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التحديات اإلنسانية والطبية أمام مساعدة الالجئني الجدد يف لبنان والعراق
كارولني أبو سعدة وميكائيال سريافيني

أظهرت التدفقات الكبرية واملستمرة لالجئني السوريني والفلسطينيني الوافدين عىل الدول املجاورة لسوريا محدودية 
املامرسة اإلنسانية وأنَّها متثل أيضاً تحديات جديدة للتدخالت الطبية واإلنسانية.

مــع اســتمرار األزمــة يف ســوريا، تشــهد الحاجــات اإلنســانية 
داخــل البــالد وخارجهــا تصاعــداً رسيعــاً. فمنــذ بدايــة األزمــة 
يف شــهر مــارس/آذار 2011، تأثــرت قــدرة املنظــامت الدوليــة 
ــود  ــري املســاعدات داخــل ســوريا وخضعــت إىل قي عــىل توف
ــا  ــة اهتاممه ــات الدولي ــم الهيئ ــزت معظ ــك، ركَّ ــرية. ولذل كب
عــىل وضــع الالجئــني الذيــن عــربوا الحــدود إىل كل مــن 
ر مفوضيــة األمــم  تركيــا ولبنــان واألردن والعــراق. وتقــدِّ
املتحــدة الســامية لالجئــني إجــاميل عــدد الالجئــني مبــن فيهــم 
ــوين  ــرى مبلي ــن دول أخ ــك م ــري ذل ــرص وغ ــن يف م املوجودي

ــطس/آب 2014. 1 ــهر أغس ــر ش ــداًء بأواخ ــئ ابت الج

لالجئــني  الجامعــي  للتدفــق  كبــري  أثــر  هنــاك  كان  لقــد 
ــع  ــنَّ املجتم ــوار، لك ــىل دول الج ــني ع ــني املاضي ــالل العام خ
ــت  ــم. فــام زال ــر عــىل نحــو مالئ ــك األث ــج ذل ــدويل مل يعال ال
معظــم األولويــات الحاليــة واملامرســات الخاصــة بتوفــري 
الرعايــة الصحيــة يف بيئــات النــزاع، لســوء الحــظ، قامئــة 
لعقــود منرصمــة كان ُينظــر للنــزاع فيهــا عــىل أنــه مصاحــب 
ملخيــامت الالجئــني املكتظــة التــي تــؤوي فئــات مــن الشــباب 
مــن البلــدان الناميــة. لكــنَّ األمــر غــري ذلــك، فالحــروب 
املعــارصة تندلــع يف بيئــات ذات مســتويات أعــىل مــن الدخــل 
يصاحبهــا مــؤرشات صحيــة أساســية أفضــل وعــادة مــا تكــون 
ــكانية  ــة الس ــق الرتكيب ــذه الحقائ ــري ه ــة. وتغ ــا مطول مدته
تغيــرياً كبــرياً وكذلــك تغــري الســامت الرئيســية لألمــراض التــي 

ــزاع. ــن بالن ــكان املتأثري ــب الس تصي

شاميل العراق
خــالل عــام 2012، فــرَّ كثــري مــن األكــراد الســوريني إىل 
العــراق املجــاور، وخاصــة إىل إقليــم حكومــة كوردســتان. 
ويف محافظــة دهــوك العراقيــة، افُتتــح مخيــم دوميــز يف 
أبريل/نيســان 2012 وكذلــك افتتحــت الحكومــة املركزيــة 
ــة  ــة الغربي ــة الجنوبي ــن يف املنطق ــني آخري ــداد مخيم يف بغ
ــاعدات  ــح أّن املس ــهراً، اتض ــرش ش ــة ع ــد مثاني ــراق. وبع للع
املقدمــة يف مخيــم دوميــز أقــل مــن املســتوى املقبــول، فلــم 
يكــن االســتثامر املطلــوب يف امليــاه واإلصحــاح كافيــاً ومل 
ــل  ــف مراح ــليم ملختل ــح وس ــط صحي ــاك أي تخطي ــن هن يك
املخيــم. أمــا فيــام يخــص حضــور املنظــامت الدوليــة، فهــو ال 

