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للحكومـة ومؤيـدون لهـا وكل ذلـك على أسـاس الرتكيبـة الدينية يف سـوريا لخلصنـا إىل َّأن الالجـئ منهـا ال يفـر ملجـرد الخوف من
للسـكان أو االرتبـاط املتصـ َّور لهـؤالء السـكان بالحكومـة ً
علما العنـف العـام يف البلاد.
َّأن ذلـك االرتبـاط ال ُيبنـى تصـوره إىل على مجرد الوجـود املادي
للمدنيين يف األحيـاء أو القـرى أو املـدن الخاضعـة لسـيطرة هـذا األمـر مهـم للسـوريني يف كثير مـن بلـدان اللجوء ،فليسـت
الحكومـة السـورية.
الحقـوق املمنوحـة لالجـئ يف كثير مـن بلـدان اللجـوء مبوجـب
األشـكال الثانويـة أو التكميليـة للحاميـة نفسـها املمنوحـة
و ُيبنـى هـذا التصـور حـول املعارضـة ضـد “الجانـب اآلخـر” أو مبوجـب صفـة الالجـئ .وعلى وجـه الخصـوص ،ال يحـق
املـواالة لـه على أسـاس ال يتعـدى وجـود املدنيين املـادي أو للسـوريني املمنوحين الشـكل الثانـوي أو التكميلي للحاميـة يف
تأصلهـم يف األحيـاء أو القـرى الخاضعـة حالياً أو سـابقاً لسـيطرة بعـض البلـدان حق مل الشـمل األرسي .وال مينـع االنفصال األرسي
جامعـات املعارضـة املسـلحة أو الحكومـة نفسـها .وهـذا مـا
املطـول األرس عـن إعـادة بـدء حياتهـم مـن جديـد فحسـب بـل
َّ
يجعـل املدنيين يف مثـل هذه املناطـق معرضني لخطـر االضطهاد يسـهم ذلـك يف اتخـاذ قـرارات انفصـال بعـض أفـراد األرسة عـن
بسـبب تصـور ارتباطهم باملعارضـة أو تصور مواالتهـم للحكومة .بعـض للشروع يف رحلات خطـرة بـراً أو أخطـر مـن ذلـك يف
وحقيقـة األمـر َّأن خطـر تعرضهـم للأذى أمـر يف منتهـى الجدية البحـر .أمـا بالنسـبة للفرد السـوري ،سـتختلف حياتـه كلياً مبجرد
وال ميكـن إغفالـه ملجـرد عـدم تعرضهـم لالسـتهداف أو األذى منحـه صفـة اللجـوء أو حتى أي شـكل آخر من أشـكال الحامية.
فردياً .
بالنش تاكس  tax@unhcr.orgتعمل لدى مفوضية األمم
وهـذا يجعـل الشـخص الـذي تعتقلـه الحكومـة وتعذبـه أو املتحدة السامية لالجئني www.unhcr.org
الواقـع تحـت خطـر تلـك املعاملة للمشـاركة يف مظاهـرة مناوئة
للحكومـة أو الشـخص املختطـف أو املعـرض لخطـر اإلعدام عىل جميع اآلراء الواردة يف هذه املقالة تعرب عن رأي الكاتبة فقط
تعب بالرضورة عن آراء األمم املتحدة.
يـد جامعـة مـن املعارضـة املسـلحة على أسـاس التصـور بأنـه /وال ّ
بأنهـا يدعم/تدعـم الحكومـة ،يسـتويف معايير اللجـوء املنصوص
 .1مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني ،اعتبارات الحامية الدولية بخصوص األشخاص
عليهـا يف اتفاقيـة  1951وينبغـي بذلـك منحـه صفـة اللجـوء .الفارين من الجمهورية العربية السورية ،التحديث الثاين 22 ،أكتوبر/ترشين األول ،2013
الحـظ أ َّنـه ال يوجد إقـرار كاف َّ
بـأن الفرد ميكنه ص8 .
ومـع كل ذلـكُ ،ي َ
أن يسـتويف رشوط الالجـئ دون الحاجـة بـأن ينتقـى انتقـاء عىل (UNHCR International Protection Considerations with regard to people
ُ
ً
)fleeing the Syrian Arab Republic
أسـاس فـردي بـل ملجـرد أنـه يتعـرض لالضطهـاد على أسـاس www.refworld.org/docid/5265184f4.html
ارتباطـه أو تصـور ارتباطـه بجهـة ما .ولـو فهمنا تفاعلات األزمة www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/IICISyria/Pages/IndependentInter .2
nationalCommission.aspx

