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"السالم المستحيل  -بعد  70عاما من الحرب العالمية الثانية في الشرق األوسط" ()55
الخاتمه
 )55( 2-7الجئ زيادة
)(Translated from English version to Arabic by Google Translate
بمجرد اندالع حرب بين الدول أو حرب أهلية في البالد  ،فإن العديد من الضحايا يخرجون إلى المواطنين األبرياء .ليس فقط الموت أو
.اإلصابات التي تحدث في المعركة  ،ولكن أيضا هناك العديد من الالجئين الذين يفقدون أرضهم ومنزلهم ويتجولون في تراب أجنبي
لقد كانت حرب العرب اإلسرائيليين عام  ، 1948والتي سميت حرب االستقالل اإلسرائيلية  ،والتي ظهرت ألول مرة في الشرق األوسط بعد
الحرب العالمية الثانية .كانوا يطلقون على الالجئين الفلسطينيين .هربوا إلى منطقة الحكم الذاتي الفلسطيني في إسرائيل أو مخيمات الالجئين في
مليون .كان هناك  (UNHCR) 4.5األردن ولبنان .بلغ عدد الالجئين الفلسطينيين المسجلين في مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين
.مخيما لالجئين في لبنان و  450.000شخص يعيشون في ظروف معيشية رديئة 12
قبل أن يتم حل مشكلة الالجئين الفلسطينيين  ،ولد عدد كبير من الالجئين في سوريا .بدأت القوات الحكومية والقوى المناهضة للحكومة في
سوريا بالزناد من "الربيع العربي" في عام  .2011عالوة على ذلك  ،أعلن المتطرفون من األصولية اإلسالمية إنشاء الدولة اإلسالمية
)داعش(ُ .و لد الجئون جماعيون في مناطق النزاع في جميع أنحاء سوريا والعراق .إن كلمة "الالجئون الجماهيريون" التي تفسر الالجئين
".ككمية تذكر بالمشاعر التي تثير الشجب الذاتي .ولكن ال يمكن العثور على المصطلحات المناسبة باستثناء "الالجئين الجماعي
ويقال إن حوالي  4.1مليون الجئ سوري قد فروا إلى الخارج في نزاع وأن  7.6مليون شخص قد تم إجالؤهم محليا  .يبلغ عدد سكان
سوريا حوالي نصف عدد السكان  ،ويشغلون خمس إجمالي عدد الالجئين في العالم .مع اندالع الحرب األهلية في سوريا  ،تم إخماد إمدادات
اإلغاثة للنازحين داخليا  ،وتم إيقاف الغذاء واألدوية .استهدف الالجئون معسكرات الدول المجاورة في تركيا ولبنان واألردن .لكن لم يكن هناك
.مجال الستيعاب الالجئين الجدد
.هم  ،لذلك  ،تهدف إلى ألمانيا التي كانت دولة صديقة للمهاجرين .بدأوا رحلة طويلة إلى أوروبا الغربية سيرا على األقدام على طول الطريق
كان العديد من الالجئين السوريين من الطبقة الوسطى الذين يعيشون في المناطق الحضرية .عندما كانوا في مسقط رأسهم  ،كانوا قد تعرفوا
بالفعل على الحياة السلمية والغنية ألوروبا الغربية  ،بينما رأوا السلوك الوحشي وغير المتحضر لـ "الدولة اإلسالمية" على اإلنترنت .خافوا من
الخوف إذا كانت مدينتهم تحت سيطرة داعش .بمجرد أن سمعوا خطى داعش  ،قاموا ببيع جميع المنطلقات العائلية وفروا إلى تركيا .ثم
.استهدفوا أوروبا الغربية
 ،على عكس الالجئين األفارقة الفقراء الذين ناضلوا من أجل عبور البحر األبيض المتوسط دون أي شيء سوى الختام الذي كان يرتديه المرء
لم يكن الالجئون السوريون مفلسين .في الالجئين الالجئين  ،كان الال جئون األفارقة الجئون اقتصاديون  ،في حين كان الالجئون السوريون
الجئين سياسيين .ما كان الالجئون السوريون يقدرونه بعد أن كانوا يعيشون على الهاتف الذكي .كانوا يستهدفون الغرب مشيا على األقدام مع
هاتف ذكي لفحص الموقع الحالي وجمع المعلومات من أصدقائهم المقربين الذين يتقدمون بشأن نقاط التفتيش الحدودية التي ستقبل الالجئين .إذا
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تم إغالق نقطة التفتيش  ،فقد بحثوا عن المكان الذي يمكنهم عبور الحدود من دون إذن .نقلوا هذه المعلومات إلى األصدقاء واألقارب الذين
كانوا يتبعونهم .وفي الوقت نفسه  ،ظلوا على اتصال باألقارب الذين هاجروا بالفعل إلى أوروبا  ،وطلبوا مكان ا جيدا لالستقرار فيه .كان الهاتف
.الذكي شريان حياة بالنسبة لهم

