكلة الكصكؿ 
 لمكصكؿ إلى فيـ أفضؿ ك أدؽ أك كضع السياسات ك اإلجراءات المستقبمية الخاصة بيا.

ك ذلؾ حسب طبيعة الدراسة  المنيج المسحيمف ىنا كجب عمينا تكظيؼ  كانطبلقان 
كمتطمباتيا كيعتبر منيج المسح كاحدا مف المناىج األساسية في البحكث الكصفية حيث 
ييتـ بدراسة الظركؼ االجتماعية كالسياسية كاالقتصادية كغيرىا مف مجتمع معيف بقصد 

 .2جمع الحقائؽ كاستخبلص النتائج البلزمة لحؿ مشاكؿ ىذا المجتمع
 أدوات البحث: -5

إف األداة المناسبة لدراستنا ىذه ىي أداة تحميؿ المضمكف إذ ييدؼ ىذا األسمكب إلى 
محمد عبد كصؼ المضمكف الظاىر لمرسالة كصفا مكضكعيا ك منتظما ك كميا كيعرفو 

بأنو مجمكعة الخطكات المنيجية التي تسعى إلى اكتشاؼ المعاني الكامنة في الحميد 

                                                           
1
 .86ص 2002، دتر تلفجر، 3ط، ، محمد منٌر حجثجأساسٌات البحوث اإلعالمٌة و االجتماعٌة - 

2
 .123ص  1998، دتر وتبل للنشر، عمثن 1، ط أحمد بدر ،أصول البحث العلمً تطبٌقات إدارٌة واقتصادٌة - 
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بيذه المعاني مف خبلؿ البحث الكمي المكضكعي ك  المحتكل ك العبلقات االرتباطية
 .1المنظـ لمسمات الظاىرة في ىذا المحتكل

أما استخدامنا ليذه األداة في بحثنا فنيدؼ مف خبللو إلى عزؿ الخصائص المتعمقة 
مف خبلؿ -بالصكرة المطركحة عف ظاىرة معاناة المياجريف السكرييف عمى الفايسبكؾ 

عف بعضيا ليمكف كصفيا بكضكح ك  -يقات المطركحة حكليامختمؼ المكاضيع ك التعم
اكتشاؼ العبلقة بينيا كبيف بعضيا البعض أك بينيا كبيف عناصر أخرل مثؿ أسباب 
كأىداؼ التطرؽ ليذه المكاضيع دكف غيرىا باإلضافة إلى معرفة مدل اىتماـ المشتركيف 

)الجنس(، كبما أف  عمى الفايسبكؾ بقضية البلجئييف السكرييف عمى اختبلؼ نكعيـ
المكاضيع المطركحة مف خبلؿ الركابط كالتعميقات تعد رسالة فإننا سكؼ نعتمد عمى 

كلذلؾ  وىما )فئات التحميؿ( و)أسموب القياس ووحدات التحميؿ(عنصريف ميميف لمتحميؿ 
 قمنا بتصميـ استمارة لتحميؿ المحتكل تتككف مف العناصر التالية:

التقسيمات ك التكزيعات كاألركاف التي يعتمدىا الباحث في كىي فئات التحميؿ: -1-1
تكزيع كحدات التحميؿ المتكصؿ إلييا في المادة المدركسة كذلؾ بناء عمى ما تتحدد فيو مف 

 21صفات أك تختمؼ فيو مف خصائص
 كفيما يخص الفئات التي اعتمدناىا في دراستنا فيي كاآلتي:

 يمي: كيتمثؿ في ما: -كيؼ قيؿ؟-*فئات الشكؿ
كقد  المصادر التي اىتمت  قضية معاناة المياجريف السورييف عمى الفايسبوؾ. -1

قسمناىا إلى حككمات غربية، حككمات عربية ، الحككمة التركية، منظمات عربية كسكرية 
غير حككمية، نشطاء سكريكف عمى الفايسبكؾ، منظمات حقكؽ االنساف، قناة تمفزيكنية، 

 آسيكية. حككمات لفريقية، حككمات
نشرة أخبار، نوع الصورة المعبر بيا عف معاناة البلجئييف السورييف وتمثمت في:  -2

 كثيقة، صكرة، فيدية، نص، صكرة +نص، فيديك+ تعميؽ.

                                                           
1
 .237، ص1983للنشر وتلتوزٌع بٌروت، ، تلعربً عوتطؾ عبد تلرحمثن و آخرون  ،تحلٌل المضمون فً الدراسات اإلعالمٌة - 
1

 .194ص  2006، جثمعة عمثن تلعربٌة للدرتسثت تلعلٌث، عمثن،  تلحمدتنً و آخرون ،مناهج البحث العلمً -
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المغة العربية الفصحى، الميجة العامية فئة المغة المستخدمة: تمثمت فيمايمي:  -3
انجميزية، لغة تركية، مكسيقى كمؤثرات السكرية، لغة أجنبية ،لغة انجميزية، لغة عربية+ 

 صكتية، ضجيج، صمت.
كنقصد بيا تكجيات المشاركات المنشكرة ك كذلؾ التعميقات حكؿ مكاضيع *فئة االتجاه:   

تمؾ المشاركات الخاصة بمعاناة المياجريف السكرييف عمى صفحة الفايسبكؾ، كقد اعتمدنا 
 اإليجابي.في ذلؾ عمى اتجاىيف ك ىما االتجاه السمبي ك 

لقد اعتمدنا عمى تكرار المكضكع ككحدة لمقياس أسموب القياس ووحدات التحميؿ:-2-1
كالفكرة داخؿ كؿ مكضكع ككحدة لمتحميؿ، كذلؾ مف خبلؿ مختمؼ العبارات كالمصطمحات 
المكظفة في المشاركات كالتعميقات مف خبلؿ مختمؼ الركابط التي اعتمدنا عمييا في عينة 

 دراستنا.
أم حكؿ ماذا تدكر مادة االتصاؿ؟ كما ىي الركابط المكجكدة  -ماذا قيؿ؟-المحتوى:*فئة 

عمى صفحة الفايسبكؾ التي اخترناىا لمتحميؿ. ك تعرؼ ىذه الفئة بفئات المكضكع، كقد 
 قسمناىا مف خبلؿ ىذه الدراسة إلى ثبلثة فئات ىي:
ر التالية، )معاناة نفسية، يضـ العناص الموضوع األوؿ:أشكاؿ معاناة المياجريف السورييف

 معاناة جسدية،معاناة صحية، معاناة مادية، معاناة متنكعة(. 
كتفرعت عنو العناصر الموضوع الثاني: الفئات العمرية األكثر معالجة مف جانب المعاناة 

 )فئة األطفاؿ، فئة الشباب، فئة النساء، فئات متنكعة(.، التالية
كضـ ىذا  دىا المياجريف السورييف لمغادرة ببلدىـالموضوع الثالث: الطرؽ التي اعتم

المكضكع العناصر التالية،)البقاء داخؿ سكريا، اليجرة عبر البحر، اليجرة عبر البر، 
 .اليجرة عبر الجك، ىجرة غير كاضحة (

)مختمؼ أنحاء العالـ، البقاء داخؿ الموضوع الرابع: بمد المجوء وضـ العناصر التالية، 
 ، بمد أكركبي، تركيا، بمداف افريقية، بمداف آسيكية(.سكريا، بمد عربي
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تشير العينة إلى مجمكعة جزئية مميزة ك منتقاة مف مجتمع الدراسة فيي *عينة البحث: 
مميزة مف حيث أف ليا نفس خصائص المجتمع كمنتقاةمف حيث أنو يتـ انتقاؤىا مف مجتمع 

 .11الدراسة الذم ىك مكضع اىتماـ الباحث
عمى أنيا مجتمع الدراسة الذم تجمع منو البيانات الميدانية، ك تعتبر جزءا مف  كتعرفالعينة

الكؿ بمعنى أنو تؤخذ مجمكعة مف أفراد المجتمع عمى أف تككف ممثمة لممجتمع لتجرل 
 .221عمييا الدراسة فيي إذف جزء معيف أك نسبة معينة مف أفراد المجتمع األصمي

ينشر فييا حكؿ معاناة البلجئيف السكرييف كتمثمت ىذه ركابط كما  أربعة لقد قمنا باختيار
 الركابط فيمايمي:

 البحر عبرقصص كمعاناة السكرييف  -
 البلجئكف السكريكف  -
 معاناةاالجئئئيف السكرييف عبر العالـ -
 المياجريف السكرييف إلى أكركبا كىكلندا -

أفريؿ  09إلى  2016مارس  09كقد كاف ذلؾ مف خبلؿ متابعة الصفحات لمدة شير مف 
كاستخراج الفئات لحساب تكرارىا، ككذلؾ معرفة فئات الشكؿ التي استخدمت لطرح  2016

قضية البلجئييف السكرييف كقد تـ ذلؾ بطريقة قصدية حيث ركزنا عمى ركابط المشاركة 
التي تحمؿ خطابا معينا حكؿ ىذه القضية حتى نتمكف مف معرفة محتكل ىذه المشاركات 

المقدمة عف تمؾ المعاناة المأساكية التي اكتنفت رحبلت المياجريف سكاء كعبلقتيا بالصكرة 
أثناء عبكرىـ لمحدكد أك أثناء تكاجدىـ بأرض غير أرضيـ كسكاء كاف ذلؾ بطريقة مباشرة 
أك غير مباشرة، كما قمنا باختيار عينة دراستنا بيذا الشكؿ لسببيف مف جية دقة أسمكب 

اعي التكاصؿ الذم تيطمب الكثير مف الكقت في حاؿ تحميؿ المضمكف عمى شبكات الجتم
ما إذا قمنا بتحميؿ عدد أكبر مف المشاركات ا أكثر منو في الكسائؿ اإلعبلمية األخرل، 
كمف جية أخرل شساعة المكضكع كصعكبة استخراج فئات التحميؿ باعتبار الفايسبكؾ تقنية 

 اتصالية حديثة يتميز بالتنكع كالسرعة كالديناميكية.
 اإلجتماعي: شبكات التواصؿ

                                                           
1

، ص 2002، جثمعة تلمسٌلة، تلجزتبر، 2002، دتر هومة 1، ط رشٌد زروتتً ،تدرٌبات على منهجٌة البحث العلمً فً العلوم االجتماعٌة -

199. 
1

 .200ص  نفس المرجع، -



 تركيب-م، جبهعة أديبهبى14/5/2016-13 األحببث العلوية احملكوة املشبركة يف املؤمتر العلوي الدويل األول: الالجئوى السوريوى بني الواقع واملأهول

1134 

 (:Social Networkالشبكات االجتماعية )
كىي مكاقع تستخدـ لمتكاصؿ كالتشبيؾ  2007انتشرت الشبكات االجتماعية في نياية عاـ 

االجتماعي كىي مكاقع تتميز بسرعة نقؿ الخبر كتدعيمو بالصكرة الحية كالمعبرة كسرعة 
مباشرة مف مكاف حدكثيا ليستفيد منيا المتصفح  مكاكبة األحداث عمى مدار الساعة كنقميا

لمصفحات االخبارية. كما تمتاز بمنحيا حيز مف الحرية الكاسع لؤلفراد لمتعبير عف الكقائع 
دارة المضاميف اإلعبلمية كجعميـ أكثر  ك األحداث، كالمساىمة بشكؿ فعاؿ في صناعة كا 

 . 11تفاعبل كمشاركة في مختمؼ القضايا
 :(Face bookبوؾ )سالفي

لمعديد مف الناس لنقؿ أخبارىـ الشخصية كتشكيؿ  رئيسان  أصبح مكقع الفايسبكؾ مطمبان 
صداقات جديدة كمعرفة ما يدكر في العالـ مف خبلؿ صفحاتو المخصصة لنقؿ األحداث 
بالفيديك كالصكرة كبالتالي كاف الستخدامو العديد مف الفكائد كما كاف لو عدة سمبيات فعمى 

فة خباياه في كؿ المجبلت فيك الرغـ مف ككنو نافذة يطؿ بيا المستخدـ عمى العالـ لمعبل
 22كذلؾ مضيعة لمكقت إذا لـ يحسف استخدامو خاصة مف قبؿ األطفاؿ ك المراىقيف

كيمكننا القكؿ أف شبكة الفايسبكؾ كنظرا لسيكلة االستخداـ كمميزاتيا المختمفة كتطكر 
اما لذلؾ تطبيقاتيا باستمراركنظرا التساع حيز حرية التعبير كالرأم فيك يعد األكثر استخد

فيك يحكز عمى النسبة األعمى مف المستخدميف عبر العالـ مف خبلؿ ما أثبتتو العديد مف 
 البحكث كالدراسات التي تطرقت إلى شبكات التكاصؿ االجتماعي.

 : االستنتاجات -8
 البيانات الخاصة بالوثيقة محؿ الدراسة: -1

 : التعريؼ بالوثيقة محؿ الدراسة:1الجدوؿ رقـ 

                                                           
1

 .05نوؾ مبثرك عبد هللا ، مقثالت علمٌة مركز تلتمٌز ألم ن تلمعلومثت، ص ،الخصوصٌة فً الشبكات االجتماعٌة -

 14ن ص سعود صثلح : ، جثمعة تلملك عبد تلعزٌز، جدة، د.س ،اإلعالم الجدٌد وقضاٌا المجتمع التحدٌات و  2

 الصفحة
 
 التكرار

 

معاناة 
البلجئييف 
السورييف 
عبر 
 العالـ

المياجريف 
 السورييف

قصص 
ومعاناة 

البلجئييف 
السورييف 

عبر 
 البحر

المياجريف 
السورييف 
 إلى ىولندا
 وأوروبا 

 27030 8189 8394 12253 عدد المعجبيف 
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ىػي التػي  المياجريف السورييف إلػى ىولنػدا وأوروبػاصفحة مف خبلؿ الجدكؿ يتبيف لنػا أف 

صػػػػفحة معانػػػػاة معجػػػػب، تمييػػػػا  27030حػػػػازت عمػػػػى أكبػػػػر عػػػػدد مػػػػف المعجبػػػػيف كذلػػػػؾ بػػػػػ 
 صػػفحة الميػاجريف السػػورييف، ثػـ 12253بعػدد معجبػيف  البلجئػيف السػورييف عبػػر العػالـ

سػػوريف قصػػص ومعانػػاة البلجئػػيف ال، كأخيػػرا تػػأتي صػػفحة 8394التػػي بمػػغ عػػدد معجبييػػا 
 .2016أفريؿ  09معجب، كىذا إلى غاية يـك  8189بػ  عبر البحر

كممػا سػبؽ يمكننػا القػكؿ أف صػفحة الميػاجريف  إلػػى أكركبػا كىكلنػدا كمػف خػبلؿ متابعتنػا ليػػا 
لمػػػػػدة شػػػػػير الحظنػػػػػا أنيػػػػػا أكثػػػػػر الصػػػػػفحات اىتمامػػػػػا بجميػػػػػع قضػػػػػايا الميػػػػػاجريف السػػػػػكرييف 

نمػػػػا حتػػػػى بمعانػػػػاة السػػػػكرييف الػػػػذيف بقػػػػكا كمعانػػػػاتيـ لػػػػيس داخػػػػؿ الػػػػدكؿ األكركبيػػػػة فحسػػػػ ب كا 
كاىتمامػػاتيـ كمحاكلػػة تقػػديـ  البلجئػػيفمحاصػػريف داخػػؿ األراضػػي السػػكرية، ككػػذا انشػػغاالت 

معمكمػػػػات كمسػػػػاعدات متنكعػػػػة، أمػػػػا بػػػػاقي الصػػػػفحات فعمػػػػى الػػػػرغـ مػػػػف اىتماميػػػػا بمعانػػػػاة 
يع أخػػػػػػرل السػػػػػكرييف بصػػػػػػفة عامػػػػػة كمعانػػػػػػاتيـ، خاصػػػػػة الميػػػػػػاجريف إال أنيػػػػػا تيػػػػػػتـ بمكاضػػػػػ

 كالمياجريف في مختمؼ دكؿ العالـ.
 يمثؿ شكؿ المادة اإلعبلمية محؿ الدراسة :02الجدوؿ رقـ 

 
بلميػة المتجسػدة فػي نػص كصػكرة كانػت الغالبػة فػي عمف خبلؿ الجدكؿ نبلحظ أف المادة اإل

% بالمئػة 61.11 الصفحات الفايسبككية الخاصة بمعاناة البلجئييف السػكرييف، كذلػؾ بنسػبة 
مػرة،  تػأتي بعػد ذلػؾ فئتػا المػادة اإلعبلميػة عػف  44كىي أعمى نسبة عمى اإلطػبلؽ، بتكػرار 

 55 % 43 % 50 % 46 % عدد المضاميف

مقطع  نص صورة 
 فيديو

صورة 
 +نص

تعميؽ 
+مقطع 
 فيديو

نشرة  وثيقة
 أخبار

 المجموع 

 04 44 08 08 02 التكرار 
 

02 04 72 

النسبة 
 المئوية

% 
2.77 

% 
11.11 

% 
11.11 

% 
61.11 

% 
5.55 

% 
2.77 

% 
5.55 

% 
100 
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تكػػرارات، نجػػد  08لكػػؿ منيمػػا بػػػ  % 11.11طريػػؽ الػػنص كالفيػػديك بالتسػػاكم كذلػػؾ بنسػػبة 
كأربػػع  5.55كػػذلؾ كػػؿ مػػف تعميػػؽ+ مقطػػع فيػػديك لحاليػػا كنشػػرة األخبػػار بنسػػبتيف متسػػاكيتيف 

 بالمئة.  %2.77ت كأخيرا تأتي فئة الصكرة بتكراريف فقط كنسبة تكرارا
كمنػػػو يمكننػػػا القػػػكؿ أف األحػػػداث التػػػي عبػػػرت عػػػف معانػػػاة الميػػػاجريف مػػػف خػػػبلؿ الصػػػفحات 
المختػػارة جػػاءت أغمبيتيػػا السػػاحقة فػػي شػػكؿ صػػكرة مػػع نػػص ذلػػؾ ألف أغمػػب مػػا عػػرض مػػف 

أكضػػػػػاع البلجئيػػػػػيف خػػػػػبلؿ ىػػػػػذه الصػػػػػفحات كانػػػػػت عبػػػػػارة عػػػػػف مسػػػػػتجدات كأخبػػػػػار حػػػػػكؿ 
التعبيػر عػف حػاالت فػي كالمياجريف في شكؿ صكرة كالتعبير عنيا كقد تجسد ذلؾ خصكصا 

غػػرؽ اليػػاجريف كمعاناتػػة آخػػريف فػػي بػػبلد الميجػػر ككػػذا معانػػاة الػػبعض اآلخػػر فػػي المنػػاطؽ 
السػػػكرية المحاصػػػرة،  أمػػػا العناصػػػر األخػػػرل فكانػػػت متقاربػػػة مػػػف حيػػػث االسػػػتخداـ مػػػا عػػػدا 

ىا التي تكررت مرتيف كتمثمت في عػرض صػكرة لمطفػؿ الغريػؽ مػرة كمػرة صػكرة الصكرة كحد
 لسكريا قبؿ الحرب. 

