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 موجز تنفيذي

ها منذ التي لم يشهد العالم مثيالا ل حرب األهلّية السوريةدندالع الالالذكرى السادسة  2017س من العام مار  صادفي
أمام هول  .ةدوليتداعيات إقليمية و أو ما لها من  التي خّلفتها الحرب العالمية الثادنية، إن من حيث المعادناة اإلدنسادنية

إّما بالشّق األمني أو الشّق  محصورة المجتمع الدوليالحلول، فمقاربات  عن إيجادقف العالم عاجزاا يالمأساة 
جادنبين بين ال الزمالتالضوء على هذا التقرير  لقيي   .هماعوض اعتماد مقاربة شاملة تراعي الترابط الوثيق بين اإلدنسادني،

إلرساء سياسات واستجابات لهذه األزمة إلى الحكومات ويطلق دنداءا  ئين السورّيين،الالجاإلدنسادني واألمني في أزمة 
 .التكامل بينهما تعكس

عوامل الصراع وفصائله إلى فيما والوضع منذ ذلك الحين في تدهور مستمّر، ، 2011ادندلع النزاع في سوريا في العام 
على  لمتحدة األميركية تغّير المعادلةوسط وأوروبا والواليات افي الشرق األ الدولية ال سّيما التطّوراتوما برحت  .تزايد

دخول مؤّخراا لفرض حظر على  المبذولة لحكومة األميركيةا جهود وفي سياق. وقع تفاقم معادناة المددنّيين السورّيين
لمواضيع اإلدنسادنية تلخيص ا في، دنجد يوماا على األقلّ  120مّدته الواليات المتحدة األميركية إلى  الالجئين السوريين
بالغ األهمّية. وقد توخينا الشمولية في هذا التقرير ولكن المهّمة أمراا ألزمة بطريقة واضحة ومحايدة واألمنية في هذه ا

أربعة مقترحات لسياسات  بلورة. ومع ذلك، أفضى تحليلنا إلى حاسمةخريطة طريق  تقديمما يحول دون  شاقة وعسيرة،
سياسات مسؤولة تعكس الترابط الوثيق بين الهواجس اإلدنسادنية  ليه القارئ لتطويرإليل يستند كدعاّمة يجب استخدامها 

 واألمنية.

 خلف مصالحه ويسعى كّل منهمكثيرون  ه، فأطرافالنزاع السوري  يشوبعلى مستوى التعقيد الذي ال يختلف اثنان 
لقتال ايرزحون تحت وطأة فن و المددني أّما .الخاّصة عبر التنافس على ادنتزاع األراضي وتبادل الهجمات العسكرية

ألف مددني  400. وتشير األرقام إلى مقتل ما يقارب الـالواحد تلو اآلخر نارالإطالق وقف اتفاقات  وفشلالمتواصل 
مليون سوري مسّجلين كالجئين لدى المفوضية  4.9، إضافة إلى دنزوح ما يقارب 2011منذ بداية الصراع في مارس 

وتشير األرقام مليون شخص آخرين داخل األراضي السورية.  6.6دنزوح و ، المتحدة لشؤون الالجئين السامية لألمم
ا الجئة في سّن اإلدنجاب مليون  1.2 بينهم ،% من الالجئين هم من النساء واألطفال75 لىأّن ما يزيد ع إلى أيضا

داخل البالد  مليون طفل سوري  8.4 يعادني ووفقاا لتقديرات األمم المتحدة، امرأة حامل على األقّل. 80،200و
هذا النزاع. وقد سلبت الحرب ل من التأثير السلبي ،% من دنسبة األطفال في سوريا80 لىيد عأي ما يز ، وخارجها

الجماعات المتطّرفة  خطاب لتقّبلقد تعّرضهم  إن طالت فيهمرغوب الغير  لجوئهمأزمة و  ،شبابهمريعان شباب سوريا 
ر االدنضمام إلى صفوف جيل خط الشباب السوري ، يواجه ل دولي فاعلودنجد أدّنه في غياب تدخّ  أكثر فأكثر. العنيفة
تهديدات ال ، يرتفع منسوبالتي تتنّوع بين االفتقار إلى التعليم والتنظيم والفرص عدم معالجة مشاكله. ومع ضائع

  .مستقبليةال منيةاأل
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التمويل حّد األددنى من الحشد ل الفاشلة محاوالت الدوليةلا وتوالي بيهاأعن بكرة  مخّيمات الالجئين متالءاومع 
إذ تجد لسّد الحاجات اإلدنسادنية، تعادني الدول المجاورة لسوريا من ضغوطات متزايدة على استقرارها الداخلي  المطلوب

 التي تطال هذه األزمة التشعبات األمنية الخطيرة تظهر. و تفوق قدراتها بأشواط االضطالع بأدوار على دنفسها مجبرةا 
أدنقرة دور  وتسّلط الضوء علىالجئين السوريين في العالم، األكبر من ال عددتستضيف ال تركيا التيو  المنطقة

لتأثير سلباا على تركيبة هذا البلد الطائفية شأدنه امن هائل لالجئين إلى لبنان ف. أّما التدّفق الالجيوسياسي المحوري 
على األردن  حّتمما سي، البالد راستقراالسلبية على  اتبعاتهن الكثيفة إلى األردن ، فيما تلقي حركة الالجئيأصالا  هشةال

 االستقرار الداخلي.موضوع إلى  توجيه تركيزه

الالجئين  أعداد يعاباست األقدر اقتصادياا على هيأّن دول أوروبا الغربية والواليات المتحدة األميركية  صحيحو 
في أوروبا، أوكلت مهّمة التعامل مع ف. يشهد أي مبادرة على الصعيد السياسيلم  إال أن هذا الموضوع السوريين،

ولكن التبعات االجتماعية إلى الدول األضعف اقتصادياا مثل اليودنان ودول أوروبا الشرقية. هم من السواد األعظم
في ظّل  المدى الطويل، على واالقتصادية لتهميش الالجئين ستؤثر بشكل كبير على االستقرار داخل االتحاد األوروبي

وقد الحصول على خدمات اجتماعية. العاملة والعثور على سكن مالئم و  القوة لالدنخراط فيمعادناة الالجئين المتواصلة 
في هذا االتحاد بين  تشكيكشّكلت أزمة الالجئين دنقطة خالف كبيرة بين دول االتحاد األوروبي وأّدت إلى تزايد ال

 الدول األعضاء.

على  يوماا 120مّدته األوروبية في التعامل مع أزمة اللجوء لفرض حظر  تجربةالب اليات المتحدة األميركيةالو تذرعت 
ومع المبالغة في . األميركي واألوروبي سياقينلمن االختالفات الجوهرية والواضحة بين ا، على الرغم دخول الالجئين

بسبب مجموعة مشروعية في هذا الربط شيء من ال يبقى، ياالتحاد األوروبجئين وهواجس اإلرهاب في الال الربط بين
إلى  عناصرها تسّلللواقع اللجوء بغية تعّرض االتحاد األوروبي لخطر استغالل الجماعات اإلرهابية من العوامل التي 

 وأعداد ،من مناطق النزاعات في الشرق األوسط وشمالي إفريقياقرب أوروبا الجغرافي  دنذكر أوروبا. ومن هذه العوامل
ال ن. ولكن الواليات المتحدة نغشالحدود المفتوحة بين دول الكبيرة واالفتقار إلى معايير الضبط، دناهيك عن الالجئين 

ميركية تتضّمن تواجه أيًّا من هذه التحّديات، فاإلجراءات المعتمدة حالياا الستقبال الالجئين في الواليات المتحدة األ
ومراجعة هذه البيادنات من الكثير من  حيائيةقيق في السير الذاتية والبيادنات اإلشاملة إضافة إلى التدمقابالت 

بمنأى الواليات المتحدة يمكن القول إن في إطار عملية قد يستغرق استكمالها سنتين.  الوكاالت األمنية واالستخبارية
فقد ، وائهموإي همقبولعلى  صادياا وأمنياااألقدر اقت ، وعلى الرغم من أدنهاعن اآلثار المباشرة ألزمة الالجئين السوريين

ا   .لهذه األزمة اإلدنسادنيةضروري ومناسب إليجاد حّل  قيادة الغرب باالتجاه الصحيح فيأثبتت حّتى الساعة تقاعسا

جابة دولية أكثر استال بّد من اعتماد ، لى المدى المنظورع لألزمة السوريةاحتمال التوصل إلى حّل تضاؤل  ومع
ا التو  الحاصل تدهورلا كبحتزمة اللجوء إزاء أ ّيةشمولية وجد على الصعيدين اإلقليمي مة األمنية األز  ستمرارضع حدا
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ألجيال قادمة. من إدنسادنياا وأمنياا هذه األزمة  داعياتتستتوالى ، بشكل تامّ  األعمال العدائيةتوقفت  حّتى لوفوالدولي. 
اإلدنسادنية السورية تبعات أمنية مباشرة على سوريا والمنطقة والعالم أن تدرك األسرة الدولية أن لألزمة  إذاا الضروري 

 المواضيع المرتبطة بها على هذا األساس. مجملومقاربة  ،ككلّ 

دون األخرى ستسهم في إطالة  إحداهماال يمكن فصل األزمتين اإلدنسادنية واألمنية عن بعضهما البعض ألّن مقاربة 
. وال يمكن التوصل إلى رؤية المزدوجة هذا الصراع لطبيعةلى فهم واضح النزاعات وتبلور سياسات ال تستند ع

استراتيجية مناسبة إلرساء السالم واالستقرار على المدى البعيد في سوريا ما لم تعترف األسرة الدولية بالترابط الوثيق 
 .اإلدنسادني واألمني شّقينبين الوالتالزم التاّم 

 

 مقّدمة

ا تمّثل األزمة السورية مزيجا  األزمة اإلدنسادنية . و وشامل واإلدنسادنية المترابطة بشكل وثيق الهواجس األمنية منا فريدا
 لقد شهدت الحرببين أبناء الجيل الواحد. قيد اإلعداد أزمة أمنية عالمية وليدة الحرب األهلية السورية ما هي إال 

في منتصف فحياة المددنيين وممتلكاتهم. ل تولي أي اعتبارلم تفّرق بين شخص وآخر ولم  مستويات عنف غير مسبوقة
عن  قبل أن تتوقفألف قتيل  250، أعلنت األمم المتحدة أن حصيلة ضحايا الحرب السورية هي 2014عام ال

، صّرح المبعوث 2016بيادنات موثوقة. وفي أبريل من العام  لعدم توافرإصدار بيادنات رسمية بأعداد الضحايا 
ألف سوري تقريباا بينما أشارت  400ميستورا قائالا إّن النزاع أودى بحياة  ييا ستيفان دألمم المتحدة إلى سور الرسمي ل

مليون سوري أي  11 أجبر ما يزيد على وعالوة على ذلك،. 1ألفاا 470عدد القتلى قد يفوق الـ تقديرات أخرى إلى أنّ 
أزمة  وتعتبرد أو خارجها. داخل البالمنازلهم والنزوح  تركلى الحرب عد سكان سوريا قبل ادندالع أكثر من دنصف عد

 هوا لدى األمم المتحدة الالجئين السوريين المسجلين رسميا  بحيث بات عددالالجئين غير مسبوقة في تاريخنا الحديث 
 .2،3منظمةفي تاريخ عمل الاألكبر 

                                                           
1
قتيل، بحسب بعض المجموعات" صحيفة نيويورك تايمز، العدد الصادر  470،000حصيلة قتلى الحرب في سوريا اآلن  –آن بارنارد  

ومتوافر على شبكة االنترنت على العنوان التالي:  2016فبراير  11في 

http://www.nytimes.com/2016/02/12/world/middleeast/death-toll-from-war-in-syria-now-470000-group-finds.html. 

2
سوريا: قافالت المساعدات اإلنسانية التابعة لألمم المتحدة وشركائها تدخل بلدة مضايا المحاصرة". قسم األخبار  –"أخبار األمم المتحدة  

  http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=52976#.V3_DtRQrL64..2016يناير  11في األمم المتحدة. 

3
. تّم الدخول إلى الموقع UNHCR"النزوح القسري العالمي يسّجل رقًما قياسيًا" المفوضية العليا لشؤون الالجئين التابعة لألمم المتحدة   

-http://www.unhcr.org/en-us/news/latest/2016/6/576365a4/global-forced-displacement-hits-record.  2016 يوليو 8بتاريخ 

high.html 

http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=52976#.V3_DtRQrL64
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ر المتكافئ إلى تركيا ولبنان معظم الالجئين السوريين إلى البلدان الواقعة على حدود سوريا وقد ألقى التدّفق غي توّجه
عملت هذه البلدان المضيفة. و  واألردن ضغوطات هائلة على البنى التحتية السياسية واالجتماعية واالقتصادية في

 علماا أن ،ولكن الجهود المبذولة حالياا غير كافية ،الجئينلحشد الموارد  في سبيل جاهدةا  المنظمات اإلدنسادنية الدولية
ما زال الالجئون  .من المستحيالتدون سواها الدولية  عبر المساعدات المالية المتشعبة اإلدنسادنيةمة معالجة هذه األز 

خارج  توّزعون يأو  ،الطعام والمياه ما يكفي منعلى  يصعب فيها الحصولالسوريون يعيشون في مخّيمات مكتّظة 
في  نيمتروكحاجة إليها. يجدون أدنفسهم لّس ابأماجتماعية هم أو مساعدات خدمات  ي حرمون منوغالباا ما المخّيمات 

مئات اآلالف من األطفال السوريين خارج بات و . شبه معدومة تلبية احتياجات عائالتهم وفرصبيئة غير آمنة، 
 4.أسرهم إعالة على العمل ليساعدوا على أجبر الكثيرون المدارس في حين 

 األزمة اإلدنسادنية أمد وكّلما طال ،أوزارهاالحرب في سوريا  ضعو  بعدسنوات لستظّل ماثلة  األزمة اإلدنسادنيةدنرى أن و 
وسيخاطر الكثيرون  ،أكثر فأكثر سيتوّسع ادنتشار الالجئين. على المدى الطويل تبعاتها على األمن العالمي اشتّدت

ا كبيرةا من الالجئ ، وسنشهدبا كما حصل خالل السنوات األخيرةبحياتهم محاولين الدخول إلى أورو  يدخلون  ينأعدادا
ا  طال بقاء كّلماقتصادية. و المجاورة لسوريا بحثاا عن فرص اجتماعية واعمق البلدان  إلى الالجئين من األطفال بعيدا

ا منتجين في المجتمع سواء  عن مقاعد الدراسة ا في األدنظمة التربوية ليصبحوا أفرادا زادت معادناتهم لالدنخراط مجددا
 داخل سوريا أو خارجها.