تحديات التنقل املعيقة للحامية

ميليسا فيليبس وكاثرين ستاروب

من السهل القول إ َّنه عىل األشخاص الفارين من سوريا أن يبقوا يف املخيامت أو يف املدن املحيطة لكنَّ األشخاص
يتنقلون ألسباب عدة ويجب عىل الربامج والخدمات التأقلم لتوفري املساعدة ألولئك األشخاص.

تـزداد درجـة التَّهجير مـن األزمـة السـورية تعقيـداً باتسـاع رقعـة
األزمـة الجغرافيـة وطبيعتهـا املط َّولـة .فقـد خـرج بعض السـوريني
مـن ديارهـم مكرهين إىل الـدول املجـاورة وهـي لبنـان واالردن
والعـراق وتركيـا يف حين اختـار آخـرون الفـرار إىل مصر وليبيا وما
وراءهما بـل هنـاك من السـوريني من يتنقل بطرق غير رشعية إىل
أوروبـا .ويف بدايـة األمـر ،كان النـاس غالبـاً ما يريـدون البحث عن تركيا
مـكان آمـن يؤويهـم وأرسهـم إىل أن تسـنح لهـم الفرصـة بالعودة مــع َّأن تركيــا حققــت أشــواطاً إيجابيــة يف الســنوات املاضيــة يف
إىل الديـار .ومـع مـرور ثالثـة أعـوام على النِّـزاع ،أصبحـت نوايـا تحســن الظــروف والرتتيبــات الترشيعيــة للتعامــل مــع الالجئــن

جبرون عل ى إعـادة النظر فام
النـاس وخططهـم تتغير وأصحبوا ُي َ
يكتنفـه املسـتقبل لهـم .وهنـاك البعـض ممـن يتنقلـون أيضـاً مـا
يزيـد مـن تعقيدات السمات الرئيسـية للتهجير السـوري ،وبذلك
تتعقـد أيضـاً مسـألة توفري املسـاعدات اإلنسـانية.
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وطالبــي اللجــوء فيهــا ،فقــد ارتفعــت أعــداد الالجئــن ارتفاع ـاً
ملحوظــاً .ومبــا َّأن تركيــا تتخــذ موقعــاً جغرافيــاً يف مقدمــة
“خــط التحصــن ألوروبــا” وتجــاور يف الوقــت نفســه دوالً
تعيــش حالــة النــزاع كســوريا ،فقــد بذلــت الحكومــة الرتكيــة
جهــوداً يف اســتيعاب الالجئــن مــع َّأن تلــك الجهــود ال تضاهــي
االهتــام املبــذول يف نقــاش االندمــاج املحــي والظــروف املحيطــة
بالالجئــن الحرضيــن عــى وجــه الخصــوص.
و ُيقــدر العــدد غــر الرســمي لالجئــن الســوريني يف تركيــا مبــن
فيهــم غــر املســجلني مــا يقــارب مليــون شــخص مــع َّأن األرقــام
الرســمية تشــر إىل وجــود  750ألــف الجــئ مســجل .ومــن ناحية
املنظــات الدوليــة ،فترتكــز يف األطــراف الجنوبيــة مــن تركيــا
قــرب الحــدود مــع ســوريا .ومتكنــت مــن خــال التعــاون مــع
الحكومــة الرتكيــة مــن تقديــم الحاميــة لألشــخاص يف املخيــات
ويف املــدن املحيطــة بهــا .ومــع ذلــك ،هنــاك توجــه متزايــد مــن
النــاس املتنقلــن :أوالً إىل املناطــق الحرضيــة يف تركيــا يف البدايــة
بحث ـاً عــن العمــل وثاني ـاً نحــو االتحــاد األورويب ب ـراً أو بح ـراً.

