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واملواطنـني، ومـن ثـم يقعـون خـارج نطـاق اتفاقـات التمويـل 
االعتياديـة بـني الجهـات املانحـة والحكومـات املضيفة. أمـا إذا ما 
َقـت األولويـات مـع العمليـات، فسـيفتح ذلك باب النقاشـات  ُوفِّ
حـول السياسـة واملامرسـة، وعندها ميكن ملجلـس إدارة متعدد يف 
أصحـاب املصلحـة املشـاركني بـه أن يضمن وجود جميـع الجهات 
الفاعلـة املطلوبـة عـىل طاولـة املفاوضـات، كـام ميكـن أن تكـون 
هـذه املجالـس مبنزلـة آلية للمسـاءلة وطريقة رسـمية ثابتة تتيح 

للمعنيـني مـن خاللهـا تقديـم التغذيـة الراجعة. 

ورغـم أوجـه القصـور التـي ظهـرت يف السـنة األوىل مـن تطبيـق 
العقـد مـع األردن، فهـو تغـري طيـب ليـس مـن ناحيـة األزمـة 
السـورية فحسـب وإمنـا أيضـاً كنمـوذج إلبـرام اتفاقـات عقـود 
الالجئـني يف جميـع أنحـاء العامل. أما بالنسـبة للدروس املسـتفادة 
مـن العقـد مـع األردن، فيمكـن االسرتشـاد بهـا مسـتقباًل يف إجراء 
املفاوضـات سـواء يف األوضاع التي طـال أمدها أم كأداة للتخطيط 
املبكـر لألزمـات التـي قد يطـول أمدهـا، فالعقود ال تالئـم جميع 
األوضاع، إذ إنَّها تتطلب اسـتثامراً سياسـياً وماليـًا كبرياً. ومع ذلك، 
ميكـن أن تسـاهم العقـود يف فتـح آفـاق سياسـية الزمـة لتغيـري 
السياسـة وإقامـة رشاكة جديدة ومبتكـرة والتوصل إىل االتفاقات. 
فعمليـة تطويـر العقـد وتنفيـذه تتطلـب جمـع الجهـات الفاعلة 
الرئيسـية معـاً مبـا فيهـا الحكومـة املضيفـة، والجهـات الفاعلـة 
اإلنسـانية واإلمنائيـة، والجهات املانحة، والقطاع الخاص، لتسـهيل 
إجـراء النقاشـات وإقامـة الرشاكات التـي ما كان يتسـنى حدوثها 
لـوال ذلـك. ومـن مزايـا العقـود أنَّهـا قـادرة عـىل التوفيـق بـني 
الحوافـز وتتني املسـاءلة، وتشـجيع االسـتثامر يف القطـاع الخاص، 

وذلـك مـا يجعلهـا قـادرة عـىل االسـتفادة مـن آليـات التمويـل 
والعمـل نحـو تحقيق الحلـول املسـتدامة.5 
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تركيا: بني حسن الضيافة والعداء
مارغاريتا هيلينا زوتيهواي-تورهان

أحدثت املستجدات السياسية األخريى والتغريات يف قانون اللجوء يف تركيا أثراً ضاراً جداً يف سالمة الالجئني 
ويقينهم القانوين يف تركيا. 

مـع اسـتمرار االضطرابـات يف الرشق األوسـط وإغـالق الطريق 
أمـام أوروبـا مـن الناحيتـني العمليـة والقانونيـة، ال مفـر مـن 
أن تسـتمر تركيـا يف وضعهـا الحـايل كبلـد يـؤوي أكـرب عـدد 
مـن الالجئـني1 يف العـامل، ومن هنا تكتسـب وظائفيـة منظومة 
اللجـوء الرتكيـة وفعاليـة الحاميـة هنـاك أهميـة قصـوى لـدى 

جميـع األطـراف املعنيـة.

