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وحدة التحليل السياسي

*

خيار اللجوء إلى أوروبا
وتداعياته على األزمة في سورية

ازدادت وتيرة هجرة السوريين الذين يعبرون البحر إلى أوروبا طل ًبا للجوء خالل األشهر األخيرة،
وتوقعت األمم المتحدة أن يصل عددهم إلى  850ألف شــخص في نهاية ســنة  .2015وكانت
موجات اللجوء خارج سورية بدأت منذ منتصف عام  ،2012بعد انتقال الثورة السورية إلى طور
ضد الســكان فــي المناطق
العمــل المســلح ،واعتمــاد النظام سياســات العقاب الجماعي ّ
نحو ّ
مطرد ،مع قصف النظام العشوائي
والمدن الخارجة عن سيطرته .وتزايدت الوتيرة على ٍ
للمناطق الواقعة تحت ســيطرة المعارضة السورية المســلحة ،وإخفاقها في إدارة المناطق
ً
إضافة إلى انتشــار جماعات
المحررة ،وعجزها عن إيجاد مقومات البقاء األساســ ّية لســكانها،
جهاديّــة ســعت لفــرض أفكارها وتصوراتهــا على المجتمعــات المحلية ،وارتكبــت انتهاكات
في حقها.
*

وحدة التحليل السيايس يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات.
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البدايات
اقترصت الهجرة إىل أوروبا يف الفرتة األوىل عىل األغنياء وامليسورين،
والناشطني املدنيني ممن تعرضوا لتهديدات يف مناطقهم ،وكذلك
العاملني مع منظامت اإلغاثة الدولية ومنظامت املجتمع املدين.
وانض ّم السوريون املقيمون يف أوروبــا بهدف العمل أو الدراسة
إىل هؤالء ،فحصلوا عىل وثائق لجوء رسمية ،وأُدرجوا ضمن لوائح
الالجئني السوريني يف أوروبا ،يف حني استقرت أغلب ّية الالجئني يف
حل سيايس،
دول اللجوء الرئيسة (تركيا ،واألردن ،ولبنان) يف انتظار ّ
أو حسم عسكري ينهي األزمة ويسمح بعودتهم إىل بالدهم .كام
جذبت مرص يف عهد الرئيس السابق محمد مريس عرشات آالف
السوريني من أبناء الطبقة الوسطى ،نظ ًرا إىل ع ّدة أسباب؛ أبرزها
مساواتهم باملرصيني يف التعليم والصحة ،وتسهيالت اإلقامة ،والسامح
لهم بالعمل ونقل أنشطتهم التجارية والصناعية ،وانخفاض تكلفة
املعيشة يف مرص مقارن ًة بدول جوا ٍر سورية((( .لذلك ،مل تكن أوروبا
وِجه ًة رئيس ًة بالنسبة إىل الالجئني السوريني .وبحسب مفوضية األمم
املتحدة لشؤون الالجئني ،استقبلت دول االتحاد األورويب منذ اندالع
األزمة حتى نهاية عام  2013نحو  50ألف الجئ سوري ،وهو رقم
محدود مقارنة بدول الجوار(((.
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وارتفاع مستويات العنف ،وانتشار القتال يف معظم األرايض السورية،
والتضييق عىل الالجئني السوريني يف مرص ولبنان واألردن .كام ساهم
توسع تنظيم الدولة يف املناطق الخاضعة لنفوذ املعارضة املسلحة،
وسيطرته عىل مساحات واسعة من سورية ،وكذلك هجومه عىل
املناطق الكرديّة ،يف زيادة عدد الالجئني إىل أوروبا؛ إذ فضّ ل آالف
السوريني األكراد من سكان منطقة عني العرب (كوباين) التوجه إىل
مثل ،نظ ًرا إىل وجود جالية كردية كبرية فيها ،وعدم رغبتهم يف
أملانيا ً
العيش داخل مخيامت اللجوء الرتكيّة.
وقد برزت أملانيا يف ذلك الوقت كنقطة جذب للمهاجرين الج ُدد
نتيجة التسهيالت املق َّدمة من الحكومة األملانية يف ما يتعلق باإلقامة،
وملِّ الشمل ،واملعونة االجتامعية ،وكذلك تجاهلها "بصمة دبلن"
التي تفرض عىل الالجئ تقديم طلبه يف أ ّول دولة أوروبية يطؤها،
وهو ما حفز كث ًريا من السوريني عىل اعتامد خيار اللجوء إليها .وقد
أعلنت املفوضية األوروبية لشؤون الالجئني أ ّن عدد طلبات اللجوء
طلب
املق َّدمة إىل دول االتحاد األورويب من السوريني بلغ  210آالف ٍ
يف الفرتة املمتدة من متوز /يوليو  ،2014إىل متوز /يوليو .(((2015
غري أ ّن ما سلّط األضواء عىل مسألة الهجرة ،وأكسبها بع ًدا سياس ًّيا
وأخالق ًّيا عىل الصعيد الــدويل مؤخ ًرا ،هو التدفق غري املسبوق
لالجئني السوريني يف األشهر األخرية؛ إذ قدرت املفوضية األوروبية
أعداد املهاجرين السوريني الواصلني إىل أوروبا بأكرث من  28ألف
مهاجر خالل شهر حزيران /يونيو  ،2015وأكرث من  32ألف مهاجر
خالل الشهر الذي تاله((( ،مع توقعات تضاعف األرقام السابقة يف
إحصائيات شهر آب /أغسطس ،وأيلول /سبتمرب  ،2015لتستقبل
أوروبا ما بني  4آالف و 5آالف الجئ سوري يوميًّا(((.