مسألتين كاألزمة اإلدنسادنية والوضع األمني  الدولية قّدمت إعادنات إدنسادنية مهمة، إال أدنها قاربت ألسرةوصحيح أن ا
. فالمنطقة لن تنعم باالستقرار ما لم يتمتع وجهان لعملة واحدة نهذين الشقيفإّن ، في الواقع ،ولكن .مختلفتين تماماا

 في ظّل ادنعدام أفضل بمستقبل أمل النازحينكما أّن  مستقبلية حقيقية،بفرص  في الداخل نازحون لالجئون والا
وقد ظهر  ،على المنطقة فحسب األزمةادنعدام االستقرار الناجم عن  يقتصر نول. أمر محال ستقرار في المنطقةاال

ل ، وكّلما طاالمضيفة اإلقليمية تتخطى حدود الدول األزمةفآثار  .هاجرين إلى دول االتحاد األوروبيأزمة الم ذلك في
 ادنعدام االستقرار لسنوات قادمة.خطر  وارتفعالف، ال معه تشّرد اآلطالنزاع 

متنامية. فالفشل في التخطيط بشكل  أمنيةا  أزمةا  دورهابوتجدر اإلشارة إلى أّن تبعات الحرب على المدى البعيد تشّكل 
حاجة إلى إدنفاق أكبر على الموارد رجح حالياا سيوّلد على األ نزاعبعد ادنتهاء ال ب لتوزيع الموارد والدعم الضروري مناس

في إطار مكافحة ظاهرة التطّرف العنيف على مستوى خاص  بشكل. ويصّح ذلك مع تعاظم المخاطر األمنيةمستقبالا 
دنشأة وادنتشار جماعات مثل تنظيم الدولة اإلسالمية أو التنظيمات التابعة للقاعدة عن األزمة ال يمكن فصل العالم. ف

                                                           
 2016يوليو  19ألف طفل سوري خارج المدرسة". منظمة هيومان رايتس واتش.  250"لبنان:  4

https://www.hrw.org/news/2016/07/19/lebanon-250000-syrian-children-out-school. 
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لمجموعات ابنية هذه  ال شك في أن االكتفاء بالمقاربة التكتيكية لفهمصراعات في العراق وسوريا. و يدة الاإلدنسادنية ول
 اآللّيات التي أّدت إلى توّليها السلطة والحفاظ عليها. يعالجلن  مواجهتهاو 

تخّبط بها المددنّيون التي ي محنةفي ال رى أّن العالم ال يالسورية اإلدنسادنية لألزمة  ستجابة الدولية الحالّيةاال يظهر من
مواضيع الخطيرة عدم معالجة ال من شأنو . في المستقبلعالمية  أزمة أمنيةبعدها الحقيقي، أي  ائسون السوريون الي

 رشح عنوإن حّتى ف. ستقرار على المدى البعيداالالجهود الهادفة إلى إرساء  قويضت المرتبطة بالالجئينوالمعّقدة 
ترأب التصدعات  مفتقرين إلى هوّية مشتركة مئات اآلالف من المشردين، سيبقى خل السوري المفاوضات حّل في الدا

الوضع األمني في المنطقة والعالم بقى ، سيعالجوت   األزمة اإلدنسادنية قاربت  لم ما و في بلدهم األّم.  المذهبية واإلثنية
 آخذاا في التدهور.
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 وحكارثة النز 

عن المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين، وصل عدد السوريين الهاربين من  بحسب األرقام الصادرة
من الالجئين غير  أعداد غير معروفة ضاف إليهموت 4،958،737إلى  2017حتى مارس  المسّجلين رسميااسوريا 

 متساٍو بين الذكوربشكل شبه المسّجلون المسجلين. ووفق االحصاءات الصادرة عن المفوضية، ينقسم الالجئون 
%( عدد الالجئين 47.6. أّما األطفال دون سّن الثامنة عشرة فيشكلون حوالي دنصف )%(48.5)واإلدناث  %(51.5)

 مليون شخص. 4.9المسجلين البالغ عددهم 
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عدد  بلغ. البالد واتركإلى الالجئين الذين  ي ضافون  مليون دنازح داخل األراضي السورية 6.6تشير التقديرات إلى وجود 
مليودناا، وقد دنزح دنصف هذا العدد في الداخل أو إلى الخارج منذ بداية الحرب  22سكان سوريا قبل الحرب يبلغ 

ا أمنياا بالغاا  تدّفقال اطرح هذياألهلية. ويشكل السوريون حالياا العدد األكبر من النازحين حول العالم، و  الكبير تهديدا
 لبعيد، وعلى الصعيد الوطني واإلقليمي والدولي.على المدى القريب كما ا

 

 اآلثار العامة

تظهر الدراسة التاريخية أن بعض التوجهات يالزم بشكل خاص حاالت اللجوء، ومنها أن األطفال والشباب والنساء 
متأتية من النزاعات. وصحيح أن كّل حالة من حاالت اللجوء فريدة و إثر ادنعدام االستقرار لتبعات أكثر المتعّرضين 

ا  عوامل مؤسسية وسياسية وتاريخية خاصة بكّل بلد، إال أن دنزوح الفئات الهشة له تداعيات أمنية شاملة تطرح تهديدا
  إلى التعامل معه بشكل مناسب.األسرة الدولية بادر تالم العالمي ألجيال قادمة ما لم مستمراا على الس

 

 النساء، واألطفال، والشباب

مليون امرأة وفتاة دنازحة في سّن اإلدنجاب  1.2% من الالجئين السوريين، بينهم  75واألطفال تفوق دنسبة النساء 
 ترك. وتشّكل النساء في سياق النزوح والنزاعات فئةا بالغة الهشاشة. ت5الجئة حامل على أقّل تقدير 80،200و

النساء بفرص اقتصادية محدودة  بمفردهّن مع األطفال، وغالباا ما تحظى هؤالء بالدهنّ الجئات سوريات كثيرات 
ويفتقرن إلى القدرة المادية الالزمة للهروب من سوريا، فيصبحن أكثر عرضةا لالستغالل والتحرش. وحتى عندما تصل 

العناصر ادنتهاكات ترتكبها  النساء إلى مخيمات الالجئين أو مخيمات اإلقامة المؤقتة،  يخاف قسم كبير منهّن من
واد األعظم من الالجئين خارج المخيمات حيث تزداد التهديدات التي تطال النساء بشكل . ويعيش الس6 األمنية
 .7خاص

                                                           
  2016للسكان، مارس  صندوق األمم المتحدةالنساء والفتيات في األزمة السورية: استجابة صندوق األمم المتحدة للسكان"   5

pdf/UNFPA_FACTS_AND_FIGURES_2016.pdf-tes/default/files/resourcehttp://www.unfpa.org/si 

 2016يناير 18، منظمة العفو الدوليةجئات يواجهن االعتداء الجسدي، واالستغالل، والتحرش الجنسي أثناء انتقالهّن عبر أوروبا" "الال 6

-assault-physical-face-refugees-https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/01/female

europe/-through-journey-their-on-harassment-sexual-and-exploitation 

 2016ديسمبر  9، منظمة فيلق الرحمة "وقائع سريعة: ماذا عليك أن تعرف عن األزمة السورية"  7

http://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/UNFPA_FACTS_AND_FIGURES_2016.pdf
http://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/UNFPA_FACTS_AND_FIGURES_2016.pdf
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/01/female-refugees-face-physical-assault-exploitation-and-sexual-harassment-on-their-journey-through-europe/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/01/female-refugees-face-physical-assault-exploitation-and-sexual-harassment-on-their-journey-through-europe/
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، صّرحت دنسبة منخفضة من األسر  8وبحسب تقرير صادر عن المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين
تعيلها امرأة عن أي مدخول.  في المئة فقط من األسر التي 9السورية الالجئة عن مدخولها من العمل، فيما صّرح 

. وفي هذه 9ويقع عدد كبير من الالجئات السوريات الساعيات إلى تحصيل مدخول ضحية االستغالل الجنسي
الثقافات المحافظة، تشّكل الدعارة، وحتى االعتداء الجنسي، وصمةا ذات تأثير مدّمر على دنسيج المجتمع خارج أرض 

في المئة من النساء اللواتي يقعن ضحية العنف الجنسي يبلغن  10أقّل من  الوطن. ويشير بعض التقديرات إلى أن
. ويمكن أن تنخفض هذه النسبة بشكل كبير في الحاالت التي تشعر فيها النساء بالعزلة وادنعدام األمان 10عن الجريمة

زل، ويشمل ذلك الجسدي والخوف على سالمة األطفال. وقد تناولت تقارير حاالت التحّرش من قبل أصحاب المنا
. وبما أن النساء يشكلن فئةا هشة ذات تأثير 11العرض بتخفيض قيمة اإليجار مقابل الحصول على خدمات جنسية

كبير في كثير من األسر الالجئة، فإن تهميش النساء السوريات من شأدنه التأثير بشكل مباشر على حياة الجيل 
 .12السوري الطالع ودنظرته إلى العالم

ا على فئة الشباب. ففي الصراعات المددنية بشكل وصحيح أن الن زاع يرخي بثقله على المددنيين كافة، ولكن أثره بالغ جدا
خاص، يمكن أن يتكّون جيل كامل رازح تحت ثقل الصدمة واللجوء ما يحدث ضرراا ال يمكن إصالحه يطال النسيج 

ية أمنية معقدة. وعليه، من الضرورة بمكان فهم االجتماعي في البالد، كما يؤدي إلى تشّكل هواجس جيوسياسية وإقليم
 الخبرات التي يعيشها األطفال في ظّل األزمة السورية.

                                                                                                                                                                             
-need-you-what-facts-turkey/quick-syria-lebanon-jordan-/iraqhttps://www.mercycorps.org/articles

crisis-syria-about-know 

 2014المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين، "نساء بمفردهّن: صراع الالجئات السوريات للبقاء على قيد الحياة"،   8

http://www.unhcr.org/ar/53bb8d006.pdf 

9
 المرجع نفسه 

 2014سبتمبر  1، لجنة اإلنقاذ الدوليةهل نصغي؟االلتزام بتعهداتنا للنساء والفتيات المتأثرات بالنزاع السوري"،  10

uk.org/sites/default/files/document/665/ircwomeninsyriareportweb.pdf-https://www.rescue 

  2016أبريل  Passblue 6جوهانا هيجس وليغل رودزيتي. "النساء السوريات الهاربات من العنف يحاولن التأقلم في تركيا ولبنان"  11

-turkey-in-cope-women-syrian-violence-to-violence-http://www.passblue.com/2016/04/06/fleeing

lebanon-and/ 

 2014وضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين، المف"نساء بمفردهّن: صراع الالجئات السوريات للبقاء على قيد الحياة"،   12

http://www.unhcr.org/ar/53bb8d006.pdf 

https://www.mercycorps.org/articles/iraq-jordan-lebanon-syria-turkey/quick-facts-what-you-need-know-about-syria-crisis
https://www.mercycorps.org/articles/iraq-jordan-lebanon-syria-turkey/quick-facts-what-you-need-know-about-syria-crisis
http://www.unhcr.org/ar/53bb8d006.pdf
http://www.unhcr.org/ar/53bb8d006.pdf
https://www.rescue-uk.org/sites/default/files/document/665/ircwomeninsyriareportweb.pdf
https://www.rescue-uk.org/sites/default/files/document/665/ircwomeninsyriareportweb.pdf
http://www.passblue.com/2016/04/06/fleeing-violence-to-violence-syrian-women-cope-in-turkey-and-lebanon/
http://www.passblue.com/2016/04/06/fleeing-violence-to-violence-syrian-women-cope-in-turkey-and-lebanon/
http://www.unhcr.org/ar/53bb8d006.pdf
http://www.unhcr.org/ar/53bb8d006.pdf
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. وتشير 13مليون طفل من الالجئين 2.4ففي سوريا، ينمو طفل واحد من كّل ثالثة في بيئة دنزاع، وقد أصبح أكثر من 
في الداخل كما في  -%من أطفال سوريا80ن أي أكثر م -مليون طفل سوري  8.4تقديرات األمم المتحدة إلى أن 

ألف طفل الحدود السورية  15. أخرج كثيرون عنوةا من منازلهم، وقد اجتاز أكثر من 14الخارج، قد تأثروا بفعل النزاع
ا من 15من دون أي مرافقة ، وشهد اآلالف منهم على حاالت موت حصلت أمام أعينهم، ففقدوا في أغلب األحيان فردا

 حد األصدقاء.العائلة أو أ

. فحتى قبل ادندالع 16سنة من تأثير النزاع الشديد عليها 24-15وتماماا مثل تأثر فئة األطفال، عادنت الفئة العمرية 
% أي بما ي قّدر 48أعمال العنف، كان وضع هذه الفئة من الشباب السوري صعباا، دنظراا إلى البطالة التي دناهزت 

% من العاطلين عن العمل سنة 75لى ذلك، كان قد مضى على بطالة وعالوة ع 17بستة أضعاف بطالة البالغين
وجاء النزاع ليزيد الطين بّلة فأمعن في تهميش  .18% من بطالة الشباب في المناطق الريفية54على األقل، وادنتشرت 

 الشباب ودفعهم خطوات إلى الوراء على مستوى النمو كما على المستويين الشخصي والمهني. 