يــكاد ُيذكــر. وهنــاك شــح كبــري يف رؤيــة متوســطة إىل بعيــدة 
األمــد يف توقــع وصــول الالجئــني الجــدد إىل املخيــم. ويف 
حــني أبــدت الســلطات الكرديــة يف البدايــة سياســة ترحيبيــه 
باالجئــني، مــا زال غيــاب دعــم املجتمــع الــدويل ســببٌا يف 
دفعهــم إىل تقييــد املســاعدة بطــرق مختلفــة تضمنــت، عــىل 
ــار 2013. ومــع أنَّ  ــال، إغــالق الحــدود يف مايو/أي ســبيل املث
ــول إىل  ــني بالوص ــمحت لالجئ ــتان س ــم كوردس ــة إقلي حكوم
الخدمــات العامــة، دون مقابــل، فقــد بــدأت هــذه الخدمــات 

ــه يف الســابق. ــت علي ــام كان تشــح ع

ومــع انــدالع املناوشــات مؤخــراً رشقــي ســوريا، أعــادت 
يف  الحــدود  فتــح  العراقيــة  كوردســتان  حكومــة  ســلطة 
2013/8/15. وإثــر ذلــك، تدفــق مــا يزيــد عــىل 30000 
شــخص إىل اإلقليــم خــالل بضعــة أيــام. فامتــأل بذلــك مخيــم 
افُتتــح مؤخــراً ووصــل إىل  الــذي  كاوارغوســت يف أربيــل 
ــاح مخيمــني  طاقتــه االســتيعابية القصــوى. ومــن املقــرر افتت
ــه القــدرة  ــن تكــون ل ــاَ منهــام ل ــن يف املنطقــة لكــنَّ أي آخري
ــا أي يشء  ــن يقدم ــدة. ول ــات الجدي ــتيعاب التدفق ــىل اس ع
لألغلبيــة الســاحقة لالجئــني املتناثريــن يف املناطــق الحرضيــة.

لبنان
ــل.  ــدة مراح ــىل ع ــاً ع ــان تباع ــني لبن ــواج الالجئ ــت أف دخل
ففــي حــني كان عــدد الالجئــني الســوريني 20000 الجــئ 
ــان،  ــن لبن ــاملية م ــق الش ــار 2012 يف املناط ــهر مايو/أي يف ش
ــدر  ــا يق ــطس/آب 2013 م ــهر أغس ــة ش ــدد بداي ــل الع وص
ــة األمــم املتحــدة الســامية  ــام مفوضي بـــ 570000 وفــق أرق
لالجئــني أو 1.3 مليــون وفقــاً ألرقــام لحكومــة اللبنانيــة. 
لبنــان  يف  املســجلني  الفلســطينيني  الالجئــني  إىل  وإضافــة 
قبــل الحــرب البالــغ عدهــم 425000 الجــئ، تقــدر األونــروا 
ــن  ــان م ــوا إىل لبن ــايف وصل ــطيني إض ــئ فلس أنَّ 50000 الج
املخيــامت الســورية منــذ بدايــة الحــرب. ومــن بــني 4.2 
مليــون شــخص يقيــم يف لبنــان، ميثــل الالجئــون يف لبنــان 
اآلن حــوايل 25% مــن عــدد الســكان اإلجــاميل. أمــا الحكومــة 
التدخــل  بعــدم  اتبعــت سياســة رســمية  التــي  اللبنانيــة 
باألزمــة الســورية، فقــد تركــت حدودهــا مفتوحــة ورفضــت 
إقامــة املخيــامت إليــواء الالجئــني. ولذلــك، تشــتت النــاس يف 
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جميــع أنحــاء البــالد خاصــة يف املناطــق الفقــرية التــي تعــاين 
ــا أدى إىل  ــات م ــداً للخدم ــديد ج ــتنزاف ش ــن اس ــل م باألص