 
 

 : فئة مصدر المضاميف الخاصة بمعاناة البلجئييف السورييف03الجدوؿ رقـ 

 
المنشكرة عمى فيما يتعمؽ بمصدر المادة اإلعبلمية التي اعتمدت عمييا المعمكمات 

الصفحات المختارة فإننا نجد أعمى نسبة في الجدكؿ عبر عنيا مصدر الحككمات األكركبية 
تكرار ثـ يأتي كؿ مف الحككمة التركية كالنشطاء السكرييف عمى  22% بػ  23.15 بنسبة

% مثميا 12.63مرة لكؿ مصدر، تمييا نسبة 19% لكؿ منيما بتكرار 20الفايسكؾ بنسبة 
تكرار.كتقاربت النسبتيف في كؿ مف الحككمة التركية  12طات التمفزيكنية بػ مصدر المح
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% 5.26% 7.36% ك 9.47كمنظمات عربية كسكرية ثـ منظمات حقكؽ االنساف بػنسبة 
عمى التكالي، لتأتي أضعؼ نسبة في الجدكؿ مثمتيا مصادر كؿ مف  05ك 07، 09كتكرار 

 % لكؿ منيما.01.05تكرار كاحد كنسبة حككمات افريقية ك حككمات آسيكية كذلؾ بػ 
كمف خبلؿ قراءتنا لمجدكؿ أعبله نستنتج أف مصدر الحككمات األكركبية احتؿ أعمى نسبة 
ذلؾ ألف غالبية األحداث كانت تجرم عمى األراضي األكركبية بحكـ ىجرة العديد مف 

منيـ إلى تركيا  باالضافة إلى محاكلة مف تبقكا منيـ في سكريا أك مف كصؿ إليياالسكرييف 
كيحاكؿ العبكر إلى أكركبا طمبا لمجكء أك االلتحاؽ بأحد األقارب ىناؾ، أما مصدر 

فاحتؿ المرتبة الثانية في الجدكؿ ذلؾ ألف الشباب السكرم كجد في  النشطاء السورييف
شبكات التكاصؿ االجتماعي متنفسا لمتعبير عف المأساة السكرية كمحاكلة التنسيؽ بيف 

مياجريف داخؿ كؿ دكلة لمساعدة مف ىـ بحاجة إلى ذلؾ ككذا محاكلة خمؽ مختمؼ ال
فضاء افتراضي خاص بالسكرييف عمى الفايسبكؾ كمتنفس لمتعريؼ بالقضية السكرية 

بأركاحيـ كعائبلتيـ في عرض  خاطركاالسكرييف الذيف البلجئيف كأبعادىا خاصة مأساة 
الجزيرة كالعربية  ةية فتمثمت في أخبار محطالبحر ىربا مف الحرب، أما المحطات التمفزيكن

ككذا محطة تمفزيكنية فمسطينية كبعض القنكات اإلخبارية التركية التي نشرت عمى 
الفايسبكؾ مقاطع منيا عبرت عمى معاناة المياجريف عمى اختبلفيا سكاء كاف ذلؾ في 

 رية.عرض البحر أكفي األراضي العربية ك األكركبية كحتى داخؿ األراضي السك 
 يمثؿ المغة المستخدمة لمتعبير عف معاناة البلجئييف السورييف: :  4جدوؿ رقـ 

 
 
 
 
 
 
 
 

كانت المغة الفصحى ىي األكثر استخداما عمى صفحات الفايسبكؾ المختارة لمتحميؿ ذلؾ 
خاصة األكركبية منيا كالتي كانت  ،أف معظـ مصادر األخبار كانت مف الحككمات

 الصفحة
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العامية 
 السورية

لغة 
 أجنبية

لغة 
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ضافة إلى أف الغالبية مف النشطاء السكرييف عمى باإل ،مترجمة طبعا لمغة العربية الفصحى
الفايسبكؾ يعدكف مف النخبة كالذيف يتمتعكف باالستقرار في البمداف التي كانكا ينشطكف مف 

 خبلليا، خاصة منيـ مف يقيـ ىناؾ قبؿ انطبلؽ الثكرة في سكرية. 
كؿ أعبله حيث مف ىذا التحميؿ فإننا نؤكد النسب المئكية التي جاءت في الجد كانطبلقان 

%، كسجؿ 81.96سجؿ مصدر المغة العربية الفصحى النسبة األعمى عمى االطبلؽ كىي 
% سبقتيا بدرجة كاحدة 3.27مصدر المغات األجنبية أصغر نسبة عمى االطبلؽ قدرت بػ 

لغة عربية+ لغة أجنبية كذلؾ في التعميقات التمفزيكنية أك في بعض االعبلنات الصادرة مف 
لى تمخيص محتكاىا بالمغة العربية الفصحى كبمغ إبية حيث يضطر ناشرىا حككمات أكرك 

%، 3.27%، أما أقؿ نسبة عمى االطبلؽ فعادت إلى المغة األجنبية بػ 4.91نسبة ذلؾ 
ذلؾ ألف المغات األجنبية األخرل لـ تستخدـ إال نادرا في صبر اآلراء مع المتطكعيف 

 %. 3.27ف ذلؾ بنسبةخاصة في ألمانيا كاليكناف كبمغاريا ككا
 أوال: فئات المحتوى ماذا قيؿ؟
 : يمثؿ عناصر موضوع أشكاؿ معاناة البلجئييف السوريف حوؿ العالـ:05الجدوؿ رقـ 

 
 
 

 
 
 
 

أشكاؿ معاناة البلجئييف السوريف مف خبلؿ القراءة الكمية لمجدكؿ الذم يمثؿ فئة مكضكع 
، نجدأف النسب الخاصة بمتغيرات المكضكع كانت متقاربة إلى حد ما حيث حوؿ العالـ

لكؿ منيما % 12.5تساكت النسبتيف الخاصتيف بػالمعاناة النفسية ك الجسدية إذ قدرت بػ 
 المعاناة الصحيةكىي أصغر نسبة عمى االطبلؽ، كما تقاربت النسبة فيما تعمؽ بالمتغيريف 

أما النسبة األعمى   ،عمى التكالي% 16.66كنسبة % 20.83بنسبة  المعاناة الماديةك 
 .%37.5عمى االطبلؽ في الجدكؿ عادت لمتغير المعاناة المتنكعة بنسبة 

 النسبة مئوية التكرار 

 12.5 03 معاناة نفسية
 12.5 03 معاناة جسدية
 20.83 05 معاناة صحية
 16.66 04 معاناة مادية
 37.5 09 معاناة متنوعة

 100 24 المجموع
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المعاناة المختمفة لممياجريف كالبلجئيف السكرييف ىي مف  كمما سبؽ فإف الحديث عف
اىتمت بيا صفحات الفايسبكؾ المختارة لمتحميؿ كيعكد ذلؾ لككف المياجريف السكرييف 
كأثناء مغدرتيـ لببلدىـ خسركا ما يممككنو مف ممتمكات ك الكثير منيـ فقد أىمو كبعض 

ية أخذت حصتيا في خضـ كؿ ىذه أقاربو كما أف المعاناة الفسية ك الصحية ك الجسد
المأساة خاصة ما تعمؽ بمعاناة الذيف ىمككا في عرض البحر، كالذيف يعانكف نفسيا جراء 
فقداف أبنائيـ أك أىالييـ باالضافة إلى المعامبلت السيئة التي يتمقكنيا في الدكؿ التي 

ابعادىـ عف  يمجأكف إلييا سكاء كانت عربية أك أكركبية، ك األكثر مف ذلؾ يكفي ألـ
مكطنيـ، أما المعاناة الصحية فتمثمت في في سكء التغذية خاصة لمذيف ظمكا محاصمريف 
داخؿ سكريا، باالضافة إلى األطفاؿ الذيف عانكا مشاكؿ صحية في مختمؼ األماكف 

 المتكاجديف بيا.
 : يمثؿ عناصر موضوع الفئات العمرية األكثر تعرضا لممعاناة:06الجدوؿ رقـ 

 
 

 
 
 

 
 
 

سجمت أعمى نسبة الفئات العمرية األكثر تعرضا  فئة األطفاؿمف خبلؿ الجدكؿ تبيف لنا أف 
ت المتنكعة سجمت النسبة ا، ىذا عمى الرغـ مف ككف معاناة الفئ22.17لممعاناة كذلؾ بػ 

% كىذا طبيعي ألف ىذه الفئة أردنا بيا التعبير عمى معاناة فئات 56األعمى كصمت إلى 
أخرل كاألفراد المتنكعيف ككذلؾ العائبلت فأحيانا تككف المنشكرات الخاصة بمعاناة 
 البلجئييف عمى الفايسبكؾ معبرة بشكؿ عاـ عمى مختمؼ الفئات العمرية لمسكرييف خاصة
العائبلت، كما نجد أف فئة الشباب ىي األخرل سجمت نسبة عالية مف حيث المعاناة بمغت 

%، ككف المنشكرات كانت تخاطب الشباب في الكثير مف المرات كمعاناتيـ حيث 13.33
نجد أف رحبلت المكت غير الشرعية عبر البحر كاف يقـك الشباب السكرم بقيادتيا. أما فئة 

 النسبة مئوية التكرار 

 22.66 17 فئة األطفاؿ
 08 06 فئة النساء
 13.33 10 فئة شباب

فئات 
متنوعة)أفراد 
 وعائبلت(

42 56 

 100 75 المجموع
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% ، كيمكننا تفسير ذلؾ بككف عرض معاناة 08اناة لدييف قدرت بػ النساء فإف نسبة المع
النساء تـ التعبير عنو في أغمب الحاالت في عنصر الفئات المتنكعة عمى الصفحات 

يجاد األدكية لؤلطفاؿ خاصة االمختارة لمتحميؿ، كتمثمت تمؾ المعاناة خاصة في صعكبة 
كأثناء اليجرة كما تعاني الفتيات مف فقداف األطفاؿ كالرضع جراءالحرب  ،عند األميات

 االستغبلؿ كاكراىيف عمى ممارسة الدعارة إلى غير ذلؾ مف المعاناة.
 : يمثؿ عناصر موضوع نوع اليجرة المتسببة في المعاناة:07الجدوؿ رقـ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

كمف خبللو نجػد أف اليجػرة  موضوع نوع اليجرة المتسببة في المعاناة يبيف الجدكؿ عناصر
% كىػي أعمػى نسػبة عمػى االطػبلؽ، 30.90عبرالبحر ىي التي سجمت أعمػى نسػبة كصػمت 

% خاصػػػػة اليجػػػػرة غيػػػػر الكاضػػػػحة، أمػػػػا بػػػػاقي العناصػػػػر فقػػػػد تسػػػػاكت 21.81تمييػػػػا نسػػػػبة 
% لكػؿ منيمػا، 16.36النسبتيف في كؿ مف المعاناة داخؿ سكريا كاليجرة المتنكعة، كذلؾ بػػ 

%  9.09النسػػػػبة الخاصػػػػة بكػػػػؿ مػػػػف اليجػػػػرة عبػػػػر البػػػػر كاليجػػػػرة عبػػػػر الجػػػػك بػػػػػ كتقاربػػػػت 
 % لكؿ منيما.5.45ك

كممػػا سػػبؽ نسػػتنتج أف الصػػفحات المختػػارة لمتحميػػؿ عبػػرت عػػف معانػػاة البلجئيػػيف السػػكرييف 
عبػػر البجػػر بنسػػبة عاليػػة جػػدا فاقػػت النسػػب األخػػرل كىػػذا طبيعػػي ألف كػػؿ الصػػفحات كفػػي 

اناة المياجريف عبر البحر كىػي المعانػاة التػي شػغمت بػاؿ الػرأم أغمب منشكراتيا عرضت مع
العػػاـ العػػالمي كشػػدت اىتمػػاـ الكسػػائؿ اإلعبلميػػة عبػػر العػػالـ بمختمػػؼ أنكاعيػػا، فمنػػذ بدايػػة 

بعػدما  ،األزمة السكرية زاد عدد الياربيف مػف جحػيـ الحػرب ككػاف البحػر السػبيؿ الكحيػد لػذلؾ

 النسبة مئوية التكرار 

المعاناة داخؿ 
 سوريا

09 16.36 

معاناة اليجرة عبر 
 البحر

17 30.90 

اليجرة عبر  معاناة
 البر

05 9.09 

 5.45 03 ىجرة عبر الجو
 ىجرة غيرواضحة

 
12 21.81 

 16.36 09 ىجرة متنوعة
 100 55 المجموع
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غيػػػر الكاضػػػحة فيػػػك  ةح السػػػكرييف إلييػػػا. أمػػػا اليجػػػر منعػػػت الكثيػػػر مػػػف الػػػدكؿ المجػػػاكرة نػػػزك 
الحديث عف استقباؿ مياجريف سكرييف في دكلة مػا أك الحػديث عػف كصػكليـ لكػف دكف ذكػر 
طريقة اليجرة، تبقى اليجرة عبر الجك التي سجمت أقؿ نسبة كذلػؾ فػي الحػديث عػف كصػكؿ 

 األكركبية.بعض الرحبلت الجكية لمبلجئيف سكرييف إلى ألمانيا ةبعض الدكؿ 
 

 يمثؿ عناصر فئة الموضوع بمد المجوء. :08الجدوؿ رقـ 
 
 
 
 
 
 
 
 

كعادت أعمى نسبة عمى االطبلؽ إلى  موضوع بمد المجوء يمثؿ الجدكؿ أعبله عناصر
% كىذا بعد االتفاقية التي عقدتيا مع تركيا حكؿ السماح  45.07البمداف األكركبية بنسبة 

لبلجئييف السكرييف بالعبكر إلى أكركبا عبر األراضي التركية، كما أف تركيا تعد أكؿ كأىـ 
مؿ مع المياجريف السكرييف بطريقة رسمية كانسانية إذ تجندت كؿ األطراؼ حككمة بمد تعا

كشعبا كمجتمع مدني الستقباؿ البلجئييف كتكفير الظركؼ المبلئمة لمبقاء عمى أرضيا، كما 
كالبلجئييف   كاف لتركيا الفضؿ في اقناع الدكؿ األكركبية بفتح حدكدىا في كجو المياجريف

% كتقاربت  21.12ف ذلؾ النسبة المكجكدة في الجدكؿ كالتي بمغت  السكرييف كقد عبر ع
الدكؿ األخرل مف حيث النسب في استقباليا لبلجئييف فنجد البمداف العربية في المركز 

%، ألف الدكؿ العربية كانت أكلى الدكؿ التي لجأ ليا السكريكف 14.06الثالث بنسبة 
في الدكؿ المجاكرة كاألردف، لبناف، كالدكؿ  مباشرة عند انطبلؽ األزمة تمثمت ىذه الدكؿ

العربية األخرل كالجزائر. أما الدكؿ االفريقية فقد دعت العديد منيا إلى منح تأشيرات 
لمسكرييف بالمجاف ككذلؾ منح المجكء السياسي لدييا كقد اكتشفنا ذلؾ مف خبلؿ كثيقة في 

سبكؾ، كما أعمنت الياباف شكؿ اعبلف تـ نشرىا في إحدل صفحات المياجريف عبر الفاي

 النسبة مئوية التكرار 

 9.85 07 مختمؼ أنحاء العالـ
 7.04 05 البقاء داخؿ سوريا

 14.08 10 بمد عربي
 45.07 32 بمد أوروبي

 21.12 15 تركيا
 1.40 01 بمداف افريقية
 1.40 01 بمداف آسيوية
 100 71 المجموع
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عمى استعدادىا الستقباؿ عدد ال بأس بو مف البلجئييف السكرييف عمى أراضييا ككاف ذلؾ 
عف طريؽ تصريح أحد المسؤكليف، نشر ىذا التصريح كذلؾ عمى إحدل الصفحات المعنية 

ؿ %لك1.40بالتحميؿ، لذلؾ كانت النسبة المعبرة عنيما ىي األضعؼ في الجدكؿ لـ تتعد  
 مف الفئتيف.

 يمثؿ اتجاه موضوع أشكاؿ معاناة البلجئييف السورييف وعناصرىا :09الجدوؿ رقـ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مف خبلؿ الجدكؿ أعبله ك الذم مثؿ االتجيات الخاصة بالمكضكع األكؿ يمكننا تفسير 
فإف االتجاه نتائجو عمى النحك التالي: إف القراءة العمكدية الخاصة بكؿ اتجاه عمى حدة 

%، كتعكد النسبة 54.16السمبي ىك الذم احتؿ النسبة األكبر عمى االطبلؽ كقد بمغت 
%، أما أقؿ نسبة فعادت لبلتجاه المحايد بنسبة 22.72الثانية إلى االتجاه االيجابي بػ 

%، كىذا ما فسرتو القراءة الجزئية لمجدكؿ حيث نجد أف العدد األكبر لمتكرارات عاد 18.8
مرات، في حيف تقاربت التكرارات السمبية بشكؿ كبير في  07المعاناة المتنكعة بػ  رلمتغي

عنصر المعاناة المتنكعة، كما تقاربت التكرارات بشكؿ كبير في العناصر األخرل ما دؿ أف 
الغمبة كانت لبلتجاه السمبي، باالضافة إلى تسجيمنا لمنسب المنعدمة بصكرة قميمة، كمنو 

معظـ المنشكرات التي تحدثت عف معاناة البلجئييف السكرييف استخدمت  يمكننا القكؿ أف
أسمكب االنتقاد لممعاممة السيئة التي يعنييا السكرييف البلجئيف في شتى البمداف التي لجأكا 
إلييا كذلؾ االستياء مف عدـ تقديـ يد العكف ليـ مف بعض الدكؿ باالضافة إلى امتناع 

المجموع الكمي لعناصر  محايد إيجابي سمبي 
 الفئة

  01 02 00 معاناة نفسية
 

 
24 
 
 
 

 01 00 02 معاناة جسدية
 00 03 02 معاناة صحية

 01 01 02 معاناة مادية(
 01 01 07 معاناة متنوعة

المجموع الكمي 
 لبلتجاىات

13 07 04 

النسبة المئوية 
الخاصة 

 باالتجاىات

54.16 22.72 18.8 %100 
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البلجئيف عمى ترابيا، ك األكثر مف ذلؾ أف الحككمات التي العديد مف البمداف استقباؿ 
سمحت لمسكرييف بارتياد أراضييا أجبرتيـ عمى البقاء في مكاف كاحد كاليحؽ ليـ التنقؿ إلى 

 أجؿ غير معركؼ.
 : يمثؿ اتجاه موضوع الفئات العمرية األكثر تعرضا لممعاناة وعناصرىا:10الجدوؿ رقـ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تبيف العمكدية لمجدكؿ أف االتجاه االيجابي حصؿ عمى النسبة األعمى عمى االطبلؽ 
% مثميا االتجاه السمبي ليأتي أخيرا االتجاه المحايد بنسبة 26.66% تمييا نسبة 65.33
% ، كمف خبلؿ ىذه النتائج كمف خبلؿ تحميمنا لمصفحات الفايسبككية األربعة 6.66

كرييف، كجدنا أف األغمبية الساحقة مف المنشكرات تطرقت إلى الخاصة بمعاناة البلجئيف الس
معاناة مختمؼ الفئات بصكرة ايجابية كذلؾ بغية تكصيؿ معاناتيـ إلى أكبر عدد مف 
األطراؼ ككؿ الحككمات في العالـ مف أجؿ تحريؾ الرأم العاـ العالمي إليجاد حمكؿ 

قراءة التفصيمية لمجدكؿ نبلحظ أف سريعة كناجعة ككضع حد لتؾ المعاناة كىك ما بينتو ال
تكرار،  31عنصر الئات المتنكعة ىك مف حصد أكبر عدد تكرارات عمى االطبلؽ بمغت 

تكرارات سجميا نفس العنصر في االتجاه السمبي الذم تمكف مف  08كىي نفس المرتبة بػ 
اع حصد النسبة أعبله نتيجة عرض التجاكزات التي يتعرض ليا البلجئيف في مختمؼ بق

العالـ، كنجد اتجاه الحياد نسبتو األضعؼ في الجدكؿ كذلؾ نظرا لككف المنشكرات نادرا ما 
تطرح مكضكع دكف ابداء رأم سمبي أك إيجابي كىذا تفسيره أف شبكة الفايسبكؾ تمنح مجاؿ 

 أكسع مف الحرية لمستخدميو ككنو ال يتعرض لمرقابة كغيره مف كسائؿ اإلعبلـ األخرل. 