جوء طويلة األمد" تمتد لضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين أن معظم الالجئين اليوم في "حالة وتقّدر المفو 
ولو سار النزاع السوري في المسار المظلم الذي سلكه سواه من النزاعات، ي توقع قضاء  19سنة كمعّدل عام 26إلى 

 حالة لجوء.  عدد كبير من الشباب واألطفال السوريين أكثر من دنصف حياتهم في

                                                           
منظمة اليونيسف"  -سنوات على اندالع النزاع 5أطفال سوريين لم يعرف سوى األزمة بعد مرور  3من كّل  1" 13

#ChildrenofSyria  14  2016مارس  

-risisc-only-knowing-up-grown-have-children-syrian-3-in-http://childrenofsyria.info/2016/03/14/1

unicef-point-year-5-reaches-conflict-as/ 

  2016مارس  14 -منظمة اليونيسفال مكان لألطفال: أثر خمس سنوات من الحرب على أطفال سوريا وطفولتهم"  14

MARCH.pdf-12-REPORT-content/uploads/2016/03/SYRIA5Y-renofsyria.info/wphttp://child 

15
 المرجع نفسه 

 16
/sheets/youth-facthttp://www.un.org/esa/socdev/documents/youth- األمم المتحدة"تعريف الشباب"، 

definition.pdf 

 2011، الصندوق الدولي للتنمية الزراعية"الجمهورية العربية السورية"  17

60883bdc6f47-a78b-4beb-48b6-https://www.ifad.org/documents/10180/7c26bd8a 

18
 المرجع نفسه 

 2016سبتمبر  5حاالت اللجوء طويلة األمد"، وزارة الخارجية األميركية، بتاريخ  19

https://www.state.gov/j/prm/policyissues/issues/protracted/ 

http://childrenofsyria.info/2016/03/14/1-in-3-syrian-children-have-grown-up-knowing-only-crisis-as-conflict-reaches-5-year-point-unicef/
http://childrenofsyria.info/2016/03/14/1-in-3-syrian-children-have-grown-up-knowing-only-crisis-as-conflict-reaches-5-year-point-unicef/
http://childrenofsyria.info/wp-content/uploads/2016/03/SYRIA5Y-REPORT-12-MARCH.pdf
http://childrenofsyria.info/wp-content/uploads/2016/03/SYRIA5Y-REPORT-12-MARCH.pdf
http://www.un.org/esa/socdev/documents/youth/fact-sheets/youth-definition.pdf
http://www.un.org/esa/socdev/documents/youth/fact-sheets/youth-definition.pdf
http://www.un.org/esa/socdev/documents/youth/fact-sheets/youth-definition.pdf
https://www.ifad.org/documents/10180/7c26bd8a-48b6-4beb-a78b-6f4760883bdc
https://www.ifad.org/documents/10180/7c26bd8a-48b6-4beb-a78b-6f4760883bdc
https://www.state.gov/j/prm/policyissues/issues/protracted/
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 التأثير على التعليم

كان  2017تعّرض دنظام التعليم في سوريا إلى ضرر بالغ جعل المستقبل التعليمي ألطفال سوريا قاتماا. ففي مارس 
ومنذ . 20التعليمطفل سوري الجئ النفاذ إلى  530,000مليودناا، وافتقر  1.75عدد األطفال خارج المدارس في سوريا 

وإذا أجرينا مقاردنةا بين وضع التعليم . 21مدرسة تقريباا في سوريا غير قابلة لالستخدام 6000، أصبحت2011العام 
الحالي وما كان عليه قبل الحرب، تبرز فداحة هذه األرقام على دنحو صادم. فقبل النزاع كان االدنخراط في التعليم 

%، ودنسبة القراءة 67ثادنوي وصل إلى حوالي التمهيدي شامالا لكّل أطفال سوريا تقريباا، فيما االلتحاق بالتعليم ال
،  وبعد مضّي سّت سنوات، باتت مدرسة 22% من إجمالي السكان95دناهزت  24-15والكتابة في الفئة العمرية 

. هذا ولم يتلّق أصغر األطفال النازحين أي تعليم رسمي في حياتهم، 2324واحدة من كّل ثالث غير قابلة لالستخدام
 ا تعادني من ادنقطاع في عملية التعليم، وكّلما طال هذا االدنقطاع ازدادت هوة التعليم عمقاا.فيما الفئات األكبر سنا 

عمد ما ي عرف بتنظيم الدولة اإلسالمية إلى ملء الفراغ الذي أحدثه تقّلص دور الدولة السورية، فأصبح الجهة  وقد
ا الوحيدة التي تقّدم التعليم لألطفال والشباب في المناطق الخاضعة لس يطرته. وال شك في أن إفساد األطفال يشّكل جزءا

ا يستخدمه في المستقبل بصرف النظر عن أي خسائر في  ا في استراتيجية التنظيم، بحيث يحشد لنفسه عديدا مقصودا
. ففي الرقة والمناطق األخرى الواقعة تحت سطوة التنظيم، يدير مدارس تعيد تعليم األطفال، في السياسةاألراضي أو 

ّيما الفتيان الصغار من مختلف الخلفيات اإلثنية. فقد أعاد ديوان التعليم التابع للدولة اإلسالمية هيكلة المدارس ال س

                                                           
 2017س مار يونيسفلى أطفال سوريا" عالعام األسوأ  2016يسبق له مثيل: كيف أصبح العام "عمق المعاناة لم    

20
 

http://news.bbc.co.uk/2/shared/bsp/hi/pdfs/13_03_17_unicef_report_syria.pdf  

 
21
  2016مارس  14 -منظمة اليونيسفال مكان لألطفال: أثر خمس سنوات من الحرب على أطفال سوريا وطفولتهم" " 

http://childrenofsyria.info/wp-content/uploads/2016/03/SYRIA5Y-REPORT-12-MARCH.pdf  
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 2015مارس  16 مجموعة التعليم،"سوريا بعد مرور أربع سنوات"،  

http://educationcluster.net/syria-4-years/   
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. وباتت المناهج 25في المناطق الخاضعة لسيطرته، فمحا أثر المناهج الوطنية مستبدالا إياها بفهمه الخاص للشريعة
ويظهر العنف والطابع ، ة اإلسالمية لألطفال من مختلف األعمارتتضمن مواد وكتباا تتماشى مع إيديولوجية الدول

 .  26العسكري في جوادنب المناهج كافة

. 27وباإلضافة إلى التعليم في الصف، يشّجع تنظيم الدولة اإلسالمية األدنشطة التي تعّلم األطفال القتال وحمل السالح
ن تعليمهم ضمن اإليديولوجية الصارمة التي تنادي بها في عّلم األطفال منذ دنعومة أظفارهم قطع رؤوس الدمى، ويتلقو 

، وي حّول األطفال المخطوفون، 28ن القتلالمجموعة. وفي بعض األحيان، ي عطى األطفال المخدرات لتخفيف دنفورهم م
 ن خضعو يو  ألقليات باللغة العربية حصراا،ال سيما اليزيديين، إلى أطفال جنود. وي عّلم هؤالء األطفال الذين ينتمون إلى ا

الدولة تلجأ و اآليات القرآدنية لمحو أي ذاكرة تربطهم بهويتهم السابقة ما قبل الدولة اإلسالمية.   الختبارات عن حفظهم
 29إلى إعدام األطفال بشكل علني كتحذير لآلخرين، وت ترك جثثهم الصغيرة في الساحات والطرقات العامةاإلسالمية 

متزايد إلى توّسع ظاهرة استخدام األطفال كجنود أو منّفذي عمليات إعدام. وفي  عبرةا لسواهم. وتشير التقارير بشكل
حالة تّم فيها تجنيد األطفال واستخدامهم في النزاع من مختلف  851وحده، أكدت اليودنيسف وجود  2016العام 

ين يتلقون تعليمهم في . وبالنسبة إلى هؤالء األطفال الجنود الذ201530أي ضعف الرقم المسّجل في العام  -األفرقاء
 .  31ظّل الحرب ويتعرضون يومياا للمظاهر الوحشية ويعادنون من آثار الصدمة النفسية، يصبح العنف أسلوب حياة

                                                           
 Atlantic Councilسالمية في العراق والشام" الدولة اإلام "نظرة إلى النظام التعليمي لتنظيم الجبالوي، حس  25
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 كاترين كونتز "األطفال الجنود في تنظيم الدولة اإلسالمية: الحلوى أوالً ثم قطع الرؤوس"، دير شبيغل الدولية  26

http://www.spiegel.de/international/world/islamic-state-how-the-is-trains-child-soldiers-a-

1103941.html#spRedirectedFrom=www&referrrer=https://t.co/rtBT3B4x6s  

 Atlantic Councilم التعليمي لتنظيم الدولة الغسالمية في العراق والشام" الجبالوي، حسام "نظرة إلى النظا  27
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2014ديسمبر  29"حصاد ثمار ما نزرعه بين األطفال"، مجموعة صوفان.     
29

   

 30
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إلى الفصائل المتعددة الناشطة في  وبالصورة دنفسها يعادني كثير من الشباب من ضياع الهوية وغياب الفرص ، فينضمّ 
نيد اإلجباري أو التطّوع. يصبح الشباب السوري العباا أساسياا في النزاع الدائر،  الحرب السورية، إما من خالل التج
  فيغرق في االدنقسام الطائفي العنيف.

 

 التداعيات على الصّحة والتنمية

على الرغم من الجهود التي تبذلها وكاالت المعودنة، يعادني السورّيون الالجئون من أطفال وشباب من دنقص في 
ة، ما يرفع من خطر اإلصابة بأمراض يمكن الوقاية منها من مثل الحصبة وشلل األطفال. باإلضافة الرعاية الصّحيّ 

% من األطفال السورّيين إلى القدرة على الوصول إلى مصدر مياه صالحة، فيما ليس 70إلى ذلك، يفتقر حوالي 
ما يؤّدي إلى ارتفاع  32لى الغذاءباستطاعة أعداد ال تحصى وال تعّد من األطفال السورّيين اآلخرين الحصول ع

في  المجاورة لسوريامعّدالت سوء التغذية بين األطفال الالجئين. في هذا السياق، فشلت مخّيمات الالجئين في الدول 
التخفيف من تبعات سوء التغذية على األطفال السورّيين، في حين ال يزال الوصول إلى الغذاء والمياه غير مضمون 

 الف منهم في المناطق الواقعة خارج دنطاق عمل المنّظمات غير الحكومّية ووكاالت األمم المّتحدة.بالنسبة إلى اآل

ا، من األطراف المشاركة في النزاع  عدد قصدبالعودة إلى الداخل السوري،  استهداف المستشفيات وقتل األطّباء عمدا
ي سبع مائة من الطاقم الطّبي في أدنحاء سوريا حيث تشير بعض التقديرات إلى أّن حكومة األسد وحدها قد قتلت حوال

، ما أّدى إلى تراجع كبير في قدرات موّردي الخدمات الصّحّية داخل سوريا. وفي غياب الموارد المناسبة، 33كاّفة
يضطّر األطّباء إلى إجراء عملّيات جراحّية إلدنقاذ حياة من هم بحاجة، من دون أن يعني ذلك بالضرورة ضمان 

ا كبيراا من ضحايا النزاع يبقى على قيد الحياة، غير أدّنه يعادني من إصابات تغّير 34ل كاملتعافيهم بشك ، أّي أّن عددا
مسار حياته. ويضاعف عجز البلدان المضيفة لاّلجئين عن تأمين الخدمات المناسبة من حّدة التراجع في حالة 

 الرعاية الصّحّية التي هي في غاية السوء.

                                                           

   
32
 2016.آذار/مارس  14، اليودنيسفال مكان لألطفال: أثر خمس سنوات من الحرب على أطفال سوريا وطفولتهم".  
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. 2016حزيران/يودنيو  27، ذا دنيويوركر*|بن توب. "حرب سوريا على األطّباء".     
http://www.newyorker.com/magazine/2016/06/27/syrias-war-on-doctors 

  

. 2016دنيسان/أبريل  28، بي بي أس دنيوزأوراء تحت القصف في حلب "يصعب استبدالهم"". المستشفيات واألطبّ  34 
http://www.pbs.org/newshour/bb/hospitals-and-doctors-under-attack-in-aleppo-difficult-to-replace.  
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 املةاالستغالل وسوء المع

إّن األطفال والشباب من الالجئين السورّيين على وجه الخصوص هم عرضة ألشكال االستغالل وسوء المعاملة 
 .35مليون يعيشون في حالة فقر 2.4المتنّوعة، أضف إلى أّن كّل األطفال السورّيين الالجئين تقريباا والبالغ عددهم 

ا صغيراا منهم دنسبيًّا يعيش في مخيّ  مات، وجد الكثير منهم دنفسه مضطرًّا إلعالة دنفسه. وبسبب القيود وبما أّن عددًّ
ا عن  المفروضة على الرجال الالجئين في عدد كبير من البلدان المضيفة، غالباا ما يضطر األطفال للعمل عوضا

اج في معظم متابعة تحصيلهم العلمي في المدارس، فيما تجد الشاّبات السورّيات أدنفسهّن أمام خيار وحيد أال وهو الزو 
ا بأّن معّدالت تعّلمهّن وعملهّن في سوريا قبل ادندالع الحرب كادنت أقّل بالمقاردنة مع المعّدالت دنفسها  األحيان، علما

. أّما بالنسبة إلى االستغالل الجنسي، فتتعّرض له اإلدناث من األطفال والشباب أو ت جبرن على الزواج 36عند الذكور
 . 37ى أسرهنالمبكر لتخفيف العبء المالي عل

 
                                                           

  
. 2016آذار/مارس  14، فاليودنيس "ال مكان لألطفال: أثر خمس سنوات من الحرب على أطفال سوريا وطفولتهم".35
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36 .2011. الصندوق الدولي للتنمية الزراعيّة"الجمهورّية العربّية السورّية".    
  