ــداً. ــرياً ج ــراً كب ــني تأث ــات الالجئ ــتجابة إىل حاج ــر االس تأث

الصحية املنظومات 
الصناعــة  وتــرضر  ســوريا  يف  املستشــفيات  ــر  تدمُّ رغــم 
بأفضــل منظومــة  فقــد حظيــت ســوريا  فيهــا،  الدوائيــة 
ــامت  ــف الس ــك تختل ــة ولذل ــل األزم ــة قب ــة يف املنطق صحي
الرئيســية لألمــراض الوبائيــة التــي يعــاين منهــا الســكان 
ــاين  ــام يع ــرياً ع ــا كب ــا اختالق ــة به ــات املرتبط ــك الحاج وكذل
جئــون يف بيئــات اللجــوء األخــرى املألوفــة لــدى  منــه الالَّ

اإلنســانيني. الفاعلــني 

ويف العــراق، اســُتنزفت املنظومــة الصحيــة العراقيــة عــرب 
ســنوات مــن الحصــار تبعهــا احتــالل قادتــه أمريــكا ثــم 
حــرب أهليــة. أمــا يف لبنــان، فتعتمــد املنظومــة الصحيــة 
ــة  ــىل الرعاي ــول ع ــل الحص ــا يجع ــاص م ــاع الخ ــىل القط ع
الصحيــة أمــراً صعبــاً ملعظــم املســتضعفني. فعــىل ســبيل 
ــحية  ــة مس ــدود دراس ــال ح ــاء ب ــة أطب ــرت منظم ــال، أج املث
ــني  ــني املقاَبل ــن الالَّجئ ــة 15% م ــا أن قراب وجــدت مــن خالله
ــفيات  ــات يف املستش ــىل الخدم ــول ع ــن الحص ــوا م مل يتكمن
لعــدم قدرتهــم عــىل دفــع الرســوم )مــع أنَّ نســبة مشــاركتهم 
ــي  ــة باق ــف تســاوي 25% يف حــني تغطــي املفوضي يف التكالي
الرســوم(. وأفــاد 9 مــن أصــل 10 مقاَبلــني أنَّ أســعار األدويــة 
ــة  ــم عــىل العناي ــق األســايس لحصوله ــت العائ ــة كان املوصوف
الطبيــة. 2 أمــا اســتمرار تدفــق الالَّجئــني فقــد مــارس ضغوطــاً 
عــىل كال املنظمتــني الصحيتــني. وتــؤدي الضغوطــات الكبــرية 
تلــك إىل منــع البنــى الصحيــة مــن اســتقبال أعــداد أكــرب مــن 
املــرىض. وتثــري هــذه الصعوبــات، مــن جهتهــا، حــاالت التوتــر 
بــني املجتمعــات املضيفــة والســكان الالَّجئــني، وهــو أمــر 

ــة. ــة وفعالي ــى رسع ــة بأق ــتدعي املعالج يس

عبء األمراض عىل متوســطي الدخل
ــن  ــن دول متوســطي الدخــل م ــني م ــات الالَّجئ ــف صف تختل
ــات  ــن صف ــراض ع ــبء األم ــكانية وع ــة الس ــي الرتكيب ناحيت
الالَّجئــني التقليديــني الذيــن اعتــاد الفاعلــون اإلنســانيون 
ــايض،  ــم. ويف امل ــل معه ــىل العم ــامل ع ــاء الع ــع أرج يف جمي
ارتفاعــاً  لالجئــني  الجامعيــة  التدفقــات  أوضــاع  شــهدت 
كبــرياً يف معــدالت الوفيــات عندمــا تحتــد حــاالت الطــوارئ. 
وكانــت تلــك الوفيــات نتيجــة رئيســية لألوبئــة أو لــرتدي 
األوضــاع املرضيــة املعديــة وســوء التغذيــة الحــاد. لكــنَّ 
ــث  ــابق، حي ــه يف الس ــام كان علي ــف ع ــوم يختل ــع الي الوض