المجموع الكمي  محايد إيجابي سمبي 
 لعناصر الفئة

  01 11 05 فئة األطفاؿ
 

 
75 
 

 00 02 04 فئة النساء
 01 06 03 فئة شباب

فئات متنوعة)أفراد 
 وعائبلت(

08 31 03 

المجموع الكمي 
 لبلتجاىات

20 50 05 

النسبة المئوية 
الخاصة 

 باالتجاىات

26.66 65.33 6.66 %100 
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 يمثؿ اتجاه موضوع المصادر التي اىتمت بعرض معاناة السورييف وعناصرىا :11ـ الجدوؿ رق 
 
 
 
 
 

 52.72حصؿ االتجاه السمبي عمى النسبة األعمى اطبلقا مف خبلؿ الجدكؿ أعبله بمغت 
% حيث ركزت الصفحات محؿ التحميؿ عمى إبراز الجانب السمبي خاصة المعاممة 
البلانسانية التي تمقاىا البلجئييف السكرييف قبؿ أف تكافؽ العديد مف الدكؿ استقباليـ عمى 

لدكؿ أبكابيا كحدكدىا الستقباؿ البلجئيف، كىك ما تبرره القراءة أراضييا كقبؿ أف تفح ىذه ا
تكرارات، ثـ نجد اليجرة الغير 09التفصيمية لمجدكؿ الذم يكضح أف اليجرة عبر البحر بػ   

مرات أما مف جانب االتجاه اإليجابي فقد عرضت  08كاضحة التي بمغت فييا التكرارت 
خيرية كالمساعدات االنسانية التي تمقاىا المبلجئيف ىذه الصفحات تكاتؼ الجيكد كاألعماؿ ال

 29.09سكاء عمى األراضي التركية كعمى حدكد الدكؿ األكركبية األخرل بنسبة كمية بمغت 
%، كنجد في تفصيؿ الجدكؿ أف النسب كانت متقاربة جدا غير أف اليجرة عبر البحر ىي 

حايد فكانت نسبتو قميمة تجسدت مرات، أما االتجاه الم 06مف سجمت تكرارات أعمى بمغت 
دائما في المأساة التي عاشيا المياجريف السكرييف كالبلجئيف كىـ يعبركف مختمؼ الحدكد 
ليصمكا إلى أكركبا، لكف دكف لبداء رأم حيث كانت بعض المعمكمات عبارة عف تصريحات 

 ككثائؽ احصائية. 
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 00 01 04 ىجرة عبر البر
 01 02 00 ىجرة عبر الجو
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 04 02 3. ىجرة متنوعة
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 اليجرة وعناصره اتجاه فئة معاناة البلجئييف حسب بمد :12الجدوؿ رقـ 

 36.61%، تمتيا نسبة  45.07النسبة األعمى في الجدكؿ بمغت  االيجابياالتجاه سجؿ 
%، كتفسير ذلؾ يمكننا القكؿ أف  18.30% لبلتجاه السمبي كأخيرا االتجاه المحايد بػ 

معاناة البلجئيف السكرييف تجسدت حسب البمداف كالمناطؽ التي تمت إلييا اليجرة بشكؿ 
بمداف العربية ثـ تركيا، كقد كانت النتيجة كبير كىي الدكؿ األكركبيية ، داخؿ سكريا، ال

ألكثر ا%، كعمى الرغـ مف أف تركيا كاف البمد األكؿ ك  45.07الكمية لبلتجاه السمبي 
إال أف نسبة المعاناة فييا كانت ضئيمة مقارنة بالدكؿ األكركبية  ،لبلجئيف السكرييف استقباال

دكلة التي احتكت عمى أعمى نسبة التي احتكت أكبر عدد تكرارات سمبية لذلؾ كانت ىي ال
%، أما االتجاه المحايد فقد كانت  36.61تكرارات مف الجانب االيجابي، كبمعدؿ نسبة كمية

 %. 18.30النسبة األعمى فيو لمبمداف األكركبية كقد بمغت النسبة الكمية لبلتجاه المحايد 
 الخاتمة:

 ؿ متابعتنػػا ليػػا لمػػدة شػػير، أنيػػا الحظنػػا أف صػػفحة الميػػاجريف إلػػى أكركبػػا كىكلنػػدا كمػػف خػػبل
أكثػػػر الصػػػفحات اىتمامػػػا بجميػػػع قضػػػايا البلجئػػػيف السػػػكرييف كمعانػػػاتيـ لػػػيس داخػػػؿ الػػػدكؿ 

نمػػػػا حتػػػػى بمعانػػػػاة السػػػػكرييف الػػػػذيف  محاصػػػػريف داخػػػػؿ األراضػػػػي  ضػػػػمكااألكركبيػػػػة فحسػػػػب كا 
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تنكعػة، السكرية، ككذا انشغاالت البلجئيف كاىتماماتيـ كمحاكلة تقديـ معمكمات كمسػاعدات م
أمػػػا بػػػاقي الصػػػفحات فعمػػػى الػػػرغـ مػػػف اىتماميػػػا بمعانػػػاة البلجئػػػيف السػػػكرييف بصػػػفة عامػػػة 

 كمعاناتيـ، إال أنيا تيتـ بمكاضيع أخرل كالبلجئييف مف مختمؼ دكؿ العالـ.
   إف األحداث التي عبرت عف معاناة البلجئيف مف خبلؿ الصفحات المختارة جاءت أغمبيتيػا

نػػص ذلػػؾ، ألف أغمػػب مػػا عػػرض مػػف خػػبلؿ ىػػذه الصػػفحات السػػاحقة فػػي شػػكؿ صػػكرة مػػع 
كانػػت عبػػػارة عػػف مسػػػتجدات كأخبػػار حػػػكؿ أكضػػاع البلجئيػػػيف كالميػػاجريف فػػػي شػػكؿ صػػػكرة 
كالتعبير عنيا، كقد تجسد ذلؾ خصكصػا فػي التعبيػر عػف حػاالت غػرؽ الميػاجريف كمعانػات 

المحاصػػرة،  أمػػا آخػػريف فػػي بػػبلد الميجػػر ككػػذا معانػػاة الػػبعض اآلخػػر فػػي المنػػاطؽ السػػكرية 
التي لػـ تكظػؼ العناصر األخرل فكانت متقاربة مػف حيػث االسػتخداـ مػا عػدا الصػكرة كحػدىا

 .  كثيرا
   احتؿ مصدر الحككمات األكركبية أعمى نسبة، ذلؾ ألف غالبية األحداث كانت تجرم عمى

األراضي األكركبية بحكـ لجكء كىجرة العديد مف السكرييف إلييا، إضافة إلى محاكلة مف 
تبقكا منيـ في سكريا أك مف كصؿ منيـ إلى تركيا، العبكر إلى أكركبا طمبا لمجكء أك 

 ب ىناؾ.االلتحاؽ بأحد األقار 
  في شبكات التكاصؿ االجتماعي متنفسا لمتعبير الشباب السكرم خاصة المثقفيف منيـ كجد

عف المأساة السكرية كمحاكلة التنسيؽ بيف مختمؼ المياجريف داخؿ كؿ دكلة لمساعدة مف 
ككذا محاكلة خمؽ فضاء افتراضي خاص بالسكرييف عمى الفايسبكؾ  ،ىـ بحاجة إلى ذلؾ
بالقضية السكرية كأبعادىا خاصة مأساة البلجئيف السكرييف الذيف كمتنفس لمتعريؼ 

 يخاطركف بأركاحيـ كعائبلتيـ في عرض البحر ىربا مف الحرب.
   تمثمت المحطات التمفزيكنية في أخبار محطة الجزيرة كالعربية ككذا محطة تمفزيكنية

ؾ مقاطع منيا عبرت فمسطينية كبعض القنكات اإلخبارية التركية، التي نشرت عمى الفايسبك 
 .عمى معاناة البلجئيف عمى اختبلفيا

  ذلػؾ  ،كانت المغة الفصحى ىي األكثر استخداما عمى صفحات الفايسبكؾ المختػارة لمتحميػؿ
أف معظـ مصادر األخبار كانت مف الحككمات خاصة األكركبيػة منيػا كالتػي كانػت مترجمػة 

بيػػػػػة مػػػػػف النشػػػػطاء السػػػػػكرييف عمػػػػػى طبعػػػػا لمغػػػػػة العربيػػػػة الفصػػػػػحى، باالضػػػػػافة إلػػػػى أف الغال
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الفايسبكؾ يعدكف مف النخبػة كالػذيف يتمتعػكف باالسػتقرار فػي البمػداف التػي كػانكا ينشػطكف مػف 
 خبلليا.

   إف الحديث عف المعاناة المختمفة لممياجريف كالبلجئيف السكرييف، ىي المكاضيع التي
اىتمت بيا صفحات الفايسبكؾ المختارة لمتحميؿ بصكرة كبيرة كيعكد ذلؾ لككف المياجريف 
السكرييف كأثناء مغادرتيـ لببلدىـ خسركا ما يممككنو مف ممتمكات كالكثير منيـ فقد أىمو 

فسية كالصحية كالجسدية أخذت حصتيا في خضـ كؿ ىذه نا أف المعاناة الكبعض أقاربو كم
المأساة خاصة ما تعمؽ بمعاناة الذيف ىمككا في عرض البحر، كالذيف يعانكف نفسيا جراء 
فقداف أبنائيـ أك أىالييـ باإلضافة إلى المعاممة السيئة التي يتمقكنيا في الدكؿ التي يمجأكف، 

مثمت في سكء التغذية خاصة لمذيف ظمكا محاصمريف داخؿ سكريا أما المعاناة الصحية فت
 باالضافة إلى األطفاؿ الذيف عانكا مشاكؿ صحية في مختمؼ األماكف المتكاجديف بيا.

   عمى  الفئات المتنوعةمعاناة النساء في أغمب الحاالت مف خبلؿ عنصر عف تـ التعبير
الغذاء كالدكاء خاصة في صعكبة  الصفحات المختارة لمتحميؿ، كتمثمت تمؾ المعاناة

أثناء اليجرة، كما تعاني الفتيات مف  كفقدانيف ألبنائيف كأزكاجيف جراء الحرب أكأ يفألطفال
 االستغبلؿ الجنسي كاكراىيف عمى ممارسة الدعارة إلى غير ذلؾ مف المعاناة.

  بجػػر بنسػػبة كمػػا عبػػرت الصػػفحات المختػػارة لمتحميػػؿ عػػف معانػػاة البلجئيػػيف السػػكرييف عبػػر ال
ىػػذه كيعػػد ىػػذا أمػػرا طبيعيػػا ألف كػػؿ الصػػفحات كفػػي أغمػػب منشػػكراتيا عرضػػت  ،عاليػػة جػػدا
التػػػي شػػػغمت بػػػاؿ الػػػرأم العػػػاـ العػػػالمي كشػػػدت اىتمػػػاـ الكسػػػائؿ اإلعبلميػػػة العالميػػػة  المعانػػػاة

بمختمؼ أنكاعيا، فمنذ بداية األزمة السكرية زاد عدد الياربيف مف جحيـ الحػرب ككػاف البحػر 
 ؿ الكحيد لذلؾ بعدما منعت الكثير مف الدكؿ المجاكرة نزكح السكرييف إلييا. السبي

   لعبت تركيا دكرا فعاال في مساعدة البلجئيف السػكرييف عػف طريػؽ االتفاقيػة التػي كقعتيػا مػع
الػػػدكؿ األكركبيػػػػة حػػػػكؿ السػػػػماح لبلجئيػػػػيف السػػػػكرييف بػػػػالعبكر إلػػػػى أراضػػػػييا عبػػػػر األراضػػػػي 

عػد أكؿ كأىػـ بمػد تعامػؿ مػع الميػاجريف ك البلجئػيف السػكرييف بطريقػة التركية، كما أف تركيا ت
رسػمية كانسػػانية، إذ تجنػػدت كػؿ األطػػراؼ حككمػػة كشػػعبا كمجتمػع مػػدني السػػتقباؿ البلجئيػػيف 

يا، كمػػػا كػػػاف لتركيػػػا الفضػػػؿ فػػػي اقنػػػاع الػػػدكؿ يكتػػػكفير الظػػػركؼ المبلئمػػػة لمبقػػػاء عمػػػى أرضػػػ
 ف كالبلجئييف السكرييف األكركبية بفتح حدكدىا في كجو المياجري
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  كانت الدكؿ العربية أكلى الدكؿ التػي لجػأ إلييػا السػكرييف مباشػرة عنػد انطػبلؽ األزمػة تمثمػت
ىػػػذه الػػػدكؿ فػػػي: الػػػدكؿ المجػػػاكرة كػػػاألردف ك لبنػػػاف، كالػػػدكؿ العربيػػػة األخػػػرل كػػػالجزائر. أمػػػا 

اف ككػػػذلؾ مػػػنح الػػػدكؿ االفريقيػػػة فقػػػد دعػػػت العديػػػد منيػػػا إلػػػى مػػػنح تأشػػػيرات لمسػػػكرييف بالمجػػػ
المجػػكء السياسػػي لػػدييا، كمػػا أعمنػػت اليابػػاف عمػػى اسػػتعدادىا السػػتقباؿ عػػدد ال بػػأس بػػو مػػف 

 البلجئييف السكرييف عمى أراضييا.
   يمكننا القكؿ أف معظـ المنشكرات التي تحدثت عف معاناة البلجئييف السكرييف استخدمت

ف البلجئيف في شتى البمداف التي لجأكا أسمكب االنتقاد لممعاممة السيئة التي يعانييا السكريي
إلييا، كذلؾ االستياء مف عدـ تقديـ يد العكف ليـ مف بعض الدكؿ باالضافة إلى امتناع 
العديد مف البمداف استقباؿ البلجئيف عمى ترابيا، كاألكثر مف ذلؾ أف الحككمات التي 

حددة دكف السماح ليـ سمحت لمسكرييف بارتياد أراضييا أجبرتيـ عمى البقاء في أامكاف م
 بالتنقؿ.

  كجدنا أف األغمبية الساحقة مف المنشكرات تطرقت إلى معاناة مختمؼ الفئات بصكرة ايجابية
كذلؾ بغية تكصيؿ معاناتيـ إلى أكبر عدد مف األطراؼ ككؿ الحككمات في العالـ بغية 

 اناة تحريؾ الرأم العاـ العالمي إليجاد حمكؿ سريعة كناجعة ككضع حد لتؾ المع
  عبر االتجاه السمبي لممنشكرات الخاصة بالصفحات محؿ الدراسة عمى التجاكزات التي

قبؿ أف تكافؽ العديد مف الدكؿ ككذلؾ يتعرض ليا البلجئيف في مختمؼ بقاع العالـ، 
 استقباليـ عمى أراضييا كقبؿ أف تفح ىذه الدكؿ أبكابيا كحدكدىا الستقباؿ البلجئيف.

 د نسبتو كانت ضعيفة كذلؾ نظرا لككف المنشكرات نادرا ما تطرح كنجد أف اتجاه الحيا
مكضكع دكف ابداء رأم سمبي أك إيجابي كتفسير ذلؾ أف شبكة الفايسبكؾ تمنح مجاؿ أكسع 

 مف الحرية لمستخدميو ككنو ال يتعرض لمرقابة كغيره مف كسائؿ اإلعبلـ األخرل.  
  تكاتؼ الجيكد كاألعماؿ الخيرية كمف ناحية االتجاه االيجابي عرضت ىذه الصفحات

كالمساعدات االنسانية التي تمقاىا المبلجئيف سكاء عمى األراضي التركية كعمى حدكد الدكؿ 
 .األكركبية األخرل بنسبة كبيرة

  إف معاناة البلجئيف السكرييف تجسدت حسب البمداف كالمناطؽ التي تمت إلييا اليجرة بشكؿ
ؿ سكريا، البمداف العربية كعمى الرغـ مف أف تركيا كانت كبير كىي الدكؿ األكركبيية، داخ



 تركيب-م، جبهعة أديبهبى14/5/2016-13 األحببث العلوية احملكوة املشبركة يف املؤمتر العلوي الدويل األول: الالجئوى السوريوى بني الواقع واملأهول

1149 

البمد األكؿ كاألكثر استقباال لبلجئيف السكرييف إال أف نسبة المعاناة فييا كانت ضئيمة مقارنة 
  .بالدكؿ األكركبية
 اليػػػػػػػػػوامش:

 .2002، دار الفجر، 3محمد منير حجاب: ، ط :أساسيات البحوث اإلعبلمية و االجتماعية -1
 .1998، دار كائؿ لمنشر، عماف 1أحمد بدر: ، ط :أصوؿ البحث العممي تطبيقات إدارية واقتصادية -2
العربي لمنشر كالتكزيع  ،عكاطؼ عبد الرحماف ك آخركف :تحميؿ المضموف في الدراسات اإلعبلمية -3

 .1983بيركت، 
 .2006ميا، عماف، الحمداني كآخركف: جامعة عماف العربية لمدراسات الع :مناىج البحث العممي -4
، 2002، دار ىكمة 1رشيد زركاتي، ط :تدريبات عمى منيجية البحث العممي في العمـو االجتماعية -5

 .2002جامعة المسيمة، الجزائر، 
نكؼ مبارؾ عبد ا ، مقاالت عممية مركز التميز ألمف  :الخصوصية في الشبكات االجتماعية  -6

 المعمكمات.
سعكد صالح، جامعة الممؾ عبد العزيز، جدة،  :المجتمع التحديات و الفرصاإلعبلـ الجديد وقضايا   -7

 .د.س
 ممحؽ المداخمة: 

لدراسة الطرح اإلعبلمي لقضية البلجئيف السكرييف إلى أكركبا عبر قمنا بتصميـ ىذه االستمارة 
المضمكف خبلؿ المشاركات كالركابط عمى صفحة الفايسبكؾ. كذلؾ باستخداـ تقنية تحميؿ الفايسبكؾ 

 كتحتكم ىذه االستمارة عمى مايمي:
 دليؿ التعريفات اإلجرائية، استمارة تحميؿ المضموف و دليؿ استمارة تحميؿ المضموف.

