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  28.04.2022                      �حفييان ب

 إعاد��م! الدائر حول  جدلا�الالجئون �� ظل 

 لقد شهدنا مؤخر 
ً
� �الذين �عيشون �� بالدنا ُينظر إل��م ع�� أ��م مادة سياسية والالجئ�ن أن �عض طال�ي ال�جوء  ا

نب�� أن . و�� الوقت الذي يوء �� قضية إ�سانية وليست سياسيةلكن قضية الالجئ�ن وطال�ي ال�ج التصو�ت.إطار قلق 

  ا�حديث عن "إعادة" طال�ي ال�جوء. ،لألسف؛ يجري عن عملية االندماج واالندماج �� تركيا اليوم فيھ ا�حديثيتم 

�� املناقشات  وتحو�لهم إ�� مادة إن إهانة األ�خاص من جنسيات مختلفة الذين �جأوا إ�� بلدنا واستغاللهم

 .ختلف البلدانالثقافات من م يتعا�ش فيھ��كيا بلد مركزي ف السياسية يتعارض مع خلفيتنا التار�خية وتراثنا ا�حضاري.

 طالب �جوء أو الجئ املرء �ون إن 
ً
 ليس خيار  ا

ً
 منا يمكن أن يقع ذات يوٍم  ال ينب�� أن نن�ىى أنو ، ا

ً
 ف.�� هذا املوقكال

 سنوات، �عيش جنب عن عشر ما يز�د ذفمن
ً
ا �سبب �جوء إ�� تركيمالي�ن ال�� اضطروا إ�� ال ما يز�د عن أر�عةإ�� جنب مع  ا

تركنا ورائنا األيام وقد  .2011وخاصة �� جارتنا ا�حدودية سور�ا �� عام  ،األحداث ال�ي وقعت �� املنطقة العر�ية بأكملها

ال ولم يتمكن األطف ،لعيش �� خيامإ�� االناس ف��ا ألف ال�� إ�� بلدنا �ل يوم، واضطر  130الصعبة ال�ي �ان يأ�ي ف��ا 

مع إخوتنا وأخواتنا الذين �عملون بأجور منخفضة، و�أخذون خ��هم إ��  يومنحن �عيش ال من الذهاب إ�� املدرسة.

 و�تحدثون ال��كية مثل لغ��م األم. ،، و�تعلم أطفالهم �� مدارسناأجور بيو��م، و�دفعون منازلهم

 اليوم مع�عيش 
ً
 حصة معينة �� القوى العاملة ال�ي �عت��هايش�لون ية عديدة، و �� بلدنا مع أ�خاص من أصول عرق ا

 الصناعة ال��كية 
ً
 يفون تلونا وغ�ى�ض، ويعملون �� القطاع الزرا��، و �نشطون التجار الصغارغ�ى ع��ا لإلنتاج، و �ستال أمرا

 �� حياتنا 
ً
 ��ا �� تركيا.ر�ة تدفع ضرائشركة سو  ست عشرة ألف ، أك�� منحالياو�� بلدنا  .يةة والفنيالثقاففسيفسائيا

من العمال  %92�عمل ، حيث يساهم مليون سوري �� القوى العاملة �� تركيا ع�� الرغم من �ل الظروف الصعبةو 

 يقل عن ا�حد األد�ى لألجور.  %75و�تقا�ىى  ساعات �� اليوم. 8أك�� من حسب األبحاث السور��ن 
ً
 م��م أجرا

 واح��ام�ستحق حياة كر�مة إن �ل إ�سان 
ً
 �جرد �ونھ إ�سان ا

ً
تركيا  ��إ�عتقد أن �ل �خص اضطر إ�� ال�جوء و�ننا  .ا

 هو وسيلة رحمة لبلدنا ا�جميل، وليس عبئ ؛ألي سبب من األسباب
ً
 .ا

ور��ن �� بدأ �� سياق ز�ارات الس نجد أنفسنا �� وسط نقاٍش مستمّرٍ �� هذه األيام املباركة مع اق��اب عيد الفطر، إننا 

�ن خلق تصور سل�ي عن جميع و  دة األ�خاص الذين �جأوا إ�� بالدنا ألسباب مختلفة.اعإحول العيد، و�تصاعد عطلة 

أن يجري  ومن سوء ا�حظ وقت بالنسبة ل��كيا.ليس سوى عبث و�ضاعة طال�ي ال�جوء والالجئ�ن �سبب ا�حوادث الفردية 

 �شو�ھ التصورات حول طال�ي ال�جوء والالجئ�ن.
ً
 عمدا
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  كما أكدنا، وتركيا
ً
 ، ال تفتح تركيا أبوا��ا وقلو��ا بإخالص ملن ي�جأ إل��ا فحسب، بل تب�ي أيضدائما