ا على الزواج: مشكلة زواج القاصرات المتفاقمة بين الفتيات ا" 37  . 2014لسورّيات في األردن." لندن: أدنقذوا األطفال، صغيرات جدًّ
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تزيد هذه العوامل من حّدة تفّشي الصدمات النفسّية بين الالجئين السورّيين األطفال والشباب، حيث أظهرت بحوث 
سابقة حول التبعات بعيدة األمد للعنف والنزاع على الصّحة العقلّية أّن الالجئين يعادنون من معّدالت مرتفعة من 

الواقع، من شأن استمرار حالة ادنعدام األمان الناجمة عن النزوح أن تزيد من  . في38االضطرابات النفسّية والعقلّية
( عند األطفال، إذ يؤّدي ادنعدام الشعور بالديمومة واألمن الحّسي إلى عدم PTSDتأثيرات اضطراب ما بعد الصدمة )

يان. في هذا اإلطار، قدرة األطفال الذين يعادنون من الصدمة على استيعاب األحداث التي شهدوها في أغلب األح
ن ( بين األطفال السورّيين الالجئيPTSDالتقديرات إلى أّن معّدل اإلصابة باضطراب ما بعد الصدمة ) يشير أحد

 .39%76المقيمين في لبنان المس حدود 

 التداعيات األمنّية

ّية العظمى من الهادف إلى تشويه سمعة الالجئين في الغرب، ال تشّكل الغالبالمنتشر الخطاب  فحوى  بخالف
النازحين السورّيين أّي تهديد أمني على اإلطالق. وتكمن المفارقة في أّن السياسات المناهضة لالجئين والتي تهدف 

مفاقمة العوامل المحّركة للتطّرف، ما يؤّدي بالتالي إلى ادنتاج التهديدات بفي ظاهرها إلى تعزيز األمن تهّدد في الواقع 
تكافحها هذه السياسات بالذات. ويمكن فشل المجتمع الدولي في تلبية حاجات األعداد الكبيرة  األمنّية التي ي فترض أن

من الالجئين اليائسين بالشكل المناسب أن يؤّدي إلى تسهيل دنشوء تهديدات أمنّية كبيرة في المستقبل. وقد تجعل 
لالجئين السورّيين الشباب أكثر تقّبالا تجربة الحرب مقتردنة بالذّل الذي يشعر به الالجئ غير المرغوب فيه بعض ا

وللفكر المتطّرف بشكل عاّم. باإلضافة إلى ذلك، من المحتمل أن يجد الالجئون  لدعوات المنّظمات المتطّرفة العنيفة
األطفال في البلدان المضيفة صعوبات كي يطّوروا شعورهم بهوّيتهم بسبب التهميش واإلجحاف الذي يلقودنه. وبسبب 

إلى حّس االدنتماء ودنتيجةا لعدم توّفر الفرص الشرعّية في البلدان المضيفة، يكون الذين يكبرون  ن األطفاليئالالج توق 
د. في حال فشلت البلدان من قبل الجماعات المتطّرفة بشكل متزاي 40في بيئات غير مرّحبة بهم عرضة لخطر التجنيد

 من دون أددنى شك فيتداعيات السياسات المماثلة ى تتجلّ ، أفضلفي تأمين ظروف  في المنطقة أو خارجها المضيفة
فشل البلدان المضيفة في  ولكن، ريعان شبابهم الحرب األطفال السورّيين سلبتتحّديات أمنّية في السنوات المقبلة. لقد 

 بّية. مستقبلهم ويتركهم في مهّب األفكار المتطّرفة للمجموعات اإلرها يسلبهمالترحيب بهم ومساعدتهم واستيعابهم 
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 البلدان اإلقليمّية المضيفة

يمكن تدّفق البشر بأعداد كبيرة أن يزعزع استقرار المجتمعات في حال لم يتّم التعامل معه بالطريقة المناسبة. في هذا 
ة السياق، ارتفع منسوب ادنعدام االستقرار في البلدان المضيفة بالتوازي مع تفاقم أزمة الالجئين السورّيين. ومن األهّميّ 

بمكان أن دندرك أّن كّل من هذه البلدان يواجه تحّديات خاّصة به في تعامله مع األزمة. فلقد تحّملت ثالثة بلدان 
مليودناا، فيما  4.9مجاورة وهي تركيا ولبنان واألردن لوحدها عبء استضافة معظم الالجئين السورّيين البالغ عددهم 

ول شمال إفريقيا. وفي حين ادنشغل المجتمع الدولي والدول المجاورة توّزع من تبّقى منهم على العراق ومصر وباقي د
لسوريا في تبادل المالمة بشأن ضعف االستجابة لتدّفق الالجئين، تجدر اإلشارة إلى أّن كّل من تركيا ولبنان واألردن 

ة برّمتها دنحو أزمة كان يواجه تحّديات جسام قبل ادندالع الحرب، ومن شأن موجات اللجوء المماثلة أن تدفع المنطق
. باإلضافة إلى ذلك، ساهم الالجئون السورّيون بشكل كبير في ارتفاع موجة الهجرة باّتجاه القاّرة اأكثر اشتدادا 

األوروبّية برًّا وبحراا، ما يسّلط الضوء على األثر المباشر لتدّفق الالجئين على األمن اإلقليمي والدولي، إذ تضطّر 
 رد لمواجهة هذه المشكلة على حساب مسائل أساسّية أخرى. الدول إلى تخصيص الموا

 

ودنقص  هذه المخيمات وذلك بسبب اكتظاظ ،لقد فشلت محاولة إلزام الالجئين بالعيش في مخّيمات إلى حّد كبير
داخل  تندرالتمويل الالزم لها، وادنتقل معظم الالجئين في البلدان اإلقليمّية المضيفة إلى المدن بحثاا عن فرص عمل 

إغراق إلى المخّيمات. من دناحية أخرى، من شأن الحظر أو القيود المفروضة على تصاريح عمل الالجئين أن يؤّدي 
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المجتمعات المحّلّية األعداد الكبيرة من تقّبل  يخّفف منسوبأسواق العمل غير النظامّية في بلدان كلبنان واألردن، ما 
ة اللبنادنّية فكرة إدنشاء مخّيمات رسمّية خوفاا من تحّولها إلى مستوطنات الالجئين. على سبيل المثال، رفضت الحكوم

دائمة كما الحال مع مخّيمات الالجئين الفلسطينّيين في لبنان، واستعاضت عن هذا االقتراح بتجّمعات غير رسمّية في 
 . 41،42خيم تديرها منّظمات اإلغاثة اإلدنسادنّية في معظم األحيان

التركيز على الحلول  ن والبحرين واإلمارات والكويتلسعودّية وقطر وعماا العربي، أي الخليج بلدان آثرتقد و 
المباشرة، مع اعتماد حلول مرحلية مثل إصدار تأشيرات عائلية وتأشيرات عمل الستقبال الوافدين السوريين المتأثرين 

 باألزمة. 

مضيفة بالتدهور، يتشّجع عدد متزايد منهم لخوض غمار وفيما يستمّر وضع الالجئين السورّيين في البلدان اإلقليمّية ال
رحلة هجرة محفوفة بالمخاطر للوصول إلى أوروبا. وكما اختبر االّتحاد األوروبي عن كثب، فقد لعب تدّفق الالجئين 

د األمد حّيزاا السورّيين إلى أوروبا دوراا أساسيًّا في تهديد دنسيج الوحدة األوروّبّية التي كان لضمان األمن الدولي البعي
 كبيراا في تأسيسها. 

 

 تركيا

، 2017مليون الجئ سوري مسّجل حّتى فبراير  2.9تستضيف تركيا أكبر تجّمع لالجئين السورّيين وقوامه أكثر من 
ا بأّن تركيا تستضيف 43دنصفهم تقريباا من األطفال . تتمّيز مجموعة الالجئين السورّيين في تركيا بتنّوعها الكبير، علما

ئين آخرين فّروا من النزاع في العراق كذلك. وترّكزت تجّمعات الالجئين السورّيين في جنوب شرق منطقة الج
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. 2016. أّيار/مايو إيكو فاكتبوكرّية". المفّوضّية األوروّبّية. "لبنان: األزمة السو   
http://ec.europa.eu/echo/files/aid/countries/factsheets/lebanon_syrian_crisis_en.pdf  
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األدناضول التي شهدت توّترات محتدمة بين الحكومة التركّية واالدنفصالّيين األكراد. ومن شأن دخول الجئين جدد على 
 . 44يؤّثر بشكل كبير على المسائل المحّلّية األخرى  المعادلة من أكراد ويزيدّيين وآشورّيين وتركمان وغيرهم أن

لقد أّدت األزمة إلى تفاقم التهديدات األمنّية المحّلّية في تركيا، في وقت تقاتل فيه الحكومة التركّية تنظيم الدولة 
ا على األقّل حتفهم في سلس 300، القى 2015اإلسالمّية وحزب العّمال الكردستادني. فمنذ شهر يودنيو  لة من شخصا

الذي تبّناه تنظيم الدولة  2016الهجمات اإلرهابّية التي استهدفت تركيا، مثل هجوم تفجيرات مطار أتاتورك في يودنيو 
. وفي حين كادنت العالقات بين أدنقرة وحزب العّمال الكردستادني في طريقها إلى التحّسن بعد اّتفاق وقف 45اإلسالمّية

النزاع لتتصاعد في السنوات القليلة الماضية بسبب اختالف المصالح ، عادت حّدة 2013إطالق النار في مايو 
ا  التركّية والكردّية في سوريا. وبرزت مخاوف حول إمكادنّية استغالل اإلرهابّيين لحركة النزوح باّتجاه تركيا، خصوصا

ر مزّورة تشّكل تحدياا أمنيًّا وأّن الفوضى على الحدود التركّية المتمّثلة بإجراءات تدقيق غير مناسبة واستخدام وثائق سف
 في غاية الخطورة. 

ولقد أّدت موجة الهجمات اإلرهابّية التي طالت تركيا إلى زيادة في التظاهرات واآلراء المناهضة للهجرة، في وقت 
ة، وكما الحال في عدد من البلدان األوروبيّ  .46ارتفع عدد التقارير الواردة عن حاالت عنف ضّد الالجئين السورّيين

 أّدت المشاعر العدائّية المتزايدة إلى تفّشي العنف بين السّكان المحّلّيين والالجئين. 

ليست دنتيجة مباشرة ألزمة الالجئين،  2016من دناحية أخرى، وعلى الرغم من أّن محاولة االدنقالب الفاشلة في يوليو 
الغربّيين. في هذا اإلطار، حّثت كّل من بلجيكا إاّل أدّنها شّكلت ضغطاا إضافيًّا على العالقات بين تركيا وحلفائها 

والواليات المّتحدة األميركّية الرئيس التركي رجب طّيب إردوغان بشكل متكّرر على احترام قوادنين البالد والمؤّسسات 
إّن ارتفاع بعيدة األمد تبقى غير واضحة المعالم. على أّي حال، غير أّن تبعات محاولة االدنقالب التركّية الديمقراطّية، 

مستقبل  زدادالمجموعات اإلثنّية، في وقت ي حيث تتعّددمنسوب الخطاب القومي ال يبّشر بالخير بالنسبة إلى تركيا م
 مع ارتفاع حّدة االدنقسامات الداخلّية.  هشاشةا لالجئين السورّيين 

                                                           

المرجع دنفسه.  44
  

. 2016آب/أغسطس  21، يفة دنيويورك تايمزصح"استهداف حفل زفاف بتفجير هو األخير في سلسلة هجمات إرهابّية قاتلة في تركيا." 45
http://www.nytimes.com/interactive/2016/06/28/world/middleeast/turkey-terror-attacks-bombings.html  

46
-http://www.al. 2016ارتفاع حّدة الهجمات ضّد السورّيين في تركيا."  

monitor.com/pulse/ar/contents/articles/originals/2015/05/turkey-attack-on-syrians-in-country-on-the-
rise.html  
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سية دنظراا إلى موقعها الجغرافي األساسي من الناحية الجيوسيا أدنقرةتسّلط أزمة الالجئين في تركيا الضوء على دور 
الذي يصل أوروبا بآسيا وعضوّيتها في حلف شمال األطلسي، حيث أّن التعاون بين تركيا واالّتحاد األوروبي كان 
حيويًّا لجهة الحّد من وقع الالجئين على أوروبا. في الواقع، إّن أّي تغيير في سياسة تركيا إزاء الالجئين من شأدنه أن 

اعيات مهّمة على المستوى الجيوسياسي، إذ يمكن أن تستعمل تركيا موضوع سيطرتها على تدّفق يؤّدي إلى تد
الالجئين دنحو القاّرة األوروبّية كورقة ضغط لتأمين مكاسب سياسّية مهّمة. ويبّين االّتفاق الذي تّم التوّصل إليه في 

ة على قيم محّددة لتفادي التعامل بشكل مباشر حول الالجئين استعداد االّتحاد األوروبي للمساوم 2016آذار/مارس 
مع الالجئين السورّيين. باإلضافة إلى ذلك، إّن جهود االّتحاد األوروبي الحثيثة لوقف مّد الالجئين السورّيين دنحو 

مة أراضيه ال تضمن محاسبة تركيا في حال فشل إردوغان في تنفيذ الجزء المتعّلق به من الصفقة. بالتالي، ال تؤّثر أز 
 الالجئين السورّيين على أمن تركيا وحسب، بل لها تداعيات جيوسياسّية ضخمة. 