 :دليؿ التعريفات اإلجرائية-أ
 كيحتكم عمى تحديد المعنى الحقيقي لفئات المكضكع. 

الركابط المكجكدة  أم حكؿ ماذا تدكر مادة االتصاؿ؟ كما ىي -ماذا قيؿ؟-*فئة المحتوى:
عمى صفحة الفايسبكؾ التي اخترناىا لمتحميؿ. ك تعرؼ ىذه الفئة بفئات المكضكع، كقد 

 قسمناىا مف خبلؿ ىذه الدراسة إلى ثبلثة فئات ىي:
يضـ العناصر التالية، )معاناة نفسية،  الموضوع األوؿ:أشكاؿ معاناة المياجريف السورييف

 ة مادية، معاناة متنكعة(.معاناة جسدية،معاناة صحية، معانا
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كنقصد بذلؾ في دراستنا، تأثير األزمة السكرية عمى الشعب السكرم خاصة البلجئيف في 
بمداف أخرل كالتي كانت أكركبا في مقدمتيا حيث تعرض ىؤالء إلى العديد مف الضغكطات 

  كبير. عمى كافة األصعدة ألف الكضع الكارثي كالبلانساني الذم تعرضكا لو أثر بشكؿ فييـ
كتفرعت عنو العناصر الموضوع الثاني: الفئات العمرية األكثر معالجة مف جانب المعاناة 

 )فئة األطفاؿ، فئة الشباب، فئة النساء، فئات متنكعة(.، التالية
كيتبيف لنا ذلؾ في دراستنا مف خبلؿ محاكلة دراسة تأثير معاناة المجكء كاليجرة عمى كؿ 

لمشعب السكرم الميجر مف أرضو فركزنا بذلؾ عمى الصغار الفئات العمرية كالجنسية 
 كالكبار، النساء كالرجاؿ، العائبلت ككؿ األفراد الذيف مستيـ معاناة اليجرة ك المجكء.

كضـ ىذا  الموضوع الثالث: الطرؽ التي اعتمدىا المياجريف السورييف لمغادرة ببلدىـ
يجرة عبر البحر، اليجرة عبر البر، المكضكع العناصر التالية،)البقاء داخؿ سكريا، ال

 اليجرة عبر الجك، ىجرة غير كاضحة (
كىي الكسيمة التي اعتمد عمييا البلجئييف السكرييف لمغادرتيـ بمدىـ ككذلؾ الطرؽ التي 
سمككىا، حيث ىناؾ مف اعتمد عمى السفف المطاطية عبر البحر كىناؾ مف مشى عمى 

السفر جكا في الطائرة، كىناؾ مف لـ يتمكف مف  رجمو في البر كىناؾ مف كاف لو الحظ في
الخركج مف أرضو كبقي فييا محاصرا ككؿ ىذا لمعرفة األخطار كأنكاع المعاناة التي 

 اكتنفت الشعب السكرم أثناء المحنة التي ألمت بو.
)مختمؼ أنحاء العالـ، البقاء داخؿ الموضوع الرابع: بمد المجوء وضـ العناصر التالية، 

 مد عربي، بمد أكركبي، تركيا، بمداف افريقية، بمداف آسيكية(.سكريا، ب
كمثمت ىذه الفئة كعناصرىا في دراستنا، المعاناة التي تمقتيا كؿ الفئات البشرية كالتي 
تطرقنا ليا في المكضكع السابؽ، إثر تكجييـ إلى مختمؼ البمداف طمبا لمجكء كاليرب مف 

 المكت كالدمار، خاصة منيـ مف لجأ إلى أكركبا. الحرب لحماية أنفسيـ كعائبلتيـ مف شبح
 استمارة تحميؿ المضموف:-ب
 البيانات األولية الخاصة بالوثيقة:-1

                         1                            2 
 إسـ الوثيقة: -2

             3                     4                             5                    6 
 فئة شكؿ المادة اإلعبلمية: كيؼ قيؿ؟ -3
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 المصادر التي التي اىتمت بعرض معاناة البلجئييف
          7                        8                                9                     10   

             
        11                     12                                13 

 
 نوع الصورة المعبر بيا عف معاناة البلجئييف السورييف

 
14             

15           16                  17               18 
 

19               20   21                 22 
 المغة المستخدمة لمتعبير عف معاناة البلجئييف

 
23                 24               25             26 

 
 فئات الموضوع: ماذا قيؿ؟-5

 أ                    ب                ج             د               و                     
 

28                                                              
                                             أ                ب               ج              د                        

29  
                    ر            ز          أ              ج            د         و                          

     30  
 أ              ب            ج          د            و           ر           ز    

 فئة اتجاه المادة اإلعبلمية:
31 

 أ                ب              ج               
32 

 أ                      ب             ج                
                                                 ب                ج        أ                         33
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  أ             ب                 ج                      34
 
 
 المضموف: دليؿ استمارة تحميؿ-ج

 كىي محاكلة فؾ شفرات االستمارة  تكضيحيا لمقارئ:
 البيانات األولية الخاصة بالوثيقة:

إلػػى المػػدة الزمنيػػة لتصػػفح الصػػفحات  2إلػػى شػػبكة الفايسػػبكؾ، كيشػػير المربػػع رقػػـ  1يشػػير المربػػع الػػرقـ 
 محؿ التحميؿ
 إلى مايمي: 06إلى  03تشير المربعات مف  اسـ الموقع:
البلجئكف  :4المربع رقـ  ،البحر عبرقصص كمعاناة السكرييف  إلى صفحة :3 المربع رقـ
المياجريف   :6المربع رقـ ، معاناةاالجئئئيف السكرييف عبر العالـ  :5رقـالمربع  ،السكريكف

 السكرييف إلى أكركبا كىكلندا.
 مايمي: 13إلى  07تمثؿ المربعات مف  :شكؿ المادة اإلعبلمية محؿ الدراسة

يشػػير إلػػى عنصػػر  9، رقػػـ نػػصيشػػير إلػػى عنصػػر  8، رقػػـصػػكرةيشػػير إلػػى عنصػػر  7رقػػـ 
تعميػػػؽ يشػػػير إلػػػى عنصػػػر  11، رقػػػـصػػػكرة +نػػػصيشػػػير إلػػػى عنصػػػر  10،رقـ مقطػػػع فيػػػديك

نشػػػرة رقػػػـ يشػػػير إلػػػى عنصػػػر  13، رقػػػـ كثيقػػػةيشػػػير إلػػػى عنصػػػر  12، رقػػػـ +مقطػػػع فيػػػديك
 .أخبار

 14: تشير المربعات مف البلجئييف السورييففئة مصدر المضاميف الخاصة بمعاناة   
 إلى مايمي: 22إلى 
الحككمػػة يمثػػؿ  16رقػػـ  ،حككمػػات عربيػػةيمثػػؿ  15رقػػـ ، حككمػػات أكركبيػػةيمثػػؿ  14رقػػـ 

 فػػػي نشػػػطاء سػػػكرييفيمثػػػؿ  18رقػػػـ  ،منظمػػػات عربيػػػة كسػػػكريةيمثػػػؿ  17رقػػػـ  ،التركيػػػة
رقػػـ  ،محطػات تمفزيكنيػػةيمثػػؿ  20رقػـ  ،منظمػػات حقػكؽ االنسػػافيمثػؿ  19رقػػـ  ،الفايسػبكؾ

 .حككمات آسيكيةيمثؿ  22رقـ  ،حككمات افريقيةيمثؿ  21
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 قراءة سيميو أنثروبولوجية لمعاناة البلجئة السورية

 مف خبلؿ الصورة الفوتوغرافية
 

 الجزائر -جامعة تممساف -الدكتورة: نصيرة بكوش، و الدكتورة: نعيمة رحماني
 

 :الممخص
ف كؿ ف كؿ صكرة ىي في إ األصؿ حكاية تختفي في ثنايا كأحشاء ىذه األخيرة. كا 

كضعية ككؿ حركة ككؿ إيماءة ىي ممكف سردم قابؿ لمتحقؽ فيما يمكف أف تنجزه عيف 
الرائي. تنفرد الصكرة بخاصية الٌنقؿ المباشر كالٌصادؽ لمحدث مف خبلؿ لحظة كاحدة مف 

مف ذلؾ كما ىك الشأف في الخطاب  الٌزمف. كبدكف أم تعميؽ ألٌنيا ال تممؾ لغة تمكنيا
المكتكب الذم قد ينقؿ نفس المشيد الذم تجسده الٌصكرة كلكف بكقت أطكؿ كفي عٌدة 
صفحات مف الكبلـ كالكصؼ، كقد يخفؽ بالٌرغـ مف ىذا في التصكير الٌدقيؽ كاألميف ليذا 

 المشيد.
محاكلة ك  ،كلكجيةليذا سنحاكؿ مف خبلؿ ىذه الكرقة البحثية تقديـ قراءة سميك أنثركب
كبالتالي قراءة  .العثكر عمى معنى كرمزية الصكر التي تعبر عف معاناة البلجئة السكرية

 داللة الكؿ مف خبلؿ داللة األجزاء المككنة لو. 
 مقدمة

نعيش اليـك كسط عالـ مميء بالكسائؿ البصرية كالسمعية، كالتي كاف لو األثر الكبير في نقؿ 
لكشؼ عما ىك مستكر كمسككت عنو. كمف أىـ ىذه الكسائؿ الصكرة خبار، كاألالمعمكمات كا

الصحفية، كبالتحديد صكرة البلجئة السكرية كىي تعاني القسكة كالعنؼ كالعذاب. كلقد قمنا 
تقديـ بعض القراءات السيميكلكجية ليذه يف بانتقاء بعض النماذج مف مكاقع األنترنت محاكل

 الصكر الفكتكغرافية.  
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لدراسة الكسائؿ المرئية، كىك مستقؿ بذاتو يطمؽ عميو  لسيميكلكجيا فرعان فردت األقد 
السيميكطيقا البصرية، كتفرعت عف ىذه السيميكلكجيا بدكرىا سيميكلكجيا الفنكف التشكيمية مف 

 1رسـ كنحف كانشاءات. باإلضافة الى سيميكلكجيا الصكرة الفكتكغرافية.
البصرية ىي سيميكطيقا التصكير كالسينما. كيعتبر  ىـ الفركع األساسية في السيمكيطيقاأإف 

التصكير الفكتكغرافي اليـك فنا قائما بذاتو يحتؿ مكانة ىامة بيف الفنكف التشكيمية. كلقد 
تسمحت الفكتكغرافيا اليـك بإمكانات تكنكلكجية ضخمة، حيث كضعت في يد الفناف كسائؿ 

ف قبؿ، فيي تكشؼ عف نكاح مف الحياة لمتعبير المرئي تعبيرا مشبعا بدالالت لـ تختبر م
    2البشرية لـ يكف مف الممكف التكصؿ الييا.

I الشبكة المفاىيمية   
 الصورة: ( مفيوـ1

بمعنى إبرة أك فرشاة،   Graphisبمعنى ضكئي ك  photoىي كممة يكنانية مكٌكنة مف شقيف
بكاسطة الضكء، أك بمعنى تمثيؿ خٌطي، أك رسـ كالمراد بو التشكيؿ  grapheأك رسـ، ك

التسجيؿ بكاسطة الكسائط الكيميائية كالميكانيكية عمى شكؿ صكرة دائمة يتكٌكف عمى طبقة 
 3مف ماٌدة حٌساسة لمٌضكء

 الصورة الصحفية الفوتوغرافية: ( مفيوـ2
يعرفيا الباحث أدىـ محمكد قائبل: "ىي تمؾ الصكرة الفنية، البيضاء أك السكداء، أك       

ذات المضمكف...الكاضح كالجذاب، المعبرة كحدىا اك مع غيرىا في صدؽ كامانة الممكنة، 
ك أك القضايا، أك األفكار، أك األنشطة، أك األشخاص، أ عف األحداث، كمكضكعية

ك أك المناسبات المختمفة المتصمة غالبا بمادة تحريرية معينة تنشرىا. أالنصكص كالكثائؽ، 
دة اك مجمة اك تكزعيا ككاالت األنباء، اك صكر عمى تككف صالحة لمنشر عمى صفحات جري

سبيؿ التأكيد كالتكضيح كالتفسير كالدعـ كاالضافة كلفت األنظار كزيادة االىتماـ كالقابمية 
                                                           

سيزا قاسـ، نصر حامد أبك زيد، أنظمة العبلمات في المغة كاألدب كالثقافة، مدخؿ الى السيميكطيقا، دار التنكير لمطباعة  1
 . 409، ص2014كالنشر، مصر، 

 .410المرجع نفسو، ص 2
 –ماجستير رسالة لنيؿ شيادة ال –بشير خمؼ، بحث في أبعاد الثقافة العمالية لدل عماؿ المؤسسة الكطنية لمنسيجية  3

 .66، ص -1992-1991جامعة تممساف  –مكتبة معيد الثقافة الشعبية 
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لمقراءة كاالمتاع، كالمؤانسة كزيادة التكزيع، ككمعمـ كركيزة اخراجية تمتقطيا عدسة مصكر 
 ما تككف إخبارية،  كغالبان  لكظيفتيا كفعمان  اتصاليان  فنيان  بطريقة تعكس حسان 

   1ك كثائقية..."أك جمالية، أك تفسيرية، أك تسجيمية، أ
كمع اختراع التصكير الفكتكغرافي اليـك أصبح باإلمكاف اليـك انتاج صكرة تشبو الكاقع كثيرا 
حيث أصبحت الصكرة الفكتكغرافية كسيمة عالمية لئلعبلـ، تستعمؿ كؿ يكـ في الصحؼ، 

كف ىذه الصكرة شبيية بالكاقع ال يعني انو مف الضركرم اف تعطي معمكمات حقيقية. لكف ك
فمثبل تستطيع الصكر الفكتكغرافية اف تكشؼ اك تستر أشياء، ليذا مف المفيد تحميميا كما 

  2نحمؿ الكبلـ اك الكتابة سكاء بسكاء.  
ى النظر الى النص ككاف لكراف بارث مف األكائؿ الذيف اىتمكا بالصكرة، كىك يدعك ال

البصرم )الصكرة( عمى انو مخزكف مف االحتماالت الداللية ذات المعنى، كبالتالي 
فالسيميائية كما نعمـ ىي البحث عف الداللة كتأكيميا. كما أكضح شكلز اف السيميائية يقصد 

اث بيا استكشاؼ العبلقات الداللية غير المرئية في النص البصرم )الصكرة( كالكقائع كاألحد
البصرية مف خبلؿ التجمي المباشر ليا. كسبر غكرىا بمعطيات النص البصرم ضمف 

     3مسارات تأكيمية ىي مف انتقائو كافتراضاتو. كىذا ابداع فعمي كليس نظرم.
 قراءة الصورة ومستويات التمقي:( 3

إف قراءة الصكرة عممية تتكقؼ عمى مجمكعة مف العكامؿ كالمتغيرات المرتبطة            
بيا، ألنيا عممية مركبة تشمؿ العديد مف العمميات العقمية، كما اف ليا مستكيات. ألف عممية 
قراءة الصكرة ما ىي اال عممية فؾ رمكز شفرة الرسالة كصكال الى المعنى. كتشمؿ عممية فؾ 

تيف ىما؛ التمايز كالتفسير. كتكجد عدة تصكرات لمستكيات قراءة الصكرة الرمكز خطكتيف ميم
. حيث يحدد بيترسكف   ثبلثة مستكيات؛  Petersson 1996كالرسـك

 الترجمة؛ أم تحكيؿ الصكرة الى كصؼ لفظي، كىذا يقابؿ مستكل الكصؼ عند غيره. -1
 مستكل التفسير. -2

                                                           

، 1998، مطابع الدار البيضاء، 1محمكد أدىـ، مقدمة الى الصحافة المصكرة، الصكرة الصحفية كسيمة اتصاؿ، ط  1
 . 22ص

-2015خكاني زىرة، الصكرة الفنية كانكاعيا، ممؼ الترشح لمتأىيؿ الجامعي، جامعة ابي بكر بمقايد، تممساف، السنة   2
 .350، ص2016

 المرجع نفسو.   3
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 مستكل التقكيـ. -3
اربع مستكيات لقراءة الصكرة كىي؛ التعرؼ، التحميؿ، التفسير،  Lassy1987كيحدد ليسي  

ىي؛ الكصؼ  ربع مستكيات أيضان أ Barbary 19841التقكيـ. في حيف يحدد بربرم 
 كالتحميؿ كالترجمة بإيداع التفسير، كالترجمة الناقدة. 

 :مفيوـ الفضاء( 4
تتمحكر حكؿ قاسـ مشترؾ، عرؼ مصطمح الفضاء في السميائية مفاىيـ مختمفة        

حيث تعتبر الفضاء مف خبللو مكضكعا مبنيا. إذا كانت السميائية تدج في اىتماماتيا الفاعؿ 
كمنتج كمستيمؾ لمفضاء، فاف تعريؼ الفضاء يستدعي مشاركة كؿ الحكاس كيضطرنا إلى 

ابؽ الخ(.  يتط صكتية، إعطاء أىمية بالغة لؤلكصاؼ المحسكسة )مرئية، لمسية، حركية،
العالـ الطبيعي )التي ال تبحث في معاني العالـ فحسب بؿ  سميائيةمكضكع الفضاء إذف مع 

تبحث أيضا في دالالت السمككات البدنية لئلنساف(. ثـ إف اكتشاؼ الفضاء ليس إال بناء 
كتتميز سميائية الفضاء ببحثيا عف التحكالت التي تمحؽ بالسميائية  بٌينا ليذه السميائية.

ة بفضؿ تدخؿ اإلنساف الذم بكاسطة إنتاجو لعبلقات جديدة بيف الفكاعؿ كالمكاضيع الطبيعي
 2المصنكعة )مشحنة بقيـ جديدة(أحؿ محميا سيميائيات اصطناعية.

 فضاء الصورة:( 5
إف الحديث عف الفضاء سكاء اكاف في النص األدبي اك في المسرح، اك في           

الخكض في العبلقة الخفية المكجكدة حتما بيف المغة  السينما، اك في الصكرة يفرض عمينا
كالمكاف، كبيف اإلشارة كالمكاف. ألف اإلشارة كالداللة تمعباف دكرا ىاما في إيصاؿ المعنى 
المكجكد في الصكرة. فإذا كاف لمقصة مثبل لغة تمكنيا مف طرح نفسيا، فإف الصكرة خبلؼ 

نما مجمكعة مف "العينات" اك اإلشارات ذلؾ، أم ليست ليا لغة تعبر بيا عف نفسيا، كا  
   3كالرمكز التي تشكؿ كبل متكامبل يعرض ماىيتو مف تمقاء نفسو. 