ــات إىل  ــراض والوفي ــار األم ــدالت انتش ــن مع ــري م ــود كث تع
أمــراض  )مثــل:  الحاليــة  املزمنــة  األمــراض  تــردي وضــع 
القلــب واألوعيــة الدمويــة، وارتفــاع ضغــط الــدم، والســكري، 
والســل، واإليــدز(. ففــي تلــك الحــاالت، كان اســتمرار العــالج 
أمــراً رضوريــاً. ومــن هنــا، تفــرض تعقيــدات األمــراض املزمنــة 
وطــول أمدهــا رضورة انتهــاج اســرتاتيجية جديــدة ملواجهتهــا.

الطبيــة  الرعايــة  استشــارات  معظــم  إنَّ  القــول  ميكــن 
األساســية، التــي تقدمهــا منظمــة أطبــاء بــال حــدود يف لبنــان 
والعــراق منــذ أوائــل عــام 2012، تتعلــق باألمــراض املزمنــة. 
ــن الحصــول  ــة ع ــالج أهمي ــل اســتمرار الع ــا، ال يق ــن هن وم
عليــه. لكــنَّ املقابــالت التــي أجريــت مــع الالَّجئــني الســوريني 
يف ســهل البقــاع وصيــدا يف لبنــان تشــري إىل أّن أكــرث مــن 
ــن  ــوا مقتدري ــم مل يكون ــوا إنَّه ــتجيبني )52%( قال ــف املس نص
ــام  ــة، بين ــراض املزمن ــالج األم ــف ع ــذل تكالي ــىل ب ــاً ع مادي
ــالج  ــق الع ــروا إىل تعلي ــم اضط ــث )30%( إىل أنه ــار الثل أش
نظــراً الرتفــاع التكاليــف. ويف العــراق، يفــرتض أن يكــون 
العــالج مجانيــاً. أمــا عــىل أرض الواقــع فاألمــر يختلــف حيــث 
ــد إىل رشاء أدويتهــم  ــون نظــراً النقطــاع التزوي ُيضطــر الالجئ

ــة. ــات الخاص ــن الصيدلي م

ــل األمــراض املعرضــة للتفــيش يف أي وقــت خطــراً عــىل  ومتث
الدخــل.  الــدول متوســطة  بالنــزاع يف  املتأثريــن  الســكان 
ــاء  ــار وب ــن انتش ــال، م ــبيل املث ــىل س ــراق، ع ــاىن الع ــد ع فق
الحصبــة وتطلــب الســيطرة عليــه التطعيــم الجامعــي يف 
ــان مــن تفــيش األمــراض  ــك يعــاين لبن ــم الالجئــني. وكذل مخي
ــه الحــال يف العــراق،  ــي، وإن كانــت أقــل حــدة مــام علي الت
ع الســكان  يصعــب الســيطرة عليهــا نتيجــة تشــتت تــوزُّ
ــى  ــة، حت ــراض املعدي ــوع حــاالت انتشــار األم ــني. ووق الالجئ
ــراً ال  ــات األخــرى، يبقــى أم ــه يف البيئ ــل مــام علي ــو كان أق ل
ــر  ــه. وبالنظــر لهــذه الوقائــع، ال بــد مــن تطوي ميكــن تجاهل
ــد مــن عــدم حرصهــا  ــة وال ب ــة والعالجي االســتجابات الوقائي
بالرعايــة الصحيــة األساســية بــل يجــب أن متتــد لتغطــي 

