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 – 2015 سبتمبر  /أيلول املقدونية،  -اليونانية الحدود نحو  يسيران ابنته مع سوري الجئ: الصوة

 رويترز

 

عد  
ُ
- السكان عدد فنصف. والعشرين الحاديالقرن  في إنسانية كارثة أسوأالالجئين السوريين  أزمة ت

 
 
 منذ بيوتهم من فروا سوري؛ مليون  11 حوالىعددهم  ويبلغ -ألف 400 بـ يقدر الذي القتلى عدد إلى إضافة

 .2011 مارس /آذار في الصراع بداية

 األمم في الالجئين لشؤون السامية املفوضية أفادت، 2016حلب في أواخر  شرقيعن  الناسقبل إجالء  

 الجئ ماليين خمسة وحوالىالبالد؛  داخل نازحينأكثر من ستة ماليين سوري  بوجود( UNCHER) املتحدة

 أوروبا إلىاللجوء  طلبوا آخرين، مليون  ونحووتركيا،  ولبنان واألردن، والعراق، مصر،: الجوار دول  إلى فروا

ولكنها  ،فحسب السوريينماليين  إلىبالنسبة  موت أوحياة  مسألةاألزمة ليست  هذه إن. أملانيا إلى ومعظمهم

 .العالم ببقيةوكذلك  السوري، الجوار بدول مرتبطة مباشرة 

مضللة، وضعف في وضع  ومعلومات تكهنات، إلى ذلكأدى  ،على األرض مباشرة أدلة إلى االفتقار ومع

 نورث»فريق بحث مكون من سبعة أشخاص من جامعة  نشرالسياسات. واستجابة لهذا العجز املعلوماتي، 

 السوريين، املهاجرين إلى للتحدث( الخريطة إلى)انظر  أوروبا إلى الغربي البلقان مسار امتداد على «إيسترن 

وعلى  أنفسهم، على هجرتهم عواقب لدراسة وكذلك املغادرة، وكيفية ،هؤالء بلدهم مفادرة سبب ليعلموا

ا. تحدث أعضاء فريق البحث  أوروبا ين واطنيناملكانوا من  العربية، اللغةأيض  نأو  األصلي  ا أمض ى مم   وقت 

 
 

 غيرعلى التفاعل مع مجتمعات املهاجرين  وتدربوا بطالقة، العربية تحدث فيهافي بلدان تعلموا  طويال

 . الحصينة
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 غرب البلقان إلى أوروبا لهجرةمسار ا

ا
 
 -أملانيا أو لبنان فيبمثل دراسات  – واحد بلد في استباناتاعتمدت  التيللدراسات السابقة،  خالف

ة مواقع في وشاملة مفصلةأجرى فريقنا مقابالت  مع عدد قليل  كانت وإن البلقان، طريق امتدادعلى  عد 

 
ُ
واملعابر  الالجئين،، في مخيمات 2016و 2015 يبين صيف أساس بصورةاملقابالت  جريتمن الالجئين. أ

الحدودية، ونقاط التفتيش، واملدن، وقوارب املهربين التي تنطلق من بلدان املغادرة )األردن وتركيا(، وبلدان 

(، وبلدان املقصد )بلجيكا، وصربيا ومقدونيا، وإيطاليا، وهنغاريا، واليونان، وبلغاريا،العبور )ألبانيا، 

 (. وأملانيا

ا 130 من بحثنا عينة تتكون  ها ،جميعهم الالجئينوال نزعم أنها تمثل  ا،ري  سو  الجئ  بعناية  اختيرت ولكن 

التعليم،  ومستوى واالقتصادية،  االجتماعية واملكونات والجنس،مع مراعاة العمر،  فلتشمل االختال 

أو من  العائلة أفراد معحجم املجموعة،  بمثلاألصل، ومتغيرات السفر  وبلدالسياس ي،  واالنتماء والدين،

أنا الثقة، في وزيادة. املهاجر طريق وموقع ،دونهم ة  مالحظات مع أجزاءثالثة  إلىاملعلومات  هذه جز  إثنوغرافي 