II  قراءة سيميو اأثروبولوجية لنماذج مف صور معاناة البلجئة السورية  
 الصورة األولى:( 1

                                                           

 خكاني زىرة، المرجع السابؽ.    1
 71، ص2000رشيد بف مالؾ، قامكس مصطمحات التحميؿ السميائي لمنصكص، دار الحكمة ، 2
 . 81ص جامعة ابي بكر بمقايد، تممساف، الزىراء، سيميائية احتفالية الزكاج، رسالة مقدمة لنيؿ شيادة الماجستير،يكسفي  3
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 صكرة الجئة سكرية في ألمانيا

 http://www.noonpost. net: المكقع المرسؿ* 
 20161يناير  04: تاريخ الصورة* 
صكرة فكتكغرافية ذات بعد اجتماعي سياسي؛ إذ انيا تعكس الكضع  نوع الصورة:* 

السياسي الذم تعيشو سكريا حاليا، كفي نفس الكقت تصكر الحالة االجتماعية لمبلجئة 
 السكرية التي حاكلت اف تحمي نفسيا مف االغتصاب.  

 محاور الصورة:أ( 
 رة مشيديف؛ األكؿ ىك مشيد المرأة السكرية، كالمشيد الثاني ىك يد االنساف.  تحمؿ الصك     
 مجاؿ الببلغة والداللة في الصورة:بػ( 

 :تضـ الصكرة عبلمات بصرية تشكيمية، كقد تضمنت الدالالت التالية
 : عبلمة بصرية تدؿ عمى الضياع كالبؤس كالخكؼ.المرأة-
مف أجؿ اف تخفي أنكثتيا حتى ال تتعرض  رجاليان  : ترتدم تمؾ المرأة لباسان لمباسا-

 لبلغتصاب، التحرش الجنسي، كاالعتداءات الجنسية... 
 : عبلمة بصرية تدؿ عمى المنع كالرفض.اليد-

 المعنى التقريري والمعنى التضميني:جػ( 
                                                           

استخرج  2016يناير  04كاتريف بف ىكلد، محاكالت اليجرة تكقع السكريات فريسة االستغبلؿ الجنسي، مقاؿ نشر بتاريخ  1
  http://www.noonpost.netمف الرابط 
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نشرت ىذه الصكرة عمى األنترنت، كىي تحمؿ معنى تضمينيا يكمف في محاكلة تمؾ       
الحفاظ عمى شرفيا كنكع مف حفظ شرؼ األسرة كالمجتمع السكرم عمى السكا.  المرأة

فاالعتداء عمييا جنسيا يعني المس بكرامتيا ككسر حياتيا النفسية، كتحطيـ فرصتيا في 
االندماج داخؿ المجتمع بشكؿ طبيعي كصحي. فجريمة بيذه الطريقة كما يقكؿ الباحث 

   1تماسكة لدل المرأة.اليادم العمكرم قد تخمؼ شخصية غير م
لقد خمقت ظاىرة االعتداء الجنسي عمى البلجئة السكرية آثارا خطيرة جعمتيا تعيش حياة 
صعبة، كتعاني مف أزمة نفسية. حيث صرحت السيدة سكزاف ىكنة كىي مشرفة المعالجيف 
النفسييف كمتخصصة في عبلج المياجرات المصابات بصدمات نفسية؛ صرحت باف اغمب 

المكاتي يخضعف لرعايتيا تعرضف لمعنؼ الجنسي، عمما اف بعضيف بمغف سف الرشد، النساء 
   2سنة.60كبعضيف مف تجاكزف اؿ 

 حوصمة وتقييـ:د( 
عبلف  تمثؿ ىذه الصكرة رسالة إعبلمية مكجية إلى الرأم العاـ العالمي لتحسيسو بالكضع كا 

 ما يمارس ضد المرأة البلجئة السكرية مف عنؼ جنسي كنفسي.   
 الصورة الثانية:( 2

 
                                                           

 . 112، ص2013م العمكرم، األسرة، المرأة كالقيـ، افريقيا الشرؼ، المغرب، الياد  1
 كاتريف بف ىكلد، مرجع سابؽ.   2
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 صكرة امرأة سكرية تنيار عمى ساحؿ جزيرة ليسبكس بعد عبكرىا لبحر إيجو
 http://www.trtarabic.tvالمكقع  المرسؿ:*
 1 2015سبتمبر  28: تاريخ الصورة*
صكرة ذات بعد اجتماعي كسياسي، فيي تعكس لنا ما تعانيو البلجئة السكرية  نوع الصورة:*

 مف عذاب كألـ كخطر. خاصة كىي تيرب مف الحرب الى البحر. 
 محاور الصورة:أ( 

 تحمؿ الصكرة اربعة مشاىد؛
 البحر.المشيد األكؿ يمثؿ  -1
 المشيد الثاني يمثؿ الزكرؽ. -2
 .المشيد الثالث يمثؿ المرأة السكرية )البلجئة( -3
 .المرافقيف ليا كالمساعديف عند الساحؿ يمثؿ البلجئيفالمشيد الرابع  -4

 مجاؿ الببلغة والداللة في الصورة:بػ( 
 :تضـ الصكرة عبلمات بصرية تشكيمية، كقد تضمنت الدالالت التالية

ف أ: كىك الفضاء الشاسع الكاسع الغامؽ كالعميؽ في الصكرة، كليس المقصكد في البحر
نما اف نقدـ الصكر الببلغية التي يكحييا المكاف، كدكرىا في رسـ الحاالت  نحدد جغرافيتو كا 
النفسية كاالجتماعية لؤلشخاص. كأف نحدد مثبل حالة الخكؼ كالرىب مف تبلطـ أمكاج 

ت الكثير مف البلجئيف مف قبؿ. فبمجرد التفكير في مصير السابقيف البحر العاتية التي اغرق
 . كمستقببلن  تعترم تمؾ البلجئة حالة نفسية صعبة كرىيبة تؤثر عمييا آنيان 

لكف إلى جانب ىذا المعنى يتجمى معنى آخر لفضاء البحر فيك يشكؿ مكاف انتقاؿ مف 
 الحرب الى السمـ، كرمز نجدة لمبلجئة.  

ة بصرية، كىك كسيمة مف كسائؿ التنقؿ، فبكاسطتو انتقمت المرأة السكرية : عبلمالزورؽ
 البلجئة كطفميا إلى عالـ آخر ىركبا مف كيبلت الحرب كالدمار كالخراب كالقتؿ في سكريا.

                                                           

 ، مقاؿ استخرج مف الرابطفي اليـك العالمي لممياجريف.. الجئك سكريا في صكر كيصفت بأنيا األقكل خبلؿ العاـ 1
http://www.trtarabic.tv  25/04/2016بتاريخ 

http://www.trtarabic.tv/
http://www.trtarabic.tv/
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ف الحديث عف فضاء الصكرة يقكدنا الى الحديث عف مختمؼ عناصرىا، كمف بيف ا: المرأة
منو كمكممة لو. فالمرأة تبدك في الصكرة في حالة مضطربة تمؾ العناصر؛ المرأة باعتبارىا 
 كمرتبكة كىي خارجة مف البحر. 

يقدمكف  الذيف مساعديفكالعانكا نفس الكيبلت، يمثمكف البلجئيف السكرييف الذيف  األشخاص:
 يد العكف مف اجؿ التخفيؼ مف معاناتيـ. 

 المعنى التقريري والتضميني:جػ( 
تعاني منيما ذيف مف المعاني، فيي تعبر عف العذاب كاآلالـ ال تحمؿ ىذه الصكرة الكثير

كلعؿ ىذه الصكرة مف بيف اقكل كاشد الصكر التي . البلجئة السكرية خاصة الجانب النفسي
ة البلجئة السكرية عمى كؿ المستكيات كانييارىا الكمي. فيي تترؾ في نفسية اتصكر معان

 المشاىد أثرا بالغا.
 الصورة الثالثة:( 3

 
 مجمكعة مف السكرييف يحاكلكف العبكر السياج الفاصؿ بيف صربيا كىنغاريا

 http://www.trtarabic.tvمف المكقع  المرسؿ:*
 1 2015أغسطس 27 تاريخ الصورة:*

                                                           

 ، مقاؿ استخرج مف الرابطفي اليـك العالمي لممياجريف.. الجئك سكريا في صكر كيصفت بأنيا األقكل خبلؿ العاـ 1
http://www.trtarabic.tv  16/04/2016بتاريخ 

 

http://www.trtarabic.tv/
http://www.trtarabic.tv/
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صكرة فكتكغرافية ذات بعد اجتماعي كسياسي. فيي تعكس الكضع السياسي  نوع الصورة:*
الذم تعيشو سكريا مف دمار كحرب كخراب، األمر الذم جعؿ الكثير مف العائبلت تضطر 

ما البعد ألبلنتقاؿ إلى أكركبا بحثا عف اليدكء كالسبلـ كالطمأنينة حتى كاف كانت مؤقتة. 
ألسر السكرية كىي تحاكؿ اف تعبر تحت األسبلؾ االجتماعي فيتمثؿ في معاناة تمؾ ا

 الشائكة لتنجك بنفسيا كبأطفاليا.
  محاور الصورة:ا( 

ـ كالطفميف، األك ب سرة الكاحدة كتتككف مف األفراد األأيضـ  تحمؿ الصكرة مشيدان        
 سبلؾ. بحيث يقتحمكف فضاء تحيط بو األ

 مجاؿ الببلغة والداللة في الصورة:بػ( 
 الصكرة عبلمات بصرية، كقد تضمنت الدالالت التالية:تضـ 
: عبلمة بصرية تدؿ عمى تزعمو السمطة كالقرار، فيك مف قرر العبكر تحت األسبلؾ الرجؿ

 ماف.أمف أجؿ الدخكؿ الى أكركبا لتعيش عائمتو في 
عبلمة بصرية تدؿ عمى الطاعة كتنفيذ األمر رغـ كؿ المخاطر التي تتعرض ليا،  المرأة:

 ؿ الجركح التي قد تتأثر بيا بسبب األسبلؾ الشائكة.مث
: عبلمة بصرية تشير الى الخكؼ مف العالـ المجيكؿ الذم ينتظرىـ، كالدليؿ الطفؿ والطفمة

 عمى ذلؾ البكاء في الصكرة.
 : عبلمة بصرية تشير الى اليبلؾ كالمكت كالعزلة كالفصؿ بيف الفضاءات.  السمؾ الشائؾ

 والمعنى التضميني:  المعنى التقريريجػ( 
تمثؿ ىذه الصكرة بكؿ عناصرىا كفضائيا تضحية المرأة السكرية البلجئة في سبيؿ       

نجاة عائمتيا. كاالشارة كاضحة في الصكرة كىي حماية المرأة اطفاليا مف األسبلؾ الشائكة، 
فيي في األعمى تبلمس االسبلؾ كطفمييا تحت صدرىا حتى ال يمسيما األذل، كلكي 

 تخطى األسرة ذلؾ الحاجز بحثا عف السمـ مف كيبلت الحرب. ت
 حوصمة وتقييـ:د( 

تمثؿ ىذه الصكرة رسالة إعبلمية كاضحة مكجية إلى الرام العاـ العالمي، كىي تدلي       
بصبر البلجئيف السكرييف عمى المحف، كقكتيـ كعزميـ عمى النجاة رغـ كؿ المخاطر 

 يقيـ بحثا عف السكينة كاليدكء كالسمـ.كالعكائؽ التي يصادفكنيا في طر 
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 خاتمة
مف خبلؿ قراءتنا السيميك انثركبكلكجية لمعاناة البلجئة السكرية خرجنا ببعض النتائج       
 :كالتالي

ىـ كسائؿ االتصاؿ التي تساعد عمى تكطيد العبلقات اإلنسانية، كتنمية أتعد الصكرة مف  -
 الحس الجماعي كاالحساس بآالـ االخريف. 

تمثؿ الصكرة الفكتكغرافية كسيمة اإلعبلف كاالخبار عما تعانيو البلجئة السكرية مف ظمـ  -
 كعذاب كخكؼ كقير قد تعاني منو مدل الحياة. 

بنقؿ الحداث كالكقائع بصدؽ كفي لحظة كاحدة مف الزمف، كبدكف تقـك الصكرة الفكتكغرافية -
أم تعميؽ ألنيا ال تممؾ لغة تمكنيا مف ذلؾ كما ىك الشأف في الخطاب المكتكب الذم ينقؿ 
نفس المشيد الذم تجسده الصكرة الفكتكغرافية، كلكف بكقت أطكؿ كفي عدة صفحات مف 

 التعبير كالكصؼ.
 

 قائمة المراجع: 
رسالة لنيؿ  –بحث في أبعاد الثقافة العمالية لدل عماؿ المؤسسة الكطنية لمنسيجية  بشير خمؼ، .1

 .66، ص -1992-1991جامعة تممساف  –مكتبة معيد الثقافة الشعبية  –شيادة الماجستير 

خكاني زىرة، الصكرة الفنية كانكاعيا، ممؼ الترشح لمتأىيؿ الجامعي، جامعة ابي بكر بمقايد،  .2

 .350، ص2016-2015تممساف، السنة 
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 أزمة البلجئيف في أوروبا: 
 بيف المصالح االقتصادية لمحكومات واألبعاد اإلنسانية لؤلزمة

 .3جامعة الجزائر  -ىشاـ داوود الغنجة، و د. أماؿ خالي د.
 

 ممخص المداخمة
ا تدفقنا لعدد معتبر مف  2015ك 2014شيدت دكؿ االتحاد األكركبي عامي  خصكصن

البلجئيف القادميف مف مختمؼ المناطؽ التي تشيد نزاعات مسمحة، ما جعؿ دكؿ االتحاد 
تكاجو تحدينا متمثبلن في كيفية تسيير أزمة البلجئيف غير المسبكقة، حيث حاكلت التكفيؽ بيف 

يتمثؿ في مصالحيا االقتصادية كالسياسية كتكجيات النخب  اتجاىيف أساسييف: األكؿ
الحاكمة في مختمؼ دكؿ االتحاد، أما الثاني فيتجمى في الضغكطات التي تتمقاىا الحككمات 

 األكركبية مف البيئة الداخمية التي تركز عمى البعد اإلنساني في تعاطييا مع األزمة.
عالجة أزمة البلجئيف في أكركبا، بتبني منيج بناءن عمى ما سبؽ، نحاكؿ مف خبلؿ الدراسة م

ـى  جدلي يسعى إلى إبراز التضارب كالتبايف بيف مكاقؼ الحككمات األكركبية مف األزمة، أم ل
رفضت دكؿه مف االتحاد األكركبي تبني مقاربة إنسانية لمتعامؿ مع األزمة، في حيف رضخت 

ي المركزة عمى بعد حقكؽ اإلنساف دكؿ أخرل كألمانيا كبريطانيا لضغكطات المجتمع المدن
في التعاطي مع البلجئيف، كخاصة لضغكطات أصحاب المصالح االقتصادية في ىذه الدكؿ 

 الساعيف لبلستفادة مف تدفؽ البلجئيف عمى دكليـ؟
 كذلؾ باالعتماد عمى الخطة اآلتية:

تجاه  المحكر األكؿ: الدافع االقتصادم لتبايف المكاقؼ بيف دكؿ االتحاد األكركبي -
 األزمة.

 المحكر الثاني: دكر منظمات المجتمع المدني األكركبية في أنسنة األزمة. -
 المحكر الثالث: دراسة مقارنة لسياستي ألمانيا كفرنسا تجاه البلجئيف السكرييف. -

 المحور األوؿ: الدافع االقتصادي لتبايف المواقؼ بيف دوؿ االتحاد األوروبي تجاه األزمة.
 زمة البلجئيف في االتحاد األكركبي:تشخيص كمي أل -1

، 2015حسب اإلحصائيات المقٌدمة مف قبؿ المفكضية العميا األممية لشؤكف البلجئيف، لسنة 
مميكف الجئ.  14.4فإٌف عدد البلجئيف المكجكديف خارج دكليـ األصمية عبر العالـ ىك 



 تركيب-م، جبهعة أديبهبى14/5/2016-13 األحببث العلوية احملكوة املشبركة يف املؤمتر العلوي الدويل األول: الالجئوى السوريوى بني الواقع واملأهول

1165 

 3.88بلجئيف، بحكالي كيأتي البلجئكف السكريكف في المرتبة األكلى عالميا مف حيث عدد ال
 1مميكف الجئ.

كنشير في ىذا الٌصدد أٌف أغمب البلجئيف في العالـ ىـ مف الشباب كاألطفاؿ، كما يكضحو 
 الشكؿ اآلتي:

 
يقدر عدد البلجئيف اإلجمالي عمى مستكل أكركبا )مف طالبي المجكء أك غيرىـ مف الحاالت( 

أما عدد طالبي المجكء الرسمي في االتحاد األكركبي فقد  2014،1في عاـ  3107579بػ

، نتيجةن لتعثٌر عمميات التحٌكؿ الديمقراطي في دكؿ 2013شيد ارتفاعنا ممحكظنا منذ سنة 

"اٌلربيع العربي" خاصة، أيف فٌر عدده كبيره مف البلجئيف مف ىذه الدٌكؿ نحك الدكؿ المتقٌدمة 

 2ي.أساسنا، كمنيا دكؿ االتحاد األكركب

 
 

                                                           
1Global Trends, Forced displacements in 2014, United Nations High Commissioner for Refugees 
(UNHCR), Geneva: 2015. pp. 2, 3. 
1Ibid. p. 47. 
2Asylum statistics, Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Asylum_statisticsData extracted on 2 March 2016.  

 سنة 8ٔأقل من 
٘ٔ% 

 سنة 9٘إلى  8ٔمن 
ٗٙ% 

 سنة ٓٙأكثر من 
ٖ% 

 
0% 

 الفئات العمرية لبّلجئين في العالم

 سنة ٓٙأكثر من  سنة ٨٘إلى  ٩ٔمن  سنة ٩ٔأقل من 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Asylum_statistics
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Asylum_statistics
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 كيكضح الجدكؿ اآلتي ارتفاع عدد طالبي المجكء في االتحاد األكركبي:
 عدد طالبي المجوء السنة

 200000حكالي  2006
2013 431000 
2014 627000 
 مميكف 1.3 2015

-http://ec.europa.eu/eurostat/statisticsAsylum statistics, Eurostat, 
Data extracted on 2 March explained/index.php/Asylum_statistics

2016. 
تقباالن لطمبات المجكء، في الجدكؿ كتحتٌؿ ألمانيا صدارة دكؿ االتحاد األكركبي كأكثر دكلة اس

، مقارنةن 2014اآلتي نكٌضح دكؿ االتحاد األكركبي العشر األكثر استقباالن لبلجئيف عاـ 
 1بالعاـ الذم قبمو:

 2013عدد البلجئيف عاـ  2014عدد البلجئيف عاـ  الدولة
 432,055 627,780 دوؿ االتحاد األوروبي كميا

 126,995 202,815 ألمانيا
 54,365 81,325 السويد
 26,620 64,625 إيطاليا
 66,265 64,310 فرنسا
 18,900 42,775 المجر

 30,820 33,010 المممكة المتحدة
 17,520 28,065 النمسا
 13,095 24,535 ىولندا
 21,215 22,850 بمجيكا

 7,230 14,715 الدانمارؾ
                                                           
1The 2015 refugee crisis through statistics, European Stability Initiative, Berlin, Brussels, Istanbul: 
17 October 2015. p. 15. 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Asylum_statistics
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Asylum_statistics
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The 2015 refugee crisis through statistics, European Stability 
Initiative, Berlin, Brussels, Istanbul: 17 October 2015. p. 15. 