 لبنان
 الالجئين عدد كان ،2016 ديسمبر األّول/ كادنون  شهر فبحلول السورّيين. لاّلجئين مضيفة دولة أكبر ثادني هو لبنان

 المرتبة لبنان ويحتلّ  .47العمر من عشرة ةالثامن دون  دنصفهم من أكثر بأنّ  علماا  المليون، تخّطى قد رسمياا  المسّجلين
 اليوم السوريون  الالجئون  بات إذ مساحته، لصغر دنظراا  وذلك للفرد، السوريين الالجئين كثافة دنسبة لجهة عالمياا  األولى
 من أكثر تسجيل تمّ  حين ،2013 عام السوريين لالجئين تدّفق أكبر لبنان شهد .48لبنان سّكان عدد من %20 يمّثلون 
 تشرين في السورّيين الالجئين أمام الحدود إغالق اللبنادنّية الحكومة قّررت ذلك، بعد .49البالد في الجئاا  000730.
  المسّجلين. غير الالجئين دخول كامل بشكل يمنع لم ذلك لكنّ  ،201450 أكتوبر األّول/
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 التي األهلية الحرب دنتيجة وذلك جئين،الال دمج على تساعد التي والقوادنين والموارد التحتّية البنى إلى لبنان يفتقر
 اللبنادنّية األهلّية الحرب في السوري  الدور أّدى وقد المذهبي. والتعّصب الدولّية والتدخالت السنوات لعشرات استمّرت

 األسد بين الصلة توّثقت فقد األمور. تعقيد إلى اللبنادنّية الداخلّية السياسة في األسد دنظام وتدّخل (1990 – 1975)
 ادنتماء ويهّدد سوريا. في المعركة ميدان في محورياا  دوراا  اللبنادني الحزب مقاتلو ولعب ،2011 العام منذ هللا وحزب
  البالد. في أصالا  الهّشة الطائفّية البنية بزعزعة لألسد معارضة طوائف إلى الالجئين معظم

 
 غرار على اللبنادني، الداخل في هجمات شنّ  عبر ي الّسور  المستنقع في أكثر لبنان إغراق المتطّرفون  حاول ذلك، إلى

 خلوّ  ورغم .51شخصاا  أربعين من أكثر بحياة وأودت اإلسالمّية الدولة تنظيم تبّناها التي 2015 عام بيروت تفجيرات
 هذه ِقَبل من للتجنيد غيرهم من أكثر معّرضين الالجئون  ي عَتبر المتطّرفة، العناصر من الالجئين تجّمعات
  ات.المجموع

 األردن
 لشؤون  المّتحدة لألمم السامية المفوضية لدى المسّجلين السوريين الالجئين عدد بلغ ،2017 مارس آذار/ شهر بحلول

 خمسة األردن يستضيف .52العمر من عشرة الثامنة دون  دنصفهم من أكثر بأنّ  علماا  الجئاا، 657.000 الالجئين
 في السوريين الالجئين من %79 دنحو وي قيم الشمال، في الريفّية مناطقال في تترّكز السوريين لالجئين كبرى  مخّيمات

 على السوريين الالجئين من تقريباا  %70 ويتوّزع .53المخّيمات خارج – شخص مليون  دنصف من أكثر أي – البالد
  .55الفقر خطّ  تحت المدن في الالجئين من %90 زهاء ويعيش .54وإربد والمفرق  عمان محافظات

 
 وادنتهاءا  بالعراقّيين، ومروراا  بالفلسطينّيين، بدءاا  الّنزاعات، من الهاربة الشعوب مساعدة في يوماا  األردن يترّدد لم
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اعش قتيالا؛ المشتبه به يّدعي أّن تنظيم د 43جريج بوتيلو، بول كرويكشادنك وكاثرين إي. شويشيت. "تفجيرات بيروت االدنتحارّية تخّلف   
-http://www.cnn.com/2015/11/12/middleeast/beirut. 2016تشرين الثادني/ دنوفمبر  16سي. أن. أن. أرسل االدنتحارّيين." 

explosions/  

52
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 من المزيد استقبال على المخيمات قدرة عدم ظلّ  في الّدولة استقرار بزعزعة بدأت الالجئين أزمة لكنّ  بالسورّيين.
 المواطنين من الضغط وتزايد الحكومّية الموارد ضعف ذلك إلى أضف بسرعة. الّدولي التمويل منابع وجفاف الالجئين
 إلى ستؤّدي الّسورّيين الالجئين على تشّدداا  أكثر سياسات فرض إلى بالحكومة يدفع قد واّلذي المحبطين، األرددنّيين

 تجاه باإلحباط شعوراا  يوّلد مّما سوريا، من اإلرهابّيين تسّلل من األرددنّيون  المواطنون  ويتخّوف أوضاعهم. تدهور
 الشمالّية إربد مدينة في اإلرهاب مكافحة قّوات بها قامت التي المداهمات غرار على أحداث تعّززه الّسورّيين النازحين

 يودنيو حزيران/ شهر في العشوائي الركبان مخّيم من بالقرب المفّخخة الشاحنة وتفجير ،2016 مارس آذار/ شهر في
 داعش، تنظيم ضدّ  الّدولي التحالف في مشاركته دنتيجة االدنتقامّية اإلرهابّية لهجماتا تهديد األردن ويواجه .2016

 واسعة عنف أعمال إلى ويتحّول يتصّعد قد الدولة في السورّيين بالالجئين المتزايد األرددنّيين المواطنين اشتباه لكنّ 
  الماضي. في الفلسطينّيين الالجئين مع حصل كما – الّنطاق

 
 وعلى للغرب. موثوقاا  حليفاا  كان ولطالما وقعها، من والحدّ  اإلقليمّية األزمات حلّ  في وازدنة إقليمّية قّوة ردناأل ي عَتبر

 سواء، حدّ  على الخارجّية التزاماتها وعلى الداخلي االستقرار على األرددنّية الحكومة حافظت السورّية، األزمة مستوى 
 سيدفع المحليين والسكان الالجئين صفوف في التململ تزايد لكنّ  الالجئين. لماليين استضافتها من الرغم على

 االلتزام على قدرتها من سيحدّ  مما الّداخل، في االستقرار ادنعدام حالة معالجة على مجدداا  التركيز إلى بالحكومة
  البّناء. الخارجي

 
 الالجئين وأزمة أوروبا

  
 التي أوروبا إلى الالجئين تدّفق أزمة إلى افريقيا وشمال األوسط ق الشر  في السورّيين لالجئين المتاحة الفرص شحّ  أّدى

 يشّكل آسيا، وجنوب وافريقيا األوسط الشرق  من المهاجرة الجاليات جادنب فإلى فصوالا. تنتهِ  ولم العالم اهتمام استقطبت
 أو النزاعات من هرباا  أوروبا يقصدون  أو اللجوء يطلبون  الذين المهاجرين من كبيراا  جزءاا  السورّيون  الالجئون 

 وتشير والمهاجرين. الالجئين من هائلة أعداد تدّفق دنتيجة كبيرة مشاكل األوروبي االّتحاد دول واجهت وقد االضطهاد.
 أبريل دنيسان/ بين الّلجوء طلبوا سورياا  900.000 قرابة أنّ  إلى الالجئين لشؤون  المّتحدة لألمم السامية المفوضية

 المضنية بالّرحلة قاموا اّلذين األشخاص آالف يتضّمن ال الرقم هذا لكنّ   .2016،56 أكتوبر األّول/ وتشرين 2011
  رسمّي. لجوء طلب تقديم دون  من أوروبا إلى – األحيان أغلب في والمميتة –
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الالجئين(، المفوض السامي لألمم المّتحدة لشؤون الالجئين.  *)المفوضية السامية لألمم المّتحدة لشؤون   
. 2017شباط/ فبراير  10 أوروبا: طلبات اللجوء الّسورية."االستجابة اإلقليمّية لالجئين السورّيين." 

http://data.unhcr.org/syrianrefugees/asylum.php  

http://data.unhcr.org/syrianrefugees/asylum.php
http://data.unhcr.org/syrianrefugees/asylum.php
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، شّكل الالجئون الّسورّيون دنسبة النصف تقريباا من أصل مليون مهاجر وصلوا إلى أوروبا، مّما 2015عام في ال
. وتشير األرقام الصادرة عن المفوضية السامية لألمم المّتحدة لشؤون 57علهم أكبر مجموعة من جنسّية واحدةج

الجئاا إضافياا وصلوا إلى أوروبا عن طريق البحر بين كادنون الّثادني/ يناير وتشرين الّثادني/  80.000الالجئين إلى أّن 
  2016.58دنوفمبر 

 
أوروبا، باتت الحكومات األوروبّية مضطّرة للتعامل مع مشاعر الحقد والقلق لدى  وفي ظّل حركة النزوح الكثيفة دنحو

السّكان المحّليين، الذين يخشون استغالل الجماعات اإلرهابّية ألزمة الالجئين السورّيين للتسّلل إلى العمق األوروبي. 
د األوروبي في اآلودنة األخيرة، واّلتي دنّفذها وقد تأّكدت هذه المخاوف إثر الهجمات اإلرهابّية التي استهدفت دول االتحا

أشخاص دخلوا أوروبا بحّجة الّلجوء، ودفعت بالحكومات األوروبّية إلى فرض سياسات أكثر تشّدداا على طالبي اللجوء 
 في بالدها.

 

 الذين األشخاص الستقبال استعداده والّسويد كألمادنيا األوروبي االّتحاد دول من عدد أبدى الالجئين، أزمة بداية في
 الذين والمهاجرين الالجئين لعدد المّطرد التزايد ظلّ  في لكن، إدنسادنياا. واجباا  باعتباره الدولّية الحماية إلى يحتاجون 

 تدّفق من للحدّ  الهجرة قوادنين تعديل فتمّ  متزايد؛ بشكل سياسياا  منحى السورّيين الالجئين أزمة أخذت أوروبا، يدخلون 
 الحدود ذات األوروبّية شنغن منطقة استمرارّية تهّدد ظروف إلى لاّلجئين المعادية المشاعر اظمتع وأّدى الالجئين،
 الطريق على الواقعة الدول رّدت وقد األوروبي. االّتحاد إلى الحاجة يلغي زوالها أنّ  كثيرون  يعتبر والتي المفتوحة،

 ودنشر حدودها بإغالق الكثيفة األشخاص حركة على – البلقان دول وبالتحديد – المهاجرين قبل من استخداماا  األكثر
 افتقار على الضوء يلقي التنفيذ حّيز دخولها فإنّ  المتشّددة، االجراءات لهذه الدولّية اإلدادنة ورغم الّشغب. مكافحة قّوات
 ظلّ  وفي اعل.ف بشكل باالستجابة لها تسمح التي القدرات إلى الالجئين ألزمة األمامّية الخطوط على الواقعة الّدول

 يبدو الّدول، تلك في استقرارهم بإمكادنّية المحيط والغموض الالجئين الستقبال المجاورة الّدول تواجهها التي الصعوبات
  أسوأ. إلى سّيء من ستنتقل أوروبا دنحو الهجرة أزمة عن الناجمة التحّديات أنّ 
 

 آذار/ شهر وفي للمساعدة. طلباا  تركيا إلى فلجأوا لي،الداخ المستوى  على األزمة مواجهة عن األوروبّيون  القادة عجز
 على – أوغلو داوود أحمد الّسابق التركي الحكومة رئيس قّدمه الذي المقترح بموجب – تركيا وافقت ،2016 مارس
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المفّوضية السامية لألمم ." 2015*جودناثان كاليتون وهيروارد هوالدند. "وصول أكثر من مليون شخص إلى أوروبا عبر البحر عام   
-http://www.unhcr.org/en-us/news/latest/2015/12/5683d0b56/million. 2015كادنون األّول/ ديسمبر  30، المتّحدة لشؤون الالجئين

sea-arrivals-reach-europe-2015.html  

58
تجابة الطارئة *)المفوضية السامية لألمم المّتحدة لشؤون الالجئين(، المفوض السامي لألمم المّتحدة لشؤون الالجئين. "اجراءات االس  

  http://data.unhcr.org/mediterranean/regional.php .2016أيلول/ سبتمبر  7منطقة البحر المتوّسط."  –لاّلجئين/ المهاجرين 

http://www.unhcr.org/en-us/news/latest/2015/12/5683d0b56/million-sea-arrivals-reach-europe-2015.html
http://www.unhcr.org/en-us/news/latest/2015/12/5683d0b56/million-sea-arrivals-reach-europe-2015.html
http://www.unhcr.org/en-us/news/latest/2015/12/5683d0b56/million-sea-arrivals-reach-europe-2015.html
http://data.unhcr.org/mediterranean/regional.php
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 ّية.قادنودن غير بطريقة البحر طريق عن اليودنان دخول يحاولون  الذين النظامّيين غير والمهاجرين الالجئين كلّ  استقبال
 األوروبي االتحاد بدخول تركيا في الالجئين مخيمات أحد من سوريّ  لالجئ السماح على األوروبّيون  القادة ووافق

 مساعدات تقديم على المقترح دنّص  ذلك، إلى إضافة تركيا. إلى يعود دنظامي غير مهاجر كلّ  مقابل شرعّية بطريقة
 وهي األتراك، للمواطنين شنغن تأشيرات بإلغاء التركّية الحكومة بتطال كما يورو، مليارات الستة تتجاوز بقيمة لتركيا

 في االدنقالب محاولة إثر التركّية الحكومة اّتخذتها التي القمعّية االجراءات بعد خاّصة برّمته، االتفاق تهّدد التي النقطة
 استغالل حاولت األوروبي، حاداالتّ  إلى دخولها تسهيل بهدف الصفقة على تركيا وافقت أن وبعد .2016 يوليو تّموز/
 طلبات تلبية إمكادنية في حّتى للتفكير األوروبّيين القادة استعداد ولعلّ  األوروبّية. الدول على للّضغط الهجرة مسألة