أسباب موجة اللجوء األخيرة
لك ّن هذا الرقم ما لبث أن تضاعف خالل عام 2014؛ نتيج ًة لعوامل
الحل،
مختلفة يف صدارتها إخفاق مؤمتر جنيف  ،2وتراجع فرص ّ
" 1املفوضية السامية لشؤون الالجئني بالقاهرة' :مرىس' تبنى سياسية الباب املفتوح أمام
الجئي سوريا ..وعدد السوريني مبرص سيصل إىل  100ألف نهاية العام الجاري ..وما حدث
لالجئني اإلثيوبيني 'رد فعل شعبي'" ،اليوم السابع ،2013 /6 /20 ،عىل الرابط:
http://bit.ly/1LsM9LE
" 2حال الالجئني السوريني يف أوروبا" ،النهار ،2014 / 7 /14 ،عىل الرابط:
http://bit.ly/1VPtInt

يُعزى االرتفاع األخري يف معدالت اللجوء إىل مجموعة من العوامل
أهمها:
"3 Kemal Kirişci :"Why 100,000s of Syrian refugees are fleeing to Europe,
Brookings, 3/9/2015, at:
http://www.brookings.edu/blogs/order-from-chaos/posts/2015/09/03-eurefugee-crisis-kirisci
 4املرجع نفسه.
" 5األمم املتحدة 850 :ألف الجئ يعربون البحر إىل أوروبا يف  2015و ،"2016رويرتز،
 ،2015 /9 /8عىل الرابط:
http://bit.ly/1FczyLs

دراسات وأوراق تحليليّة
خيار اللجوء إلى أوروبا وتداعياته على األزمة في سورية

•تضاؤل فرص الحل :شهدت الساحة السورية تطورات مهم ًة
خالل النصف األول من عام  .2015فاالنتصارات العسكرية
التي حقّقتها املعارضة املسلحة استنزفت النظام وأظهرت وهنه،
وعجزه عن الدفاع عن مواقعه ومناطق مؤيّديه .وبالتزامن مع
املتغريات امليدانية والعسكريّة ،ونتيج ًة لتوسع تنظيم الدولة يف
الحل السيايس
مناطق النظام أيضً ا ،عاد الحديث عن رضورة ّ
لألزمة السورية ،ورشعت القوى الدولية واإلقليمية يف جهد
دبلومايس كبري انتهى باإلخفاق ،وعادت األطراف جميعها إىل
لحل األزمة
التصعيد ميدان ًّيا .وقد مثّل الحراك األخري بارقة أمل ّ
السورية ،وال سيام بعد أحاديث عن تقارب سعودي  -رويس؛
بهدف تجاوز خالفاتهام ،ووضع بيان جنيف  1موضع التنفيذ.