أما عف جنسيات طالبي المجكء إلى االتحاد األكركبي، فقد احتؿ السكريكف المرتبة األكلى مف 
، كيكضح الجدكؿ اآلتي الدكؿ الخمس 2014حيث طمبات المجكء إلى االتحاد األكركبي عاـ 

 2014:1صمية لطالبي المجكء في االتحاد األكركبي عاـ األكلى األ
عدد طمبات  الدولة

المجوء عاـ 
2014 

 122,790 سوريا
 41,305 أفغانستاف
 37,875 كوسوفو
 36,990 إريتريا
 30,810 صربيا

The 2015 refugee crisis through statistics, European Stability 
Initiative, Berlin, Brussels, Istanbul: 17 October 2015. p. 17. 

 اآلثار االقتصادية "السمبية" لتدٌفؽ البلجئيف عمى دكؿ االتحاد األكركبي: -2
بعد استعراضنا في النقطة األكلى مف ىذا المحكر ألزمة البلجئيف في االتحاد األكركبي كفؽ 

التي قد تنشأ عف مقاربة كمية، نحاكؿ في ىذه النقطة إبراز أكبر المشكبلت االقتصادية 
استقباؿ عدد معتبر مف البلجئيف، كالتي دفعت دكالن عديدة مف االتحاد األكركبي كالمجر 
كسمكفاكيا كجميكرية التشيؾ إلى إبداء نكع مف الرفض الستقباؿ حٌصة معٌينة مف البلجئيف 

 القادميف مف سكريا خاصةن.
مى دكؿ االتحاد األكركبي آثارنا متكقعة تيعتبر أكبر اآلثار السمبية المرتقبة لتدفؽ البلجئيف ع

ا، كمف أبرز ىذه اآلثار نذكر ما يمي:  الحدكث عمى المدييف القصير كالمتكٌسط خصكصن
ضركرة زيادة الٌدكؿ لمنفقات العاٌمة المكجية نحك مساعدة ىؤالء البلجئيف، خاصة في ما - 

مانيا مثبلن بإقرار زيادة قدرىا يتعمؽ، بالمأكؿ، المسكف، الصحة، كالتعميـ، لذلؾ قامت دكلة أل
                                                           
1 Ibid. p. 17. 
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، خاصةه أساسنا بالنفقات المترتبة عف 2017ك 2016% مف الناتج المحمي الخاـ عامي 0.5
ىذا ما قد يخمؽ مشكبلت اقتصادية خاصة بالنسبة لبلقتصاديات  1التكفؿ بالبلجئيف.

مى ترشيد األكركبية األقؿ قكة، كالتي تكاجو أصبلن مشكبلتو اقتصادية داخمية تجبرىا ع
 النفقات العمكمية.

، 2015حيث سجمت الدكؿ الرافضة لنظاـ حصص البلجئيف عجزنا في ميزانيا التجارم عاـ 
كما يكضحو الجدكؿ اآلتي الذم نقارف فيو بيف دكلتي سمكفاكيا كالمجر مف جية، كألمانيا مف 

 جية أخرل:
 النفقات الدولة

 )بالمميار دوالر(
 اإليرادات

 )بالمميار دوالر(
نسبة الفائض أو العجز 

 في الميزاف التجاري

 %0.9فائض  1515  1484 ألمانيا
 %2.6- 61 64 المجر

 %3.5- 32 35 سموفاكيا
The world factbook, Central Intelligence Agency: 

factbook-world-https://www.cia.gov/library/publications/the 
يبٌيف الجدكؿ السابؽ أٌف دكلة ألمانيا ال تعاني عجزا في ميزانيا التجارم عكس دكلتي المجر 
كسمكفاكيا، لذلؾ يصعب عمى ىاتيف الدكلتيف كغيرىما مف الدكؿ الرافضة الستقباؿ عدد كبير 

 تيا لتغطي حاجيات البلجئيف األساسية.مف البلجئيف أف تزيد مف نفقا
ييضاؼ إلى ذلؾ أٌف دكلة المجر مثبلن التي تعتبر نقطة عبكر كبرل لبلجئيف كليس دكلةن 

% مف الناتج المحمي الخاـ 0.1مستقبمة لبلجئيف؛ قد اضطٌرت إلى اإلعبلف عف زيادة قدرىا 
بة لبلجئيف، كاإلطعاـ مف أجؿ تغطية الحاجيات األساسية قصيرة المدل المطمك  2015عاـ 

 1كاإليكاء المؤٌقت كغير ذلؾ مف الحاجيات.
مف ناحيةو أخرل قد ال تسمح كذلؾ كضعية سكؽ العمؿ في بعض الدكؿ األكركبية  -

بحدكث تشغيؿ سريع ليؤالء البلجئيف: ففي حالة كجكد تشغيؿ محمي عالي لمعمالة المحمية 

                                                           
1 How will the refugee surge affect theEuropean economy? Migration Policy Debates, OECD, n° 8, 
November 2015. p. 1. 
1 Ibid. p. 2. 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook
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ة بيذه الٌدكؿ، أك قد يعممكف مقابؿ أجكر فإٌف البلجئيف قد ال يجدكف عمبلن لسنكات طكيم
زىيدة، ما قد يرٌجح تفضيؿ عدد كبير منيـ لدكؿو تتمتع بكجكد فرص عمؿ عالية كنسبة 
بطالة منخفضة، كألمانيا كالسكيد كغيرىما، عكض دكؿ ترتفع بيا حٌدة البطالة بشكؿ كبير 

 1يقة.كتقؿ فييا فرص العمؿ بسبب أزمات أك ضائقات اقتصادية داخمية عم
كييعتبر ىذا المعطى مف أىـ األسباب التي دفعت دكالن مثؿ سمكفاكيا كالمجر كغيرىما مف 
دكؿ أكركبا الشرقية خاٌصةن إلى رفض تخصيص حصص لبٌلجئيف لدييا، ألٌف معٌدؿ البطالة 

% حسب 7.1مرتفعه في ىذه الٌدكؿ مقارنةن بدكلة مثؿ ألمانيا، فمعٌدؿ البطالة في المجر قيٌدر بػ
، أما في سمكفاكيا فيرتفع ليبمغ 2015حصائيات ككالة االستخبارات األمريكية لعاـ إ

 15% في ألمانيا، كىك معٌدؿ جيد يضعيا في المرتبة 4.8%، في حيف ال يتجاكز 10.9
كيجعميا تسعى بدالن مف ذلؾ إلى استقباؿ عدد  2عالميا مف حيث معٌدؿ البطالة المنخفض.

إدماجيـ في سكؽ العمؿ، ألٌف ألمانيا تعتبر مف أكبر معتبر مف البلجئيف مف أجؿ 
االقتصاديات في العالـ )رابع أكبر قكة اقتصادية في العالـ مف حيث الناتج المحمي الخاـ بػ 

 3(.2014مميار دكالر حسب إحصائيات البنؾ العالمي لعاـ  3368
يا، كجميكرية في كؿ مف: ألمانيا، المجر، سمكفاك 2015جدكؿ يكضح نسبة البطالة عاـ 

 التشيؾ
 الرتبة العالمية نسبة البطالة الدولة
 15 %4.8 ألمانيا

 75 %6.5 جميورية التشيؾ
 83 %7.1 المجر

 121 %10.9 سموفاكيا

                                                           
1The refugee surge in Europe: Economic challenges, Shekhar AIYAR & Others, International 
Monetary Fund, January 2016. p. 16 
2The world factbook, Central Intelligence Agency: https://www.cia.gov/library/publications/the-
world-factbook 
3Gross Domestic Product 2014, World bank, 
http://databank.worldbank.org/data/download/GDP.pdf 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook
http://databank.worldbank.org/data/download/GDP.pdf
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The world factbook, Central Intelligence Agency: 
factbook-world-https://www.cia.gov/library/publications/the 

 
 اآلثار االقتصادية اإليجابية ألزمة البلجئيف عمى دكؿ االتحاد األكركبي: -3

اآلثار السمبية المتكٌقعة الستقباؿ دكلة ما عددنا قد تـٌ اإلشارة في النقطة البحثية السابقة أٌف 
معتبرنا مف البلجئيف ال يتعٌدل المدييف القصير كالمتكٌسط، فيما يحظى المدل البعيد بتكٌفر 
إيجابيات كثيرة متكٌقعة لصالح اقتصاديات الدكؿ األكركبية المستقًبمة لبٌلجئيف، مع كجكد 

، كقد صٌرح االقتصادم ير كالمتكٌسط كذلؾإيجابيات أخرل متكٌقعة عمى المدييف القص
مؤلؼ كتاب: رأس الماؿ في القرف الكاحد  Thomas Pikettyالفرنسي تكماس بيكيتي

بأٌف أزمة البلجئيف تمثؿ فرصةن لبلتحاد  Capital in the 21st Centuryكالعشريف 
 1األكركبي مف أجؿ إعادة بعث اقتصاد القاٌرة.

عمى المدييف القصير كالمتكٌسط لتدفؽ البلجئيف عمى دكؿ  مف أىـٌ اإليجابيات المتكٌقعة
االتحاد األكركبي؛ ما يمكف أف تسٌببو الزيادات في إجمالي النفقات الحككمية كنفقات االتحاد 
األكركبي مف أجؿ تغطية حاجيات البلجئيف المتكٌقعة عمى المدييف القصير كالمتكٌسط، إذ 

ا منظمة التعاكف كالتنمية االقتصادية عاـ كفؽ منطؽو اقتصادم، كحسب دراسة أعدتي
2015 :The OECD Economic Outlook 2015  فإٌف ىذه الٌنفقات اإلضافية مف قبؿ

دكؿ منظمة التعاكف كالتنمية االقتصادية مف المتكٌقع أف تؤدم إلى ارتفاع لمؤشر إجمالي 
 2017ك 2016% مف إجمالي الناتج المحٌمي الخاـ عامي 0.2إلى  0.1الطمب بحكالي 
ذلؾ أٌف زيادة النفقات الحككمية كاألكركبية عمى البلجئيف سكؼ تؤٌدم إلى 2عمى التكالي.

زيادة في استيبلؾ ىؤالء البلجئيف لمسمع كالخدمات المحمية، كمف ثـٌ يعكد ذلؾ بالنفع عمى 
 االقتصاد الكمي لدكؿ االتحاد األكركبي.

المدييف القصير كالمتكسط، فتختمؼ مف أما في ما يخص التأثيرات عمى سكؽ العمؿ عمى 
دكلةو إلى أخرل بناءن المؤشرات االقتصادية كاالجتماعية لكٌؿ دكلة، أم أٌف كؿ دكلةو أكركبية 
بإمكانيا استقباؿ البلجئيف كفؽ ما تتكفر عميو مف مقدرات تمٌكف مف تحقيؽ إدماج سيؿ 

                                                           
1Economic challenges and prospects of the refugee influx, Cemal Karakas. European Parliament: 
European Parliamentary Research Service, December 2015. p. 2. 
2How will the refugee surge affect theEuropean economy?op. cit. p. 2. 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook
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حسب دراسةو لمجنة االتحاد كسريع ليـ في سكؽ العمؿ، ىذا مف ناحية؛ مف ناحيةو أخرل ك 
فإٌف تدٌفؽ البلجئيف عمى دكؿ  European Forecastبعنكاف:  2015األكركبي في خريؼ 

االتحاد األكركبي مف المتكٌقع أف يؤٌدم إلى دفع عجمة اقتصاد االتحاد، لكٌف ذلؾ ال يتأتى 
كتككيف عالييف، أك إلى إذا كانت النسبة األكبر مف ىؤالء البلجئيف تتكٌفر عمى مياراتو كبيرة 

مف أجؿ تحقيؽ استفادة كبيرة مف ىذه  1عمى األقٌؿ الحد األدنى مف الميارات كمف التككيف،
الميارات كالكفاءات لصالح دكؿ االتحاد األكركبي، دكف تحقيؽ خسائر كبيرة تتعٌمؽ بالتكاليؼ 

 البلجئيف. اإلضافية التي مف الممكف أف تنتجيا إعادة تككيف أك تأىيؿ أك تعميـ ىؤالء
مف جيةو ثانية، فإٌف أغمب البلجئيف خاصة القادميف مف مناطؽ الصراع الكبرل في العالـ، 
كحالة البلجئيف السكرييف؛ ال يستيدفكف مناصب عمؿ مرمكقة تكٌفر أجكرنا كبيرة، بؿ عكس 
ذلؾ، أغمب ىؤالء البلجئيف يككف أقصى طمكحيـ في المراحؿ األكلى مف إقامتيـ بالدكؿ 

تقبمة ىك الحصكؿ عمى منصب عمؿ كلك بأجر زىيد، نظرنا لمظركؼ االقتصادية كالمالية المس
 الصعبة التي يمٌركف بيا كعائبلت ككأفراد.

نقطةه أخرل ال تقؿ أىمية تتعمؽ بأٌف البلجئيف السكرييف كغيرىـ ال يتـ إدماجيـ في مناصب 
إدماجيـ إٌما في قطاعات تحظى  عمؿ يككف الطمب عمييا مرتفعنا محميا، أم أٌف البلجئيف يتـ

بنفكر مف قبؿ اليد العاممة المحمية أصبلن كالبناء كاألشغاؿ العمكمية، كبالتالي ال يجد البلجئ 
العامؿ نفسو في منافسةو مع اليد العاممة المحمية، كلكف إذا تنافس فإٌنو يتنافس مع اليد 

لمياجريف الذم يشتغمكف في العاممة األجنبية المكجكدة في الدكؿ المستقبمة، أم مع ا
القطاعات الثانكية السابؽ ذكرىا، فالفرضية القائمة بأٌف تدٌفؽ البلجئيف يمكف أف يساىـ في 
رفع مستكل البطالة المحمية غير صحيحة، بؿ يعكد الٌسبب األساسي كراء حدكث مشاكؿ 

بشكؿ ال يمٌكف متكٌقعة مف ىذا التدفؽ إلى فشؿ السياسات الحككمية في إدارة ىذه األزمة، 
مف استغبلؿ ىذه الطاقات القادمة مف الخارج في قطاعات تشغيؿ محمية ال تحظى بشعبية 

كىذا ما يفٌسر اتجاه عدد كبير مف البلجئيف في بعض الٌدكؿ إلى القطاع  2.كبيرة داخميان 
المكازم غير الرسمي لعدـ أك لبطء اإلجراءات الحككمية المتخذة إلدماجيـ في القطاعات 

 ٌرسمية لمدكؿ األكركبية.ال
                                                           
1Economic challenges and prospects of the refugee influx,Cemal Karakas.op. cit. p. 2 
2Economic Impacts of Syrian Refugees, Existing Research Review & Key Takeaways, International 
Rescue Committee. From www.rescue.org. pp. 2-4 

http://www.rescue.org/
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في ىذا الٌصدد، ال يمكف إغفاؿ إحدل أكبر األزمات التي تمٌر بيا دكؿ االتحاد األكركبي، 
كىي أزمة انخفاض النمك الديمغرافي المستمرة، ارتفاع نسبة الشيخكخة، كارتفاع معٌدؿ عمر 

طفؿ لممرأة  1.5بمغ معٌدؿ الخصكبة لدكؿ االتحاد األكركبي  2013السكاف، ففي عاـ 
 الكاحدة فقط.

أما في ما يخٌص عدد سكاف االتحاد األكركبي، كحسب معطيات المجنة األكركبية لعاـ 
فسيشيد ارتفاعنا طفيفنا  The Ageing report 2015التي تـ نشرىا في منشكر:  2015

. لكٌف المشكمة 2060ك 2013مميكف بيف عامي  523مميكف نسمة إلى  507جدا مف 
 211األبرز تتجمى في القكة العاممة مف إجمالي عدد السكاف التي سينخفض عددىا مف 

، كىي نسبة منخفضة أصبل ستستمر في 2060مميكف عاـ  202إلى  2013مميكف عاـ 
ـ عمى االقتصاديات األكركبية خاصة الكبيرة منيا إدماج عدد كبير مف االنخفاض، ما يحت

كعمى  1المياجريف كالبلجئيف مف أجؿ الحفاظ عمى النمك االقتصادم المرتفع في ىذه الٌدكؿ.
 مكانتيا كأكبر االقتصاديات في العالـ.

 المحور الثاني: دور منظمات المجتمع المدني في أنسنة األزمة السورية.
ساع دائرة األزمة السكرية بانتقاليا مف سكريا إلى دكؿ الجكار ثـ إلى مناطؽ أخرل شكؿ ات

نسانية، اجتماعية،  كمف بينيا الدكؿ األكركبية تحديا عمى مستكيات عدة: أمنية، اقتصادية كا 
كرغـ تبايف المكاقؼ السياسية لمدكؿ األكركبية تجاه الكافديف، إال أٌف أزمة البلجئيف كضعت 

المدني األكركبي أماـ كاجب تاريخي تجاه ىؤالء، كفي ما يمي، نحاكؿ تحميؿ مكقؼ المجتمع 
كأثر المجتمع المدني في أكركبا عمى قضية البلجئيف، بكصفو مجمكعة التنظيمات التطكعية 

  2الحرة التي تمؤل المجاؿ العاـ بيف األسرة كالدكلة.
السياسات المنتيجة تجاه األزمة  ساىـ المجتمع المدني في أكركبا إلى حد بعيد في تعديؿ

السكرية بشكؿ عاـ كمشكؿ البلجئيف كتجمي ليا، كقد مثؿ حادث غرؽ الطفؿ السكرم ايبلف 
 71عمى الشكاطئ التركية منعطفا لمرأم العاـ األكركبي تجاه األزمة، إضافة إلى حادث كفاة 

 .2015أكت  27طالبا لمجكء عمى متف شاحنة في األراضي النمساكية، في 

                                                           
1Economic challenges and prospects of the refugee influx,Cemal Karakas.op. cit. p. 4. 