، غير أو حكومي  ومع بيانات طرف ثالث  ،كلها املواقع في( الشعوب وصف في) واجتماعات تكميلية  حكومي 

تطعن نتائج  حيث املحلية، املجتمعات وزعيميالحكومة،  عن وممثلين األمن، وموظفيمع عمال اإلغاثة، 

 . الالجئين عن اتأساطير شائع خمس فيهذا العمل امليداني 
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 هربوا من األسد معظمهمن و ن السوريو األسطورة األولى: الالجئ

ل أزمة  عن -الوحيدة تكنلم  إن- األساس املسؤولية األسد بشار السوري الرئيس السائدة املقولة تحم 

رت قد «داعش»من أن الدولة اإلسالمية  الرغم على. الالجئين
 الغربي اإلعالميعرض  األخبار،عناوين  تصد 

ا  بوصفهالعلوي  الديكتاتور  اخطر   املسلحة تحميهم.  املعارضة أن  و  ،على الشعب السوري حقيقي 

ي ف ينفخاألسد  نظام»مقال بعنوان  في 2015وول ستريت جورنال في أيلول/ سبتمبر  صحيفة حذرت

اإلسالمية قتلت  الدولة»أن  مبينة ،من بلدهم «السوريين هجرة»بوست  واشنطن وشرحت ،«أزمة الالجئين

ا  . «من السوريين، ولكن قوات األسد قتلت أكثر كثير 

ا  أزمة فيكله  اللومهل يتحمل األسد  لكن،  فالالجئون ؛ «ال»السوريين أنفسهم  لالجئينالالجئين؟ وفق 

جميعها في الحرب،  املتصارعة األطراف جهةبالخطر من  يشعرون إنهم قالوا معظمهمالذين تحدثنا إليهم 

على نظام األسد،  باللوم منهماملئة  في 15 ألقىالسوريين،  الالجئين منعينتنا  وفيوحدها.  الحكومة منوليس 

بلدان  في لوحظ النموذج وهذاكليهما.  سلحةامل واملعارضة النظاممن  فروا إنهمقالوا  املئة في 77 بـمقارنة 

ا، في 40ذا الـ  هللا عبد قابلناسبيل املثال،  فعلى، طريق البلقان كلها  على صربيا،قرية هورغوس في  عام 

النصرة  جبهةمن  هللا عبد اخُتطف البداية في. الحقيقي اسمه عن نكشف أال طلب وقدالحدود مع املجر، 

)وتعرف بجبهة فتح الشام/ جناح القاعدة في سورية( من دمشق. وبعد أن أطلقت النصرة سراحه، اعتقلته 

يه وبعد. الثوار مع بعالقتهاالشتباه  بسببحكومة األسد  الطرفين كليهما قرر عبد هللا الفرار  من التهديد تلق 

 هللا وعبد بإسطنبول،في حي الفاتح  ،ثين من عمرهفي الثال آخر الجئ ويتشارك. البلد منوأوالده  زوجتهرفقة 

.  القاعدة هو كانمن الجميع  فالخوف. «غادرتيعد هناك من نثق به، ولهذا  لم»: قال حيثمماثلة  تجربة

ا 34) آخر الجئمع  وتحدثنا ا النصرة من اختطف كان وقد أملانيا،دورتموند في  في( عام  اعتقلته  ثم ،أيض 

ا 21طالبة ) وتقول . «النصرة عند( قسوةأكثر ) كان التعذيب» إن: قالالحكومة.   شعرت إنها( من حلب، عام 

وقعت تحت  نهاأل ،«فيها تعيش التي املنطقة على الحر السوري الجيش سيطر» أنبعد  مباشرة األمن بفقد

ا. النظام جانبوالقصف الجوي من  املتمردين، أذىخطر مزدوج:  اقابلنا  وكن  أثينا، قال لنا كم  آخر في الجئ 