أمــا األرقــام غــر الرســمية حســب الفاعلــن عــى أرض الواقــع
فتشــر إىل قرابــة  100ألــف ســوري يعيشــون يف مدينــة اســطنبول
يف مســاكن غــر آمنــة ويف وظائــف غــر رســمية .وهنــاك غريهــم
ممــن يذهبــون إىل اســطنبول يوميــاً أو أســبوعياً للعمــل ثــم
العــودة إىل األماكــن املســجلني فيهــا .وهنــاك أعــداد غــر معروفــة
مــن الســوريني يســافرون إىل أقــى الشــال بعيــداً عــن انتبــاه
املنظــات الدوليــة واملنارصيــن الدوليــن ســعياً منهــم إىل عبــور
الحــدود الربيــة بــن تركيــا وبلغاريــا .وكان هنــاك أيض ـاً زيــادة
بنســبة  %600يف معــدالت اكتشــاف مــا ُيســمى بحــاالت العبــور
“غــر املرشوعــة” يف بلغاريــا عــام  2013معظمهــم مــن الســوريني
مقارنــة باملعــدالت املامثلــة يف الســنة الســابقة 1.وميكــن عــزو
هــذا االرتفــاع الكبــر جزئيـاً إىل ازديــاد طــرق الرقابــة واملنــع عــى
الحــدود اليونانية-الرتكيــة خاصــة بعــد أن أطلقــت اليونــان عملية
أســبيدا (الــدرع) عــام  .2012وكــا الحــال يف أماكــن أخــرى ،بــدالً
مــن توقــف املوجــات غــر املرشوعــة ،يتغــر طريقهــا ووجهتهــا
ولذلــك ارتفعــت أعــداد األشــخاص الذيــن حاولــوا الوصــول إىل
اليونــان عــن طريــق البحــر.
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ومــع ذلــك ،كان هنــاك تأخــر كبــر يف الوصــول إىل الســوريني
والتفاعــل مــع تنقالتهــم .ومــن الثغ ـرات غيــاب فاعــي الحاميــة
يف شــال تركيــا وغيــاب الرقابــة عــى الحــركات العابــرة للحــدود
الســورية-الرتكية وارتفــاع األعبــاء عــى مقدمــي الخدمات بســبب
حاجــات الالجئــن .إال أ َّنــه بــدون وجــود صــورة أو فهــم واضحــن
حــول أمنــاط الحركــة واتجاهاتهــا ،مبــا يف ذلــك أمنــاط اتخــاذ
الق ـرارات والنوايــا ،ال ميكــن أن نأمــل يف أن تســتجيب الخدمــات
املســتقبلية للواقــع الــذي يعيشــهم الالجئــون الســوريون.

ليبيا

ليبيــا بحــد ذاتهــا بلــد تشــهد مرحلــة انتقاليــة سياســية منــذ
الثــورة يف  .2011وكانــت الهجــرة إىل ليبيــا مــن األمــور الحساســة
للغايــة إ َّبــان حكــم النظــام الســابق الــذي كان يربــط بينهــا
وبــن الهويــة والجنســية .ثــم أصبــح األمــر أكــر تعقيــداً بســبب
الترصفــات األجنبيــة لــدول مثــل إيطاليــا مــا نتــج عنــه اع ـراض
وإعــادة طالبــي اللجــوء واملهاجريــن الذيــن ركبــوا القــوارب يف
البحــر املتوســط آملــن الوصــول إىل أوروبــا .وليبيــا ليســت دولــة
عضــو يف اتفاقيــة الالجئــن لعــام  1951ومل تــرم أي اتفــاق رســمي
مــع مفوضيــة األمــم املتحــدة الســامية لالجئــن وهــذا مــا يــرك
مجــاالً ضيق ـاً للنقــاش حــول حاميــة الالجئــن.