•لك ّن متسك موسكو ببقاء األسد ،وتنامي وترية الدعم العسكري
حل؛ ما دفع كث ًريا من
التوصل إىل ّ
املقدم له ،ب َّد َدا اآلمال بقرب ّ
بدل من
السوريني الباحثني عن استقرار دائم إىل ركوب البحر ً
حل ال يبدو أنه سيأيت قري ًبا .ث ّم إ ّن انسداد األفق ،وتوقّع
انتظار ّ
فضل عن حاجة سورية إىل
استمرار األزمة سنوات عديدةًً ،
عقود؛ حتى تتمكن من تجاوز آثار األزمة وإعادة اإلعامر ،دفع
حتى ببعض السوريني املقيمني يف دول الخليج العربية إىل طلب
اللجوء إىل أوروبا بحثًا عن استقرار نهايئ لهم وألرسهم.
•أوضاع اللجوء القاسية :ألحقت سنوات الحرب الطويلة الرضر
بحياة ماليني السوريني ومصالحهم .كام استنزف اللجوء مقدراتهم
ومدخراتهم ،وأفقدهم فرص تحسني أوضاعهم االقتصادية ،أو
تعليم أبنائهم .فدول اللجوء الرئيسة (ماعدا تركيا) تعاين مشاكل
اقتصادية ،واجتامعية ،وتنترش فيها البطالة ،إضاف ًة إىل غالء
املعيشية فيها .وجاء خفْض األمم املتحدة ملساعداتها ،وال سيام
يف ما يتعلق بالصحة ،ودعم التعليم ،ليضاعف معاناتهم،
ويعرضهم للعوز الشديد ،ويه ّدد مستقبل أبنائهم .ويف املقابل،
شكّل ترحيب أملانيا التي أعلنت نيتها استقبال  800ألف الجئ
خالل عــام  ،2015حاف ًزا قويًا دفع كث ًريا من طالبي اللجوء
السوريني إىل إعادة النظر يف خططهم املستقبلية وش ّد الرحال
إىل أوروبا ،هربًا من أوضاع اللجوء القاسية ،وبحثًا عن حياة
جديدة تؤمن استقرا ًرا دامئًا لهم وألوالدهم.
•أوضاع تركيا :وفقًا إلحصائية املفوضية العليا لشؤون الالجئني
التابعة لألمم املتحدة ،تحتض تركيا  1.8مليون الجئ سوري؛ أي
نحو  %45من إجاميل الالجئني السوريني يف الخارج املسجلني لدى
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األمم املتحدة البالغ عددهم أكرث من  4ماليني الجئ((( .وخالل
السنوات األربع املاضية ،كانت تركيا الوجهة املفضَّ لة لالجئني
وامله ّجرين السوريني ألسباب عديدة؛ منها قربها الجغرايف،
واقتصادها القوي ،والحكومة الداعمة ،وتوافر إمكان العودة،
وسهولة التنقل من سورية وإليها .لك ّن األوضاع تغريت كث ًريا
خالل األشهر املاضية ،إذ ش ّددت الحكومة الرتكية إجراءاتها
األمنية ،وأغلقت حدودها أمام الخارجني من سورية بسبب
التهديدات األمنية يف واليتها الجنوبية.

•من جهة أخرى ،أثارت نتائج االنتخابات الربملانية ،ودخول
تركيا مرحل ًة من عدم االستقرار السيايس واألمني قلق كثري من
السوريني ،ودفعتهم إىل البحث عن بدائل ،إذ يخىش هؤالء إخفاق
حزب العدالة والتنمية يف الحصول عىل أغلبية يف االنتخابات
املبكرة املقبلة متكنه من تشكيل الحكومة منفر ًدا ،واضطراره
إىل تقديم تنازالت لبعض أحزاب املعارضة التي تناصب الالجئني
السوريني العداء وتدعو إىل إعادتهم ،وإىل التحالف مع بشار
األسد يف مواجهة "اإلرهاب".

•بنا ًء عىل ذلك ،أضحت السواحل الرتك ّية ،بالنسبة إىل املهاجرين
السوريني ،أبرز نقطة انطالق يف اتجاه الجزر اليونانية القريبة،
وخصوصا أ ّن السلطات الرتكية أخذت تتواىن يف اآلونة األخرية
ً
يف مالحقة شبكات التهريب ،وإعادة مراكب املهاجرين قبل
دخولها املياه اإلقليمية اليونانية ،وكأ ّن األمر ،يف ما يبدو ،توج ًها
حل لألزمة
تركيًّا جدي ًدا ملعاقبة أوروبا بتقاعسها يف البحث عن ّ
ظل
السورية واكتفائها مبوقف املتفرج عىل املعاناة اإلنسانية ،يف ّ
تح ّمل دول الجوار ،بخاصة تركيا ،أعباء اللجوء.