ين، وأخوهكان هو   أن   وضحا ولكنهما الزور، دير في حيهم من «داعش»قوات النظام  طردت أنبعد  ممتن 

ا، مستقر   غير الوضع  .هناك العيش في االستمراروال يمكن  أبد 

دول  داخل فيو البلقان، طريق امتداداملعمقة مع الالجئين السوريين على  املحادثات فإن  املجمل،  في

ةولكن من حرب  أساس، بصورة األسديهربون من  الأنهم  إلىاالتحاد األوروبي تشير   عدد  بين  معقدة أهلي 

لون من املتصارعين الذين 
 
ا يمث ا تهديد   ألن   صدى، محض «وحده األسد لوم» فمقولة. للسكان جماعي 

ا ونهمعظمهم يعد   الالجئين  .«داعش»و املعارضة مع جنب إلى اجنب   ،من الجناة عدد  من  واحد 
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 أوروبا إلىاألسطورة الثانية: صعوبة دخول الالجئين السوريين 

 سياج بمثلالسياسة في االتحاد األوروبي وتركيا ملواطنيهم أن التدابير األمنية الجديدة،  صناع يؤكد

الالجئين إلى أوروبا  وصول  منعت والبحرية؛ البرية والدوريات التفتيش، نقاط وزيادة الحدود، إلى مضاف

ة غير بصورة  اإلضافية ألمنيةا التدابير» إن( فورنتكس) األوروبي االتحاد حدود حماية وكالة وقالت. قانوني 

 عندما ذلك من أبعد إلىرئيس مجلس االتحاد األوروبي دونالد توسك  وذهب، «نجحت» قد «الحدود على

ت قد أوروبا إلى النظامية غيرالهجرة  أيام»: قال
 
 التدابير عن، ولكن ماذا يقول الالجئون السوريون «ول

 الجديدة؟

د  واسعة مساحات فهناك األوروبي؛ لالتحاد الجديدة األمنية التدابير تجاوز  سهولة على الالجئون  شد 

ن التي الريفية األراض ي من
 
قل فقدبسهولة لعبور الحدود الوطنية؛  السيرخاللها  منالسوريون  تمك

ُ
 ن

 والبلغارية، واليونانية،التركية،  الحدود امتدادنقاط عبور غير معروفة على  إلى البحث فريق أعضاء

 بمثلوأدوات بدائية  حركتهم، لتغطية الذرة حقول  الالجئين بعض يستخدم. واملجرية والصربية واملقدونية،

ا- فالالجئون السياج. وحتى في املناطق املحصنة على الحدود،  لعبور  األسالكقاطع   العبور قادرون على  -غالب 

من العبور  تمكنوا إنهم قابلناهم؛الذين  لالجئينفي املئة من ا 75قال  دراستنا، عينة وفي.  تفاوضبعد عملية 

 يخرجون  الكبير من الالجئين السوريين  جزء وهناكأولى. وبالطبع،  محاولةإلى داخل االتحاد األوروبي من 

اأ ة.  محاوالتبعد من البالد حتى  بد   هذهعلى سهولة تجاوز  أكدواذلك  فعلوا الذين الالجئين ولكنعد 

 يحصلون على مهرب.  الذينأولئك  إلى بالنسبةسيما  والاألمنية الجديدة،  التدابير

د
 
هم قابلناهم، الذين الالجئين من املئة في 75 أك  وفي. األولى املحاولة من األوروبي االتحاد إلى عبروا أن 

الجئ  قال إذ ،مستند أي حمل دون  من سافروافي املئة من الالجئين الذين تكلمنا معهم  60 فإن  الحقيقة، 

ا 21) آخر الجئ والحظ. «مستنداتي عن أحديسأل  لم»: أثنيا( في سنة 22سوري ) ( كان قد عبر من عام 

هم»: وقال مهتمين، غير الحدود حرس أنمن خالل نقطة تفتيش بيرسيفو،  صربيا لىمقدونيا إ  يهتمون  ال إن 

هم|و ،«|سفرك جواز برؤية   يلقون  ال إن 
 

 خبراء مع مقابالت وتدعم. «ش يء أي أو تأشيرة على حصولك إلى باال

ر  ،في برسيفو األمن د الحدود، إلغالقالالجئين  تصو 
 
الحدود يعبر عن رمزية  إلغالقتصوير الالجئين  أن وتؤك

 كبيرة.

