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تقديم
تمثل أزمة النازحين السوريين واحدة من أخطر الزمات اإلسنسايةة التي يشهدها العالم منذ
كوارث الحرب العاملةة الثايةة؛ إذ تجاوز عدد النازحين داخل الراض ي السورية ثمايةة ماليين،
وعدد الالجئين بدول الجوار أربعة ماليين الجئ يشكلون يحو سدس عدد السكان .ومن املتوقع
أن يرتفع هذا العدد بنهاية عام  2015إلى يحو  270ألف الجئ .ويتوزع هؤالء الالجئون بين
عدة دول؛ أهمها تركةا التي تضم أكبر عدد منهم بواقع  1,9ملةون الجئ ،ولبنان بواقع 1,1
ملةون ،والردن بواقع  629,2ألف ،والعراق بنحو  249,5ألف ،ومصر التي تضم يحو 132,4
ألف إلى جايب دول أخرى.1
وتعتبر القارة الوروبةة أحد املقاصد صعبة املنال على الالجئين السوريين ،فقد أعلنت
مفوضةة المم املتحدة لالجئين أن عدد من وصل منهم إلى أوروبا خالل الفترة املمتدة بين
أبريل  2011وأغسطس  2015يبلغ  441,25ألف .وأكدت املفوضةة أن هذه الرقام تعتبر
محدودة مقارية بإجمالي عدد الالجئين في دول الجوار؛ حةث ال تتجاوز سنسبتهم  ،2%10لكنها
أشارت الرتفاع وتيرة تدفق الالجئين السوريين بشكل كبير خالل الفترة الخيرة من عمر الصراع.
ووفق بةايات املفوضةة السامةة لشؤون الالجئين؛ ارتفع عدد الالجئين السوريين إلى أوروبا
خالل عام واحد (بين أغسطس  2014وأغسطس  )2015بواقع  286,1ألف ،بنسبة زيادة
تصل إلى  ،%184لةصل عدد الالجئين اإلجمالي إلى  441,25ألف مقابل  155.16ألف،
لتقترب الزيادة من ضعفي عدد الالجئين بالقارة منذ بداية الزمة.
ومن الصعب الفصل بين تنامي االهتمام بقضةة الالجئين السوريين على أجندة السةاسات
الوروبةة وبين تفاقم ظاهرة الهجرة غير الشرعةة إلى أوروبا بشكل عام خالل 2015؛ إذ تشير
إحصاءات وكالة االتحاد الوروبي لشؤون أمن الحدود الخارجةة "  "Frontexإلى وصول 630
ألف مهاجر غير شرعي إلى الدول الوروبةة خالل الشهور التسعة الولى من  .32015وقد أثارت
هذه الزمة ردود فعل متنوعة داخل القارة الوروبةة ،بين مرحب بالالجئين أو متحفظ أو
رافض أو مهاجم.
1

س ي إن إن ،على الخريطة ..عدد الالجئين السوريين وتوزيعهم على دول املنطقة وأوروبا،
.http://arabic.cnn.com/middleeast/2015/09/06/unhcr-syrian-refugees-eu
ً 2
أخذا في االعتبار أن هذه النسبة محسوبة ً
وفقا لعداد الالجئين السوريين املججلين.
ّ
اإلقلةمةة لالجئين السوريين.http://data.unhcr.org/syrianrefugees/asylum.php ،
ايظر :املفوضةة السامةة لشؤون الالجئين ،االستجابة
3
روسةا الةوم 630 ،ألف مهاجر غير شرعي وصلوا أوروبا ..وال حل لألزمة في الفق-https://arabic.rt.com/news/795903 ،ألف-مهاجر-شرعي-
أوروبا./
وللمزيد عن تدفق الالجئين إلى أوروبا ايظر:
BBC, Why is EU struggling with migrants and asylum?, http://www.bbc.com/news/world-europe-24583286.
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ويضع االرتفاع الكبير في أعداد الالجئين السوريين إلى أوروبا ومواقف القوى الوروبةة
تجاهها عالمات استفهام حول السباب الخرى التي أدت إلى هذا التدفق ،بخالف الصراع
الدائر على الراض ي السورية ،وكذلك حول التباين في القوى الوروبةة وأسبابهً ،
ايتهاء بمحاولة
بناء رؤية للتعامل مع الزمة للحفاظ على كرامة اإلسنسان السوري.
وتشهد ظاهرة الهجرة غير الشرعةة إلى القارة الوروبةة بشكل عام وقضةة اللجوء السوري
ً
أيواعا متعددة من التشابك والتداخل والتعقةد ،سواء بين السةاس ي
بشكل خاص
ً
وسواء بين الوطني واإلقلةمي والدولي ،لذا يمكن
واالقتصادي والمني والعسكري والثقافي...إلخ،
توظةف مدخل االقتصاد السةاس ي الدولي لإلجابة عن التساؤالت السابق طرحها ،فقد ازدهرت
دراسات االقتصاد السةاس ي الدولي منذ منتصف السبعةنةات من القرن العشرين ،لعدة
عوامل أهمها الطبةعة االقتصادية للتحوالت والتطورات الحادثة في الساحة الدولةة ،وتصاعد
دور الفواعل من غير الدول ،والتي تستخدم االقتصاد في لعب أدوار مهمة في السةاسة
ً
الدولةة ،فضال عن ظهور قضايا جديدة تتشابك فيها البعاد السةاسةة واالقتصادية ،ومن
بةنها قضةة الهجرة غير الشرعةة وما يرتبط بها من ظاهرة اللجوء السةاس ي ،كجزء من
تفاعالت السةاسة الدولةة .ويأخذ هذا املدخل بعين االعتبار دور املؤسسات الدولةة والهةاكل
االقتصادية في النظام العالمي دون أن يتجاهل البعاد الخرى في التحلةل؛ سواء العسكرية
والمنةة التي احتلت موقع الصدارة في التحلةل حتى منتصف سبعةنةات القرن املاض ي ،أو
البعاد القةمةة املتعلقة بالتاريخ والثقافة والدين التي تصاعد االهتمام بها في املرحلة التالةة
للحرب الباردة ،وخاصة بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر  ،2001وبعد ثورات الربةع
العربي.4
ومن هذا املدخل يمكن دراسة أزمة اللجوء السوري إلى القارة الوروبةة من خالل العناصر
التالةة:
 تدفق الالجئين بين الطرد اإلقليمي والجذب األوروبي
 االستراتيجية األوروبية :املالمح واملبادئ واملعوقات
 خاتمة ودعوة للتغيير

4

للمزيد عن تطورات دراسات االقتصاد السةاس ي الدولي ايظر :زينب عبد العظةم محمد ،االقتصاد السةاس ي لسةاسة مصر الخارجةة تجاه الواليات
املتحدة المريكةة ( ،)1991-1981رسالة دكتوراه ،جامعة القاهرة ،كلةة االقتصاد والعلوم السةاسةة.1994 ،
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ً
أوال :تدفق الالجئين بين الطرد اإلقليمي والجذب األوروبي
تحت وطأة مجازر وجرائم يظام بشار السد ضد الثوار في سوريا وفي ظل اشتعال الصراع
ً
بين الجايبين بعد التحول ملرحلة الثورة املسلحة؛ لم يجد املواطنون ًبدا من ترك أماكنهم بحثا
عن مكان آمن؛ ب ً
عةدا عن القصف والضربات والصراع؛ لحماية أسرهم وأيفسهم بايتظار
لحظة الحسم والعودة إلى الوطن .ولم يكن "الحلم الوروبي" يراود الالجئين السوريين خالل
الشهور الولى من عمر الزمة ،لذلك تركز التواجد السوري بشكل أساس ي في دول الجوار
وبعض الدول التي فتحت أبوابها الستقبال الالجئين ،مثل مصر قبل اإلطاحة بالدكتور محمد
مرس ي من منصب رئاسة الجمهورية ،رغم بعض الشكاوى في هذا الصدد.
غير أن طول أمد الصراع السوري ،باإلضافة لعدد من املتغيرات اإلقلةمةة والدولةة
ساهمت في تطوير أهداف الالجئين السوريين ،فلم تتوقف فقط عند البحث عن مكان آمن
ً
بعةدا عن الصراع املشتعل في سوريا ،وإيما امتد للبحث عن حةاة أفضل وتحسين مستويات
املعيشة والخدمات التي يحصلون عليها ،في ظل النقص الشديد في االحتةاجات الساسةة التي
يحصلون عليها؛ ومن ثم ازدادت معدالت تدفق الالجئين السوريين إلى القارة الوروبةة .ويمكن
تناول تلك املتغيرات على مستويين؛ الول املستوى الدولي ،والثاسني هو املستوى اإلقلةمي.
وبالنظر إلى املستويين يتضح مدى التفاعل بين العوامل السةاسةة واالقتصادية في تطور
الظاهرة محل الدراسة وسةاسات الدول في التعامل معها.
املستوى الدولي:
ً
فضال عن دور القوى الدولةة في تعمةق الزمة السورية وتعقةدها والحةلولة دون اإلطاحة
بالنظام الديكتاتوري ،ساهمت مجموعة من املتغيرات الدولةة في زيادة وتيرة الهجرة السورية
إلى القارة الوروبةة .وسيتم االقتصار على عاملين اثنين هما محدودية التمويل الدولي
للمساعدات املقدمة لالجئين وعوامل الجذب في القارة الوروبةة ذاتها.
-1

ضعف املساعدات الدولية

أعلنت المم املتحدة أنها بحاجة إلى  4,1ملةار دوالر كمساعدات عاجلة خالل عام ،2015
للتعامل مع أزمة الالجئين السوريين والحد من معاياتهم وتقديم املساعدة التي يحتاجونها،
لكن فشلت املنظمة الدولةة في تحصةل املبالغ املطلوبة ،فحتى سبتمبر املاض ي لم تتجاوز