وأصبــح الوضــع أكــر خطــورة نظــراً ألهميــة موقــع ليبيــا
الجغـرايف الــذي يجعلهــا بلــد عبــور إىل أوروبــا علـ ًا َّأن الســوريني
هــم املجموعــة الثانيــة حجــ ًا املغــادرة ليبيــا عــى القــوارب
باتجــاه أوروبــا .ويبنــي املجلــس الدامنــاريك لالجئــن برامجــه يف
4
ليبيــا عــى أســاس البحــوث التــي يجريهــا مــع املســتفيدين
ألنــه مــن الــروري بنــاء الدعــم عــى أســاس املعرفــة بالواقــع
والتحليــل والبحــوث الالزمــة للوقــوف عــى الطبيعــة رسيعــة
التغــر للعوامــل الديناميــة لــكل مــن مجتمعــي الالجئــن
واملضيفــن وصــوالً إىل كيفيــة اتخــاذ القـرار فيهــا .وعــى أســاس
هــذه البحــث ،اســتنبط املجلــس الدامنــاريك لالجئــن لطــرق
العمــل الالزمــة للوصــول إىل بيــوت األشــخاص ومركــز االســتقبال
وشــبكة الحاشــدين املجتمعيــن الذيــن يقدمــون املســاعدات
مبــا يف ذلــك رصــد الحاميــة واإلبــاغ عــن املوضوعــات العاجلــة
وتنبيــه املجلــس الدامنــاريك لالجئــن فــوراً بحــاالت االســتضعاف يف
املواقــع الحساســة التــي متثــل تحديــاً خاصــاً.