 .176 ص:، 2003، 1عبد الغفار، شكر، ٤تمد مورك، لبناف: دار الفكر ا١تعاصر، طالمجتمع األىلي ودوره في بناء الديموقراطة.   2
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استثارت ىذه الحكادث الرأم العاـ األكركبي الذم خرج في مظاىرات عارمة في النمسا، 
معتبرا ما يحدث في حؽ البلجئيف كارثة كداعيا سمطات الببلد إلى التحرؾ الحتكائيا، كىك 
المكقؼ الذم اتخذتو السمطات األلمانية تحت ضغط الصحافة األلمانية كجمعيات المجتمع 

كر ىذا األخير أكثر كضكحا في الحالة الفرنسية، أيف خرجت األحزاب المدني، كيبدك د
السياسية عف صمتيا مطالبة الجيات الرسمية بتحمؿ المسؤكلية تجاه البلجئيف استجابة 

مف  ℅56لمطالب الرأم العاـ: حيث أثبت استطبلع لبعض القنكات الفرنسية أف 
المسجمة بداية شير أكت  ℅46المستجكبيف يؤيدكف استقباؿ البلجئيف عكض نسبة 

2015.1   
أما عف العمؿ الميداني، فننكه بدكر العديد مف الجمعيات كالمنظمات غير الحككمية التي 
تضاؼ إلى الفكاعؿ الدكلية الرئيسة في التكفؿ بالبلجئيف كىي المنظمة الدكلية لميجرة، 

كمف بينيا الحركة الدكلية  برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي كالمفكضية العميا لشؤكف البلجئيف،
لمصميب األحمر كاليبلؿ األحمر كعينة عف فكاعؿ المجتمع الدكلي نظرا لمتمثيؿ  الميـ 
لممنظمة دكليا كفي األكساط األكركبية ككذا الكاجب األخبلقي كالديني الكاقع عمى عاتؽ 

ثؽ عنيا المبادئ المنظمة، إضافة إلى االلتزاـ القانكني المترتب عف اتفاقيتي جنيؼ التي تنب
اإلنسانية، كعدـ التحيز، كالحياد، كاالستقبلؿ، التي تقـك عمييا المنظمة كالمتمثمة في: 

   2كالخدمة التطكعية، كالكحدة، كالعالمية.
يتمثؿ الدكر الذم تقـك بو في االىتماـ بالشؤكف اإلنسانية كمف بينيا قضية البلجئيف منذ 

بيف جمعيات الصميب األحمر كاليبلؿ األحمر  ، حيث تمثؿ الرابط1965تأسيسيا سنة 
، كاالتحاد الدكلي 1863الكطنية مف جية كالمجنة الدكلية لمصميب األحمر المنشأة سنة 

تكاجد الحركة ، إضافة إلى 1919لجمعيات الصميب األحمر كاليبلؿ األحمر المؤسس سنة 
ر المتكاجدة بمائة المكثؼ مف خبلؿ الجمعيات الكطنية لمصميب األحمر كاليبلؿ األحم

 كثمانية كثمانيف دكلة.

                                                           
1
 البلجئون وأوروبا: أزمة القوانين وجبهة الرفض. ٤تمد، عيادم، على موقع : 

http://www.aljazeera.net/knowledgegate/newscoverage/2015/9/15  
2 https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/components-movement.htm  

http://www.aljazeera.net/knowledgegate/newscoverage/2015/9/15
https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/components-movement.htm
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 2015.1خريطة تمثؿ المقرات األساسية، المياـ كالبعثات التابعة لمحركة سنة 

تعتمد الحركة الدكلية لمصميب األحمر كاليبلؿ األحمر في تمكيميا عمى التبرعات الممنكحة 
المجتمعية  لمدكؿ المستقبمة مف طرؼ الدكؿ المكقعة عمى اتفاقيتي جنيؼ، تبرعات الفكاعؿ 

، كعميو فإٌف 2لمجمعيات الكطنية لمحركة،  الفكاعؿ الخاصة كالعامة كالمنظمات فكؽ القكمية
مكارد الحركة غير مستقرة كمرتبطة بإرادة المانحيف، كىك ما يجعميا أسيرة األىداؼ السياسية، 

قصى الحيادية كعميو فإٌف دكرىا اإليديكلكجية، األكضاع االقتصادية الدكلية، كما أنيا تمتـز أ
في حث الدكؿ األكركبية كغيرىا عمى تغيير سياساتيا تجاه البلجئيف ال يككف بصفة مباشرة 

نما مف خبلؿ تحسيس الرأم العاـ الذم يشكؿ أكبر ضغط عمى الحككمات الديمكقراطة.   كا 

 
                                                           
1 , ICRC overview of operations 2015. International Committee of the Red Cross, Geneva, p : 29. 
2: ibid. P: 27. 
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نيا سكريا مقدرة جدكؿ بالميزانية المخصصة مف طرؼ الحركة لمنطقة الشرؽ األكسط كمف بي
 1 2015بالفرنؾ السكيسرم، لسنة 

، 2كفي ىذا الصدد نشير إلى الجيكد المبذكلة مف طرؼ منظمات أخرل عمى غرار أككسفاـ
التي تركز عمى دكر الدكؿ الغنية كمف بينيا الدكؿ األكركبية المنضمة إلى اتفاقية األمـ 

كااللتزاـ بتحمؿ  ℅10بنسبة  المتحدة الخاصة بالبلجئيف، عمى إعادة تكطيف البلجئيف
مارس  29مسؤكلياتيا في إطار التكزيع العادؿ لمحصص، كما زكدت تقريرىا الصادر في 

 ، بمعطيات مف شأنيا التحسيس بتقصير الحككمات اتجاه تعيداتيا:  2016

 

                                                           
1 ibid. P:34 

 بلد مع منظمات ٤تلية شريكة.  90منظمة خَتية دكلية متخصصة ُب ٣تاؿ اإلغاثة كالتنمية، تعمل ُب   2
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 1جدكؿ يمثؿ الكعكد المقدمة مف طرؼ بعض الدكؿ األكركبية مقارنة بالحصص العادلة
 فكاعؿ المجتمع المدني: تحديات عمؿ 

يطرح عدد البلجئيف المتزايد انشغاالت عديدة لمحككمات كالمجتمع المدني عمى حد  -
سكاء، نظرا لمعمؿ المستعجؿ الذم تفرضو ظركؼ االستقباؿ كالتي ال تترؾ المجاؿ 

 لكضع إستراتيجية كاضحة كمحددة.
تمثمو بعض الفئات مخاكؼ الدكؿ كالمجتمع المدني مشتركة تجاه التيديد الذم قد  -

البلجئة أماـ تنامي ظاىرة اإلرىاب الدكلي كاالعتداءات المتكررة التي تشيدىا 
 2العكاصـ األكركبية.

انقساـ مكاقؼ الدكؿ األكركبية كفكاعؿ المجتمع المدني حكؿ أزمة البلجئيف أظير  -
 ىشاشة االتحاد تجاه التيديدات الطارئة.

تأثير بعض التجاكزات كالسمككيات المنعزلة لبعض البلجئيف عمى انطباعات السكاف  -
 . 2015المحمييف، كتمؾ الحكادث المسجمة في ألمانيا نياية سنة 

 المحور الثالث: دراسة مقارنة لسياستي ألمانيا وفرنسا تجاه البلجئيف السورييف.
 تجاه البلجئيف السكرييف. سياسة ألمانياتجٌمي الٌدافع االقتصادم في  -

بالنسبة أللمانيا، كدكف الخكض في االعتبارات اإلنسانية المتمثمة أساسنا في ضغكطات 
المجتمع المدني المحمي كالعالمي، فإٌف أبرز دافعو ليا مف أجؿ استقباؿ كقبكؿ عدد كبير مف 

 يدة:البلجئيف السكرييف يتمثؿ في الدافع االقتصادم، كذلؾ يتجمى في نقاطو عد
رئيس المكتب الفدرالي األلماني لميجرة  Frank Jurgen Weiseقىٌدر فرانؾ يكرغف كايز 

الجئ، أم ما يمٌثؿ  500000ىك  2015كالبلجئيف عددى البلجئيف الذيف دخمكا ألمانيا عاـ 
نصؼ إجمالي عدد البلجئيف الذيف دخمكا االتحاد األكركبي في نفس الٌسنة، كأغمب ىؤالء 

 البلجئيف مف القادميف مف سكريا عبر تركيا.

                                                           

 .29/03/2016 من البلجئين، ℅10عادة توزيع إتقرير أوكسفام،  1 

2 France terre d’asile, « crise des réfugies » et déplacement en Europe : point sur la situation. 
Janvier 2016, sur : www.lafranceterred’asile.org.   

http://www.lafranceterred'asile.org/
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ت األلمانية مجبرةن عمى زيادة نفقاتيا العامة لتغطية متطمبات ىؤالء لذلؾ كانت السمطا
، كمف المتكقع تخصيص حكالي 2015مميار يكرك عاـ  8.3البلجئيف، فخصصت حكالي 

 ، ما يشٌكؿ نفقاتو إضافية عمى الحككمة األلمانية تحٌمميا.2016مميار يكرك عاـ  14.3
التي ستجنييا ألمانيا عبر المدييف المتكسط كالبعيد لكٌف الكاقع االقتصادم يخبر بأٌف الفكائد 

أكبر مف تكاليؼ استقباليا لعددو كبيرو مف البلجئيف، بؿ حتى عمى المستكل القصير كذلؾ، 
إذ مف المتكٌقع أف ترفع ىذه النفقات مف الطمب المحمي بشكؿ يرفع كذلؾ الناتج المحمي الخاـ 

 1%.0.5% إلى 0.3بنسبة تتراكح بيف  2016لعاـ 
أٌما عمى المستكييف المتكٌسط، كالبعيد خاصةن، فمف أبرز التحديات التي تكاجييا ألمانيا؛ ىك 
التحدم الديمغرافي الذم مف المتكٌقع أف يؤثر بشكؿو كبير عمى القطاع االقتصادم أللمانيا، 

 باعتبار ألمانيا مف أكبر االقتصاديات في العالـ.
مرتقب لعدد السكاف مستقببلن في ألمانيا، كمعٌدؿ كيتجٌمى ىذا التحدم في االنخفاض ال

الخصكبة المنخفض، إضافةن إلى ارتفاع نسبة الشيخكخة كانخفاض عدد السكاف الذيف يمثمكف 
 القكة القادرة عمى العمؿ في ألمانيا.

لمكاقع الديمغرافي  2060كنكٌضح في الجدكؿ اآلتي تكقعات االتحاد األكربي عمى مدل 
 يا:المستقبمي أللمان

 
 2013 2020 2030 2040 2050 2060 

 عدد السكاف
 بالمميكف نسمة

81.3 80.6 79.7 77.7 74.5 70.8 

-15القكة العاممة )
 سنة( 64

66.1 64.0 59.0 56.2 55.5 54.6 

 عدد  كبار السف
 سنة( 65)أكثر مف 

21.0 23.2 28.1 31.2 31.8 32.3 

 معٌدؿ الخصكبة
 )طفؿ لكؿ امرأة(

1.40 1.45 1.51 1.56 1.60 1.63 

                                                           
1 Economic challenges and prospects of the refugee influx, Cemal Karakas. op. cit. pp. 2, 5. 
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The 2015 Ageing report, European Commission. Brussels: E.C, 
2015. p. 310 

 0.2يكضح الجدكؿ السابؽ أنو رغـ االرتفاع الطفيؼ المرتقب في معٌدؿ الخصكبة )ارتفاع بػ 
األلمانية (، كرغـ الجيكد التي تبذليا الحككمة 2060ك 2013طفؿ لممرأة الكاحدة بيف سنتي 

عمى غرار الدكؿ األكركبية األخرل، لتكقيؼ النمك الديمغرافي السمبي داخؿ ألمانيا كأغمب 
 دكؿ االتحاد األكركبي؛ إاٌل أٌف الٌدراسات المستقبمية تثبت عكس ذلؾ.

فكما يتضح مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ، مف المتكٌقع أف ينخفض عدد سكاف ألمانيا بيف سنتي 
مميكف نسمة، كىك انخفاضه  11%، أم بحكالي 10.5-تقٌدر بػ بنسبة  2060ك 2013

بعد  2060كبير، سيضع ألمانيا في المرتبة الثالثة أكركبيا مف حيث عدد السكاف عاـ 
 1المممكة المتحدة كفرنسا.

كلكف ما ييمنا أكثر تبيانو مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ ىك ذلؾ االنخفاض المعتبر المرتقب 
مميكف  12%، أم بحكالي 11.5-بػ  2060ك 2013انيا بيف سنتي لمقكة العاممة في ألم

%، 11.3بػ  2060نسمة، كاالرتفاع في المقابؿ الذم ستعرفو فئة كبار السف في آفاؽ عاـ 
 2مميكف نسمة. 11أم بحكالي 

كعميو يتضح أٌف التحدم الديمغرافي ىك تحدم استراتيجي بالنسبة أللمانيا، لذلؾ مف الحمكؿ 
حفاظ عمى ديناميكية االقتصاد األلماني؛ إدماج عدد كبير مف المياجريف المقترحة لم

كالبلجئيف في سكؽ العمؿ األلمانية، كىذا ىك الٌدافع األساسي الذم يدفع ألمانيا الستقباؿ 
عدد كبير مف البلجئيف القادميف مف سكريا، كالذيف يتدٌفقكف بشكؿو كبير عمى ألمانيا باعتبارىا 

ا مف المصمحة المتبادلة، كعبلقة رابحمف أكبر االقتصاد رابح -يات في العالـ، مما يخمؽ نكعن
 بيف البلجئيف السكرييف كالدكلة األلمانية.

 تجاه البلجئيف السكرييف. سياسة فرنساتجٌمي الٌدافع اإلنساني في  -
ف، تعتبر الدكؿ المطمة عمى المتكسط مف أكبر الدكؿ استقباال لبلجئيف إضافة إلى دكؿ البمقا

غير أٌف ىذه الدكؿ غير قادرة عمى استقباؿ السيكؿ البشرية الكافدة بمفردىا، كعميو كضعت 
دكؿ االتحاد األكركبي منيجا إلعادة تكزيع البلجئيف )تكزيع إلزامي لمحصص( بينيا، استنادا 

                                                           
1 Ibid. p. 5. 
2 The 2015 Ageing report, European Commission. Brussels : E.C, 2015. p. 310. 
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إلى معايير متمثمة في: عدد السكاف، الناتج المحمي الخاـ، عدد طالبي المجكء كنسبة 
 .البطالة

الجئ مف جنسيات سكرية،  160000أف يعاد تكزيع  2015كعميو، تقرر شير سبتمبر 
ثيكبية، تستقبؿ فرنسا  ، غير أف فرنسا لـ الجئا 31443الجئ كألمانيا  24031عراقية كا 
 الذيف تـ تحكيميـ.  272الجئ مف بيف  19إال  2016تستقبؿ حسب إحصائيات جانفي 

ى نفس القدر مف الترحيب مع نظيره األلماني، حيث رغـ أف المكقؼ الفرنسي لـ يكف عم
تدعك فرنسا إلى التفريؽ بيف المياجريف ألسباب اقتصادية كالفاريف مف الحرب األىمية 
السكرية، كما يمقى طالبك المجكء المسيحيكف السكريكف كالعراقيكف معاممة خاصة مقارنة 

 بباقي طالبي المجكء. 
إال أٌف األرقاـ المقدمة مف طرؼ كزارة الخارجية الفرنسية كاليادفة إلى تكضيح الجيكد 

 المبذكلة في المجاؿ: 
يجابي إ، بنسبة رد 2011استقباؿ فرنسا لعشرة آالؼ سكرم منذ انفجار األزمة، سنة  -

الجئ سكرم  500مقدر بستة كتسعيف بالمائة مف مجمؿ الطمبات المقدمة، مف بينيـ 
الككالة الفرنسية لبلجئيف كعديمي الجنسية،  OFPRAألسباب إنسانية مف طرؼ 

سكرم حاصؿ عمى إقامة طكيمة المدل أك  5000شخص بصفة الجئ،  4500
 1بغرض لـ شمؿ أسرم كغيرىا.

تجاه البلجئيف تعديبل ممحكظا أخرجيا مف المقاربة األمنية شيدت السياسة الفرنسية 
 البحتة، كربما يعزل ذلؾ ألسباب منيا:

المانحة التي لـ تعد ميتمة بتقديـ مساعدات عينية بقدر سعييا تغير سياسة الدكؿ  -
  2إلى تتبنى مشاريع إستراتيجية تفيد كيستفيد منيا النازح كالمجتمع المضيؼ،

فرنسا أقؿ التزاما مف باقي الدكؿ األكركبية كخاصة الجارة  الحرص عمى عدـ ظيكر -
 األلمانية، أكبر مستقبؿ لبلجئيف السكرييف.

محاكلة التمسؾ بصكرة فرنسا العالمية كراعية لحقكؽ اإلنساف كالمبادئ اإلنسانية  -
  1الككنية.

                                                           
1http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/refugies_syrie_version_accessible_20160107_cle0d15b1.pdf  

http://arabic.sputniknews.com/interview/20160127/1017243402.html#ixzz45kRybCvt 2  مؤ٘تر لندف: مصلحة
 .علم أوروبا فوق مصلحة البلجئين جورج،

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/refugies_syrie_version_accessible_20160107_cle0d15b1.pdf
http://arabic.sputniknews.com/interview/20160127/1017243402.html#ixzz45kRybCvt
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غير أٌف الدكر الفرنسي يبقى غير متناسب كحجميا الدكلي، ككنيا طرؼ مف أطراؼ 
لنزاع السكرم ميتـ بما ىك سياسي كأمني عمى حساب الجانب اإلنساني المحض، كربما ا

تسعى فرنسا إلى الضغط عمى النظاـ السكرم مف خبلؿ إحراجو أماـ الرأم العاـ العالمي 
 كمتسبب رئيس في األكضاع الراىنة. 
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Öğrenciler gerçeği ve Acılar ve 
umutlar Adıyaman Üniversitesi 
örneği 

241 

15 

 (أ.د. محًٌ الدٌن بنانة )سورٌة
Prof. Dr. Muhyiddin 

Benâne 

تعلٌم الالجئٌن والمهجرٌن السورٌٌن بٌن الواقع 
 والمأمول

Gerçek ve umut arasındanki 
Suriyeli göçmen ve sığınmacıların 
eğitimi 

254 

16 
 (الصٌدلً: أٌمن خسرف )سورٌة

Ayman Khosruf 
 األكادٌمً الالجئ

Suriyeli akademisyenlerin sıkıntları 
285 

17 

 (د. فكرت عادل ترزي )العراق
 أ. فلة جٌالٌلً

 (الجزائر)
Dr. Fikret âdil Terzi 

Fille Cîlâylî 

فرص التعلٌم العالً المتاحة أمام الالجئٌن 
 والنازحٌن السورٌٌن والعراقٌٌن: دراسة مقارنة

Suriylei ve ıraklı muhacir ve 
göçmenlerin önündeki büyük eğitim 
fırsatları: karĢılaĢtırmalı çalıĢma 

311 

18 

 د. لٌلى حمناش
 (الجزائر)

Dr. Leyla HemnâĢ 

لدى عٌنة من الطلبة جودة الحٌاة  
دراسة مٌدانٌة فً ظل  -السورٌٌن بجامعة تلمسان

 بعض المتغٌرات
Tlemcen Üniversitesindeki Suriyeli 
öğrenciler örneğinde yaĢam kalitesi-
Bazı değiĢkenler altında alan 
çalıĢması 

325 

 حمور: الالجئون السوريون والصحة

19 

 د. عبد الحكٌم بوصلب
 (الجزائر)

Dr. Abdulhakîm Bûslab 

آلٌات الدعم النفسً واالجتماعً ودورها فً تشكٌل 
الهوٌة النفسٌة واالجتماعٌة ألطفال المهاجرٌن 

 السورٌٌن
Sosyal ve Psikolojik destek 
araçları ve Suriyeli göçmen 
çocukların psikolojik ve sosyal 
kimliğini oluĢturmadaki rolü 

339 
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21 
 (ولد محفوظ )مورٌتانٌاد. جدو 

Dr. Cedû veled mahfûz 

  -الالجئون السورٌون والوضع الصحً )األردن
العراق( كنموذج -لبنان   

Suriyeli mülteciler ve sağlık 
durum (Ürdün- Lübnan- ırak 
örneği gibi) 