4
www.fairforum.org

املساعدات الدولةة  %33من املبالغ املطلوبة ،المر الذي دفع مفوضةة الالجئين التهام بعض
الدول بالتنصل من التزاماتها ووعودها السابقة.5
ويعرض الجدول التالي قائمة بقةمة املساعدات التي تعهدت بعض الدول بتقديمها لالجئين
السوريين بمؤتمر املايحين الثالث الذي عقد خالل شهر مارس  2015بالكويت والتي وصلت إلى
 3,8ملةار دوالر ،ولم يتم االلتزام بها كاملة وفق ما أعلنته مفوضةة الالجئين ،رغم أن هذه
املساعدات تعتبر محدودة مقارية باالحتةاجات الفعلةة التي أعلنت عنها المم املتحدة خالل
اسنعقاد املؤتمر والتي وصلت إلى  8,5ملةار دوالر .6ولم تتجاوز تعهدات املايحين في املؤتمر الول
عام  2013يحو  1,5ملةار دوالر ،في حين بلغت تعهدات املؤتمر الثاسني الذي اسنعقد خالل يناير
 2014يحو  2,4ملةار دوالر.7
قيمة املساعدات باملليون دوالر
الدولة
507
الواليات املتحدة األمريكية
506
منظمات مانحة غير حكومية
500
الكويت
150
بريطانيا
100
اإلمارات
60
السعودية
40
السويد
21.5
فرنسا
20
استراليا
10
كوريا الجنوبية
أخرى
1900
3800
اإلجمالي

5

فةديو..مفوضةة الالجئين :بعض الدول تتنصل من وعودها بتقديم مساعدات/alwafd.org ،ميـديا-902519/فيديو-مفوضية-الالجئين-بعض-
الدول-تتنص.
6
«بان كي مون» يدعو مؤتمر املايحين إلى التبرع بـ 8.5ملةارات دوالر ملساعدة السوريين.http://www.thenewkhalij.com/ar/node/12185 ،
7

يح ـ ـ ــو  4ملة ـ ـ ــار دوالر تعه ـ ـ ــدات ملس ـ ـ ــاعدات إسنس ـ ـ ــايةة للس ـ ـ ــوريين ف ـ ـ ــي م ـ ـ ــؤتمر امل ـ ـ ــايحين بالكوي ـ ـ ــت/http://www.i24news.tv/ar ،أخب ـ ـ ــارmiddle-/

-east/66174-150331الكويت-تقدم-500-مليون-دوالر-على-شكل-مساعدات-انسانية-للسوريين.
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وتجدر اإلشارة إلى عدة مالحظات أهمها -أيه لو ّ
تم وفاء كل دولة بالتزاماتها تجاه الالجئين
السوريين ل كان وضعهم أفضل مما هو علةه اآلن ،من ياحةة الغذاء أو السكن وعدم التعرض
ملخاطر املوت بالبحر املتوسط ً
سعةا خلف حلم أوروبا ،كما تجدر اإلشارة إلى الضعف الشديد
للمساعدات العربةة خاصة من السعودية واإلمارات ،حةث ال تتناسب إسهاماتهم مع
إمكايةاتهم املالةة الضخة وال مع املساعدات الضخمة التي تم إغداقها على النظم املوالةة
للحكومتين في دول الثورات العربةة ،خاصة مصر بعد الثالث من يولةو .2013
وقد أدى ضعف املساعدات املالةة الدولةة إلى تردي أوضاع الالجئين بدول االستقبال،
ً
وتحديدا دول الجوار السوري ،حةث قام بريامج الغذاء العالمي بخفض املساعدات املقدمة
ً
ً
أسبوعةا لتغطةة الحاجات الغذائةة الساسةة
مؤكدا حاجته لجمع  26ملةون دوالر
لالجئين،
لالجئين السوريين ،8المر الذي يعني حاجة البريامج فقط خالل العام إلى  1,2ملةار دوالر
لتقديم املساعدات الغذائةة الساسةة ،دون التطرق للمساعدات اإلضافةة التي يحتاجها
البريامج مع االرتفاع الةومي في أعداد الالجئين ،أو املساعدات الخرى غير الغذائةة التي يحتاج
إليها الالجئون الحالةون مثل الصحة واملسكن أو التعلةم ...إلخ .وسيتم التعرض آلثار يقص
التمويل الدولي عند مناقشة املتغيرات اإلقلةمةة.
-2

الحوافز األوروبية
تمثل القارة الوروبةة بالنسبة لالجئين من مواطني دول العالم الثالث ً
حلما يسعون
لتحقةقه بأي ثمن حتى لو الثمن حةاتهم .لم ينشأ هذا الحلم من فراغ وإيما بمقارية جادة بين
الحةاة في موطن الالجئ الصلي وبين وجهة سفره "أوروبا" ،إذ تنتشر في الجهة الولى الصراعات
املسلحة وااليقالبات العسكرية عدم االستقرار السةاس ي واالستبداد ومصادرة الحقوق
والحريات العامة ،والقتل بالرأي وباإلشارة والتبعةة والتخلف والفقر والتصحر واملجاعات
وارتفاع معدالت البطالة وتنتشر المراض والوبئة ،مقابل حالة السالم الوروبي واالستقرار
السةاس ي واحترام قةمة اإلسنسان والحقوق والحريات العامة ،ومشاركة الفرد في صنع القرار
السةاس ي ومن ثم صنع مستقبله ،والتداول السلمي للسلطة والديمقراطةة الراسخة،
وااليتعاش االقتصادي وفرص العمل للكفاءات ،وتوفر الخدمات العامة خاصة التعلةم
والصحة بمستوى عالي من الجودة ،حةث يتمتع املواطنون بكل تلك الحقوق وغيرها ،يسعى
مواطن العالم الثالث للهروب من واقعه الصعب للبحث عن صةغة للعيش اآلمن له ولسرته

8

Oxfam international, Lack of funding leads to World Food Program cuts for Syrian refugees - a dangerous development, says Oxfam,
https://www.oxfam.org/en/pressroom/reactions/lack-funding-leads-world-food-program-cuts-syrian-refugees-dangerousdevelopment.
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وللحصول على فرصة عمل مناسبة ،كما يمكنه التمتع بكل هذه الحقوق إذا حصل على
جنسةة الدولة التي يلجأ إليها.
في أوروبا ُيمنح الالجئون السةاسةون إمكايةة سرعة لم شمل السرة الذي شتته الحروب
ً
ً
والصراعات والتنقالت بين دولة وأخرى ،فضال عن رواتب إعاية بمجرد الوصول ،فضال عن
سرعة الحصول على اإلقامة ومزايا للسكن سواء للفرد أو العائلة ،باإلضافة إلى ذلك فإن
ً
الالجئ يجد في أوروبا مالذا من الصراعات التي مزقت شمل أسرته وقطعت أوصال بالده.
ُويالحظ أن املزايا التي تمنحها الدول الوروبةة تختلف في بعض الجزئةات داخل كل دولة
عن دولة أخرى ،كما إن مستويات املعيشة مختلفة كذلك؛ لذلك ال يستهدف الالجئون فقط
الوصول إلى الراض ي الوروبةة وإيما الوصول إلى دول بعةنها مثل أملايةا أو السويد.
إن ظاهرة الهجرة غير الشرعةة بشكل عام واللجوء السةاس ي بشكل خاص ،الذي تصدر
السوريون مشهده خالل عامي  2014و ،2015تعكس هةكل النظام العالمي ،حةث الشمال
املتقدم والجنوب املتخلف ،حةث تمكنت دول الفريق الول من الوصول لصةغة للسالم البةني
قائمة على إدارة الصراعات بةنها بوسائل اقتصادية ،في حين تمتلئ دول الفريق الثاسني
بالصراعات واملسلحة والحروب ،بل وبتفعةل الدوت العسكرية في إدارة الصراعات الداخلةة،
المر الذي تعكسه اتجاهات الهجرة العاملةة حةث موجات املهاجرين من الجنوب إلى الشمال،
حةث تركز القوة االقتصادية والعسكرية للعالم والسالم واالستقرار ،وفي قلب عالم الشمال
القارة الوروبةة .وتعكس الظاهرة ً
أيضا دور املؤسسات الدولةة في إدارة الصراعات وقصر
تدخالتها على حماية مصالح الدول الكبرى فحلف الناتو تدخل في لةبةا لضمان استمرار تدفق
النفط ،في حين ال زالت سوريا ساحة للصراع بين الطراف اإلقلةمةة والدولةة ،لن هذه
الطراف متضررة من يجاح الثورة وإزالة حكم بشار الضامن لمن الكةان الصهةوسني ،وفي هذا
اإلطار يقتصر دور املؤسسات الدولةة على املساعدات اإلسنسايةة وبشكل محدود.
تردي األوضاع اإلقليمية
-1