د املقولة بهذه، «سفر مستندات دون  من حتى»
 
عالج العملية أن  من الالجئين  عدد أك

ُ
  ت

 
 عناصر مع عادة

إذ وصف  روتينية؛ ئينعلى الالج املطروحةدقائق. وكانت األسئلة  10 فيخفر السواحل  وأ مدربة، غير شرطة

قد  إذافيما  ُسئل قد كان، و «السخافة» بـ أملانيااألمنية في  مقابلته ،( في فرانكفورتسنة 27) سوري الجئ

ا،جاوبهم  قد إنه وقال ،«غيرها أو داعشمثل  منمتطرفة  جماعات» فيشارك  أو أحدهمقتل 
 
 ال،» بـ ضاحك

ا أقتل لم او  ،متفشية الحدود لعبور  الرشوة كانت. «بمالك أشبه. أنا أحد  فقد أخبرنا  ر؛في املعاب خصوص 

ا 21) الجئ  هو-عن كل شخص  يوروهات 10دفع ، 2015في أيلول/ سبتمبر  أنه أملانيا( في فالكنيس ي في عام 
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 لهم السماح مقابل في الصربيين، الشرطة لرجال رشوة -آسياومن وسط  والعراق سورية من له واملرافقون 

 الحدود.  بعبور 

 

 األسطورة الثالثة: حماية الالجئين من املهربين

منظمة  كانتشبكات التهريب.  بمساعدةاالتحاد األوروبي  إلى معظمهم السوريون  الالجئون  وصل

عملت على نشر أشخاص أمن لحماية  األوروبية؛ ملفوضية، وا«اليوروبول »و، «األنتربول »الشرطة الدولية 

  يوصفون  الذينمن هؤالء املهربين،  الجئينال
 
نفسه.  الشر   يكونوا لم نإ ،مفترسة شخصياتبأنهم  عادة

 في األعضاء لدول  الداعمين طليعة في يوروبول  كانت» نريتروب واي «اليوروبول » مدير وصف وبحسب

 حيثهذه الرواية.  في اإلعالموسائل  هم، تس«املهاجرين اليائسين تستغل   التي اإلجرام شبكات مكافحة

ا تنتج الالجئين أزمة»بـ  تقريرها «تايمز نيويورك» عنونت يو إس تودي  وقالت ،«املنظمة الجريمة: اواحد   فائز 

 املهاجرونيقوله  بما مقارنة بريقه فقد هذاأن  إال، «املهاجرين حساب علىللمهربين  الجيد الحظ»: لقرائها

 املهربين.  عن

 

ا كان الالجئون يميلون إلى اإلعراب عن امتنانهم، بينما  مستغلين، بوصفهم املهربين تصويرعن  وعوض 

في املئة من الالجئين  75قال  عينتنا، في. بالسيئة اوغالب   بالقاسية،معاملة أفراد األمن األوروبيين  وصفوا

هم ا ممتنون » أو «ممتنون » إن   غير» أو «ممتنين غير» إنهمفي املئة قالوا  16 بـالتهريب، مقارنة  لتجربة «جد 

ا ممتنين عبرت الحدود السورية التركية ثم  العمر في متوسطة أم   وتصففي املئة حيادية(.  9)نسبة و، «جد 

ا املساعد»بـ  ساعدها الذي الرجلالحدود التركية اليونانية   باستخدامفائدة  نالت» بأنها واعترفت ،«جد 

ا 20 العمر من يبلغ الجئوشاطرها  ،«معاملة لسوء تتعرض لم»، ولكنها قالت: «املال القول  ،في صربيا عام 

ب أو الخداع،، ولكن من دون محاولة «املالبعض  يأخذ» أنمهربه أراد  إن  أكد». والبنته له باألذى التسب 