ً
مناطق آمنة خارج  ا

�� هذه املناطق ال�ي ت�ون ف��ا الظروف اإل�سانية أك��  أمن الناس هناك.كريس ا�حدود من أجل حماية أمن حدودها وت

 ف م��ا.والتخفي آثار األزمة اإل�سانية �� املنطقة �حد منواملنظمات غ�� ا�ح�ومية ل ة��كيدولة الال تناضل، صعو�ة

وء سنوات ح�ى يتمكن طالبو ال�جمنذ تم تنفيذه ب، الذي "اإلسمن�ي البلوكولعل أهم هذه األعمال هو مشروع "من�ل 

ب ألف من�ل من قوال عملية بناء مئة انطلقتو�� هذا السياق،  ليھ.أن يأووا إوالالجئون من ا�حصول ع�� جدار يمك��م 

 �عت��ورغم  .ا�خطط لها نصف املنازل تم �شييد ، و ا�خفاف اإلسمن�ي (البلوك)
ً
 أن من ال �علم عن أحوال املنطقة شيئا

 البلوك �� املنازل املصنوعة من هذه 
ُ
مواجهة  ظل �� هناك حاجة كب��ة لألمان فإن" للسور��ن �� تركيا، عودةٍ  "تذكرة

قوات النظام السوري وروسيا والتنظيمات اإلرهابية باسم قوات ا�حماية الشعبية وتنظيم العمال ال�جمات املتواصلة ل

، ولألسف فإن الظروف البشر�ة مثل البنية التحتية والتعليم وال�حة واملأوى وا�حصول ع�� الكردستا�ي اإلرها�ي وداعش

 .الغذاء األسا�ىي لم تن�ج �عد!

 ألف 350حوا�� ع�� سبيل املثال د س�ان إدلب بينما �ان عدف
ً
 اليوم أك�� منأصبح عدد س�ا��ا قبل ا�حرب األهلية،  ا

 �� مخيم أطمة. و، يحاولون ا�حفاظ ع�� حيا��ممليون �خص، �عيش معظمهم �� مدن ا�خيام أر�عة مالي�ن ونصف

هذه ا�حقائق، ُينظر إ�� البيوت املصنوعة من و�� ظل  مليون �خص �� ا�خيام.ليون ونصف م وحده، �عيش بالفعل

 ن الوضع امليدا�ي. وأالستمرار �� هذه املنطقةتمكي��م من اع�� أ��ا خطوة مهمة بالنسبة للس�ان ا�حالي�ن ل البلوكقوالب 

 ة إ�� بذل املز�د من العمل مع�ش�� إ�� أننا بحاج�حديث عن إعادة الالجئ�ن عند ا
ً
 .ا

م يرون �مليدانية ال�ي أجر�ت �� تركيا وأورو�ا تؤكد أن السور��ن ير�دون العودة إ�� بالدهم، لك�العديد من املقابالت او 

  هذا غ�� ممكن أن
ً
 إ�� أنھ من السور��ن %86ذهب و�حسب استطالعات الرأي، . �سبب ا�خاطر األمنية ا�حالية! حاليا

 يجب أن ي
ً
 ح�ى سور�ا �شاءي�ونوا قادر�ن ع�� املساهمة �� إعادة إأن إ��  %81وذهب ، �ون لد��م رئيس منتخب ديمقراطيا

ح�ى يتمكنوا من  ح�ومة األسدعن زوال  %52ا�حرب وعن ان��اء من السور��ن  %68 وكذلك تحدث .ةعوديتمكنوا من ال

 وفقو  .العودة
ً
إ�� سور�ا حيث يتعرضون �خطر االختطاف إعادة األ�خاص "فإن لتقر�ر منظمة العفو الدولية،  ا

ا �� بالدنا يتعارض مع تار�خنالذي يجري هنا وهناك اإلعادة القسر�ة  وا�حديث عن ".�لقانون الدو�لمخالف  ،عذيبوالت

وحضارتنا، وهذه ا�خطابات املناهضة �حقوق اإل�سان �عرض بالدنا ملناقشات قد ت�ون لها عواقب سلبية �� نظر القانون 

 الدو��.

ر إ�� "األجانب" من قبل األحزاب األقلية واألفراد باعتبارهم "أداة �جمع والذي يجري �� العالم مع األسف أن 
َ
ُيْنظ

السياسة ب�ل  و�� تركيا تتسبب األصوات" بخطاب شعبوي، و�جعلو��م �� مركز االس��اتيجية السياسية قبل االنتخابات.

.  و�ننتنتج أسف بخطاب غ�� إ�سا�ي وش��ات ال أساس لها من ال�حة و 
ً
 وتوترا

ً
ة �� �عتقد أن �ل هذه األخبار ال�اذبا قلقا

  ال نجد من الصوابو  نتاج معلومات مضللة متعمدة.
ً
 الالجئ�ن وطال�ي ال�جوء �� تركيا بنفس املعاملة أن تتم معاملة أبدا

آلخر  قٍت وخاصة �� أورو�ا، من و  ،العنصر�ة ال�ي يتعرض لها املواطنون األتراك الذين استقروا �� أجزاء مختلفة من العالم

 ضد طال�ي ال�جوء والالجئ�ن.