األردن ولبنان ..مأساة لالجئين

شهدت أوضاع الالجئين السوريين في الراض ي الرديةة مظاهر مختلفة من ضنك العيش،
فعلى الجايب االقتصادي؛ أدى يقص املساعدات الدولةة إلى تخفةض بريامج الغذاء العالمي
املساعدات الغذائةة املقدمة لالجئين املوجودين خارج املخةمات ،مع اإلبقاء على مساعدات
الغذية للمقةمين داخلها عند مستوياتها الحالةة ،رغم محدوديتها .وقد أدت هذه الخطوة
خالل أغسطس  2015إلى ايخفاض املساعدات التي يتلقاها ثلث الالجئين بنحو الربع؛ بحةث
7
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ً
شهريا ،في حين تم تخفةض املساعدات املوجهة
ال تتجاوز مساعدات البعض ( )14دوال ًرا
لالجئين آخرين لـ" "7دوالرات فقط .وتطورت الزمة بعد يحو شهر من تلك الخطوة لةتم حرمان
 229الف الجئ من املساعدات ً
تماما.9
وال تعتبر أوضاع الالجئين السوريين في لبنان أفضل من يظيرتها بالردن ،فقد قام بريامج
الغذاء العالمي ً
أيضا بخفض قةمة املساعدات التي يحصل عليها كل الجئ بشكل تدريجي من
 27دوالر ً
شهريا إلى  19دوالر ،ثم إلى  13,5دوالر.
ويتعرض الالجئون السوريون املوجودن في لبنان للخطر؛ حةث ال يحمل اآلالف منهم
شهادة مةالد ،مما يعرضهم ملخاطر عدم االعتراف بجنسةتهم من جايب السلطات السورية.
وقد أظهر مجح تم إجراؤه خالل عام  ،2014وشمل  5,8ألف مولود سوري في لبنان أن %72
منهم ال يحملون شهادة مةالد رسمةة.10
وقد بالغت السلطات اللبنايةة في التشديد على دخول السوريين إليها بهدف الحد من
ً
تدفقاتهم ،فاشترطت ضرورة حصول السوريين على تأشيرة دخول ووضعت لذلك شروطا
غاية في الصعوبة على السوريين بأوضاعهم الحالةة ،ومن بين تلك الشروط؛ امتالك السوري
 1000دوالر على القل وحجز فندقي للحصول على التأشيرة السةاحةة ،وحمل مستندات تثبت
ارتباطه بعمل في لبنان للحصول على تأشيرة عمل ،وبالنسبة للقادمين عبر املطار أو أحد املواسنئ
البحرية فال بد من الحصول على تذكرة سفر غير قابلة لالسترداد وتأشيرة دخول لبلد آخر،
ً
تعهدا بنقل
وبالنسبة للمسافرين عبر أحد املواسنئ اللبنايةة ال بد أن يقدم وكةل الباخرة
املسافرين وتحمل املسؤولةة عنهم خالل فترة تواجدهمب لبنان ،أما الراغبون في العالج في
لبنان فال يمنحون سوى تأشيرة دخول ملدة  24ساعة تجدد ملرة واحدة فقط بعد تقديم
التقارير الطبةة التي تثبت الحالة.
باإلضافة إلى ذلك ،حصرت الحكومة اللبنايةة حق ممارسة عدد من املهن على اللبنايةين
فقط بهدف منع السوريين من مزاولتها ومن ثم تخفةف الضغط على سوق العمل .وتشمل
تلك املهن العمال اإلدارية واملصرفةة والتأمةنةة والتربوية على اختالف أيواعها.11

 9بريـامج الغذيـة العــالمي :أكثـر مــن  200ألـف الجـئ ســوري بـالردن توقفــوا عـن تلقـي معويــات لشـح التمويــل،
http://arabic.cnn.com/middleeast/2015/09/05/urgent-syria-jordan-refugees.
10

املفوضةة السامة لألمم املتحدة لشئون الالجئين ،لبنان :استعراض عام.http://www.unhcr-arabic.org/pages/4be7cc278c2.html ،
11
لول مرة ..لبنان يفرض تأشيرة دخول على السوريين.http://mubasher.aljazeera.net/news/2015/01/2015131139896756.htm ،
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في البلدين؛ تضطر العائالت السورية لتشغةل الطفال في ظروف غير مناسبة لتوفير جايب
من يفقات املعيشة ،في الوقت الذي تحد فةه القوايين املعمول بها في الدولتين من إمكايةة
الحصول على فرصة عمل مناسبةً ،
بعةدا عن االستغالل ،كما تلجأ بعض العائالت لالستداية
في ظل عدم قدرتها على السداد وكذلك تقلةل عدد الوجبات الغذائةة أو كمةاتها.12
-2

تحوالت السياسة املصرية بعد  3يوليو

منتصف سبتمبر  ،2015أعلن عبدالفتاح السيس ي قائد يظام الثالث من يولةو أن مصر
استقبلت خمسة ماليين الجئ ،بةنهم  500ألف الجئ سوري ،يتم معاملتهم على أنهم جزء من
الشعب املصري ويتم تقاسم املوارد املتاحة معهم ،13فما حقةقة تلك االدعاءات؟ وكةف
تطورت السةاسة املصرية تجاه الالجئين السوريين بعد ايقالب الثالث من يولةو 2013؟
إن أهمةة اإلجابة عن هذين التساؤلين تكمن في أن تحول املوقف املصري يحو الالجئين
السوريين بشكل خاص والثورة السورية بشكل عام كان أحد الدوافع يحو الهجرة إلى القارة
الوروبةة والبحث عن مالذات آمنة ً
بعةدا عن مالحقات السلطات املصرية الجديدة.
أظهر يظام الدكتور محمد مرس ي ً
يوعا من الترحاب بالالجئين السوريين في القاهرة ،حةث
ً
منحهم حق دخول البالد دون الحصول على تأشيرة دخول مسبقة ،فضال عن املساواة بين
السوريين واملصريين في التعامل داخل املؤسسات الصحةة والتعلةمةة .جاءت تلك اإلجراءات
منججمة مع مواقف معلنة من جايب "مرس ي" لدعم ثورة الشعب السوري ورفض ممارسات
يظام بشار السد القمعةة.
وقد أدت هذه السةاسات لزيادة سريعة في معدالت قدوم السوريين إلى القاهرة ،فعند تولي
ئيسا ملصر ،لم يتجاوز عدد الالجئين السوريين في القاهرة ً 924
"مرس ي" مسؤولةته ر ً
فردا،
لكن هذا العدد قفز إلى يحو  70,1ألف الجئ عند عزله ،بزيادة  69,2ألف فرد ،بنسبة يمو
تجاوزت .14%7688
في مقابل السةاسات التي تبناها يظام الدكتور محمد مرس ي ،قامت سلطات ما بعد الثالث
من يولةو  2013باشتراط الحصول على تأشيرة مرفقة بموافقة أمنةة لدخول السوريين إلى
مصر ،كما اتخذت السلطات الجديدة في مصر بعد أسابةع قلةلة من وصولها للحكم إجراءات

12

Oxfam international, Op.cit.
13
السيس ي :لدينا  5ماليين الجئ استقبلناهم في هدوء ..وال يمن علي أحد/http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/750452 ،الشارع-
السياس ى/أخبار/السيس ي-لدينا--مليون-الجئ-استقبلناهم-في-هدوء-وال-نم.aspx.
14
The UN refugee agency (UNHCR), Syria Regional Refugee Response, http://data.unhcr.org/syrianrefugees/country.php?id=8.
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ً
أمنةة قمعةة بحق الالجئين السوريين الفارين من ساحات القتال بحثا عن مكان آمن .وقد
شملت تلك اإلجراءات حمالت املداهمة للمنازل واالعتقال والترحةل القسري ملن ال يحملون
بطاقات صالحة لإلقامة ،بةنهم فارون من التجنبةد اإلجباري في جيش بشار السد ومنهم
مطلوبون لهذا النظام بسبب مشاركتهم في فعالةات الثورة السورية ،كما شملت تلك الحمالت
ً
أطفاال وسنسا ًء ،15كما واجه كثير من الالجئين مشكالت عدم القدرة على إلحاق البناء في
املدارس العامة وكذلك الخاصة الرتفاع تكالةفها.
وقد جاءت هذه اإلجراءات مسبوقة بحملة إعالمةة ممنهجة ضد الالجئين السوريين خالل
الفترة الخيرة من حكم الدكتور محمد مرس ي ثم خالل اعتصامات أيصاره الرافضين لاليقالب
علةه ،في إطار تشويه ثورات الربةع العربي ووصم القائمين بها باإلرهاب ،المر الذي تسبب في
ً
وتحديدا املعارضين للدكتور محمد
زرع بذور الكراهةة للسوريين لدى شريحة من املصريين،
مرس ي .16ولم تتوقف تلك الحملة بعد فض االعتصامات ،وال زالت مستمرة حتى اآلن ،فخالل
سبتمبر املاض ي تحدث يوسف الحسةني أحد إعالميي الفضائةات املصرية عن الالجئين
السوريين بأل فاظ غير الئقة ،وهو من اإلعالمةين املقربين من يظام السيس ي وأحد املرافقين
ً
موجها حديثه للسوريين
الدائمين له في رحالته الخارجةة فقد قال في أحد البرامج التلفزيويةة
في مصر "إذا كنت دكر إيه إل جابك عنديا..مش هتبقى جاي زي النتاية وتتدخل بمصر ..وإذا
حصل هتأخذ ثالثين جزمة على راسك وقفاك ومش بالقايون".17
ً
ً
ويوعا من مشاعر الكراهةة تجاه السوريين في
أجواء مشحوية
وقد خلقت هذه الحملة
ً
وتحديدا لدى فئة املؤيدين لنظام السيس ي املعروف بتحفظه على الثورة
الشارع املصري،
السورية وتعاويه مع يظام السد رغم جرائمه .وقد تحولت تلك املشاعر إلى سلوكةات سيئة في
الشارع املصري فقد رصد الباحث حاالت بين الالجئين السوريين تم طردها من أماكن إقامتها
ً
خوفا من الوقوع تحت طائلة املساءلة بحجة إيواء "إرهابةين" ،كما تحدثت تقارير عن جرائم
ً
وتحديدا مدينة السادس من أكتوبر.
تحرش واغتصاب بحق السوريات املقةمات في مصر
واسنعكست هذه اإلجراءات السلبةة بحق الالجئين السوريين على معدالت لجوء آخرين إلى
مصر؛ فخالل الشهور الثالثة الولى بعد اإلطاحة بالدكتور محمد مرس ي ارتفع عدد الالجئين
السوريين من  70,1ألف الجئ إلى  120,5ألف ،بزيادة تقارب الضعف ،لكن معدالت الزيادة
15