ــل. ــاً دون مقاب ــي أيض ــوي والثالث ــالج الثان الع

التحديات الصحيــة يف البيئات املفتوحة واملخيامت
التــي  العالقــة  املثــرية لالهتــامم  األساســية  املســائل  مــن 
تربــط تســجيل األشــخاص والوصــول إىل الخدمــات مبــا فيهــا 
الخدمــات الصحيــة 3. فقــد أشــار 41% مــن املقاَبلــني إىل أنهــم 
مل يكونــوا مســجلني ويعــود الســبب يف ذلــك بصــورة رئيســية 
إىل افتقارهــم للمعلومــات حــول أيــن وكيــف ميكنهــم أن 
يســجلوا أنفســهم أو لبعــد نقــاط التســجيل عنهــم أو بســبب 



72 نرشة الهجرة القرسية 44األزمة السورية72

نوفمرب/ترشين الثاين 2013

ــم  ــجيل أو ألنه ــز التس ــا يف مراك ــوا منه ــي عان ــريات الت التأخ
ــق الرســمية  ــم عــىل الوثائ ــوا خائفــني مــن عــدم حصوله كان
املناســبة مــا يجعلهــم يخافــون أيضــاً مــن إعادتهــم قــرساً إىل 

ســوريا. 

جئــون يف  ويف لبنــان، يف ســهل البقــاع خاصــًة، يعيــش الالَّ
أماكــن مبعــرثة ويجعــل ذلــك وصولهــم إىل املستشــفيات 
أمــراً يف غايــة الصعوبــة. وإضافــة إىل ذلــك، حتــى لــو أن 
املفوضيــة تغطــي بعــض تكاليــف املستشــفيات لالجئــني، 
ــة املطــاف، يجــد  ــني. ويف نهاي ــع الالَّجئ ــي ال تغطــي جمي فه
معظــم الالَّجئــني أنفســهم مضطريــن لدفــع النقــود مــن 
ــة. ــة والثالثي ــة الثانوي أجــل الحصــول عــىل الخدمــات الصحي

البيئــات  يف  حاليــاً  الســوريني  الالَّجئــني  معظــم  يعيــش 
ــات  ــل تحدي ــا ميث ــذا م ــامت. وه ــس يف املخي ــة ولي الحرضي
كبــرية جــداً عــىل التدخــالت الصحيــة. فوفقــاً ملفوضيــة األمــم 
املتحــدة لالجئــني يعيــش 65% مــن الالجئــني باملنطقــة خــارج 
ــان  ــون الســوريون يف لبن جئ ــش الالَّ ــامت. ويف حــني يعي املخي
يف مناطــق مبعــرثة ضمــن أكــرث مــن 1000 بلديــة معظمهــا يف 
األماكــن الحرضيــة الفقــرية، يعيشــون يف العــراق يف املخيــامت 
ــاً أمــام  واملــدن. وميثــل هــذا التنــوع يف مــكان اإلقامــة تحدي

ــة.  ــة والصحي ــالت الطبي التدخ

ويف املخيــم، ميكــن تصميــم منظومــة شــاملة ومركزيــة لضــامن 
الحصــول عــىل الخدمــات الصحيــة وقــد يكفــي لذلــك تقديــم 
ــراض  ــدي لألم ــن التص ــد م ــة للتأك ــيطة للرقاب ــة بس منظوم
ــور  ــنَّ ظه ــاس. لك ــني الن ــى ب ــن أن تتف ــي ميك ــية الت الرئيس
تلــك االمــراض، لســوء الحــظ، يحــدث بــني الالَّجئــني املشــتتني 
يف لبنــان وهكــذا ال يتمكــن نظــام الرقابــة مــن التنبــؤ بتلــك 
ــون يف  جئ ــه الالَّ ــة. ويواج ــرة كافي ــدة مبك ــالل م ــراض خ األم
ــىل  ــدرة ع ــاً يف الق ــال تقطع ــىل أي ح ــة ع ــات الحرضي البيئ
ــرية  ــوط الكب ــة الضغ ــة نتيج ــات الصحي ــول إىل الخدم الوص
ــي ال  ــم الت ــة له ــالد املضيف ــة يف الب ــات العام ــىل املنظوم ع
تتمكــن مــن اســتيعاب ضغــوط مواطنيهــم أصــاًل. وغالبــاً 
ــع  ــمية م ــري رس ــورة غ ــون بص ــون الحرضي ــش الالجئ ــا يعي م
املواطنــني األصليــني. ومبــا أنَّ كال الفئتــني مــن النــاس لديهــام 
باملنظومــة  ويشــرتكان  نفســها  واالســتضعافات  الحاجــات 
ــد  ــاًم إىل تولي ــيؤدي حت ــك س ــوارد فذل ــة امل ــة ضعيف الصحي