ويف عـام 2014، دخـل قانـون األجانـب والحاميـة الدوليـة يف 
تركيـا حيِّـز النفـاذ ليزيـد مـن درجـة اليقـني القانـوين لطالبـي 

الالجئـني  حقـوق  يرسـخ  القانـون  فهـذا  والالجئـني،  اللجـوء 
ومينحهـم بذلـك القـدرة عـىل إنفاذ هـذه الحقـوق يف املحاكم 
الوطنيـة، كـام أنَّـه يزيـد مـن القـدرة عـىل التنبـؤ مبـا سـتؤول 
إليـه القـرارات اإلداريـة ومـدى مالمئتهـا للقانـون، لكـنَّ تركيـا 
وضعـت تحفظـاً جغرافيـاً عنـد تصديقها عىل اتفاقيـة الالجئني 
لعـام 1951 فهـي لـن تنـح صفـة اللجـوء إال للقادمـني مـن 
البلـدان األوروبيـة، يف حـني أنَّهـا تنـح القادمـني مـن أماكـن 
أخـرى إذا اسـتوفوا الـرشوط الرئيسـية لصفـة الالجـئ صفـة 
‘الالجـئ املرشوطـة’، وضمـن الحاميـة املؤقـت التـي تنحهـا 
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اللجـوء  طالبـي  مـن  العظمـى  الغالبيـة  تقـع  الصفـة  هـذه 
النظـام  هـذا  ويتضمـن  تركيـا،  يف  اليـوم  املقيمـني  والالجئـني 
بحـر  مـن جـزر  تركيـا  إىل  أعيـدوا  الذيـن  السـوريني  رصاحـًة 

إيجـة مبوجـب اتفـاق أبرمتـه تركيـا مـع االتحـاد األورويب.2 

التحسـينات  ببعـض  جـاء  قـد  الجديـد  القانـون  أنَّ  صحيـح 
اللجـوء والالجئـني يف تركيـا،  القانـوين لطالبـي  الوضـع  بشـأن 
لكـنَّ سلسـلة مـن األحـداث املسـتجدة أثـرت تأثـرياً كبـرياً يف 
إمكانيـة تنفيـذه، فسياسـة إغـالق الحدود يف كثري مـن البلدان 
األوروبيـة ومـا نتـج عنهـا مـن تزايد يف أعـداد الالجئـني الذين 
ال شـك يف أنَّهـم سـيبقون يف تركيـا أدت إىل تغيـري يف املواقـف 
بـني السـكان املضيفـني الذين َفـرُتَ ترحيبهم بالالجئـني عام كان 
عليـه الحـال عنـد بـدء وصـول الالجئـني إىل تركيـا يف عامـي 
داخليـة  نزاعـات  وجـود  ذلـك  إىل  ويضـاف  و2012،   2011
عـىل املسـتوى الحكومـي مـام أدى إىل تغـري ملمـوس وكبـري يف 

املوظفـني العاملـني لـدى املؤسسـات الحكوميـة وذلك تسـبب 
بـدوره بأثـر سـلبي يف تطويـر الهيكليـة املؤسسـية الجديـدة 
إنَّ  ثـم  وإدارتـه،  الجديـد  القانـون  تنفيـذ  مبتابعـة  املعنيـة 
الكـم الكبـري مـن املعـارف التـي ُبِنَيـت مـن خـالل مرشوعات 
التوءمـة مـع املنظامت غـري الحكومية أو املؤسسـات يف الدول 
تعـد  فلـم  وُفِقـَدت،  فضاعـت  األورويب  االتحـاد  يف  األعضـاء 
القـرارات ُتتَّّخـذ يف وقتهـا، وتراكمـت طلبـات اللجـوء لدرجـة 
جعلـت الجهـات املسـؤولة يف بعـض املناطـق اإلداريـة ترفـض 
قبـول أي طلبـات جديـدة، حتـى لـو كان رفضهـا غـري رسـمي، 
لحـني االنتهـاء مـن دراسـة الطلبـات الحاليـة املرتاكمـة والبت 

بهـا جميعـاً. 