حمالت أمنةة تالحق الالجئين السوريين بمصر/aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2014/1/3 ،حمالت-أمنية-تالحق-الالجئين-
السوريين-بمصر.
16
مجلة فرسنسةة :مشاكل الالجئين السوريين فى مصر بدأت منذ عهد مرس ى/elbadil.com/2013/12/09 ،مجلة-فرنسية-مشاكل-الالجئين-
السوريين-ف./
17
صحةفة سويسرية :الالجئون السوريون يعايون في مصر بعد االيقالب./http://www.mubasher-misr.net/69462.htm ،
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تراجعت بشكل حاد بعد ذلك .ويمكن تبرير هذه الزيادة برغبة السوريين املوجودين في مصر
ً
تحسبا
بالفعل في تقنين أوضاعهم عبر التججةل لدى مفوضةة المم املتحدة لشؤون الالجئين
لي إجراءات مضادة من جايب السلطات املصرية.
لكن في الواقع ،تعتبر هذه الزيادة محدودة مقارية بالشهور الثالثة الخيرة من حكم "مرس ي"
التي ارتفع خاللها عدد الالجئين السوريين في مصر من  28,8ألف في بداية أبريل  2013إلى
 70,1ألف عند عزله ،بزيادة تصل إلى يحو  41,3ألف الجئ ،بنسبة ارتفاع .18%143
وينبني التحلةل السابق ً
أيضا على حقةقة أن معدالت الزيادة في أعداد الالجئين املوجودين
في مصر بعد فترة الشهور الثالثة الولى من عمر يظام الثالث من يولةو كايت محدودة للغاية
كما أخذت في التراجع في فترة متأخرة ،فمنذ بداية أبريل  2013حتى بداية يولةو  ،2014تم
تججةل يحو  17,7ألف الجئ فقط في مصر ،لةصل عددهم إلى يحو  ،138.2بنسبة ارتفاع لم
تتجاوز  ،%14,7وبجمع الفترتين ،يمكن القول إن عدد الالجئين السوريين املججل في مصر
خالل عام كامل بعد اإلطاحة بـ"مرس ي" ارتفع بنسبة  ،%97,1وهي سنسبة ضئةلة للغاية بنسبة
الزيادة في عهد "مرس ي".
وخالل العام الثاسني من عمر االيقالب على التجربة الديمقراطةة في مصر وااليقالب على
الالجئين السوريين بالقاهرة تراجع عدد الالجئين السوريين في مصر إلى  132,4ألف فرد،
بايخفاض يصل إلى  5,8ألف الجئ ،بنسبة تراجع  ،%4,2فأين ذهب الالجئون السوريون؟
بسبب التضيةق الشديد عليهم في مصر ،أخذ الالجئون السوريون يبحثون عن أماكن
أخرى أكثر ً
أمنا وأفضل من حةث مستويات املعيشة ،لذلك توجه فريق منهم صوب تركةا ،التي
تقدم لهم تسهةالت ضخمة مقارية بالعديد من دول الجوار ومقارية بمصر ،كما إنها تمثل
ً
طريقا أكثر ً
أمنا إلى القارة الوروبةة مقارية بالبحر ،فةما ركب آخرون البحر ً
سعةا خلف "الحلم
الوروبي" 19لكن بعضهم لم يسلم ً
أيضا من أيدي البطش املصرية ،فتم اعتقالهم بتهمة
محاولة الهجرة غير الشرعةة ،وتم التحرش ببعض املحتجزات السوريات والفلسطةنةات.20

UNHCR, Op.cit.
19
الالجئون السوريون ضةوف في عهد مرس ي وإرهابةون في عهد السيس ي!/al-omah.com/reports-and-dialogues ،الالجئون-السوريون-ضيوف-
في-عهد-مرس ي-وإرهابيون-في-عهد-السيس ي.html.
20
ايباء عن تعرض فلسطةنةات وسوريات للتحرش في الججون املصرية.http://www.alquds.co.uk/?p=107949 ،
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تناقضات السياسات الخليجية

أثار تصاعد أزمة الالجئين السوريين في القارة الوروبةة وحوادث الغرق التي تعرضت لها
قواربهم العديد من عالمات االستفهام حول دور دول الخلةج العربةة في الزمة والحد من
معاياة الشعب السوري .ويمكن في هذا اإلطار اإلشارة لعدد من املالحظات:
 في الوقت الذي تطالب فةه الدول الخلةجةة االتحاد الوروبي بتحمل مسؤولةاته تجاه أزمة
الالجئين السوريين تشير البةايات الرسمةة والرقام املعلنة في مؤتمر املايحين الثالث في
الكويت خالل مارس  2015إلى محدودية املساعدات الخلةجةة بشكل كبير ،خاصة من
جايب اإلمارات والسعودية ،حةث لم تتجاوز  100ملةون دوالر و 60ملةون دوالر على
التوالي .وال يوجد حتى اآلن ما يؤكد إذا تم تقديم هذه املساعدات بالفعل أم ال.
 كان من املفترض أن تتحمل دول الخلةج العربةة مسؤولةاتها تجاه الالجئين السوريين بفتح
أبوابها لهمً ،
يظرا ملوقفها الداعم للثورة السورية ضد بشار السد في إطار إدارة الصراع مع
إيران على قةادة املنطقة ،لكنها لم تفعل خشةة ايتقال شرارة الربةع العربي إليها.
 إن بعض دول الخلةج كان يهمها في املقام الول هو توجةه الثورة السورية لصالح أطراف
ً
بعةنها ،لذا فإنها أيفقت أمواال طائلة في تسلةح بعض هذه الطراف ،بغض النظر عن
احتةاجات الشعب السوري من الغذاء والدواء واملسكن.
-4

تركيا :بين الدعم الرسمي وتقليب الرأي العام

تعتبر تركةا أحد املقاصد املفضلة لالجئين السوريين بسبب سةاسات الدعم التي تبنتها
حكومة حزب العدالة والتنمةة منذ ايدالع الزمة السورية وحتى اآلن ،ومن بةنها تقديم
الخدمات التعلةمةة والصحةة باملجان ،والتغاض ي عن عمل السوريين باملؤسسات والشركات
ً
التركةة ،رغم ما يخلقه ذلك من ضغوط على سوق العمل ،فضال عن فتح باب الدخول إلى
ً
قايويا يمنح الالجئين السوريين
تركةا دون تأشيرات مسبقة ،21كما أقرت الحكومة التركةة
بطاقات هوية لتسهةل حصولهم على املساعدات وتوسةع يطاقها لتشمل الالجئين خارج
ً
املخةمات ،22فضال عن التنديد بالتقاعس الدولي عن مساعدة الالجئين وإيجاد حل لألزمة
السورية.

21

تركةا  |2015عام جديد على الجئي الزمة السورية في تركةا./http://www.turkey-post.net/p-11837 ،
22
الالجئون السوريون في تركةا يحصلون على بطاقات هوية/http://aawsat.com/home/article/256641 ،الالجئون-السوريون-في-تركيا-
يحصلون-على-بطاقات-هوية.
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ورغم ذلك ،يواجه الالجئون محاوالت من جايب أحزاب املعارضة التركةة لتقلةب الرأي
العام ضدهم بسبب طول فترة الزمة والضغط على سوق العمل وارتفاع أسعار الوحدات
السكنةة وتكالةف املعيشة ،كما يعجز الالجئون عن الوصول لسوق العمل بشكل رسمي،
حةث تراجعت الحكومة عن منح السوريين هذا الحق لعدم إثارة بعض التةارات ضدها،
خاصة وأن الحزاب املعارضة لها استغلت أزمة الالجئين السوريين في تركةا أثناء حملتها
االيتخابةة بداية عام  .2015ويعاسني بعض الالجئين السوريين ً
أيضا في تركةا عدم القدرة على
تججةل أيفسهم لدى مفوضةة المم املتحدة لالجئين بسبب عدم وصول مساعدات دولةة،
حةث أعلنت أيقرة أنها أيفقت على الالجئين أكثر من ستة ملةارات دوالر ،ال تمثل املساعدات
الدولةة منها سوى .%3
بسبب تلك الوضاع ،بدأ الالجئون السوريون في تركةا البحث عن حةاة أفضل ومكان آمن
ً
بعةدا عن يظرات الكراهةة ،مدفوعين ً
أيضا بعدم تشديد السلطات التركةة
في أوروبا،
إجراءات الرقابة على الحدود التركةة الوروبةة ،للسماح لهم بالوصول إلى القارة الوروبةة،
المر الذي تؤكده اإلحصاءات والتي تشير إلى أن  46ألف الجئ وصل إلى الةويان عبر تركةا
خالل عام  ،2014مقابل يحو  200ألف خالل الشهور الثمايةة الولى من  .2015وتستهدف
تركةا من تلك الخطوة الضغط على االتحاد الوروبي لحسم الصراع في سوريا واملساهمة في
تحمل أعباء مساعدة الالجئين ،كما بدأت تركةا من جهة أخرى في تشديد إجراءات االيتقال
على حدودها مع سوريا ،في إطار مشاركتها في الحرب على تنظةم الدولة اإلسالمةة.23

 23تركةا والالجئون السوريونّ :
ممر ال مقر/alaraby.co.uk/politics/2015/9/7 ،تركيا-والالجئون-السوريون-ممر-ال-مقر.
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وقد أدت هذه العوامل مجتمعة إلعادة تشكةل خريطة توزع الالجئين السوريين بين الدول
املختلفة ،وارتفاع وتيرة الهجرة إلى الدول الوروبةة .ويوضح الجدول التالي تطور خريطة
الالجئين خالل عام واحد (بين أغسطس  2014وأغسطس .)2014

عدد الالجئين حتى أغسطس عدد الالجئين حتى أغسطس
دولة اللجوء
2015
2014
815
1939
تركيا
1140
1114
لبنان
608
628.2
األردن
155.16
441.25
أوروبا
215
249.5
العراق
138.2
132.4
مصر
( الرقام باللف الجئ -هذه البةايات مستمدة من بةايات مفوضةة المم املتحدة لشؤون
الالجئين ،وتصريحات مسؤوليها)
وتجب مالحظة أن الوارد بالجدول ال يعبر بالضرورة عن الرقام الحقةقةة لالجئين ،لوجود
أعداد أخرى غير مججلة لدى مفوضةة المم املتحدة لشئون الالجئين ،لكن الرقام املعلنة
ً
مؤشرا التجاهات الالجئين وأماكن تمركزهم.
تعطي

ً
ثانيا :االستراتيجية األوروبية :املالمح واملبادئ واملعوقات
يسعى االتحاد الوروبي لبناء استراتةجةة موحدة يتم اعتمادها من جايب كافة الدول
العضاء للتعامل مع أزمة تدفق الالجئين من كافة الدول بشكل عام والسوريين بشكل خاص.
ويمكن استعراض هذه االستراتةجةة عبر التركيز على محاورها ،واملبادئ الساسةة التي تستند
إليها ،ومعوقاتها.
املالمح العامة لالستراتيجية األوروبية:
تسعى االستراتةجةة الوروبةة لتحقةق هدفين رئيسين هما؛ الحد من تدفق الالجئين إلى
القارة الوروبةة والتعامل الفعلي مع الالجئين الذين يتمكنون من الوصول إلى الراض ي
الوروبةة .وبناء على هذين العنصرين تتشكل املالمح العامة لتلك االستراتةجةة والتي تتمثل في
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التوطين ،وإقامة مراكز اإليواء وتقديم املساعدات للدول املستقبلة لالجئين ،والدعوة إليجاد
ً
حل سةاس ي للصراع السوري ،فضال عن الحد من تدفقات الالجئين من الخارج.
 -1توطين الالجئين
يسعى االتحاد الوروبي للتوصل التفاق نهائي بين الدول العضاء لتوزيع الالجئين للمشاركة
في تحمل العباء ،مع مالحظة أن العداد التي يتم التخطةط الستقبالها تزداد مع زيادة تدفق
الالجئين ،فقد ارتفع العدد من  40ألف الجئ خالل مايو املاض ي إلى  120ألف خالل سبتمبر
 ،2015لكن الحديث يدور ً
حالةا حول خطط لزيادة العدد إلى  160ألف .ويعرض الرسم
التالي توزيع الحصص بين الدول العضاء.24

BBC, Migrant crisis: EU's Juncker announces refugee quota plan, http://www.bbc.com/news/world-europe-34193568.