ة ،«سالمتها على طريق البلقان. هناك  امتداد على واعدد من الالجئين الذين سافر  اهاقصص مماثلة رو  وثم 

  لهم واوشكر  بتقدير، املهربينعن  تحدثوا نتنامعظمهم في عي الالجئين ولكن ثنائية،بعض حاالت االست

 .حياتهم تأمينفعلهم ل

 
 

ر باملستغلين، مهربيهم وصف من بدال  األمن،عناصر  إلىالالجئ  نظرة كانتالالجئون عن امتنانهم لهم.  عب 

ا، سيئة وخارجه األوروبي االتحادفي  كبيرة في سن في مخيم ديفاتا قرب ثيسالونيكي في  الجئة قالتإذ  جد 

 عن ألينكو في مشابهة قصص وتروىالنار على الالجئين.  وأطلقت ،سجنتها التركية الشرطة إناليونان 

اصوفيا في بلغارية، الحظ فريقنا  ففي اليونانية؛ السلطات  الحمامات، مرافق تحطيم بمثل مغايرة، أوضاع 

اوكانت هذه املخيمات في السابق  الحكومة، تديرها التي املخيمات ضمن املمرات في الطافية واملياه . سجون 
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 من بمباركةذلك  كان وربماالبالد،  شرقي جنوب في(|( الشبيحة»تعرضهم لهجوم من  عنأبلغ الالجئون 

رهم الحكومة؛
 
روا»: بالقول  الشبيحة، حذ

 
  أصدقاءكم،بلغاريا! وأخبروا  املكان، هذا اسم تذك

 
 إلى يأتوا أال

 للسرقة تعر ضت مجموعتها أن سورية الجئة أخبرتنا هورغوس، في البلقان طريق امتدادعلى  كذلك، «!هنا

 .البلغارية الشرطة جانبوالضرب من 

ى التي يرددها املسؤولون  التقليدية، املقولةالبلقان  طريقعلى  لالجئين التفصيلية الشهادات تتحد 

ا. املهربين من حمايتهم إلى دعوةبال  يرون حين في حلفاء، بوصفهماملهربين  إلى الالجئون ينظر  لبحثنا، ووفق 

ا األمنمسؤولي  ين قساة عموم  ا.  وخطرين وعدائي   أيض 

 

 األسطورة الرابعة: التضيق على املهربين يساعد الالجئين

 بأنهاتزعم  للمهربين،االتحاد األوروبي مجموعة من التدابير املضادة  طبقبداية أزمة الالجئين،  منذ

خالل تسيير دوريات  من ،تساعد في حماية الالجئين السوريين ومنع االرهابين املحتملين من دخول أوروبا

ين املهرب ردع فورنتكس، بمثلاالتحاد األوروبي  وكاالتحاولت  وقدعلى الطرق البحرية واملعابر الحدودية، 

 .أوروبا لىالسوريين إ الالجئينقواربهم، ورفع تكاليف نقل  ومصادرة باعتقالهم،

ا اإلستراتيجيةهذه  وأثبتت ريتشارد ليندس ي، وبعدها  البريطاني البرملان أمام شهادة ففي فاعليتها؛ رسمي 

في  األمنية التدابير بسبب إنهفي وزارة الخارجية ودول الكومنولث، قال  الخارجي األمن سياساترئيس قسم 

دت. «تنشط من دون عقاب التهريب شبكات تعد لم»األوروبي،  االتحاد باسم واحدة من عمليات  ةمتحدث رد 

 املعاقبة املهربين، كان ارتفاع   برز األ  فاألثر ،(الورديالتقييم ) هذاصدى  صوفيا، ةالعميل ؛مكافحة التهريب

 في تأثيرهمن  أكثرالفقراء  الالجئين في متناسقة غير بصورةهذا االرتفاع أثر  -في تكلفة خدماتهم احاد  