ــات. ــم الخدم ــاواة يف تقدي ــدم املس ــاء وع اإلقص

ويف العــراق، يعيــش معظــم الالجئــني يف بيئــات حرضيــة. 
يف  مجــاين  والثانــوي  األســايس  الصحــي  العــالج  أنَّ  ومــع 

الظاهــر، يالَحــظ أنَّ املنظومــة الصحيــة تســتقبل أعــداداً 
ــث  ــان حي ــك الحــال يف لبن ــا االســتيعابية. وكذل تفــوق طاقته
ال ميكــن التنبــؤ بتوزيــع املســاعدات عــىل الالجئــني الســوريني 
ــادرة. وينتــج  مــا يقــود إىل ارتفــاع التنافــس عــىل املــوارد الن
عــن هــذا التوزيــع غــري املتكافــئ تباينــاً اقتصاديــاً مــا يلبــث 
ــى  ــوريني. وتبق ــني الس ــاه الالجئ ــة تج ــا وكراهي ــد مقت أن يولِّ
غــري  املفتوحــة  البيئــات  يف  لالجئــني  املعيشــية  الظــروف 
ــاً عــىل  ــاً إضافي ــل عبئ ــازل متث ــع إيجــارات املن متناســبة، فدف
ــة لالجئــني ناهيــك عــن أنَّ معظمهــم يعيشــون  املــوارد املالي
يف دور إيــواء غــري مناســبة كاملــدارس واملســاجد واألبنيــة 
ــوريني  ــني الس ــة إىل الالجئ ــاعدات املقدم ــا املس ــة، أم م املهدَّ

ــم. ــة حاجاته ــن تلبي ــارصة ع ــاً ق ــت عموم ــام زال ف

الخالصات
ــايرة  ــن مس ــة م ــالت الصحي ــات وال التدخ ــن السياس مل تتكم
وليســت  النِّــزاع.  بيئــات  يف  العميقــة  العامليــة  التغــريات 
ــني  ــىل الفاعل ــدة. وع ــك القاع ــتثناًء لتل ــورية اس ــة الس األزم
ــذي  ــع ال ــب الواق ــرتاتيجياتهم حس ــوا اس ــانيني أن يكيف اإلنس
ــراض الخاصــة.  ــاء األم ــوم وحســب أعب ــون الي جئ يعيشــه الالَّ
وحيــث إنَّ عــبء األمــراض انتقــل إىل األمــراض املزمنــة، فهــذا 
يفــرض رضورة تقديــم التدخــالت األكــرث تعقيــداً التــي تضــع 
ــك،  ــع ذل ــة. وم ــة الصحي ــتمرار الرعاي ــار مســألة اس يف االعتب
ــاس أمــراً  ــني الن مــا زالــت األمــراض التــي يحتمــل تفشــيها ب
ــا  ــدة ميكنه ــة جي ــات رقابي ــة منظوم ــب إقام ــا يتطل ــاً م قامئ