24
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وتوجد عدة مالحظات مهمة يمكن اإلشارة إليها في هذا الصدد:
 يدور الحديث عن توطين بعض الالجئين وليس جمةع من وصلوا إلى أوروبا ،ففي حين
وصل إلى الدول الوروبةة أكثر من  441,2ألف الجئ يدور الحديث عن توطين يحو  160ألف
الجئ فقط.
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 تؤدي زيادة معدل تدفق الالجئين إلى أوروبا إلى زيادة الحصص املخطط الستةعابها
بكل دولة ،فقد كان عدد الالجئين حتى مايو  2015ال يتجاوز  287,6ألف الجي ،وكان من
املخطط استةعاب  40ألف الجئ فقط ،لكن عدد الالجئين ارتفع إلى  441,2ألف حتى
سبتمبر  ،2015لذا تمت زيادة مجموع الحصص إلى  120ألف الجئ ،ثم إلى  160ألف في
الوقت الذي يتم الحديث فةه عن صول يحو  630ألف الجئ إلى أوروبا "وفق الرقام التي
رصدتها فرويتكس".
 تستوعب أملايةا النسبة الكبر من الالجئين وفق خطة االستقبال املقترحة بواقع 41
ألف الجئ .ويعود ذلك إلعالن املستشارة الملايةة استعدادها الستقبال أي الجئ يستطةع
الوصول إليها ،في ظل توقعات من حكومتها بأن يصل عدد الالجئين إليها بنهاية العام الجاري
إلى أكثر من  800ألف الجئ .25وقد واجهت ميركل حمالت دعايات مضادة من التةارات
والحركات املعادية لالجئين بسبب رفضها وضع حد أقص ى للعدد الذي يمكن استةعابه ،كما
شاركت بعض وسائل اإلعالم في هذه الحملة متهمة إياها بتعريض هوية املجتمع الملاسني للخطر
"اإلسالمي " ،لكنها ظلت حتى اآلن صامدة في وجه هذه االتهامات مما يثير عالمات استفهام
حول موقفها.
 وفق الخطة الجديدة املقترحة ،تمت زيادة أعداد الالجئين الذين سيتم استقبالهم إلى
 120ألف الجئ رغم أن بعض الدول الوروبةة لم توافق بعد على استةعاب حصتها بموجب
الخطة الولى التي تقض ي باستةعاب  40ألف فقط ،حةث لم يتجاوز العدد اإلجمالي الذي
ً
تمت املوافقة علةه فعال  32ألف الجئ .وفي سبةل تجاوز هذه العقبة هدد االتحاد الوروبي
بفرض عقوبات على الدول التي ترفض استقبال الالجئين .وتم تحديد حصة كل دولة حسب
الناتج املحلي اإلجمالي وعدد السكان ومعدل البطالة وعدد الالجئين الذين تم استقبالهم
بالفعل.26
 إن الحديث يدور عن توطين مؤقت لالجئين في بعض املجتمعات ،بحةث يتم منح
الالجئ بطاقة إقامة ملدد زمنةة تختلف من دولة إلى أخرى ،ايتظا ًرا اليتهاء حالة الحرب
والصراع الدائر املتسبب في موجات النزح واللجوء ،فإذا ما ايتهت الحروب يعود الالجئون إلى
بلدانهم الصلةة مرة أخرى  ،وإذا لم تنته يحق لهم في بعض البلدان تجديد اإلقامة والحصول
25

سي

إن

إن،

ملحة

سريعة

عن

مواقف

دول

أوروبةة

من

أزمة

الالجئين،

.http://arabic.cnn.com/world/2015/09/06/migrant-crisis-country-country
BBC, Migrant crisis: EU's Juncker announces refugee quota plan, Op.cit.
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على الجنسةة وفق شروط معةنة ،لكن الوضع مختلف في أملايةا ،حةث يدور الحديث عن دمج
الالجئين في املجتمع الملاسني مع ترحةب شديد بهم.
-2

الجانب األمني:

خالل السنوات املاضةة ،غلب على سةاسات الهجرة الوروبةة الطابع المني ،بمعنى التركيز
على البعد المني في إدارة هذا امللف ،من خالل مجموعات من السةاسات ،ركزت من خاللها
ً
وممرا للمهاجرين
الدول الوروبةة على التعاون مع دول جنوب املتوسط التي تعتبر مصد ًرا
لتشديد الرقابة على حدودها ومنع تدفق موجات الهجرة غير الشرعةة إلى االتحاد الوروبي،
ً
فضال عن تعقب شبكات التهريب ،واستقبال املهاجرين الذين تتم إعادتهم مرة أخرى في مراكز
االحتجاز ،حةث يتعرضون للوان متعددة من التعذيب وإساءة املعاملة واملعيشة في ظروف
غير إسنسايةة.
باإلضافة لذلك ،ركزت سةاسات الدول الوروبةة في إدارة ملف الهجرة غير الشرعةة على
تشديد الرقابة على حدود االتحاد الوروبي الخارجةة وتشغةل دوريات أمنةة في البحر املتوسط
ملنع تقدم سفن املهاجرين إلى القارة الوروبةة .وخالل أزمة الالجئين الراهنة لم يختلف املسلك
ً
كثيرا على املستوى المني ،حةث كان تشديد الرقابة على الحدود الخارجةة لالتحاد الوروبي
أحد العناصر الرئيسةة في كافة خطط االتحاد الوروبي املعلن عنها.27
وفي هذا اإلطار؛ تصاعدت دعوات اللجوء إلى الخةار العسكري ،من خالل استخدام قطع
بحرية وجوية لضرب املراكب التي تستخدمها شبكات التهريب .وتبذل وزيرة خارجةة االتحاد
الوروبي "فديريكا موغيريني" لتحقةق متطلبات هذا الخةار ،حةث يتطلب قرا ًرا من مجلس
المن من جهة وموافقة من حكومتي لةبةا أو إحداهما على القل ،وهو أمر يبدو صعب للغاية
فقد هددت الحكومتان باستهداف أي سفةنة تخترق مةاه لةبةا اإلقلةمةة .ويأتي هذا التهديد في
إطار مساعي الحكومتين الكتساب شرعةة دولةة عبر التنسةق معها.
وتسير سيناريوهات اللجوء إلى الخةار العسكري في اتجاهات ثالثة أولها االقتصار على
املراقبة باملةاه اإلقلةمةة الوروبةة ملنع سفن املهاجرين من الوصول إلى الراض ي الوروبةة،
وثاييها التفتيش باملةاه الدولةة بين لةبةا وإيطالةا ،وثالثها التدخل في املةاه اإلقلةمةة اللةبةة،
لكنه خةار صعب وله مخاطر عديدة لعدم صدور قرار من مجلس المن أو موافقة الجهات
الرسمةة في لةبةا .28ويشمل هذا الجايب ً
أيضا تشديد إجراءات الدخول على حدود كل دولة

27

رشةد خشاية ،أوروبا والخةار العسكري في مجابهة الهجرة غير النظامةة ،الدوحة ،مركز الجزيرة للدراسات2015/8/16 ،
28
املرجع السابق.
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أوروبةة ملنع تسلل املهاجرين والالجئين إليها .وشملت تلك اإلجراءات إقامة الحواجز والسوار
بطول الحدود ببعض الدول.
-3

التمييز والخلط بين الالجئين السياسيين واملهاجرين االقتصاديين

في خضم تطورات أزمة الالجئين إلى أوروبا ،تحاول بعض القوى املناوئة للمهاجرين االدعاء
بأن القادمين للقارة الوروبةة هم مهاجرون اقتصاديون وليسوا الجئين سةاسةين ،بمعنى أنهم
يبحثون عن حةاة أفضل ولم يهربوا من مناطق صراعات ،ومن بةنهم الالجئون السوريون ،لكن
هذه االدعاءات واهةة فسوريا على سبةل املثال أصبحت ساحة للصراعات بين القوى
اإلقلةمةة وبعضها من جهة ،وبين القوى الدولةة وبعضها من جهة ثايةة ،بل وبين الفواعل
دون الدول من جهة ثالثة.
وتجدر اإلشارة إلى أن الالجئ السةاس ي هو املهاجر إلى أوروبا أو إلى أي مكان آخر ً
هربا من
الصراعات املسلحة والحروب أو مناطق اإلبادة والبالد التي تحكمها أيظمة ديكتاتورية
ً
تستهدف بالضرر معارضيها ،ومن ثم فهو يهاجر بحثا عن مكان آمن ،بغض النظر عن كويه
سافر بطريقة شرعةة أو غير شرعةة ،لن هدفه الرئيس ي هو البحث عن المن ،في حين أن
ً
املهاجر االقتصادي هو من هاجر بحثا عن فرصة عمل وحةاة أفضل ،وال توجد مشكالت إذا
سافر بطريقة قايويةة لكنه ً
غالبا يتعرض للترحةل إذا سافر بطريقة غير شرعةة.29
-4

إقامة مراكز إيواء لالجئين:

في سبةل التخلص من أعباء استقبال الالجئين ،دعا االتحاد الوروبي إلقامة مراكز إيواء
ببعض الدول للبت في طلبات اللجوء التي يتقدم بها املهاجرون للتمةيز بين الالجئين السةاسةين
واملهاجرين االقتصاديين ،ملنح املجموعة الولى الحق في اإلقامة واللجوء إلى إحدى دول
االتحاد الوروبي ،في حين يتم حرمان املجموعة الثايةة من الوصول إلى فرصة تحقةق "الحلم
الوروبي" .30ومن بين الدول التي تم اقتراح إقامة مراكز إيواء بها الةويان وإيطالةا باعتبارها من
املحطات الولى لالجئين في طريقهم إلى أوروبا .واقترحت بعض الدول أ ً
يضا إقامة مراكز لإليواء
بدول الجواري السوري حةث يتركز الالجئون السوريون ،بحةث يتم البت في طلبات اللجوء
ً
فيها وتوفير أعباء االستقبال في أوروبا واإليقاذ واملراقبة ،فضال عن أعباء الترحةل.