353 

21 
 (الجزائر)د. إبراهٌم بوالفـلفـل 

Dr. Ġbrahim el-fulful 

الصحٌة لالجئٌن السورٌٌن بالجزائر واقع الرعاٌة 
دراسة مٌدانٌة بوالٌة جٌجل -  

Cezayirdeki Suriyeli mültecilerin 
sağlık gerçeği- cîcîl ilinde alan 
çalıĢması 

374 

22 

 د. سارة  بكار
 (الجزائر)

Dr. Sâre Bekkâr 

قٌاس مستوى قلق المستقبل لدى الالجئٌن  
)دراسة  على عٌنة السورٌٌن المقٌمٌن بالجزائر، 

(.من الالجئٌن  
Cezayirde yaĢayan suriyeli 
mltecilerin gelecek kaygısının 
seviyesini ölçmek 
Tlemcen Ģehrinde yaĢayan 
mülteciler örneği üzerine çalıĢma 

384 

23 

 د. هند غداٌفً
 د. مسعودة منتصر

 (الجزائر) د. أحمد جلول
Dr. Hint Kadâyıf 

Dr. Mesûde Muntasır 
Dr. Ahmed Celûl 

قلق المستقبل لدى الالجئون السورٌون  " دراسة 
"مٌدانٌة بدولة الجزائر ووالٌة وادي سوف نمودجاا    

Suriyeli mültecilerin gelecek 
endiĢesi 

393 

24 
 (د. عرٌس نصر الدٌن )الجزائر
Dr. Arîs Nasruddîn 

واقع الصحة النفسٌة لدى األطفال الالجئٌن 
السورٌٌن )دراسة مٌدانٌة على عٌنة من األطفال 

(.الجزائر–بوالٌة تلمسان    
Suriyeli mülteci çocuklarda 
psikoloji sağlığı gerçeği 

408 

25 

 د. مها العانً
 (د. أسعد العطار )مسقط
Dr. Meha elânî 

Dr. Esad elattâr 

وعالقته بالتوافق النفسً لدى االغتراب النفسً 
 الالجئٌن السورٌٌن

Suriyeli Mültecilerde Psikolojik 
yabancılaĢma ve psikolojik 
uyumluluk iliĢkisi 

420 

26 

 د. فاطمة الزهراء حاج سلٌمان
 (الجزائر)

Dr. Fatima ez-zehrâ Hâc 
Süleymân 

أهمٌة التكفل النفسً بالالجئٌن السورٌٌن فً 
معاناتهم ومستوى الضغوط النفسٌة  التخفٌف من

لدٌهم )دراسة عٌادٌة أسرٌة بالمستشفى الجامعً 
(.لتلمسان  

Sorunlarını ve psikolojik baskıları 
azaltmada Suriyeli mültecilere olan 
psikolojik desteğin önemi (Tlemcen 
Ünivesite hastanesi aile hekimliği 
çalıĢması) 

445 

27 

 محمد السلٌماناألستاذ: 
 (سورٌة)

Muhammed  Süleyman 

األسرة كما ٌدركها األبناء: دراسة مٌدانٌة ألبناء  
بعض األسر السورٌة المقٌمة فً مدٌنة الرٌحانٌة 

قاح  -بتركٌا، وتجمع مخٌمات أطمه  –إنطاكٌا  –
  فً الشمال السوري

 Çocukların anladığı gibi aile: 
Antakya reyhanlı Atma toplama 
kampındaki bazı ailelerin 
çocukları hakkında alan çalıĢması 

458 
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 حمور: الالجئون السوريون واحلياة االجتماعية

28 

 أ.د. عمار مساعدي
 (د. فرٌدة بلفراق )الجزائر
Prof. Dr. Ammâr 

musâidî 

االجتماعٌة لالجئٌن السورٌٌن فً الجزائر الوضعٌة 
 بٌن الٌسر و التسول

Cezayirdeki Suriyeli mültecilerin 
sosyal statüsü 

480 

29 
 (الجزائر)د. نصر الدٌن جابر 

Dr. Nasruddîn Câbir 

نظرة  -للطفل الالجئ  ملمح التنشئة االجتماعٌة
الطفل السوري أنموذجاا ( استشرافٌة ) 

Suriyeli çocukların sosyal 
geliĢimine bakıĢ- Ġleriye dönük 
bakıĢ- Suriyeli çocuklar örneği 

491 

31 

د. صابرٌن عوض حسن سالمة 
 (حسٌن )السعودٌة

Dr. Sâbirîn Avz Hasan 
selâme Hüseyin 

الالجئون السورٌون والحٌاة االجتماعٌة الخاصة 
(.بهم )واقع بٌئة وواقع حٌاة إنسان بال وطن  

Suriyeli Mülteciler ve özellikle 
onların sosyal hayatı (Çevre 
gerçeği ve vatanı olmayan insan 
hayatı) 

510 
 

31 
 د. عالء الدٌن إسماعٌل

 )مالٌزٌا(
Dr. Alauddîn Ġsmai 

التغٌرات العقدٌة و االجتماعٌة لالجئٌن السورٌٌن 
 فً دول اللجوء مالٌزٌا أنموذجاا 

Sığınma devletlerinde Suriyeli 
Mültecilerin toplumsal ve ona 
bağlı değiĢmeleri Malezya Örneği 

536 

32 

 د. نادٌـة آٌت عبدالمالـك
 (الجزائر)

Dr. Nâdiye âyet 
abdulmelik 

إدماج الالجئـٌن السورٌٌن فً تركٌا، دراسة لنظام 
 الحماٌـة المؤقتة:الضوابط واالمتٌازات

Türkiyedeki Suriyeli mültecilerin 
entegrasyonu, Geçici koruma 
sistemi çalıĢması: Kurallar ve 
ayrıcalıklar 

547 

33 

 د. نبٌل مد هللا العبٌدي
 د. أركان حمٌد جدٌع

 (العراق)
Dr. Nebil meddullâh el 

Abîdî 

حماٌة الالجئٌن السورٌٌن فً تركٌا : المشاكل 
 .والحلول

Türkiyede Suriyeli Mültecileri 
koruma, Sorunlar ve Çözümler 

561 

34 

 د. نبٌل بوٌبٌة
 (الجزائر)

Dr. Nebil Boybey 

ألسر السورٌة الالجئة فً تصورات المستقبل لدى ا
دراسة عٌنة من األسر بوالٌة جٌجل( الجزائر ). 

 
Cezayirdeki Suriyeli Mültecilerin 
gelecek algıları ve Cicil ilindeki 
ailelerden örnek çalıĢma 

582 

35 

 د. محمد إرغات
 (أ. سداد ٌلدرم )تركٌا

Dr. Muhammed Ġrğat 
Sedat Yıldırm 

 حقوق الالجئٌن السورٌٌن دٌنٌاا وأخالقٌاا 
Suriyeli Mültecilerin dini ve ahlaki 
hakları 

596 

36 
 (الجزائر)د. صباح براهمً  

Dr. Sabâh Berâhimî 

الزواج –للالجئٌن السورٌٌن الحالة المدنٌة  
فً مدٌنة باتنة بالشرق الجزائري -والوالدات  

 
Suriyeli mültecilerin medeni hali-  
Cezayir’in doğusundaki Patna 
Ģehrinde evlilik ve doğum 

684 
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37 

 د. عبد الحلٌم محمد عبد هللا
 (تركٌا)

Dr. Abdulhalim 
Muhammed Abdullah 

بٌن واقع القرارات وواقع الالجئون السورٌون 
 الحال

Kararlılık ve Durum gerçeği 
arasında Suriyeli Mülteciler 

622 

38 

 د. عماد حمدي إبراهٌم
 (مصر)

Dr. Ġmâd Hamdî Ġbrahim 

الزواج بالالجئات السورٌات بٌن ضغط الحاجة 
 ومقاصد الشرٌعة

Ġhtiyaç baskısıyla ve dini amaçlar 
arasında Suriyeli kadın 
mültecilerin evliliği 

636 

39 

 د. فارس لونٌس
 (الجزائر)

Dr. Fâris Lûnîs 

 اللجوء السوري بألمانٌا بٌن اإلندماج واالنسالخ
Entegrasyon ve yabancılaĢma 
arasında Almanyadaki Suriyeli 
sığınmacılar 

658 

41 

د. كعواش رؤوف                                         
 د. رضا بوغرزة

 (الجزائر)
Dr. Ke’vâĢ Raûf 

Dr. Rıza Buğraza 

تكٌف األسر السورٌة المهاجرة بتأثٌر الصراع 
المسلح )دراسة حالة مجموعة من األسر المقٌمة 

 بوالٌة جٌجل( الجزائر
Silahlı çatıĢmanın etkisiyle göçen 
Suriyeli ailelerin adaptasyonu- 
Cezayir Cicil ilinde ikamet eden 
bir grup ailenin durumu hakkında 
araĢtırma 

674 

41 

 د. لبنى بلفٌاللً
 (الجزائر)

Dr. Lebnî bîlfîlâlî 

 جودة الحٌاة والمعاش النفسً لالجئٌن السورٌٌن
ر(.)دراسة لعٌنة عشوائٌة فً الجزائ  

Suriyeli mültecilerin psikolojik 
hayat ve yaĢam kalitesi 
(Cezayirde rastgele örnek 
çalıĢma) 

695 

42 
 (الجزائر)د. وسٌلة بلحاج 

Dr. Vesile Belhâc 

دراسة سوسٌولوجٌة حول ظاهرة تسول الالجئٌن 
 السورٌٌن فً الجزائر

Cezayirdeki Suriyeli Mültecilerin 
dilencilik olgusu etraında 
sosyolojik çalıĢma 

707 

 حمور: دور املؤسسات يف الهووض بواقع الالجئني السوريني

43 

 أ.د. إبراهٌم البٌضانً
 (العراق) أ. د. ناهدة علً

Dr. Ġbrahim el-Beydânî 
Dr. Nâhide Alî 

موقف الوالٌات المتحدة من مسألة الالجئٌن 
 السورٌٌن

Suriyeli Mülteciler konsunda 
birleĢmiĢ milletlerin yeri 

720 

44 

 د. إبراهٌم سلقٌنً
 (سورٌة)

Doktor Ġbrahim Selkini 

الصراع بٌن تركٌا وأوروبا للنهوض بواقع 
 الالجئٌن السورٌٌن

Suriyeli Mülteciler gerçeği 
konusunda Türkiye ve Avrupa 
arasındaki çatıĢma 

736 

45 

 د. عبٌر شلٌغم
 (الجزائر)

Dr. Abîr ġelîğam 

 تأثٌر أزمة الالجئٌن السورٌون على األمن التركً
Türkiyenin güvenliği konusunda 
Suriyeli Mültecilerin etkisi 

755 

46 

 د. عبد الملك بلغربً
 (الجزائر)

Dr. Abdulmelik bilğarbî 

 االستجابة األوروبٌة ألزمة الالجئٌن السورٌٌن
Suriyeli Mülteciler krizinde 
Avrupanın tepkisi 

776 
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47 

 د. مبطوش الحاج
 د. جٌاللً سواعدي

 (الجزائر)
Dr. MebtûĢ el-Hâc 
Dr.Cîlâlî Sevâidî 

إلتزامات الالجئٌن وعالقتها باعتبارات األمن 
 الوطنً للدولة المضٌفة

Mültecilerin yükümlülükleri ve ev 
sahibi devletin ulusal güvenlik 
konularıyla olan iliĢkileri 

804 

48 

 د.حكٌم غرٌب
 (الجزائر)

Dr. Hakîm Garîb 

المحلٌٌن فً الفاعلٌن الجزائرٌة ودور السلطات 
من أجل مقاربة إنسانٌة (ترقٌة واقع الالجئٌن  )   

Mülteci gerçeğini ortaya çıkarmada 
Cezayirli yetkililerin ve yerel aktörler 
rolü (Hümanist yaklaĢım 

819 

49 
 (الجزائر)د. سامٌة خواثرة 

dr. Sâmiye havâsire 

نظم حماٌة الطفل دور الٌونٌسٌف فً تعزٌز 
 السوري

Suriyeli Çocukları koruma 
sistemini güçlendirmede unisef  
rolü 

828 

51 

 د. عزة محمد رزق شرف الدٌن
 (السعودٌة)

Dr. Azza Muhammed 
Rızk ġerifudddîn 

 -دور األمم المتحدة فً حماٌة الطفل السوري
 دراسة تحلٌلٌة

Suriyeli çocuları korumada 
birleĢmiĢ milletlerin rolü- analitik 
çalıĢma 

853 

51 

 د. عوض جدوع الجبوري
 د. محمد أمٌن الجبوري

 (العراق)
Dr. Avz Cedû’ el-Cebûrî 
Dr. Muhammed Emîn el-

Cebûrî 

دور المؤسسات الوقفٌة فً الحفاظ على القٌم 
السلوكٌة للنازحٌن السورٌٌن )مؤسسات الوقف فً 

 (.العراق أنموذجاا 
Suriyeli mültecilerin davranıĢ 
değererini korumada vakıf 
kurumlarının rolü 
(Iraktaki vakıf kurumları örneği) 

880 

52 

 د. هادٌة ٌحٌاوي
 (الجزائر)

Dr. Hâdiye  Yahyâvî 

إشكالٌات اللجوء السوري إلى الجزائر وفرص 
 حلها.

Cezayirde Suriyeli sığınma 
Sorunları ve Çüzüm fırsatı 

908 

53 
 (الجزائر)د. صحرة خمٌلً 

Dr. Sahrâ Hamîlî 

 واجبات الدولة المضٌفة اتجاه الالجئٌن
 

Suriyeliler karĢısında ev sahibi 
devletin görevleri 

916 

54 

 (د. محمد نصر محمد )مصر
Dr. Muhammed Nasr 

Muhammed 

 أحكام القانون الدولً والجنائً لحماٌة الالجئٌن
السورٌٌن )دراسة لدور اإلعالم فً عرض حقوق  

(.الشعب السوري فً اللجوء والتعوٌض  
Uluslararası kanunlar ve Suriyeli 
mültecileri koruma cezası, 
Sığınma ve Tazminat konusunda 
Suriyeli halkın haklarını sunmada 
basının rolü çalıĢması 

928 

55 

 العدواند. ماجد أحمد صالح 
 (األردن)

Dr. Macid Ahmed Sâlih 
eludvan 

تطور تطبٌقات نظرٌة الضرورة على إستقبال 
 الالجئٌن السورٌٌن

Suriyeli Mültecilerin geleceği 
hakkında zorunlu teori 
uygulmaları geliĢtirme 

968 
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 حمور: دور اإلعالم يف شؤون الالجئني السوريني

56 

 أ.د. خلٌل عوده
 (فلسطٌن)

Prof. Dr. Halîl Avde 

معاناة المهاجرٌن السورٌٌن فً نماذج من األدب 
 والكارٌكاتٌر

Edebiyat ve Karikatürden örnekle 
Suriyeli mültecilerin sıkıntıları 

979 

57 

 د. داود جفافلة
 (الجزائر)

Dr. Dâvud Cefâfele 

الالجئون السورٌون و إستراتٌجٌة التضلٌل فً 
الفرنسٌة )القنوات التلفزٌونٌة الوطنٌة اإلعالم 

(.الجامعة نموذجاا   
Suriyeli Mülteciler ve Fransız 
basınındaki dezenformasyon 
stratejileri ulusal televizyon 
kanalları üniversite modeli 

997 

58 

 (الجزائر)د. زكرٌاء بن صغٌر 
Dr. Zekeriya bin 

Sağîrrıza 

اإلعالمٌة فً التأثٌر على تدفق دور الحمالت 
 المساعدات اإلنسانٌة لالجئٌن السورٌن

Suriyeli Mültecilere Ġnsani yardım 
sağlamada medya 
kampanyalarının rolü 

1021 

59 

 أ.د. المصطفى إٌدوز
 (المغرب)

Prof.Dr. El-Mustafa îdûz 

أي دور لوسائل التواصل االجتماعً للتعرٌف 
السورٌٌن ودعمهم مادٌاا ومعنوٌاا؟ بقضٌة الالجئٌن 

)مقترحات عمل من خالل عدد من التجارب 
(.الدولٌة  

Suriyeli multeciler sorununu 
tanıtmada sosyal paylaĢım 
sitelerinin rolü ve maddi manevi 
desteği- 
Uluslar arası deneyimlerden 
eylem önerileri 

1035 

61 

 د. أمٌــــن البــار
 (الجزائر)

Dr. Emîn Albâr 

قضٌة الالجئٌن فً الخطاب اإلعالمً األوروبً: 
 السٌاقات واألهداف

 
Avrupa Medyasında Mülteciler 
Sorunu: Bağlam ve amaçlar 

1048 

61 

 األستاذ: عبد هللا لبابٌدي
 (سورٌة)

Abdullah Lebâbidî 

 –احتٌاجات الالجئٌن السورٌٌن اإلعالمٌة فً تركٌا 
مٌدانٌةدراسة   

Türk medyasında Suriyeli 
Mültecilerin ihtiyaçları- Alan 
çalıĢması 

1069 
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 د. محمـد عبدالـرحمـن عرٌـف
 (مصر)

Dr. Muhammed 
Abdulrahman Arîf 

موقف القانون الدولً من إساءة اإلعالم المصري 
م2013لالجئٌن السورٌٌن بعد أحداث ٌولٌو  

2013 temmuz olaylarından sonra 
Suriyeli mülciler konusunda mısır 
basının kötüye kullanılmasında 
uluslar arası kanunun yeri 

1092 
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 د. مرٌم شوفً

 (الجزائر)
Dr. Meryem ġevki 

اإلعالم وقضاٌا الالجئٌن السورٌٌن "التغطٌة 
".اإلخبارٌة التلفزٌونٌة فً األردن  

Basın ve  Suriyeli mültecilerin 
sorunları “Ürdündeki televizyon 
haberleri kapsamı “ 

1115 
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1189 
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 د. نفٌسة ناٌلً
 د. مراد كموش

 (الجزائر)
Dr. Nefîse Nâyilî 

الطرح اإلعالمً لمعاناة الالجئٌٌن السورٌٌن إلى 
أوروبا عبر شبكات التواصل اإلجتماعً دراسة 

 تحلٌلٌة فً الفاٌسبوك
Sosyal paylaĢım ağları yoluyla 
avrupadaki suriyeli mültecilerin 
sorunlarının medyayla sunulması 
Fecebookta analiz çalıĢması 

1128 
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 د. نعٌمة رحمانً
 د. نصٌرة بكوش

 (الجزائر)

قراءة سٌمٌو أنثروبولوجٌة لمعاناة الالجئة 
 السورٌة من خالل الصورة الفوتوغرافٌة

Fotoğrafın yoluyla Suriye mülteci 
acı Simiyu antropolojik okuma 

1153 

 حمور: الالجئون السوريون واالقتصاد
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 د. هشام الغنجة
 د. أمال خالً

 (الجزائر)
Dr. HiĢâm el-Ğance 

Dr. Emâl Hâlî 

أزمة الالجئٌن فً أوربا: بٌن المصالح االقتصادٌة 
 للحكومات واألبعاد اإلنسانٌة لألزمة

Avrupada Suriyeli krizi: 
Hükümetlerin ekonomik çıkarları 
ve krizin insani boyutları arasında 

1164 
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 الفهرس

Ġçindekiler 
1182 

 

 

 

 

 

 

 