 تكلفةمتوسط  كان 2016مايو  /وأيار 2015 مايو /أيار بين أنه بحثنا فريق وجد. انسبي   األثرياء اإلرهابين

ا الواحدة األسرة تكلفة متوسط وارتفعيورو،  488 إلى ارتفع قدأوروبا  لىوصول الالجئ السوري إ  مقدار أيض 

 يورو.  3.657

عند املعابر  عالقون  أنهم الفقراء الالجئين من يحص ى ال عدد يشكو األسعار، في الزيادة هذه ونتيجة

ا،   يبحثون  الذين الالجئين أمام الوحيد العائق هو املال إلى فاالفتقارالحدودية على طول طريق الهجرة تقريب 

بون  املهربون زال  مااألوروبي،  االتحاد أمنأوروبا الغربية. وعلى الرغم من تشديد  إلى الدخول  عن  أولئك يهر 

في النمسا  الرئيسة املدن في مزدهرة التهريب أعمال أنفريقنا  الحظ وقد. نفقاتهم تدبر يستطيعون الذين 

تضحك الجئة  التركية، أزميرتهريب في مدينة  مركز وهو( باسمانه| ففيوتركيا.  صربياو  وهنغارياواليونان 

ا 20سورية ) ا ُسِئلت حين( عام  : وأضافت، «باملئات إنهم» وقالت مهربين، إيجاد في وبةصع واجهتإذا  عم 
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تريد الذهاب إلى  هل: كإليك و يسألون املهربون  يأتيفي أي مطعم،  الطعام لتناول  الذهاب أردت إذا»

 .«أوروبا؟

ين فإن  املسلحة التي تمولها دول الخليج،  الجماعات دعم ومع ا أقل اإلرهابي   التهريب، تكاليف بارتفاع تأثر 

 في مدة يمض يو  عقاب، دون  من السورية الحدود بعبور  أزميرفي  مقيمسابق في النصرة  مقاتلويتفاخر 

 هذهالحدودية  في املدن اإلغاثة عاملو يؤكد. األمامية الخطوط في القتال جبهات إلى العودة قبل تركيا

 ينقلون  املهربين أن أكدوا إنهمبين سورية وتركيا بالحرة، حتى  الحدود على املقاتلين حركة وصفوا إذالرواية، 

 أوروبا، وهي نقطة فخر من قبل دعاية الدولة اإلسالمية.  إلى القوارب متن على اإلرهابين

 

 األسطورة الخامسة: اختالف الثقافات يمنع االندماج

السوريين ال يستطيعون االندماج في أوروبا بسبب االختالف في  الالجئين إناألخيرة  األسطورة تقول 

 بل أخالقية غير ثقافية قيم لديهم معظمهممن املسلمين  الالجئين إن فيمألوفة،  التهمة هذه باتتثقافتهم. 

ا، خِطرة والعنف الجنس ي في أوروبا. وقد لعب  ،وتهديد اإلرهاب الجريمة، معدل ارتفاع لىيؤدي إ ما أيض 

ا اليمينفي أحزاب  ون السياسي   ا  دور  رين الخوف، هذا توليد فيكبير 
 
 أوروبا، إلى املسلمين تدفقأن  من محذ

ا سيؤدي  في «دوتشالند فور »البديل من الحزب اليميني األملاني  فالندار مارك نشرصراع حضارات.  إلى حتم 

ا أنه ثمة «الالجئين استقبال حماقة» عن 2017( في بداية الفيسبوك)  واضحة ثقافية اختالفات، مبين 

 وكذلك. «العنف في البلدان هذه غرقت أن الفراغ من ليس»: وأضاف ،األوسط والشرق  أوروبا بين وبسيطة

هت  بالغزواتالالجئين السورين  تدفق -الجبهة الوطنية الفرنسية املناهضة لالجئين زعيمة- بان لو مارين شب 

 البربرية التي دمرت اإلمبراطورية الرومانية. 