29

محمد مطاوع ،مرجع سبق ذكره.
30
روسةا الةوم 630 ،ألف مهاجر غير شرعي وصلوا أوروبا ..وال حل لألزمة في الفق ،مصدر سبق ذكره.
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تقديم املساعدات املالية لدول لدول إيواء الالجئين ،ففي سبةل تحسين الظروف
-5
املعيشةة لالجئين في الدول التي يزحوا إليها للمرة الولى ،بهدف الحد من تدفق موجاتهم إلى
أوروبا ،أعلن االتحاد الوروبي عن تقديم مساعدات مالةة تصل قةمتها إلى ملةار يورو لتحسين
أحوال الالجئين بدول الجوار السوري ودول املنطقة الخرى التي تضم الالجئين .ولم يتحدد
حتى اآلن ما إذا كايت هذه املساعدات تشمل ماتم اإلعالن عنه خالل مؤتمر املايحين أم ال من
جايب االتحاد الوروبي أو كل دولة على حدة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتةجةة االتحاد الوروبي منذ سنوات عديدة والقائمة على
توظةف الدوات االقتصادية لحل املشكالت الدولةة ،ففي فلسطين يتم توظةف برامج
املساعدات املالةة واالقتصادية بهدف تسوية الصراع ،من خالل تحسين أوضاع الفلسطةنةين
وتمكةنهم من التعايش والتكةف مع االحتالل.
-6

التعديالت التشريعية

ً
يظرا لألعداد الضخمة من الالجئين الذين استقبلتهم الدول الوروبةة ،لم تكن التشريعات
الوروبةة مرية بالحد الكافي للتعامل مع الزمة ،لذا كان من الضروري مراجعة تلك التشريعات
للعمل في اتجاهين؛ أولهما االستجابة لخطط التوطين التي تبنتها الحكومات الوروبةة ،وثاييهما
الحد من تدفقات الالجئين .ومن اإلجراءات التي تم اتخاذها في هذا الصدد:
 إعادة النظر في اتفاق دبلن ،والذي بمقتضاه ،يتقدم الالجئ بطلب اللجوء في أول
دولة أوروبةة تطؤها قدماه ،لكن املمارسة الوروبةة خالل أزمة الالجئين الراهنة أثبتت
أيه ال يمكن التمسك باالتفاق إلى البد ومن ثم أصبحت هناك ضرورة إلعادة النظر
فةه .وقد شكل هذا االتفاق إحدى يقاط االختالف بين الدول الوروبةة ،فالدول املطلة
على الشواطئ أو التي تعتبر أول محطة أوروبةة في طريق الالجئين كايت تدعو من قبل
ملراجعة هذا االتفاق لضمان عدم تحملها العباء الخاصة بالتعامل مع الالجئين سواء
التججةل أو أخذ البصمات أو اإليواء لحين البت في طلبات اللجوء أو حتى يفقات
عملةات الترحةل ملن يتم رفض طلباتهم .في املقابل كايت دول أخرى كأملايةا وفرسنسا وهي
دول بعةدة عن الحدود الخارجةة لالتحاد الوروبي تتمسك باالتفاق ،لعدم إعطاء
الفرصة لدول كالةويان أو إيطالةا للتنصل من التزاماتها بموجب االتفاق .31ومن الجدير

31
ّ
واملستجدات ،املستقبل العربي ،العدد  ،431يناير
للمزيد راجع :محمد مطاوع ،االتحاد الوروبي وقضايا الهجرة :اإلشكالةات الكبرى واالستراتةجةات
 ،2015ص ص .40 - 23
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بالذكر ً
أيضا أن االتفاقةة لم يتم تعديلها ر ً
سمةا وإيما من خالل املمارسات على أرض
الواقع.
 تعديل قانون اللجوء والهجرة األملاني :رغم إعالن السلطات الملايةة ترحةبها بجمةع
الالجئين السوريين الذين يصلون إلى أراضيها ،لجأت الحكومة الملايةة لتعديل القواعد
املنظمة للجوء والهجرة للحد من تدفقات الهجرة واللجوء إليها ،من خالل التطبةق
الصارم لقواعد وشروط اللجوء والتشدد فيها ،وتسريع البت في طلبات اللجوء
والترحةل الفوري لذوي الطلبات املرفوضة ،واعتماد تصنةف جديد للدول اآلمنة
ً
لةكون
صعبا على مواطنيها التقدم بطلبات اللجوء في أملايةا ،وتقديم املساعدات
العةنةة على املالةة في مراكز االستقبال ،على أن يحتفظ الالجىء بمعوية مالةة مسبقة
ملدة شهر واحد فقط.32
 تعديل التشريعات الدنماركية :أدركت بعض الدول أن حوافز اللجوء إليها سبب
لتدفق املزيد من املهاجرين ،فشرعت في تقلةل املزايا التي يحصل عليها الالجئون
لدفعهم لإلحجام عن الهجرة إليها .وفي هذا اإلطار شددت الديمارك شروط منح
الجنسةة ،لةكون على الراغب في ذلك إتقان اللغة الديماركةة ،وأن يكون مكتفةا ً
مالةا
ملدة  4سنوات وستة أشهر خالل آخر خمس سنوات من إقامته ،بعد أن كايت تلك
املدة ال تتجاوز العامين و 6أشهر ،على أن يخضع املتقدمون الختبار يتعلق بالشؤون
العامة واإلجابة بشكل صحةح على  %80من السئلة ،بعد أن كايت النسبة  ،%73كما
قامت الديمارك بتخفةض املزايا التي تمنحها لطالبي اللجوء للحد من عدد الالجئين
الذين يرغبون بالقدوم إليها.33
تعتبر هذه يماذج للتعديالت التشريعةة التي تبنتها دول االتحاد الوروبي للتعاطي مع أزمة
ً
الالجئين السةاسةين واملهاجرين غير الشرعةين ،لكن دوال أخرى سارت على يفس النهج.
املبادئ األساسية لالستراتيجية األوروبية:
وتنطلق االستراتةجةة الوروبةة أو جهود الوصول إليها من مجموعة من املبادئ الرئيسة
تتمثل في املشاركة في تحمل العباء ،وحماية حقوق اإلسنسان أو الدفاع عن القةم الوروبةة،
حماية هوية أوروبا املسةحةة.
32

أملايةا ..مصرع الجئ حرقا والداخلةة تزيد الضغوط على ميركل-https://arabic.rt.com/news/796023 ،ميركل-أملايةا-الجئون-أوروبا./
33
روسةا الةوم ،الديمارك تشدد على الالجئين شروط الحصول على جنسةتها-https://arabic.rt.com/news/796011 ،الدنمارك-الالجئون-الهجرة-
االتحاد-األوروبي./
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التشاركية:

تنطلق خطة االتحاد الوروبي من مبدأ املشاركة بين كافة الدول العضاء في تحمل أعباء
إدارة الزمة وعدم تكفل دولة واحدة بها .وترفع لواء هذا املبدأ بشكل دائم الدول التي تتحمل
العبء الكبر الستقبال الالجئين وتنفةذ املخططات الوروبةة في هذا الصدد ،خاصة أملايةا
والسويد .وكايت الدول الحدودية قبل ذلك التي تمثل املحطة الولى لالجئين املتزعمة للمنادين
بهذا املبدأ ،وهي إيطالةا والةويان.
وي ــتم تنفة ــذ املب ــدأ م ــن خ ــالل املش ــاركة ف ــي العب ــاء املالة ــة والعب ــاء العس ــكرية وك ــذلك أعب ــاء
توزي ــع الالجئ ــين ،لك ــن بع ــض ال ــدول تح ــتج ب ــأن أوض ــاعها املالة ــة واالقتص ــادية ال تس ــمح ب ــذلك،
فقد رفضت خمس دول فـي شـرق أوروبـا اآللةـة التـي أقرهـا البرملـان الوروبـي لتوزيـع الالجئـين علـى
الدول العضاء في االتحاد ،وهي هنغاريا وسلوفاكةا والتشةك وبولندا إضافة إلى الديمارك.34
ورغم جهود التنسةق بين كافة الدول العضاء في االتحاد الوروبي ،بدت بعض السةاسات
فردية سواء من جايب أملايةا التي أعلنت ترحةبها بالالجئين أو حتى من جايب الدول التي
عمدت إلى بناء الجدران والسوار الحديدية حول حدودها مع الدول الخرى ملنع تدفق
الالجئين ،لدرجة دفعت بعض املسؤولين الوروبةين للقول بأن الدول كان بإمكانها جمع مئات
الجنود الذين سنشرتهم على حدودها مع الدول العضاء الخرى ،للمشاركة في عملةات مشتركة
على الحدود الخارجةة لالتحاد الوروبي ومنع تسلل املهاجرين وعدم ايتظار حلول املشكلة
للتعامل معها.
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الدفاع عن القيم األوروبية:

تزعم دول االتحاد الوروبي أنها قلعة الدفاع عن الديمقراطةة وحقوق اإلسنسان ،لكن هذه
االدعاءات -بغض النظر عن صدقها من عدمه -تعرضت الختبار شديد واتهامات بالكذب
والتضلةل بعد تكرار حوادث غرق الالجئين في أعماق البحر املتوسط بل وداخل الراض ي
الوروبةة بالشاحنات ومحطات القطارات .وقد كايت صورة الطفل الكردي "إيالن" ذي
السنوات الثالث بعد أن حملته أمواج البحر إلى الشواطئ التركةة يقطة فاصلة في هذا
االختبار ،حةث تلقت أوروبا بعدها ايتقادات شديدة ،كما تصاعدت الدعوات لفتح البواب
 34الجزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت ،دول أوروب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرقةة تـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرفض خطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة توزي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع الالجئـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــين،
/http://www.aljazeera.net/news/international/2015/9/11دول-أوروبــا-الشــرقةة-تــرفض-خطــة-توزيــع-
الالجئين.
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أمام الالجئين السوريين .وقد أحدثت هذه الحمالت ردود فعل إيجابةة تجاه الالجئين على
املستويات الرسمةة ،خاصة في بعض الدول كأملايةا وفرسنسا.
إن اتساع يطاق الزمة قد دفع دول القارة ،حتى تلك التي أعلنت ترحةبها بالالجئين
السوريين إلى اتخاذ إجراءات للحد من تدفقات اللجوء إليها ،المر الذي يضع القةم الوروبةة
املزعومة على املحل .إن املسؤولةة الخالقةة والسةاسةة ستظل تطارد دول القارة الوروبةة
التي تورطت في دعم النظم املستبدة والديكتاتورية في العاملين العربي واإلسالمي خالل العقود
املاضةة ،والتي تسببت في استمرار حالة التخلف والتبعةة التي أسسها االحتالل قبل رحةله.
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الدفاع عن الهوية األوروبية:

إن أزمة العديد من القوى الوروبةة مع الالجئين ال تكمن في أعدادهم ولكنها تكمن في عوامل
تاريخةة وثقافةة ودينةة ،فغالبةة الالجئين ينتسبون للدين اإلسالمي وقادمون من سوريا
وأفغاسنستان والعراق ،لذا ترى العديد من تلك القوى أن موجات اللجوء والهجرة إلى القارة
ً
موقفا حاز ًما للحد من تلك املوجات .لذا
الوروبةة تهدد هويتها املسةحةة ،المر الذي يتطلب
ً
طبةعةا أن تصدر غالبةة االعتراضات من دول أوروبا الشرقةة بسبب امليراث التاريخي الذي
كان
جمعها بدولة اإلسالم خالل قرون مضت في حروب وصراعات بةنةة لم تتوقف حتى وقت
يخفه القادة
قريب مض ى ،ظلت تتوارثها الدول الحديثة عن سالفتها .إن هذا املبدأ لم ِ
الوروبةون أيفسهم ،فقد قال وزير الداخلةة السلوفاكي إيفان متةك في وقت سابق إن "بالده
لن تقبل املهاجرين املسلمين لنهم لن يشعروا باالستقرار وأنهم في وطنهم".35
وت ــرتبط املخ ــاوف الوروبة ــة بش ــكل رئ ــيس به ــاجس تح ــول املس ــلمين إل ــى أغلبة ــة ف ــي املجتمع ــات
الوروبةـ ــة لتزايـ ــد أعـ ــداد املهـ ــاجرين والالجئـ ــين وارتفـ ــاع معـ ــدل املوالةـ ــد بةـ ــنهم مقاريـ ــة بأصـ ــحاب
الــديايات الخــرى .36ويــرتبط بــذلك ً
أيضــا لجــوء بعــض املســلمين إلــى التنصــر للحصــول علــى حــق
اللجــوء فقـد أوردت بعــض بعــض التقــارير اإلعالمةــة تصــريحات ملســلمين لجــأوا إلــى تلــك الخطــوة
وأخرى لقساوسـة أوروبةـين أشـرفوا علـى تلـك الخطـوة ،وهـم بالتحديـد "أملـان" أي فـي الدولـة التـي

35

سلوفاكةا تعلن رفضها استقبال الالجئين املسلمين،
http://www.ashorooq.net/index.php?option=com_content&view=article&id=50665:2015-08-20-08-04-15&catid=34:2008-07.30-07-03-51&Itemid=1165
36
كارن أبو الخير ،مالمح الجدل الوروبي حول الهجرة واإلسالم،
/http://www.siyassa.org.eg/NewsContent/12/116/1663ملفات/ملفات/مالمح--الجدل-األوروبي-حول--الهجرة-واإلسالم.aspx.-

23
www.fairforum.org

فتح ـ ــت أبوابه ـ ــا واس ـ ــعة أم ـ ــام امله ـ ــاجرين لكنه ـ ــا ه ـ ــددت بترحة ـ ــل م ـ ــن ال تنطب ـ ــق عل ـ ــيهم ش ـ ــروط
اللجوء.37
معوقات االستراتيجية األوروبية
يواجه يجاح تطبةق االستراتةجةة الوروبةة العديد من التحديات واملعوقات وأهمها
االيقسام الوروبي بشأن هذه االستراتةجةة وزيادة يفوذ تةار الةمين املحافظ في بعض الدول
الوروبةة.
-1

االنقسام األوروبي

أثار تدفق الالجئين السوريين إلى القارة الوروبةة خالفات واسعة بين الدول العضاء في
االتحاد الوروبي بسبب رفض بعضها استقبال الالجئين أو التحفظ على استقبال دول أخرى
لهم ،فقد أعلنت عدة دول ،وعلى رأسها التشةك وبواليدا وسلوفاكةا ورومايةا خطة االتحاد
ً
حصصا بين دول االتحاد .ومن الجدير بالذكر أن هذا الرفض يابع
الوروبي لتوزيع الالجئين
بشكل أساس ي من الدول الوروبةة املعروفة بـ"أوروبا الشرقةة" .وتوجد عدة تفسيرات للموقف
السلبي لهذه الدول يحو الالجئين من بةنها أن هذه الدول ال ترى أنها سبب في الصراعات
ً
الدائرة في منطقة الشرق الوسط وأفريقةا ،كما أنها ليست أطرافا مباشرة في تلك الصراعات
بخالف كونها أعضاء في االتحاد الوروبي ،ومن ثم فال يوجد مبرر أخالقي لتتحمل أعباء
ً
استقبال الالجئين ،فضال عن كونها مصد ًرا للمهاجرين إلى أوروبا الغربةة.38
في املقابل ،تتزعم أملايةا االتجاه الثاسني الرامي إلى احتواء املهاجرين ودمجهم في املجتمعات
الوروبةة ،لكن االيدفاع الملاسني في هذا االتجاه مقارية بما كان علةه خالل السنوات املاضةة
أثار التساؤالت حول أسباب التحول في موقف أملايةا.

37

ماذا وراء اعتناق مئات الالجئين املسلمين في أملايةا للمسةحةة ؟-https://arabic.rt.com/news/793500 ،مئات-الالجئين-املسلمين-في-أملانيا-
يعتنقون-املسيحية./

38

ُ
روسةا الةوم ،أملايةا ويذر "الهجرة السورية" الكبرىhttp://arabic.rt.com/news/793516- ،

%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%88%D8%AE%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9./%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89
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ً
وفضال عن املبررات الخالقةة التي يتم تسويقها في هذا الصدد ،توجد اعتبارات اقتصادية
وديموغرافةة تدعو أملايةا للترحةب الحار باملهاجرين غير الشرعةين بشكل عام وبةنهم الالجئون
السةاسةون بشكل خاص ،وتتمثل تلك االعتبارات في ايخفاض معدل النمو السكاسني في أملايةا
بشكل كبير ،مقارية بدول أخرى كاململكة املتحة ،ويعود ذلك لنقص أعداد املوالةد ،إلحجام
الشعب الملاسني عن اإليجاب أكثر من مرة ،مما ترتب علةه ارتفاع سنسبة كبار السن بين السكان
والعجز في قوة العمل الملايةة ومن ثم الحاجة إلى الجايب لتغطةة الفجوة بين العرض
والطلب في سوق العمل.
وتشير التقديرات إلى أن عدد السكان الملان سوف ينخفض من  81,3ملةون سنسمة خالل
عام  2013إلى  70,8ملةون سنسمة خالل عام  ،2016كما يتوقع أن يرتفع عدد السكان الذين
عاما مقارية بمن تتراوح أعمارهم بين ً 65 15
تتجاوز أعمارهم ً 65
عاما من  %32إلى  .%59في
املقابل من املتوقع ارتفاع عدد سكان اململكة املتحدة من  64,1ملةون سنسمة إلى  80,1ملةون،
مما يهدد تنافسةة االقتصاد الملاسني في القارة الوروبةة ،ومن ثم تزداد الحاجة لقبول وتوطين
الالجئين السةاسةين السوريين وغيرهم.39
في املقابل يرى املؤيدون الستقبال الالجئين أنهم ال يشكلون مخاطر كبيرة على التركةبة
السكايةة في أوروبا أو هوية املجتمعات الوروبةة ،لن سنسبة املهاجرين ال تتجاوز  %11من
إجمالي سكان القارة الوروبةة.
-2

تصاعد اليمين املحافظ

يأتي ارتفاع وتيرة حركة املهاجرين ولالجئين السوريين إلى أوروبا على يحو غير مسبوق ،في
ظل تصاعد يفوذ الحزاب الةمةنةة في أوروبا ،التي تشجع على معادة املهاجرين ،وتدعو
لطردهم ،المر الذي يضفي على القضةة أبع ًادا أخرى تتعلق بالحقوق والحريات واملسؤولةة
ً
الخالقةة ،إذ إن هؤالء املهاجرين جاؤوا للقارة العجوز ً
هربا من قتل ودمار محقق ،فضال عن
ً
أن تصاعد يفوذ هذه الحزاب يشكل معوقا لتنفةذ الجهود الوروبةة املشتركة للتعامل مع
قضةة الالجئين السةاسةين.
ومن مظاهر تنامي قوة الةمين املتطرف في أوروبا اإلعالن عن تشكةل تكتل يضم الحزاب
الةمةنةة املتطرفة داخل البرملان الوروبي برئاسة زعةمة حزب "الجبهة الوطنةة" الفرسنس ي
UK,
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الةمةني املتطرف مارين لوبان خالل يويةو املاض ي .ومن بين أبرز الحزاب التي ايضمت إلى
التكتل حزب الحرية النمساوي ،والرابطة اإليطالةة الشمالةة ،إضافة إلى حزب فالمس
البلجةكي .وسةحصل التكتل على العديد من املزايا مثل دعم مالي من البرملان الوروبي تتراوح
قةمته بين  20إلى  30ملةون يورو على مدى خمس سنوات ،ووضع مكاتب ومقرات تحت
تصرف النواب الوروبةين التابعين للتكتل الجديد وزيادة وقت املداخالت خالل مناقشات
البرملان لكل عضو من دقةقة إلى دقةقتين ،وإمكايةة التصويت على تعديالت تقترحها أحزاب
أوروبةة أخرى.40
وتعتبر املجر من أكثر الدول املعارضة لسةاسات قبول الالجئين أو توزيع الحصص بين
الدول املختلفة ،حةث يحكمها حزب يمةني متطرف من الحزاب املعادية للمهاجرين .ومن
ً
املتوقع أن تؤثر تلك التةارات على سةاسات الهجرة واللجوء الوروبةة مستقبال.