و�ل مشروع عودة يتم تنفيذه بما يليق  ،ندعم �ل خطاب يليق بالكرامة اإل�سانية بخصوص عودة السور��ن إننا

 بالكرامة اإل�سانية. لكننا نؤكد أيض
ً
ألمم املتحدة اأن الدول، و�� مقدم��ا و أن عملية العودة ال ينب�� أن تتحول إ�� ترحيل.  ا
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 مسؤوليات كب��ة من أجل وا�جت
ً
مع الدو�� وتركيا وسور�ا وا�جتمع الدو�� واملنظمات غ�� ا�ح�ومية يقع ع�� عاتقهم جميعا

تطور إ�� نظام يتم فيھ ا�حفاظ ع�� حقوق اإل�سان، واملشكالت أن ييحتاج النظام إ�� بذلك، . عودة الالجئ�ن إ�� ديارهم

ي تم اإلعالن ع��ا كمناطق آمنة. يجب رفع قضايا مثل فرص العمل والتعليم ، وتوضيح حالة األماكن ال�إ�� حل األمنية

 ع�� .وال�حة والعدالة والبنية التحتية وسالمة ا�حياة إ�� مستوى إ�سا�ي مع�ن
ً
ي توفر �عز�ز العناصر ال� وأن �عمل معا

 
ً
 مشرفة

ً
 � ز�ادة املظالم.وستؤدي فقط إ� ،جميع أنواع خطاب "العودة" مسيئة بقىست و�خالف ذلك،. عودة

منع العبور إ�� سور�ا �سبب عيد الفطر الذي سيحتفل بھ �عد أر�عة و��ذه املناسبة نرى أنھ ليس من القرار الصائب 

وأقار��م  ،ألن األ�خاص الذين يذهبون إ�� سور�ا خالل العطلة يمك��م فقط ز�ارة األماكن املسماة باملناطق اآلمنة، أيام

 أ�� هذه الز�ارات و��ون لهم  ومقابر أقار��م الذين فقدوا حيا��م �� هذه املناطق. ،الذين �عيشون �� إدلب
ً
فرصة يضا

 ملعارفهم الذين �عيشون �� املنطقة. اتتقديم املساعد

أن مالي�ن الالجئ�ن السور��ن �� بلدنا يمك��م "العيش �� منطقة آمنة"، بالتفك�� �� هذا السياق، وليس من الواق�� 

 أنھوليس من ال�
ً
دون  هناك همبقاء هذا �ع�ي إم�انيةخالل العطالت، فإ�� سور�ا الذهاب ن �ان بإم�ا��م "إ حيح أبدا

 ".عودة

ن�ىى أن املسؤول ال ينب�� أن نو  الدو�� يتحمل مسؤوليات كب��ة �� ضمان عودة الالجئ�ن السور��ن إ�� بلدا��م.فا�جتمع 

. العودة إ�� بالدهم هو نظام دمشق الذين �عيشون خارج سور�ا اليوم مناألول عن عدم تمكن مالي�ن الالجئ�ن السور��ن 

م تتفاعل الدول وا�جتمع الدو�� �ش�ل �اٍف لنظام دمشق أعمالھ الوحشية ضد شعبھ، فيھ واصل ففي الوقت الذي ي

 ال يزال العالم صامت، واليوم ولم يقفوا ضد النظام بحزم.لألسف، 
ً
ي�ن الناس مال  عد فيھبي �� وقٍت  �� وجھ نظام دمشق ا

يب �� مسؤوليا��م، ولهم نصمتنكب�ن عن ا�جتمع الدو�� والدول الك��ى زال �� هذه املرحلة، ال يو .وديارهم عن أراض��م

 مالي�ن األ�خاص عن بلدا��م وديارهم.انقطاع 

لقوة املتحدة والدول ذات ااألمم �� مقدم��ا جميع املنظمات الوطنية والدولية، و عاتق ع��إن الواجب امل��تب اليوم 

أرواحهم  ة، دون القلق ع�� سالمضمان عودة السور��ن إ�� بالدهم ومد��م بكرامة ؛العقابية �� الساحة الدولية

 الطرق القانونية والقنوات الدبلوماسيةوجميع  املمكنة وممتل�ا��م، وذلك باستخدام �ل الوسائل الوطنية والدولية

 ية.وأساليب العقو�ات االقتصاد

اليوم، دعوة مفتوحة إ�� ا�جتمع الدو�� بأسره وندعو جميع أ�حاب املص�حة للمساهمة �� العمل ا�جاد من نوجھ 

 .28/04/2022 أجل عودة حقيقية وكر�مة.
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