 2016 يوليو/تـوز   21 منـذ  الطـوارئ  حالـة  البـالد  ودخلـت 
نتيجة محاولة االنقالب الفاشـلة يف 15 يوليو/توز، واسـتدعت 
وقـف اإلجـراء االعتيادي يف سـن الترشيعات واسـتعاضت عنه 
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باملراسـيم الرئاسـية التـي تنظـم مجـاالً معينـاً مـن القانون 
أو تعدلـه وتحـد مـن الحقـوق والواجبـات السياسـية ومن 
ذلـك أنَّـه ميكـن للمرسـوم الرئـايس أن يحـد مـن حقـوق 
الضوابـط  ـا  أمَّ الحاميـة،  عـن  بحثـاً  تركيـا  إىل  القادمـني 
الرقابيـة الدميقراطيـة والدسـتورية عىل العمليـة الترشيعية 

فهـي يف أدىن وضـع لهـا حاليـاً. 

حيل و اإلعادة القرسية الرتَّ
عـىل إثـر التعديـالت التـي ُأدِخَلـت عـىل القانـون الـرتيك 
لألجانـب والحاميـة الدوليـة مبوجب املرسـوم الرئايس شـهر 
أكتوبر/ترشيـن األول 2016، يجـوز للسـلطات إصـدار قرار 
إزالـة مبـارشة ألي شـخص متقـدم بطلـب للحاميـة الدولية 
أو أي مسـتفيد منهـا إذا اشـتبه بأّنـه متـورط يف منظـامت 
إرهابيـة أو إجراميـة أو إذا كان ممـن مُيثِّلـون خطـراً عـىل 
النظـام العـام أو السـالمة العامـة أو الصحـة العامة، وحتى 
لـو وضعنـا جانبـاً املسـألة اإلشـكالية لتفسـري املصطلحـات 
مثـل ‘اإلرهـاب’ و ‘السـالمة العامـة’ وفقـاً للقانـون الـرتيك، 
عـىل  التعـدي  أمـام  البـاب  الرئـايس  املرسـوم  هـذا  يفتـح 

الدويل.  اللجـوء  قانـون 

الذيـن  الحديـث عـن  ففـي بعـض األحيـان، خاصـة عنـد 
الدوليـة غـري  املنظـامت  لـدى  السـابق  كانـوا يعملـون يف 
الحكوميـة التـي مل تعـد تركيـا ترغـب بهـم، صـدرت أوامـر 
الرتحيـل إىل سـوريا التـي ميكـن تنفيذها حتـى دون اللجوء 
إىل القضـاء. وعـىل أيـة حـال، ميكـن الطعن يف قـرار اإلزالة 
مـن خـالل إجـراء اسـُتحِدَث قريبـاً نسـبياً يف تركيـا وميكـن 
القانـون  اسـتخدامه لتعليـق الرتحيـل إىل سـوريا مبوجـب 
هـا  الـدويل، وعندمـا يكـون الرتحيـل إىل دولـة أخـرى تُعدُّ
تركيـا دولـة آمنة، لكنَّ املشـكلة أنَّ قلياًل جـداً من املحامني 
يف تركيـا يعلمـون بوجود هذا اإلجراء الـذي يجهل بوجوده 
أيضـاً الالجئـون أنفسـهم. ومن هنـا، يتعاظم خطـر اإلعادة 
القرسيـة أكـرث مـام مـىض نتيجـة السـتمرار حالـة الطـوارئ 

يف تركيـا.

اآلثار املرتتبـة عىل املنظامت غري الحكومية
تفـرض حالـة الطـوارئ ومـا ينتـج عنهـا مـن مشـهد قانوين 
وسـيايس مصاعـب كبـرية عـىل املنظـامت غـري الحكوميـة 
مـن ناحيـة مسـايرة التغـريات يف الترشيعـات ذات الصلـة 
لالجئـني  الفعالـة  القانونيـة  واملشـورة  املسـاعدة  وتوفـري 
بعـني  تنظـر  بـدأت  السـلطات  أنَّ  كـام  اللجـوء،  وطالبـي 
الشـك والريبـة إىل عمـل كثـري مـن املنظـامت الدوليـة غري 
الحكوميـة، فـازداد عـدد املنظـامت الدولية غـري الحكومية 