خاتمة ودعوة للتغيير:
ستظل القارة الوروبةة تواجه أزمة تدفق الالجئين من دول الجنوب إذا استمرت الوضاع
على ما هي علةه اآلن ،لن املهاجرين يبحثون عن فرصة للعيش اآلمن الكريم في الوقت الذي
يتهدد حةاتهم إما الصراعات املسلحة والحروب أو املجاعات والفقر والتصحر ،وإذا ما أرادت
أوروبا التعامل بإيجابةة مع املوقف ال بد من اتخاذ خطوات أكثر إيجابةة أبرزها التعامل مع
مصادر الهجرة ،بمعنى املساهمة في الحد من الصراعات في دول الجنوب واملساهمة في حلها،
خاصة في سوريا ولةبةا ،فالسوريون يشكلون الجنسةة العلى ً
طلبا للجوء في أوروبا ،في حين
ً
ممرا ر ً
تعتبر لةبةا ً
ئيسا للطريق البحري إلى أوروبا ،عبر البحر املتوسط ،فضال عن املساهمة في
ً
عملةات التنمةة بالدول الفريقةة ،فضال عن املساهمة بشكل أكثر فعالةة في توفير التمويل
الدولي املطلوب للوفاء باالحتةاجات الساسةة لالجئين بدول الجوار السوري ،خاصة تركةا
ً
ولبنان والردن ،فضال عن املساهمة في عملةات التنمةة بدول الجنوب بشكل عام ،في إطار
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املسؤولةة الخالقةة للدول الوروبةة التي احتلت بلدان الثالث بشكل عام وفي القلب منه
العالم العربي واإلسالمي واستنرفت ثرواته وعقوله وأسست للتخلف واالستبداد
والديكتاتورية ،وهي السباب الرئيسة للصراعات وموجات الهجرة غير الشرعةة إلى أوروبا.
ً
فضال عن ذلك ،على أوروبا أن تفتح أبواب الهجرة الشرعةة أمام الالجئين السوريين
للتخفةف من معاياتهم ،وأن تستدعي في هذا السةاق ذاكرتها التاريخةة حين فتحت بلدان
العالم اإلسالمي أبوابها أمام الالجئين الوروبةين إليها خالل حكم الدولة العثمايةة ،وخاصة في
ظل املجازر الصلةبةة ضد املسلمين واليهود.
وال تعفي هذه اإلجراءات دول العالم العربي واإلسالمي من مسئولةاتها الدينةة والتاريخةة
والخالقةة ،والتي يفرضها الشرع والتاريخ والثقافة واعتبارات القةم والخالق ،فالحكومات
والشعوب وحركات اإلصالح والتغةير والجمعةات الهلةة ومنظمات حقوق اإلسنسان جمةعهم
مسؤولون أمام هللا ثم أمام التاريخ ،فكما قال النبي صلى هللا علةه وسلم "املسلم للمسلم
كالبنةان يشد بعضه ً
بعضا" .ويمكن اإلشارة إلى بعض العناصر لبناء رؤية للتعامل مع الزمة
ومنها:
ُ
 ال تصان كرامة المم والشعوب إال في ظل دولة تسودها قةم العدل واملساواة
والحرية ،ما يستوجب على الفور ال التراخي استكمال مسيرة الثورات العربةة الرامةة إلى
التحرر من االستبداد في الداخل والتبعةة للخارج ،لتمكين الشعوب العربةة واإلسالمةة من
اختةار حكامها ،الذين يأخذون على عاتقهم هموم حفظ الدين وتحرير الوطان وتحقةق
التنمةة ،لتصل إلى الحكم سلطات ال تتهاون في حقوق أبناء المة وكرامتهم ،وال تغلق البواب
في وجوههم وال تبخل عليهم بأموال المة يفسها ،وحةنها لن تضطر الشعوب ملغادرة أوطانها
والتعرض ملخاطر الهالك بالبحار والشاحنات ومحطات القطارات.
 إن حل الزمة جذرًيا يكمن في إزالة سببها ،من خالل إنهاء حكم الطاغةة املستبد في
سوريا الذي يسعى بكل السبل إلبقاء حكم شةعته ،ولو قتل الشعب كله أو هجره من دياره.
ً
وقد أفتى علماء اإلسالم بكفره ووجوب الجهاد ضده ،بما ال يدع مجاال للتهاون أو التراخي ،بعد
كل الجرائم التي ارتكبها وال يزال ،بالتعاون مع حلفائه "حزب هللا ،وإيران ،وروسةا ،والصين"
وتغاض ي الغرب عن جرائمه.
 فتح أبواب الدول اإلسالمةة ،خاصة الغنةة ،وفي القلب منها دول الخلةج ضرورة إليواء
الالجئين السوريين ومعاملتهم معاملة املواطنين في كل دولة ،دون تمةيز بةنهم للحصول على
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كافة الخدمات مثل التعلةم والصحة ،والحق في الوصول لسوق العمل والتكسب والعيش
الكريم.
 جمع املساعدات املالةة إلرسالها للسوريين النازحين من ديارهم للتخفةف من
معاياتهم في أماكن تمركزهم الحالةة ،خاصة أن املنظمات القائمة على مساعدتهم أعلنت ً
كثيرا
أنها أصبحت غير قادرة على توفير املواد الغذائةة الساسةة .وتطلع املنظمات اإلغاثةة بدور
رئيس في هذا الصدد ،وإذا تم إسنشاء منظمة رئيسة تتولى التنسةق بين الجمعةات الخيرية
واإلغاثةة لتوحةد الجهود وتنسةقها توصةل املساعدات ملستحقيها سةكون هذا أفضل.
ُ
قدمت هذه التوصةات في إطار رؤية مبدئةة يمكن تطويرها لتذكير أوروبا بدروس التاريخ
وبمسؤولةاتها الخالقةة إذا كايت صادقة في ادعاءاتها املتعلقة بحقوق اإلسنسان والديمقراطةة،
ً
وإلحاحا ،مع العلم
كما تم ترتيب التوصةات املتعلقة بعالم املسلمين والعرب وفق الكثر أولوية
أن فرصة النفاذ ببعضها إلى أرض محدودة بحكم اعتبارات الواقع ،في حين أن بعضها ال
مجال للتنصل منه.
إن الفهم الدقةق لزمة اللجوء السةاس ي كأحد أشكال الهجرة إلى أوروبا من مدخل
االقتصاد السةاس ي الدولي يستدعي بحث الظاهرة من كافة جوايبها والدراسة الدقةقة لبعض
القضايا ذات الصلة مثل إعادة بناء مفهوم الهجرة ذاته والهجرة غير الشرعةة وتتبع مسيرة
تطور املفهوم للوقوف على حقةقة تدفقات املهاجرين الحالةة إلى القارة الوروبةة وكةف أنها
ً
تعتبر ً
سواء في ظل
جزءا من ظواهر االيتقال البشري التي شهدها تاريخ اإلسنسايةة عبر الزمن
الكوارث أو في الوقات العادية ،لكن ظهور التنظةم السةاس ي بشكله الحديث املتمثل في الدولة
القومةة هو الذي عرقل مسيرة الظاهرة عبر الزمن كأحد مظاهر ممارسة السلطة والسةادة
القومةة على اإلقلةم .وفي هذا اإلطار يمكن استدعاء الخبرة التاريخةة اإلسالمةة للتعامل مع
موجات الهجرة إلى الدول اإلسالمةة في العصور املختلفة ومقاريتها مع الواقع الوروبي.
وفي إطار الخبرة الوروبةة الحديثة ال بد من البحث في قضايا أكثر دقة لكنها كاشفة مثل
دور شركات السالح والتكنولوجةا في توجةه سةاسات الهجرة واللجوء الوروبةة والدفع بها إلى
الخةارات المنةة والعسكرية في إطار "بزسنس الهجرة" ،باإلضافة لتناول البعاد القةمةة للظاهرة
وكةف تؤثر في توجةه سةاسات الهجرة الوروبةة والدفع بها يحو تضيةق فرص اللجوء في إطار
موجة متصاعدة من "اإلسالموفوبةا".
وعلى املستوى اإلقلةمي ،تلقي دراسة ظاهرة الهجرة غير الشرعةة واللجوء السةاس ي الضوء
على تساؤالت مهمة تتعلق بكةفةة توظةف القوى الوروبةة حكومات دول العالم الثالث
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لخدمة سةاساتها املتعلقة بالهجرة وكةف يتم تحويل هذه الحكومات إلى شرطي للقارة
الوروبةة على أراض ي العالم العربي واإلسالمي من خالل اتفاقةات أمنةة واقتصادية ،يتم
بموجبها شراء والء اليظمة الحاكمة ،التي تستغل هي الخرى الزمة ملغازلة الغرب للحصول
على دعمه وتمويله وأسلحته.
ً
وفي هذا الصدد؛ هناك حاجة ملحة لدراسة أكثر تفصةال ملواقف اليظمة العربةة من
قضايا الالجئين السوريين والتعرف على أسباب التحول ومداه ،خاصة في مصر بعد اإلطاحة
بالرئيس محمد مرس ي يوم  3يولةو  ،2013باإلضافة إلعداد أوراق متكاملة حول مواقف
الدول الخلةجةة بشأن الزمة ،في إطار سنشر الوعي بقضايا المة.
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