املضمونات

كيــف ميكــن للفاعلــن توفــر الحاميــة لألشــخاص كثــري التنقــل
يف بيئــة متســارعة التغــر؟ ومــا الطــرق التــي ميكنهــم مــن خاللهــا
توفــر تلــك الحاميــة؟ لإلجابــة عــى هــذه الســؤال ،ال بــد مــن
االهتــام بالوصــول إىل األشــخاص خاصــة مــن خــال املجتمعــات
وكــا الحــال يف تركيــاُ ،تعــد ليبيــا دولــة مقصــد ودولــة انتقاليــة املضيفــة وال بــد مــن العمــل أيضــاً مــع جمعيــات مجتمــع
للســوريني الفاريــن مــن األزمة .ويف أوائــل مــارس/آذار  ،2014كان الالجئــن وأماكــن العبــادة الخاصــة بهــم.
هنــاك مــا يقــارب  18ألــف ســوري مســجلني يف ليبيــا ،و ُيعتقــد
بوجــود أعــداد أكــر مــن ذلــك ممــن يعيشــون يف املــدن دون وال بــد مــن أن تعــي الســلطات أنهــا متثــل دوراً حساس ـاً للغايــة
أن يكونــوا مســجلني .وكان املجلــس الدامنــاريك لالجئــن يعمــل يف مواقــع العبــور والبلــدان املضيفــة وبلــدان املقاصــد مــن ناحيــة
هجريــن الــدور الرئيــي لتلــك الســلطات يف ضــان حاميــة حقــوق
هنــاك مــن خــال برنامــج الهجــرة املختلطــة مــع ا ُمل َّ
األشــخاصاملهجرين .كــا أثبتــت الرشاكــة بــن املنظــات غــر
أثنــاء تنقلهــم .ومــن أهــم مــا يقــوم عليــه ذلــك العمــل إدراك
َّ
ّأن بعــض الالجئــن وطالبــي اللجــوء وليــس كلهــم ســوف يســعون الحكوميــة والســلطات واملنظــات الدوليــة يف مجــال التدريــب
إىل االنتقــال إىل أماكــن أخــرى يف غيــاب احتــاالت االندمــاج نجاحهــا يف ليبيــا .فعــى ســبيل املثــال ،اســتجابت املنظــات
املحــي أو إعــادة التوطــن .فعــى ســبيل املثــال ،واجــه املجلــس الدوليــة غــر الحكوميــة واملنظــات املحليــة غــر الحكوميــة
الدامنــاريك الجئــن ســوريني ممــن ســافروا جــواً إىل مــر ثــم إىل طلــب مــن دائــرة مكافحــة الهجــرة غــر املرشوعــة يف
ســافروا بــراً عــر الحــدود إىل ليبيــا بهــدف رصيــح هــو تأمــن وزارة الداخليــة (وهــي الدائــرة املســؤولة عــن اإلدارة اليوميــة
مــكان عــى قــارب متجــه ألوروبــا 2.كــا عــاش آخــرون وعملــوا ملراكــز االحتجــاز) لتدريبهــا عــى قانــون اللجــوء واإلرشــادات
يف طرابلــس لســنوات لكنهــم اكتشــفوا َّأن ضعــف البيئــة األمنيــة التوجيهيــة لالحتجــاز واملامرســات املثــى يف الرعايــة الصحيــة
وظــروف الخدمــات األساســية كالصحــة والتعليــم تدفعهــم إىل والنظافــة الشــخصية .وعُ قـدَت حتــى اآلن سلســلة مــن الجلســات
النظــر يف خيــارات أخــرى مبــا فيهــا التنقــل مــن جديــد.
التدريبيــة يف طرابلــس ومــا حولهــا بالرتكيــز عــى مديــري املراكــز
والح ـراس .وباإلضافــة إىل ذلــك ،تلقــت املنظــات املحليــة غــر
أمــا عدســات النظــر إىل الهجــرة املختلطــة التــي تعتــر َّأن الحكوميــة تدريبــاً حــول بدائــل االحتجــاز مــن خــال تحالــف
“الفئــات” املختلفــة مــن النــاس يتنقلــون يف موجــات مختلطــة االحتجــاز الــدويل .و ُيؤ َمــل أن يقــود ذلــك إىل إنشــاء نظــام مي ّكــن
مــا يــؤدي إىل تغيــر صفاتهــن فقــد أثبتــت أنهــا نقطــة بدايــة الجامعــات املســتضعفة كالنســاء واألطفــال مــن الخــروج مــن
3
مهمــة عنــد توفــر املســاعدات للفئــات املســتضعفة يف ليبيــا.
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ويحســن آليــات اإلحالــة إىل حــن اتبــاع سياســة أكــر