 خاّصة األوروبّية، للدول الهجرة أزمة تمّثله الذي التحّدي صعوبة عن تعبير أصدق هو للجدل المثيرة التركّية الحكومة
 بشكل تتعارض واّلتي االدنقالب، محاولة تلت التي التطهير واجراءات المتشّددة اإلرهاب مكافحة قوادنين ءضو  على

  األوروبي. االّتحاد في العضوّية متطّلبات مع مباشر
 

 بلق من االدنتقادات تتزايد والمهاجرين، الالجئين تدّفق من للحدّ  األوروبّيين القادة على السياسي الضغط تزايد بموازاة 
 مقابل "شخص صفقة تؤّدي أن الخبراء من كبير عدد يتوّقع إذ الخارجّية، الّسياسة وخبراء اإلدنسان حقوق  دناشطي
 من عدداا  تطرح الصفقة فإنّ  ذلك، إلى إضافة الّطويل. المدى على ألوروبا عقباها ت حمد ال تبعات إلى شخص"
 هذه أنّ  الدولّية العفو كمنّظمة اإلدنسان حقوق  عن المدافعة المنّظمات اعتبرت فلطالما القادنودنّية؛ االستفهام عالمات

 األوروبّية العدل محكمة أعلنت ،2017 فبراير شباط/ شهر في لكن الدولي. القادنون  مع تتعارض الشاملة الصفقات
 شرعّية في ظرللنّ  القادنودنّية بالصالحّية تتمّتع ال أدّنها وتركيا األوروبي االتحاد بين الهجرة صفقة في طعن على رّداا 

 في أوروبا إلى السورّيين والمهاجرين الالجئين تدّفق من الحدّ  في دنجحت الصفقة أنّ  يبدو ذلك، من بالرغم .59الصفقة.
 دنظاميّ  غير مهاجراا  8000 دنحو أنّ  الالجئين لشؤون  المّتحدة لألمم السامية المفوضية أفادت فقد الحالي. الوقت
 يوليو وتّموز/ أبريل دنيسان/ بين الواقعة الفترة في وذلك التنفيذ، حّيز الصفقة لدخو  بعد اليودنان سواحل إلى وصلوا
 يناير الثادني/ كادنون  بين اليودنان إلى تقريباا  دنظاميّ  غير مهاجراا  150.000 وصل الصفقة، توقيع وقبل ؛2016
 من وغيرها تركيا في ئون الالج زال ما أوروبا، إلى الالجئين تدّفق حركة تباطؤ رغم لكن،  2016.60 مارس وآذار/

 دول في السوريين الالجئين أوساط في لليأس المتنامي االدنتشار ظلّ  وفي صعبة. ظروف في يعيشون  المنطقة دول
  أوروبا. إلى الشاّقة الّلجوء رحلة غمار خوض إلى منهم كبيرة بأعداد أفضل بحياة األمل يدفع قد المنطقة،

 
 

                                                           
59
. 2017اط/ فبراير شب 28المحكمة األوروبيّة العامّة، ." 17/ 19*"بيان صحفي رقم  

http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2017-02/cp170019en.pdf  

60
مركز بيو مليون."  1.3ويصل إلى  2015عام *كودنور فيليب. "عدد الالجئين إلى أوروبا يسّجل ارتفاعاا قياسياا  

-http://www.pewglobal.org/2016/08/02/number-of-refugees-to-europe-surges-to. 2016آب/ أغسطس  2لألبحاث. 

record-1-3-million-in-2015/  

http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2017-02/cp170019en.pdf
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2017-02/cp170019en.pdf
http://www.pewglobal.org/2016/08/02/number-of-refugees-to-europe-surges-to-record-1-3-million-in-2015/
http://www.pewglobal.org/2016/08/02/number-of-refugees-to-europe-surges-to-record-1-3-million-in-2015/
http://www.pewglobal.org/2016/08/02/number-of-refugees-to-europe-surges-to-record-1-3-million-in-2015/
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 وبياألور  لالّتحاد األمنّية التهديدات
 

 تشاطر في األعضاء الدول كلّ  مساهمة أنّ  والّسويد كألمادنيا الالجئين مع تعاطفاا  األكثر األوروبّية الّدول اعتبرت
 جهود على الضوء سّلطت أوروبا في الالجئين أزمة أنّ  هو حصل ما لكنّ  الهجرة. أزمة وقع من لتحدّ  كادنت المسؤولّية

 ويبدو األوروبي. لالّتحاد الّطويل المدى على وخيمة أمنّية عواقب عنه دنجمت جماعي فشل وعلى ومفّككة، مستقّلة
 فّعالة. بطريقة المشاكل مع للتعامل موّحدة جبهة تشكيل عن عجزت التي األوروبي االتحاد لدول قاتماا  اليوم المستقبل

 أن الطبيعي ومن ديارهم، إلى السورّيين الالجئين بعودة اآلمال تتالشى الّسابع، عامها السورّية الحرب دخول فمع
 على أمنّية تداعيات إلى مجتمعاتها في الفعليّ  االدندماج على الالجئين مساعدة عن األوروبية الّدول عجز يؤّدي

 األوروبي. لالّتحاد الّطويل المدى

 تحّدي االندماج
 عن دمج الالجئين والمهاجرين في دنسيجه االجتماعي من دول االتحاد األوروبي عجز الكثيرمن المعروف أّن 

بفاعلّية. ويشعر عدد كبير من المهاجرين من الجيل الثادني في أوروبا بالتهميش واالبتعاد عن الهوّية الوطنّية، مّما 
 واّلذي تخّطى الخمسة آالف –يجعلهم عرضة للتطّرف. ويتجّلى ذلك بوضوح في عدد المقاتلين األجادنب من أوروبا 

وقد الذين ينتقلون إلى سوريا والعراق لالدنضمام إلى الجماعات المتطّرفة.  –كادنون األّول/ ديسمبر  15مقاتل بحلول 
أظهرت الهجمات اإلرهابّية التي استهدفت فردنسا وبلجيكا وألمادنيا وغيرها في اآلودنة األخيرة أّن هؤالء المقاتلين األجادنب 

 في أوروبا.قد يعودون ويشّكلون تهديداا أمنياا 

 األوروبية للدول أمنياا  تهديداا  يمّثلون  وال متطّرفة أفكار أيّ  يحملون  ال السوريين الالجئين معظم أنّ  إلى اإلشارة وتجدر
 الالجئين فإنّ  المليون، يقارب أوروبا إلى لجوء طلبات قّدموا اّلذين السورّيين عدد أنّ  ورغم أراضيها. يدخلون  التي

 أوروبا. في إرهابّية أعمال في المتوّرطين النظامّيين غير والالجئين المهاجرين من جداا  صغيرةا  بةا دنس يشّكلون  السورّيين
 تهميش فإنّ    ،61إرهابّية أعمال في أوروبا في السوريين الالجئين لضلوع للغاية الضعيف االحتمال ورغم لكن،

 يتمّ  ما وغالباا  أوروبا. في المتطّرفين للمجّندين سهلة أهداف إلى الالجئين يحّول وقد التطّرف، يسّهل اليائسين الالجئين

                                                           

 ادنتحاريّ  فقد فّجر. سوري  الجئ ِقبل من أوروبا في فقط واحد دناجح إرهابي اعتداء شنّ  تمّ  الّساعة، حّتى: *مالحظة 
 وقتيل جريحاا  15 لسقوط أّدى ما ،2016تّموز/ يوليو  24األلمادنّية يوم  آدنسباخ مدينة موسيقي في مهرجان في دنفسه
 تنفيذ قبل ألمادنيا في عامين وقضى 2014 عام لجوء طلب قّدم شاّباا سورّياا  االدنتحاري  وكان. الهجوم ذمنفّ  هو واحد

 تنفيذ قبل مّرتين االدنتحار وحاول النفسي العالج تلّقى أدّنه إلى أن. أن. سي قناة عن صادر تقرير وأشار. الهجوم
 قبل سوريا في تواجده خالل وليس ألمادنيا في المتطّرفة األفكار تشّرب الهجوم منّفذ أنّ  المتوّفرة األدّلة وتبّين. الهجوم

61 .األوروبي، لكّن هذه المعلومات لم تتأّكد بشكل قاطع االّتحاد إلى الدخول
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 أراضٍ  وكّلها ومهّمشة، معزولة سكنّية أحياء إلى أو دنظامّية، غير مخّيمات إلى أوروبا في السوريين الالجئين إرسال
   للتطّرف. خصبة

 
 تدّفق باستغالل اإلرهابّيين قيامل ملموسة أدّلة أيّ  على العثور "عدم مؤّخراا  )يوروبول( األوروبي الشرطة مكتب أّكد

 السورّية الجالية من أفراد تعّرض "احتمال من تخّوفه عن المكتب أعربو  سراا"، أوروبا لدخول منهجي بشكل الالجئين
  .62الخصوص وجه على متطّرفين إسالمّيين مجّندين قبل من ولالستهداف أوروبا، إلى وصولهم بعد للتطّرف

 
 االجتماعّية الخدمات من االستفادة أو مالئم مسكن وإيجاد العمل سوق  دخول نع الجئ مليون  عجز ظلّ  في

 األوروبي االّتحاد دول استقرار زعزعة إلى الالجئين لتهميش واالقتصادّية االجتماعّية المضامين تؤّدي قد بسهولة،
 وتحفيز الجريمة عدالتم تزايد إلى المطاف دنهاية في سيؤّدي الالجئين أوساط في اليأس فادنتشار ملحوظ. بشكل

 فيروس كادنتشار الدولية، الصحية األزمات في المتمّثل التهديد وإزاء والخدمات. والّسلع العاملة لليد السوداء السوق 
 الصحية الرعاية أدنظمة في السوريين الالجئين لدمج األولوّية إعطاء يجب المثال، سبيل على 2015 عامال في اإليبوال

  العاّمة. الصّحة يخدم بما لهم، الصحّية لمساكنا وتأمين األوروبّية
 
 لكنّ  المضيفة، الدول على ثقيالا  عبئاا  يشّكل قصيرة فترة في والمهاجرين الالجئين من كبيرة أعداد تدّفق أنّ  في شكّ  ال

 شأن ومن ألعداد.ا هذه الستيعاب المّتحدة والواليات األوروبّية الدول تملكها التي المقّومات تملك العالم دول من قّلةا 
 جسيمة أعباء المّتحدة والواليات األوروبي االّتحاد دول يكّبد أن سليمة بطريقة ودمجهم الالجئين استيعاب عن العجز

 وخيمة. أمنّية عواقب عليها ويرّتب الّطويل المدى على

 

 االتحاد األوروبي وتصّدعالالجئون 

ع األوروبي حول دور االتحاد األوروبي وتكوينه، مما دفع خالفات عميقة داخل المجتمعن كشفت أزمة الالجئين  
بالكثيرين في أوروبا إلى التشكيك في جدوى االتحاد دنفسه. ومن الواضح أن المشاكل التي عادنت منها أوروبا خالل 

تنوع، ، والتشكيك المتزايد بأهمية ال2008العام  التي دنشبتالمستمرة لألزمة المالية  بعاتمثل الت نصرم،العقد الم
 بسبب أزمة الالجئين.  تزدادة التجربة األوروبية، حول المستقبل وهوي المتضاربةوالرؤى 
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. 2016كادنون األّول/ ديسمبر  1يوروبول. . 2016*تقرير الحالة والتوجهات اإلرهابّية في االتحاد األوروبي للعام  
https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/european-union-terrorism-situation-and-trend-report-te-sat-

2016   

https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/european-union-terrorism-situation-and-trend-report-te-sat-2016
https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/european-union-terrorism-situation-and-trend-report-te-sat-2016
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المخاوف  وتجدر اإلشارة إلى أنخروج من االتحاد األوروبي. على الك بشكل واضح في تصويت بريطادنيا ويتجلى ذل
ا كبيراا ين السوريين فحسب، إذ ان على مسألة الالجئلم تستند  لتي عززت التصويت لخروج بريطادنيامن الهجرة ا عددا

المشككون البريطادنيون في االتحاد  ولىطالما أفي الهجرة بشكل عام. ومع ذلك، لكادنوا مشككين  من مؤيدي الخروج
ن الحدود المفتوحة أ فاعتبروا، ةأهمية مبالغ األوروبي قضية الالجئين السوريين والوافدين من منطقة الشرق األوسط

وتهدد وظائف من شأدنها أن تزيد من خطر اإلرهاب المشجعة على الهجرة د األوروبي والسياسات داخل االتحا
كة ن المملأعلى الرغم من  المخاوف وتنتشر هذهالخدمات االجتماعية.  منظومة ، وتشكل عبئا علىالبريطادنيين

 ن دخلوا الى أوروبا.عددا قليال من الالجئين الذي استقبلتدنها أشنغن، و المتحدة ليست جزءا من منطقة 

على ، واألحزاب المشككة في االتحاد األوروبي ةالمتشدد ةالقومياألحزاب أحزاب اليمين المتطرف، و  علت أصواتو  
 ة التي تكّنها هذه األحزابزدراء العميقمشاعر االظرا ل. ودنمعززة المشاعر المعادية للمهاجرينامتداد القارة األوروبية 

احتمال ادنسحاب المزيد من البلدان  منظهورها الالفت الكثيرين  أقلقات الهجرة المتبعة، فقد التحاد األوروبي وسياسل
أدنهم بل  ،الالجئين يهددون النسيج االجتماعي في أوروباأن تفيد مزاعم  على دنحو واسع وتنتشرمن االتحاد األوروبي. 