ــة. ــاذ اإلجــراءات الالزم ــا ســيحدث واتخ ــؤ مب التنب

ــة  ــة الصحي ــىل الرعاي ــول ع ــام الحص ــق أم ــاك عوائ ــم هن ث
الثانويــة والثالثيــة، مثل:تكلفــة الخدمــات وضيــق أوقــات 
االعتبــار  يف  وضعهــا  ويجــب  املســافات،  وبعــد  الــدوام 
عنــد مســاعدة الالجئــني الســوريني. وهنــاك أيضــاً حاجــة 
ــري  ــراض غ ــه لألم ــل نفقات ــن تحم ــالج ميك ــم لع ــج منظ لدم
الســارية. وعــالوة عــىل ذلــك، ينبغــي توفــري الرعايــة الكاملــة 
والرسيعــة يف املستشــفيات لجميــع الالجئــني املســتضعفني 

ــادة. ــة الح ــروف الصحي ــن الظ ــون م ــن يعان الذي

ــع أنحــاء  وفيــام يخــص االجئــني الحرضيــني املشــتتني يف جمي
كوردســتان العــراق ولبنــان، فيواجهــون كثــرياً مــن املصاعــب 
ــة  ــري أيضــاً قضي ــا يث يف الحصــول عــىل املســاعدات، وهــذا م
الكيفيــة األفضــل للتعامــل مــع حاجــات األشــخاص املهجريــن 

ــات املفتوحــة. يف البيئ
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أحمد يحمل عكازه التي يقول إنه ال ميكنه بدونها الوصول إىل الحدود العراقية يف 
رحلة تستغرق ساعتني مشياً. )مخيم دوميز يف إقليم كوردستان العراق(

متارة أحرضت شهادتها العلمية ليك تكمل تعليمها )مخيم أديامان لالجئني، تركيا(

عبد يحمل مفاتيح بيته يف دمشق. يقول ملصوره: “عندما يشاء الله، سوف أراك 
يف هذا الوقت من العام القادم يف دمشق” )سهل البقاع، لبنان(

“ما أمثن يشء أحرضته معك من الديار؟” ويف أغســطس/آب 2013، تحــدث املفــوض 
لالجئــني،  املتحــدة  لألمــم  الســامي 
أنطونيــو غوتــرياس، عــن وجــود رضورة 
ــاقاً  ــاً واتس ــرث كرم ــج أك ــي منه ــة لتبن ملح
الباحثــني  الســوريني  مــع  التعامــل  يف 
ــاًم أنَّ  ــا عل ــوء يف أوروب ــالذ واللج ــن امل ع
أملانيــا والســويد اســتقبلتا ثلثــي الســوريني 
االتحــاد  يف  الحاميــة  عــن  الباحثــني 
األورويب. وباملثــل، ال بــد مــن حشــد مزيــد 
مــن الــدول ملســاعدة جــريان ســوريا يف 
ــار  ــم خي ــق تقدي ــن طري ــبء ع ــويل الع ت
ــة.  ــد ثالث اللجــوء أو إعــادة التوطــني يف بل
فقــد انكشــفت األزمــة الســورية عــىل 
ــاعدات  ــة للمس ــني الحاج ــرية ب ــوة كب فج
الحاجــة.  لتلــك  الحقيقيــة  واالســتجابة 
وهــذا النــوع مــن األزمــات بعيــدة األمــد 
يتطلــب أيضــاً التخطيــط وااللتــزام بعيــدي 
األمــد مــن املانحــني والــدول والهيئــات 
الدوليــة. ويف حــني رحــب جــريان ســوريا يف 
معظــم األوقــات بالالَّجئــني واســتضافوهم 
الــالزم  الدعــم  نقــص  فــإنَّ  وأعانوهــم، 
للســلطات املحليــة والبنــى ســوف يجعــل 
إثــارة  يف  ســبباً  الجامعيــة  التدفقــات 
الرفــض لــدى املجتمــع املضيــف عنــد بــدء 
املحليــة  االســتيعابية  الطاقــات  تجــاوز 

واســتنزافها.
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