الخاضعـة للتحقيـق وازداد عـدد املعتقلـني مـن كوادرهـا 
بالرفـض،  الرسـمي  تسـجيلها  تجديـد  طلـب  قوبـل  و/أو 
دون  تركيـا  يف  نشـاطها  مامرسـة  تسـتطيع  ال  أنَّهـا  علـاًم 
ذلـك التسـجيل أو عمـدت السـلطات إىل إلغائـه أو تعليقه 
تقـع  الخصـوص،  وجـه  وعـىل  الزمـن.  مـن  طويلـة  مـدة 
الحكوميـة  غـري  الدوليـة  املنظـامت  املخاطـر  تلـك  تحـت 
مـت املسـاعدات اإلنسـانية عرب الحدود يف سـوريا  التـي قدَّ
والتـي تسـجلت رسـمياً يف مـدن رشق تركيـا مثـل غـازي 
عنتـاب، بـل تواجـه أيضـاً مامرسـات محبطـة إىل درجـة أن 
كان الحظـر مصـري بعضهـا فلـم ُيسـَمح لهـا بعـد ذلـك من 
العمـل يف تركيـا. وحتـى املنظامت غـري الحكومية وإن كان 
معظمهـا مسـموح لهـا يف االسـتمرار يف نشـاطاتها فنطاقهـا 
يف  تعتمـد  كوادرهـا  إنَّ  ثـم  للتنسـيق،  ويفتقـر  محـدود 
املنظـامت  مـن  التمويـل  التدريـب  عـىل  األحيـان  أغلـب 
الدوليـة غـري الحكوميـة، وهذا مـا يجعل لوجـود املنظامت 
الدوليـة غـري الحكوميـة أهميـة قصـوى لـيك تتمكـن مـن 

توفـري الحاميـة الفعالـة لالجئـني يف تركيـا. 

مارغاريتا هيلينا زوتيهواي-تورهان 
margarite.zoeteweij@unifr.ch 

زميلة باحثة، املركز الوطني للكفاءة يف بحوث الهجرة ودراسات 
التحركات ورئيسة قسم القانون األورويب وقانون الهجرة األورويب، 

 جامعة فريبورغ.
 http://nccr-onthemove.ch

1. وفقاً لبيانات املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني، تستضيف تركيا ما 
ر السلطات الرتكية والباحثون األتراك ذلك العدد بـ  يربو عن 3.4 مليون الجئ بينام ُتقدِّ

3.9 مليوناً.
2. تركز هدف بيان االتحاد األورويب-الرتيك املشرتك يف مارس/آذار 2016 عىل إيقاف 
 http://bit.ly/EU-Turkey-2016 تدفق الهجرة غري النظامية نحو أوروبا عرب تركيا

انظر تونابويلو س. وألبس ج. )2017( ‘االتفاق بني االتحاد األورويب وتركيا: ماذا يحدث 
للعائدين إىل تركيا؟’ نرشة الهجرة القرسية، العدد 54

 www.fmreview.org/ar/tunaboylu-alpes

هل ميكن لنرشة الهجرة القرسية أن تدعم طلباً لك للحصول 
عىل التمويل؟

تويل  طلبات  يف  مناسبات  عدة  يف  القرسية  الهجرة  نرشة  ُأدرَِجت 

فإذا  األطراف.  لكل  الفائدة  يحقق  مبا  الناجحة  واألبحاث  الربامج 

تكرَّمت  فهاّل  خارجي،  تويل  عىل  للحصول  بطلب  متقدماً  كنت 

بإدراج نرشة الهجرة القرسية يف مقرتحك )ويف موازنتك( لتعزيز نرش 

املعلومات والنتائج وآثارها؟ يرجى مراسلة أرسة التحرير عىل الربيد 

  fmr@qeh.ox.ac.uk اإللكرتوين
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