النظام  ون بية وخلفيتهم المسلمة، يهددغير األورو  ة هؤالء الالجئينه. وهذا يعني أدنه بحكم هويتقويض ينوون 
الالجئين السوريين كما الماليين من المواطنين  مزاعم. وتضع هذه الاألمن الذي توّفره أوروباال يستحقون و االجتماعي 

كما أدنها تقوض بشكل قاطع شرعية الهوية التي  ،شرق أوسطية خارج النطاق األوروبياألوروبيين من أصول 
في أوروبا أو معتقداتهم لون مشاركتها مع األوروبيين بغض النظر عن المدة التي عاشوها يتشاركودنها أو يأم

ا  ، وتثنيهمالشخصية ولعّل الجادنب األهّم يمكن في أن هذه االدندماج واالستثمار في مجتمعاتهم الجديدة.  عنأيضا
 ، والقائلة أن المسلمين،األخرى  لمتطرفةالتي طرحتها الدولة اإلسالمية والجماعات ا فرضيةالتؤكد صحة  المزاعم

رغبة الالجئين المزاعم  هذه فرغت ،إذاا وباختصار. في الغرب من الدرجة الثادنية نمواطني ون بسبب دينهم، سيبق
دفع الفئات الهشة دنحو ، وتؤدي دورا محوريا في من مضمودنها الفعلي السوريين في العيش في أوروبا بكرامة

 الراديكالية.

في جنوب االتحاد  الواقعة الدولف .األضعف اقتصادياا في الصميماالتحاد األوروبي  بلدانهاجرين أصابت أزمة الم 
مثل اليودنان قد إن دوالا . ، علماا أن أداءها االقتصادي من األضعفالالجئين في قضيةالعبء األكبر تتحّمل وشرقه 

تأمين  قوّي يربط بينيبرز توّجه ين، فيما الوافدلالجئين كافحت وهي في خضم أزمتها االقتصادية لتوفير موارد 
في بروكسل واقتراح  معّين. وحتى عند التوصل الى توافق همالمزيد من واجتذابمصادر للمساعدات اإلدنسادنية لالجئين 

هذه الجهود مما يؤدي إلى تعارض سياسة الهجرة المعتمدة  أعضاء االتحادبعض  حبطي سرعان ما، ةجماعي خطوات
على سبيل المثال، فشلت الدول األعضاء اعتبارا من شهر آب/ فوروبي مع سياسات الدول األعضاء. من االتحاد األ

اللجوء. كادنت قد وعدت به لمساعدة اليودنان على تسجيل طالبي  ذيفي إرسال عدد الموظفين ال 2016أغسطس 
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ليا في اليودنان إلى دول أخرى نقل عشرات اآلالف من الالجئين الموجودين حاب تقضي االتحاد األوروبي وكادنت خطة
.وعندما وافق قادة 201763ا من شهر مارس الجئ اعتبارا  9971عند  ولكن العدد توقف ،داخل االتحاد األوروبي

 إلىالمجر الخطة  رفعتعن طريق تعيين حصة لكل بلد، االتحاد األوروبي على توزيع عبء استضافة الالجئين 
لقت حكومة رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان قبل االستفتاء في تشرين وأط استفتاء عام.في  هاالمحكمة وطرحت
م خطر اإلرهاب آالف اإلعالدنات التي تضخّ ية في التاريخ المجري" عبر دنشر "أكبر حملة إعالدن 2016األول/ أكتوبر 

 وتصويتلمهاجرين ضّد ا الحملة الحكومية الواسعةوعلى الرغم من  .64الناتج عن إعادة توطين الالجئين في البالد
٪ التي 50٪ من الناخبين ضد دنظام الحصص الذي وضعه االتحاد األوروبي، لم يصل إقبال الناخبين الى عتبة 98

 حربها على، تعهدت إدارة أوربان بمواصلة وفي أعقاب التصويت .65دنافذةيشترطها القادنون المجري لتكون النتيجة 
فاتخذت سلسلة  عرض الحائط، بروكسل اتقرار  أوروبية أخرى ل دو  ضربتالجئين. كما العادة توطين إ إلزامية 
 أحادية مماثلة لوقف تدفق الالجئين. خطوات

اال ادنها باتت دنقطة ادنقسام  ،الدافع الوحيد الرتفاع التشكيك في االتحاد األوروبي  تشّكلن أزمة الالجئين الأ وصحيح 
دنتهاء على اإلى أوروبا في ظل غياب أي مؤشر فارين . ومن المرجح أن يزيد عدد السوريين الاألعضاءمهمة بين 

مع ما ينجم  وي طرح السؤال حول أعداد الالجئين اإلضافية التي يمكن االتحاد األوروبي استيعابها، . النزاع في سوريا
 األوروبي من الوقائع الثابتة. قبل أن يصبح زوال االتحاد خالفات بين األعضاء، عن ذلك من 

 ةالواليات المتحد

الجئ سوري منذ  20,000من  أكثرالواليات المتحدة بإعادة توطين  لم تقبل األوروبية،دول ال على عكس عدد من
يبقى موقف  الذين قبلت استقبالهم،لالجئين ا وضآلة عددعن سوريا  الواليات المتحدة جغرافياا بعد ومع .66بدء النزاع
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https://ec.europa.eu/home-. 2017مارس  15دعم الدول األعضاء آللية دنقل الالجئين الطارئ" المفوضية األوروبية،    
-migration/press-agenda-do/policies/european-we-affairs/sites/homeaffairs/files/what

_relocation_en.pdf-material/docs/state_of_play_  

، 2016أكتوبر  3ستفتاء"، صحيفة الغادريان، ، "يهود المجر يشعرون بالقلق إزاء الخطابات السامة التي رافقت اال جينيفر ورانكن باتريك كينغسلي   64

https://www.theguardian.com/world/2016/oct/03/hungarian-jews-concerned-about-toxic-

referendum-discourse  

، 2016أكتوبر  2اليمن ريك "المجر تصوت ضد المهاجرين، لكن عدد الناخبين غير كاف لتكون التيجة صالحة"، نيويورك تايمز،    65

http://www.nytimes.com/2016/10/03/world/europe/hungary-to-vote-on-accepting-more-

migrants-as-europe-watches.html?_r=0  

66
 ،  (WRAPS)3/15/1 -3/15/11قبول الالجئين السوريين ووصولهم    بيانات مستقصاة من نظام برنامج قبول الالجئين العالمي 

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/press-material/docs/state_of_play_-_relocation_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/press-material/docs/state_of_play_-_relocation_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/press-material/docs/state_of_play_-_relocation_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/press-material/docs/state_of_play_-_relocation_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/press-material/docs/state_of_play_-_relocation_en.pdf
https://www.theguardian.com/world/2016/oct/03/hungarian-jews-concerned-about-toxic-referendum-discourse
https://www.theguardian.com/world/2016/oct/03/hungarian-jews-concerned-about-toxic-referendum-discourse
http://www.nytimes.com/2016/10/03/world/europe/hungary-to-vote-on-accepting-more-migrants-as-europe-watches.html?_r=0
http://www.nytimes.com/2016/10/03/world/europe/hungary-to-vote-on-accepting-more-migrants-as-europe-watches.html?_r=0
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أزمة الالجئين في أوروبا. ويتجلى  طرحتهالمسّيس للتحدي الذي  خاصة بسبب التفسير بالغ السلبية،البالد من األزمة 
 إدارة ترامب.  رسمتهابشكل واضح في السياسات األخيرة التي التوجه هذا 

الخطاب المناهض للمهاجرين وموقف متشدد تجاه  قوامهاموجة شعبية  على متنفقد وصل الرئيس ترامب الى السلطة 
االتحاد األوروبي على دنحو أزمة الالجئين في  في فترة ترشحه. وقد استخدم ترامب الالجئين من منطقة الشرق األوسط

بشكل يناسب المجتمع  تنضح شعبويةا، وساقها مكافحة اإلرهاب والهجرةحول وسياسات  خطاب صياغةفعال ل
بر. وقد لقيت سبتم 11والشرق األوسط منذ أحداث  اإلسالممع المضطربة  عالقتهإطار ل تحديدالعاجز عن األميركي 

من الناخبين وشكلت الركيزة األساسية في موقف ترامب من الهجرة  شريحة كبيرةهذه التصريحات آذادنا صاغية لدى 
 واألمن القومي. 

 ومع المبالغة في الربط بينادنه ال يمكن مقاردنة الوضع في الواليات المتحدة مع الوضع في أوروبا بأي شكل كان.  إال
يبقى في هذا الربط شيء من المشروعية، بسبب مجموعة من ، االتحاد األوروبيرهاب في الالجئين وهواجس اإل

لواقع اللجوء بغية تسّلل عناصرها إلى تعّرض االتحاد األوروبي لخطر استغالل الجماعات اإلرهابية العوامل التي 
 وأعداد ،األوسط وشمالي إفريقيا من مناطق النزاعات في الشرق أوروبا. ومن هذه العوامل دنذكر قرب أوروبا الجغرافي 

ولكن ال بّد من التوضيح شنغن. الحدود المفتوحة بين دول الكبيرة واالفتقار إلى معايير الضبط، دناهيك عن الالجئين 
الجئين أو  شمللم ت 2015االتحاد األوروبي منذ العام  ضربتالهجمات اإلرهابية التي  أن الغالبية العظمى من

دنوفمبر  هذه الصفة، باستثناء عدد من أعضاء الخلية المتورطة في هجمات باريس فيبأوروبا  إرهابيين دخلوا الى
ن و الالجئ منافذ يستخدمها دخلوا الى أوروبا عن طريق هؤالء يعتقد أن .2016وهجمات بروكسل في مارس  2015

تحاد األوروبي، وأهمها عدم . أظهرت هجمات باريس وبروكسل ثغرات عدة في البروتوكوالت األمنية لال67ن و والمهاجر 
 .الوافدين إلى القارة في هذا الوضع المشوب بالفوضىألفراد في ا فعالالقدرة على التدقيق ال

 الفالى الواليات المتحدة من دون تدقيق كاف، جحافل الالجئين دفق" "ت أما المزاعم التي لّمحت لها إدارة ترامب عن 
ا د عن واقع عملية إصدار تأشيرات الدخول الى الواليات المتحدة، أداة سياسية بعيدة كل البع تعدو كودنها وغريبة تماما

                                                                                                                                                                             
-http://ireports.wrapsnet.org/Interactive

-Reporting/EnumType/Report?ItemPath=/rpt_WebArrivalsReports/MX%20

20Arrivals%20by%20Nationality%20and%20Religion% ،15  2017مارس   

للغاية، إال أن هناك العديد من الحاالت  محدودةاإلرهابية المتركبة في اوروبا من قبل الالجئين السوريين كادنت  اتاالعتداء أن الرغم من مالحظة: على  67
إلى اوروبا. بصورة خاصة ي عتقد أن أحد ارهابيي اعتداءات  عناصرها تسللالالجئين والمهاجرين ل الموثقة التي حاولت خاللها الدولة االسالمية استغالل

دخل إلى االتحاد األوروبي كالجئ. وبحسب تقرير صدر عن لجنة األمن القومي في الواليات المتحدة األمريكية، قامت ألمادنيا  2015باريس في مارس 
 إضافية عن المزيد من األدلة التيحاالت إلرهابيين مشبوهين دخلوا إلى أوروبا كالجئين. كما كشفت تقارير إعالمية  10ـبالتحقيق ب 2015ابتداء من أكتوبر 

  .إلى داخل االتحاد األوروبي من خالل دمجهم في صفوف الالجئين عناصر تابعين لهاتسلط الضوء على محاوالت الدولة اإلسالمية إلدخال 

http://ireports.wrapsnet.org/Interactive-Reporting/EnumType/Report?ItemPath=/rpt_WebArrivalsReports/MX%20-%20Arrivals%20by%20Nationality%20and%20Religion
http://ireports.wrapsnet.org/Interactive-Reporting/EnumType/Report?ItemPath=/rpt_WebArrivalsReports/MX%20-%20Arrivals%20by%20Nationality%20and%20Religion
http://ireports.wrapsnet.org/Interactive-Reporting/EnumType/Report?ItemPath=/rpt_WebArrivalsReports/MX%20-%20Arrivals%20by%20Nationality%20and%20Religion
http://ireports.wrapsnet.org/Interactive-Reporting/EnumType/Report?ItemPath=/rpt_WebArrivalsReports/MX%20-%20Arrivals%20by%20Nationality%20and%20Religion
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عملية إعادة توطين الالجئين في الواليات المتحدة  تتضمن(. USRAPن واقع بردنامج قبول الالجئين األميركي )ع
الى مراجعات أمنية  إجراء مقابالت مكّثفة مع األشخاص والتدقيق في سيرتهم الذاتية والتحقق من هويتهم، إضافة

وعلى الرغم من جهود الرئيس ترامب  سنتين. تصل مّدة هذه العملية إلىوكاالت عدة. ويمكن أن  تجريها يةواستخبار 
للحد من دخول الالجئين إلى الواليات المتحدة، ال يمكن مقاردنة عمليات قبول  الوضع في أوروباب الرامية إلى التذرع

ة التي تخضع لرقابة مشددة مع التدفق غير المنضبط والفوضوي لالجئين والمهاجرين الى الالجئين في الواليات المتحد
 قبول الالجئين من أي بلد آخر في العالما على ا وأمنيا اقتصاديا قدرةا كثر هي األأوروبا. في الواقع، ان الواليات المتحدة 

 .همواستيعاب

األوروبي أو  المتحدة يماثالن الوضع الذي يعادني منه االتحادفال تدفق الالجئين وال الخطر االرهابي في الواليات  
 فيعدد الالجئين  تفاوتا هائلة من الالجئين والنازحين. أعدادا  وكّلها أوتولبنان، وتركيا ، حتى دول مثل األردن