ا،  فيأن يعربوا عن شكوك قوية  كذلكمنهم  نتوقع وإننا أخرى،من ثقافة  بالفعل الالجئون  جاء نظري 

نوثقافتها. وقد  أوروباشأن   ألسبابالبلد املضيف، ولكن ليس  عنغير راضين  أنهمفي عينتنا  الالجئين ثلثا بي 

لب وقدالعادة.  هي كماثقافية 
ُ
التي تواجههم في التكيف مع الحياة  الرئيسة الصعوبات وصف الالجئين من ط

 منهم املئة في 27 عبر. يواجهونها التي املهمة العقبات وإبراز انتقالهم، كيفية شرح سيما والخارج سورية، 

 التياملعاملة  سوء علىشكواهم  في ركزوا املئة في 38 بـمقارنة  األوروبية، الثقافة تجاه إحباطهم عنفقط 

الجنسيات،  متعددة املؤسساتاملتبعة من  السياسات فشل أوأوروبية محددة،  حكومات جانب منيلقونها 

 عدم كفاية توزيع املساعدات االغاثية لألمم املتحدة.  مثل من

د
 
الحادية  في الجئفقد وصف  الثقافة، ليستفي أوروبا  كلتهممش بأنمن الالجئين السوريين  عدد وأك

ين أن أنقرة، في دوغانتيب حي في مقيم ،والثالثين ع يتبنون  معظمهم السوري   أناس ة،حقيق السوريون »: التنو 

الحقيقة، وجد فريقنا  في. «كان أي   أو املسيحية مع دين، أي ومع. طائفةمع أي  العيشإمكانهم  في. منفتحون 
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ا أكثرالالجئين  بعضأن   واملغاربيةوالباكستانية  التركية اإلثنيات من أوروبا في املخيمات مسؤوليمن  انزعاج 

ا متطرفة لإلسالم قراءتهم ألناملسلمة،   إنفي أملانيا،  ماينتز في والعشرين، الخامسة في الجئ. وقال جد 

ا.  األمريعانون  املسيحيون  فأصدقاؤه، «األوروبية الحياة أسلوب»ليس  املوضوع  نفسه أيض 

ا ئون الالج يظهر ا فهم  الجئ  انتقد املثال؛ سبيل فعلىإلقاء اللوم على املصاعب التي يعيشونها.  في متقدم 

ط ة كانت- العمر في متوس   االتحاد سياسات -مهرب بأنهلالشتباه  احتجزته قدالسواحل اليونانية  خفر دوري 

ر  الخطأ، هذا على تسير -وحدهااليونانية  السياسة وليست- األوروبي  والعشرين الخامسة في آخر الجئوعب 

من  قضاها التي املعاناة أشهربسبب - باللوم يلق ولم ،عن تجربته في معسكرات اللجوء في اليونان ومقدونيا

ما مقدونيا، أو اليونان على -دون استقرار
 
 الفقيرة البلقان دول  لجهددعمهم  ألنعلى بروكسل وجنيف  إن

 غير كاف. 

هإنكاره  يمكن ال ما
 
في برلين، على  شاب وافقفقد  الثقافة؛ اختالف بسبب االندماج يعانيمن  ثمة أن

على املكان الذي جاؤوا  لالنفتاحالحظ.... ليسوا على استعداد  لسوء»الالجئين  بعض أن علىسبيل املثال، 

  األوروبيين جانبالشكوى من  تلقىحين يظهر الالجئون ثقافتهم، كانت  ولكن. «إليه
 
في تركياـ  يماس وال ،عادة

 في حي الفاتح  والعشرين، الرابعةفي  سوري الجئفقد قال  األجانب، لكراهيةكان الالجئون هدفا 
 
 املكتظ

ا وجدنا هكذا عنصريون،» األتراكبعض الحراس  إن   إسطنبول،في  باملهاجرين  عانينا»: وأضاف. «منهم بعض 

ا سوريين، بصفتنا  ليست العنصرية أن معظمهم الحظ الالجئون ذلك،  مع. «العنصرية عانيت أنا شخصي 