االحتجــاز
ّ
شــمولية وإصــاح ترشيعــي يف مجــايل اللجــوء والهجــرة.
وميثــل غيــاب الربامــج النوعيــة لرصــد الحــدود يف بلــدان مثــل
ليبيــا وتركيــا ثغــرة كبــرة ال بــد مــن التصــدي لهــا لتوفــر البيانــات
املتعلقــة باألشــخاص املتنقلــن ،وميكــن إمتــام ذلــك مــن خــال
إجــراء البحــوث عــى قضايــا الحاميــة أثنــاء مســار الهجــرة.
ومبــا َّأن االتجــاه العــام يفــرض َّأن توفــر الخدمــات يف املناطــق
الحرضيــة ســوف تجــذب األشــخاص أو تشــجعهم عــى االنتقــال
إىل هنــاك ،مــا زال هنــاك نــدرة يف الخدمــات املمولــة يف املناطــق
الحرضيــة ملســاعدة األشــخاص .والعمــل مــع جامعــات املجتمــع
املــدين رضوري جــداً يف هــذه الحالــة ألنهــا متتلــك القــدرة عــى
توفــر الدعــم ملــدة أطــول كــا أ َّنهــا قــادرة عــى املشــاركة مــع
الحكومــات واملجتمعــات املحليــة املضيفــة لضــان الدعــم العــام
ملجتمعــات الالجئــن .وأخــراً ،علينــا جميعــاً َّأن نعيــد النظــر
مـراراً وتكـراراً يف االفرتاضــات التــي ُبن َيــت عليهــا مســاعدتنا تجــاه
الالجئــن الســوريني وضــان اســتجابة املســاعدات لحاجــات
الســكان األكــر انتقــاالً.
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من املهم لألردن أن يحمي هويته الوطنية وأن يحافظ عىل التزاماته الثقافية من جهة ومواجهة التزاماته اإلنسانية
من جهة أخرى.
ؤجل ألسـباب سياسـية وأمنية إىل ما بعـد انتهاء األزمة
تعيـش يف األردن جاليـات عربيـة تزيـد على  %40من عدد السـكان مـع أنـه قد ُي َّ
يف األردن منهـم مليونـا فلسـطيني و 1.3مليـون سـوري و 29000السورية.
عراقـي .وليتمكـن األردن مـن حاميـة هويتـه الوطنيـة يف ظل هذه
الظـروف ونتيجـة تعقيـدات الوضـع يف املنطقـة على العمـوم ،مل وحاليـاً ،يعترف األردن بـأي شـخص يعبر الحـدود مـن سـوريا عىل
ينضـم األردن إىل اتفاقيـة الالجئين لعـام .1951
أ َّنـه الجـئ مـا مل مي ّثل خطراً أمنيـ ًا محتم ًال أو مـا دام مل يعرب الحدود
بطريقـة غير مرشوعـة .وعىل طـول الرشيـط الحدودي بين األردن
والنصـوص القانونيـة األردنيـة حـول شـؤون الالجئين مع ّرفـة يف وسـوريا الـذي ميتـد  378كيلومتراً ،هنـاك  25نقطـة عبـور رسـمية
مذكـرة التفاهـم املنعقـدة بين األردن ومفوضيـة األمـم املتحـدة إضافـة إىل  23نقطـة عبـور ُتفتـح حسـب تطـورات األوضـاع .ويف
السـامية لالجئين عـام  1998وتعديالتهـا يف أبريل/نيسـان  .2014نقـاط العبـور ،هنـاك مواقـع مؤقتـة للتجمـع حيـث ُتجـرى عمليتا
وتتضمـن املذكـرة تعريـف االتفاقيـة “لالجـئ” وتقبـل مببـدأ عـدم التصنيـف وفـرز األولويـاتُ .وتنـح األولويـة إىل املصابين واملـرىض
اإلعـادة القرسيـة وإعـادة توطين الالجئين يف بلد ثالـث .ومع ذلك ،ثـم إىل األطفـال خاصـة منهـم غري املصحوبين ببالغين أو القارصين
ال يتيـح القانـون االندمـاج املحلي كحـل فاملـادة  21مـن الدسـتور املنفصلين عـن ذويهم ثم كبار السـن وأخرياً مجمـل الفئات البالغة.
متنـح صفـة اللجـوء لالجئين السياسـيني مـع أن ذلـك محصـور عىل وميثـل األطفـال  %41مـن الالجئين الوافديـن فيام متثل النسـاء %30
حـاالت اسـتثنائية للغايـة وال ُيتـاح هـذا الحـل ملعظـم الالجئين ومـن ثـم الرجـال  .%29وهنـاك حاليـاً خمسـة مخيمات يف األردن
املوجوديـن .وهنـاك قانـون ُيصاغ حاليـاً ويخضع للنقـاش يف األردن وواحـد آخـر تحـت التخطيـط .ومع ذلـك ،تعيش الغالبيـة العظمى