هذا العدد  اال ان  .68اسنويا  100,000و 75,000، ولكنه عادة ما كان يتراوح بين سنواتالواليات المتحدة على مر ال
 .69لواحدة حتى تم وضع تدابير أمنية جديدة لسنة 27,000إلى  2001أيلول/ سبتمبر  11تراجع بعد اعتداءات 

من مختلف أدنحاء العالم مع العلم  من الالجئين 84،995 مجموع 2016ستقبلت الواليات المتحدة في السنة المالية ا
شهرا، وهي  24و 18لالجئين في الواليات المتحدة يتراوح بين ن معدل الوقت الذي تستغرقه عملية إعادة توطين اأ

مع  االحصاءات األميركيةمقاردنة عند  وعليه، يبان االختالف الجوهري والجذري  .70عملية خاضعة لرقابة مشّددة
 من دون ضوابط تذكر. مليون الجئ ومهاجر وحده 2015العام في تدفق دنظيرتها في أوروبا، حيث 

المسلمين الواليات على دخول حظر فرض ة ترامب حول الالجئين، بما في ذلك دعوته لوقد تمثل خطاب حمل
كادنون الثادني/ يناير عندما أصدرت أمرا تنفيذيا يدعو إلى  27المتحدة، في السياسة الرسمية التي اعتمدتها إدارته في 

 الصومال،و العراق، و يران، إو ليبيا،  هيوقف إصدار تأشيرات دخول الى الواليات المتحدة لمواطني سبع دول 
يوما على األقل، وتعليق إعادة توطين كل الالجئين بموجب بردنامج قبول  30سوريا، واليمن وذلك لمدة و السودان، و 

حظر على الالجئين السوريين الى أجل غير مسمى. بينما  فرضيوما مع  120( لمدة USRAPالالجئين األميركي )
بردنامج العمل ب تعليق على٪ فقط 36 وافق إدارة ترامب، أصدرتهالتنفيذي الذي  حوالي دنصف األمريكيين األمر أّيد
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ظاهرات واحتجاجات واسعة في جميع أدنحاء موجة ت. وقد أثار هذا القرار 71الالجئين السوريين إلى أجل غير مسمى
ذات األغلبية  دان السبعةالالجئين المسيحيين من البل بمنحالوعود  أّمامن التحديات القادنودنية.  جملةا  طرحالبالد و 

تحديات  فطرح ،تثبيت الحظر على المسلمين بحكم األمر الواقعأي دخول الواليات المتحدة، في المسلمة أولوية 
 من القرار مستثنيةا  معدلةا  مارس دنسخةا  6في المحكمة. وأصدرت اإلدارة في فأبطل دستورية القرار مشّككة بقادنودنية 

ظورة ومعدلة األحكام التي كادنت قد شكلت إشكالية للمحاكم الفيدرالية، محافظة مع ذلك العراق من قائمة الدول المح
بردنامج الالجئين ب لم تنّص على تعليق العملهذه النسخة المعدلة  أنعلى جوهر القرار األساسي. ولكن األهم هو 

بموجب بردنامج قبول الالجئين  إعادة توطين كل الالجئين تعليقدنّصت على إال أدنها  ،السوريين الى أجل غير مسمى
  .يوماا 120 لمدة (USRAPاألميركي )

 

 والتوصيات خالصةال

تشير تجارب الصراعات السابقة المماثلة لألزمة السورية إلى أن السماح باستمرار النزوح الجماعي وتهميش السوريين 
منظمات الطرف والتجنيد من جيل ضائع من السوريين يكون أكثر عرضة للت تكّون من دون رادع قد يؤدي إلى 

وهي بالغة  ن الظروف التي تواجه الالجئين السوريين اليومإالحرمان الجماعي الذي عاشه. عنيفة بسبب المتطرفة ال
 ا،عقودا  طالت التيأفغادنستان في الحرب  ال سّيمان في النزاعات السابقة، و النازح لما واجهه تماماا شابهةم الصعوبة

الفلسطيني. لقد أدى عدم االستقرار الناتج عن النزوح الجماعي للمددنيين جراء هذه الصراعات، -اإلسرائيلي نزاعوال
إلى تداعيات أمنية لم تتوقعها القوى العالمية،  الحرمان الذي طال أجياالا من شعوب هذه البلدان المشتتةفضال عن 
خالل  من مخيمات الالجئين األفغان جّندون الم األطفالشّكل . ففي أفغادنستان، المعالم باتت واضحة ولكنها اليوم

ن في ظروف معيشية و الفلسطيني ون الالجئيقبع . وفي لبنان، في وقت الحق طالبان دنواة الحرب ضد االتحاد السوفياتي 
ا خصبةا  ت هذه الظروفشّكل ، وقدمع فرص ضئيلة لالدندماج في المجتمع اللبنادني متردية جماعات استخدمتها ال أرضا

كريمة الحياة الأسس  تفتقر إلى جديدة الالجئين من سوريا إلى حياة ال شّك في أن ادنتقال. و أعمال التجنيدفي  المسلحة
 .سورّي ضائع ومشتتجيل  فيقد يؤدي الى المخاطر دنفسها  وأمان،صحية، عمل، وتعليم، ورعاية من 

الحرمان ففي دنزاعات سابقة، أدى  .لعيانات واضحةا لهاربة من النزاعال الشعوبلتهميش  الثادنوية اآلثار األمنية باتت
ظهور أجيال ضائعة من شتات الالجئين، إلى و  ،ذاكرة جماعية من التهميش تكّون إلى  الذي طال أجياالا من الضحايا
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 في المقابل، فإن االستفادة من التجارب والنزاعات السابقة تمنح المجتمع الدوليو تفاقم الصراعات.  وقد ساهم ذلك في
لدول المضيفة والمجتمع الدولي األزمة الالجئين. ويمكن  الثادنويةللتخطيط المسبق للتداعيات األمنية  صةا فر  اليوم

تداعياتها األمنية المحتملة من خالل وضع سياسات تلبي  أالمساعدة في التخفيف من وقع األزمة ومنع أسو 
 دى البعيد.االحتياجات اإلدنسادنية لالجئين وتسمح بادندماجهم واستيعابهم على الم

  التوصيات

ما يحتاج إليه الشعب السوري على المستوى  كثرلعّل أ – إدنهاء النزاع السوري  في سبيل اتخاذ خطوات جدية .1
 ويتطّلبال تبدو دنهاية هذا النزاع وشيكة. ، 2017. وفي بداية العام اإلدنسادني هو وضع حّد للنزاع المستمر

وال سيما الدول  غييراا جذرياا في أهداف المتورطين في النزاعإدنهاء الحرب األهلية السورية بشكل مستدام ت
. في سياق التنافس االستراتيجي والمذهبي ،الغالب والمغلوبالتي أعطت األولوية لسياسة  ،اإلقليمية والدولية

تفاقم  ولم تعد هذه المقاربة بمنفعة ملموسة على أي من األطراف ما عدا األكثر عنفاا وتطرفاا، فأدت إلى
 . أثمادناا باهظةالنزاع وتكبيد المددنيين السوريين 

من النصر العسكري في  االطراف تقديم تنازالت من أجل التركيز على تحقيق السالم بدالا  سائرعلى يتعّين 
تخطي رواسب حقبة الحرب الباردة بالنسبة للغرب وروسيا  نزاع، مع ما يفرضه ذلك من ضرورةهذا ال

. الحادي والعشرينفي القرن  ت ذكرفائدة استراتيجية ب ال تعودلسلطة العظمى التي والتخلي عن التنافس على ا
أن تعي حساب المذاهب األخرى على  اإلقليمية التي تسعى الى تعزيز موقفها الطائفي القوى  ويتعّين على

المحّتم  تكاليف باهظة دنظرا لعدم االستقرار سيترتب عليهاادنتصار عسكري في سوريا  االستفادة من أي أن
الناجم عن الصراع. ومن المستبعد أن يسفر النصر في سوريا عن أي هيمنة طائفية أو دينية في المنطقة 

السعي  عبثية أن تعي. لذا على األطراف المشاركة خصومها من السّنةسواء لصالح إيران الشيعية أو 
 ، إذ اللحل النزاع ت مفيدمفاوضا بمسار ، واالستعاضة عنهادنتصار عسكري كامل على خصومها لتحقيق

 األطراف المتحاربة األولوية للسالم بدال من االدنتصار. منحما لم تالجيل الضائع في سوريا  يمكن إدنقاذ
 

طالبت المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون  – تمويل االحتياجات اإلدنسادنية لالجئين السوريين بالكامل .2
 قدرات البلدانمليار دوالر أميركي لالجئين السوريين ولدعم  4,63الالجئين  مؤخرا بتمويل قياسي قدره 

حتى عندما بدأ عدد الالجئين باالرتفاع  ،. اال ان أهداف التمويل التي وضعتها المفوضية لم تتحققةاإلقليمي
تناقض  ويبرز. األعوام التاليةوفي  2017، وهو منحى من المرجح أن يستمر في العام 2013في العام 

تمويل العمليات تمتنع في اآلن عينه عن موقف البلدان الغنية التي تمنع دخول الالجئين و واضح في 
وعلى الرغم من  .اإلدنسادنية التي تهدف الى تحويل الحياة في مخيمات الالجئين السوريين الى واقع مستدام
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ما كن أخرى في أماضمون ، سيستمر جيل ضائع من السوريين بالبحث عن مستقبل مسخاء عدد من البلدان
مستويات التمويل الحالية غير كافية. وقد تستغل المجموعات المتطرفة العنيفة شعور اليأس لدى  دامت

 لوازم البقاء وإعالة أسرهم، فتستخدم محنتهم مدخالا للتجنيد.مين بسبب عدم قدرتهم على تأ السوريينالالجئين 
 

إرادة  قد تجاوز الصراع السوري مآل  ح أنصحي – وقائي من االستقرار في الشرق االوسط درعبناء   .3
ا من إال أن، السيطرة والتعاملالمجتمع الدولي وقدرته على  معّرض لمنسوب البلدان في الشرق األوسط  عددا

ا كبيرةا من الالجئين . ففي حين أكبر من ادنعدام االستقرار في السنوات القادمة استضافت دول المنطقة أعدادا
المزيد من البلدان  رزح ويجب أن يدقّ  هذه الدول الهشة أصالا على شفير االدنفجار. بات استقرارالسوريين، 

المنطقة دنشوب أزمة كبرى جديدة  دناقوس الخطر للمجتمع الدولي، إذ ال تحتمل الضغوطفي المنطقة تحت 
 في سوريا. نزاعبالتزامن مع ال

ب والخليج اتخاذ تدابير وقائية اقتصادية، الدول الغنية في الغر  ال سيمالذا ينبغي على المجتمع الدولي و  
 ، لتعامل مع تدفق الالجئينفي ا تواجه صعوبات جّمةللدول التي الممنوح الدعم  وأمنية لزيادة، سياسيةو 

كلفة االستثمار االقتصادي والسياسي في هذه البلدان  وتبدواالستقرار على حدودها.  ادنعدام وتنظر بقلق إلى
. يحتاج د البشرية والمالية الهائلة الضرورية للتعامل مع أي اضطراب محتمل مستقبالا بالموار  مقاردنةا قليلة 

تحمد لتفادي أزمة إقليمية ال  اكبيرا  ااهتماما هذه البلدان وإيالء  وازدنةإدنجاز استثمارات المجتمع الدولي إلى 
 عقباها.

 
في بادرة  قبول الالجئين السوريين استعدادهابلدان عدة  دتأب – بشكل عادل استضافة الالجئين عبءتقاسم  .4

على  ،لألزمة اإلدنسادنيةاجتياز االختبار األخالقي  فشلت في غالبية الدول العظمىغير أن ، سخّية منها
عر المعادية تصاعد موجة المشا وفي موازاة . ومن األقدر على استيعاب الالجئينغنية الرغم من أدنها دول 

من  أعداد إضافيةقبول  ، بل يتوّجب عليها،تحدة واالتحاد األوروبيالواليات الم يمكنلالجئين في الغرب، 
، الالجئين في عدد من الدول الغربيةاستضافة من  يةوفيما حّدت المخاوف اإلرهاب .الالجئين السوريين

تظهر األدلة أن خطر اإلرهاب الذي يشكله الالجئون السوريون مبالغ فيه. وعلى الرغم من أن عددا قليال 
الالجئين السوريين قد شارك في أعمال إرهابية أو دعمها في أوروبا، يأتي التهديد األكبر من غير  جدا من

من  عددالسوريين الذين يحاولون دخول الغرب منتحلين صفة الالجئين وليس من الالجئين أدنفسهم. ف
 تتعرف عليهم الكياجرين المهالى الدول الغربية هم من المواطنين األوروبيين الذين ينتحلون صفة  المتسللين

ال تكون  أراضيهاأوروبا من االرهابيين الذين يسعون الى دخول  لتحصين والطريقة الفضلىاألجهزة األمنية. 
إذ سيستمر الفارون من الصراع  ،عن طريق فرض حظر غير مدروس على الالجئين، حتى ولو كان مؤقتاا
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ب األمر االدنطالق في رحالت خطرة أو غير في سوريا بالبحث عن األمان في أي مكان حتى لو تطل
دول االتحاد األوروبي والواليات المتحدة بعد  المقبولين فين زيادة عدد الالجئين إمشروعة إلى أوروبا. 

التي  القنوات الرسمية الصحيحةمن شأدنه أن يحفز الالجئين السوريين على اتباع  عمليات التحقق والتدقيق
أن يحرم  هذا المسار . ومن شأنحياة جديدة في الغرب للوصول إلى فتدقيق أمني مكثّ  تنطوي على

الالجئين إلى الغرب وإدارته  توافدزيادة  ، كما تفضيغطاء تدفق الالجئين غير النظامياإلرهابيين من 
ستضافة ا تواجه صعوبات جّمة فيالدول االقليمية التي الضغوط الملقاة على كاهل  إلى تخفيف بعناية

 جئين السوريين.ماليين الال
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