ا،أوروبا  مستوى  فيمشكلة   .«فردية حاالت» هي بل عموم 

وا  األمر، حقيقة وفيفي الرد على العنف.  يرغبون  ال أنهمالالجئون  عبر
َ
ك
َ
ا لإلرهاب أنش ا أثر   سياسي 

: أملانيافي  الجئ وقال. اإلرهاب أدبياتي وهي نقطة مؤكدة في دراسات ميدانية مدرجة ف -املسلمين في اعكسي  

اتكان هناك  والتطرف،التفجيرات،  بمثلمعينة تحدث في العالم،  أمور  بسبب» . «الالجئين تجاه فعل رد 

ها»: وأضاف ا تؤثر إن   منعلى الرغم  السوريين، من استياء وهناك، «األملانيينالسوريين في نظر  صورة في حق 

  البداية، في بهم الترحيب
 

رت اآلن األمور  أن   إال ا تغي  منتشر  باإلرهابي الخطأ بطريق وْصِفِه  من فالخوف ما، نوع 

ا.  سورية، في لهم أقران وجود إنمنهم يقول  كثيرو  الالجئين، بين واسع نطاق في  يجعلهم كذلك أيض 

 

 اآلثار السياسية

ا . اآلنما تنجح السياسات القائمة على األسطورة، ولكن هذا ما يقدم عليه االتحاد األوروبي حتى  نادر 

ة سياسية مقترحاتعن خمس خرافات عن سورية، نعرض  كشفنا أنوبعد  ِشف وقائع تعتمد عد 
ُ
 عنها ك

 البلقان.  طريق امتداددراستنا على  في
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قائية بشأن الجماعات املسلحة التي يدعمها في سورية، ينبغي على املجتمع الدولي أن يكون أكثر انت -1

دورة العنف التي حاصرت املدنيين  تأجيج إلىأدى  ما الصراع، تفاقم إلىوقد أدى الدعم الغربي للمعارضة 

 السوريين بين النظام ومعارضيه. 

ين بفحص الالجئين، مساعدة في األمن قواتأن تستثمر  يجب -2  غير. فالالجئون املحتملين اإلرهابي 

ومعرفة  اإلرهاب، وقف في شخصية مصلحة لهم ألن   اإلرهاب، مكافحة في مصدر اإلرهاب لوائح في املدرجين

 مجموعتهم.  في اآلخرين

ين املسؤولينتحديد  ينبغي -3  البلقان لدول  يكون  أن وينبغيومعاقبتهم.  ،ومعرفتهم الحدود، على األمني 

ا تعانيملكاتب املخصصة إال أن ا ،إدارة في هذا الغرض  وينبغي. فاعلية دون  منوهي  ،في عدد املوظفين نقص 

ا األوروبي، االتحاد من مراقبين بزيادة اإلدارات هذه دعم  ال التي الحكومات علىالعقوبات  لصدقية تهديد 

 . املهمةاإلنسانية  لالحتياجات تمتثل

، وبتكلفة األمن،لتوفير  ،النقل ينبغي على الحكومات التنسيق مع القطاع الخاص لشركات -4  أقل 

 ولكن املساعدة في حمايتهم.  املهاجرين، عدد زيادة الهدف فليس املهربين؛ منهجرة بديل  خيار بوصفه

 الفقيرة املساكن مثل منالعملية  الحواجز على بالتغلب املهاجرين إدماج على التشديدينبغي  -5

ممارسات  تطبق أن للحكومات يمكن املثال، سبيل على. فيه املبالغ الثقافي الصدام عن اعوض   والبطالة،

تكون مهاراتهم الحالية كافية  دماعن ،مرونة ال تتطلب من الالجئين متطلبات لغوية صعبة أكثرتوظيف 

 للعمل. 

ا يلقي البقان في الهجرة طريق امتدادالعمل امليداني على  هذا االتحاد  تعديل كيفية على ال ا،جديد   ضوء 

ا علىولكن  الالجئين، ألزمة استجابة سياستهاألوروبي   .األول  املقام في الالجئين من الكبير العدد وجود أيض 
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