•املناخ الجغرايف املالئم :تكررت األحــداث املأساوية خالل
شتاء 2015؛ إذ قىض مئات الالجئني ،ومعظمهم من السوريني،
غرقًا يف مياه البحر املتوسط دون الوصول إىل إيطاليا أو اليونان
بسبب سوء األحوال الجويّة .وعىل الرغم من أ ّن حركة الهجرة
وخصوصا العائالت
مل تتوقف ،فإ ّن أعدا ًدا كثري ًة من املهاجرين،
ً
منها ،فضّ لت تأجيل رحالتها البحرية إىل أشهر فصل الصيف،
عىل غرار ما يحصل حال ًّيا.
" 6تركيا تحتضن  %45من إجاميل عدد الالجئني السوريني يف الخارج" ،ترك برس،
 ،2015 /7 /10عىل الرابط:
http://www.turkpress.co/node/10344
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التداعيات
حل ملعاناتهم
يشكّل اللجوء إىل أوروبا بالنسبة إىل أغلبيّة املهجرين ًّ
املستم ّرة منذ سنوات؛ إذ يُؤ ّمن لهم الوصول إليها االستقرار املادي
والنفيس ،والتعليم ،وفرص العمل ،وغري ذلك من املنافع عىل الصعيد
الوطني.
الفردي .ويف املقابل تربز آثار سلبية عديدة عىل املستوى
ّ
فعىل خالف دول اللجوء املجاورة أو الدول العربية األخرى ،تقوم
الدول األوروبية بدمج املهاجرين وتوطينهم ،ومتنحهم جنسيتها بعد
مستقبل.
ً
ميض فرتة زمنية ( 5سنوات) ،وهو ما يعوق عودتهم
ّ
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َ
مخاوف من وجود تو ُّجه غريب إلطالة عمر األزمة ،وحرصها يف أحد
خلل يف الرتكيبة السكانية
جوانبها (اللجوء) .فمن شأن ذلك أن يُحدث ً
يقل أثره عن سياسات التجهري املمنهجة التي
والدميغرافية لسورية ال ّ
يتبعها النظام وحلفائه.
وتساهم الهجرة الحالية يف اضمحالل الطبقة الوسطى يف سورية؛
إذ تشري ع ّدة دالئل إىل أ ّن املهاجرين إىل أوروبا ليسوا من املعدمني
داخل املخيامت أو الفقراء العاجزين عن تأمني تكاليف الهجرة
املقدرة بنحو  3آالف يورو للشخص الواحد ،بل إنهم من أبناء الطبقة
الوسطى الباحثني عن استقرار دائمٍ وأوضاع معيشية أفضل (منهم
املثقفون ،والجامعيون ،واملهنيون ،والحرفيني).
ويف هذا السياق ،ميكن اإلشارة إىل دراسة أجراها التلفزيون السويدي
متعلّقة مبستويات تعليم الوافدين حديثًا إىل السويد خالل عام ،2014
استنا ًدا إىل إحصائيات مكتب العمل السويدي ومجلس الهجرة ،فقد
تعليم من بني الالجئني
خلصت إىل أ ّن الالجئني السوريني هم األكرث
ً
الحاصلني عىل إقامة دامئة يف هذا البلد ،وأ ّن  % 37منهم حاصل عىل
شهادات جامعية أو شهادات فوق الثانوية(((.

من أجل ذلك ،من املرجح أن تفقد سورية  -يف حال استمرار وترية
الهجرة عىل ما هي عليه أو زيادتها  -مئات اآلالف من مواطنيها
سنويًّا .وتع ّزز ترصيحات املسؤولني الغربيني ،وبرامجهم الهادفة إىل
تنظيم استقبال املهاجرين السوريني خالل السنوات الخمس املقبلة،

فضل عن ذلك ،يُع ّد فقدان عنرص الشباب أحد أبرز اآلثار السلبية
ً
للهجرة الحالية؛ ألنه عنرص رضوري ومه ّم يف عمل ّية إعادة اإلعامر
مستقبل ،بعد انتهاء الحرب .ومن املرجح أن
ً
وسريورة تعايف البالد
تخرس سورية أيضً ا أعدا ًدا كبرية من الجيل الجديد الذي سوف ينشأ
يل،
يف بالد بعيدة عىل ثقافة مختلفة تسلخه بالتدريج عن وطنه األص ّ
وتغي اهتامماته وأولوياته.
ّ

" 7نسبة الحاصلني عىل شهادة أكادميية من الالجئني السوريني هي األعىل بالسويد"،
السورية .نت ،2015/6/4 ،عىل الرابط:
http://bit.ly/1IZC4j1