 ،ومع ذلك  ،وصلت القدرة على قبول الالجئين في البلدان األوروبية إلى أقصى حدودها .لم يكن السبب في ذلك هو العبء االقتصادي لكل بلد
بل هو قلق المواطن من البطالة بسبب عدد هائل من المهاجرين الفقراء أو الخوف السياسي واالجتماعي من اإلرهاب اإلسالمي الذي انتشر بين
المجتمع .هناك بالفعل العديد من الالجئين األفارقة استقروا في ضواحي المدن الكبرى في أوروبا .معدل البطالة من الجيل الثاني من المهاجرين
األفارقة كان مرتفعا .بعض الشباب المسلمين يتأثرون بالتطرف اإلسالمي .لقد شعروا باليأس ونفذوا تفجيرات انتحارية في المدينة .في هذه
األثناء  ،حصلت القوى اليمينية المتطرفة من األوروبيين األصليين على دعم من الناس التقليديين .وحثوا على استبعاد المهاجرين ورهاب
.اإلسالم

(يتبع )----

)(Translated from Japanese version to Arabic by Google Translate
عندما تندلع حرب بين الدول أو حرب أهلية في البالد  ،فإن العديد من الضحايا يخرجون إلى المواطنين األبرياء .ليس فقط شكل القتلى
والجرحى المشاركين في المعركة  ،ولكن هناك أيضا العديد ممن أصبحوا الجئين يفقدون أراضيهم وبيوتهم المألوفة عن طريق الحرب
.ويتجولون حول وطنهم
أول ظهور لالجئين في الشرق األوسط بعد الحرب العالمية الثانية كان الحرب اإلسرائيلية الثورية )حرب الشرق األوسط األولى( .كانوا
يطلقون على الالجئين الفلسطينيين وهربوا إلى منطقة الحكم الذاتي الفلسطيني في إسرائيل واألردن المحيط  ،لبنان .يقال إن الالجئين
سيصلون إلى  4.5مليون .هناك  12مخيما ) (UNHCRالفلسطينيين المسجلين في مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين
.لالجئين في لبنان و  450.000شخص يعيشون في بيئة سيئة
لم يتم حل مشكلة الالجئين الفلسطينيين  ،وفي اآلونة األخيرة  ،حدث عدد أكبر من الالجئين .مع "الربيع العربي" الذي تثيره سوريا  ،تصطدم
القوات الحكومية بالقوى المناهضة للحكومة  ،وتعلن منظمات التطرف اإلسالمي المتطرفة إنشاء "الدول اإلسالمية"  ،ومناطق النزاع في
سوريا والعراق .ولد عدد كبير من الالجئين .مصطلح "الالجئون الجماهيريون" الذي يجعل "الالجئين" "كمية" ممتلئ بمشاعر الضمير ولكن ال
.توجد طريقة أخرى مناسبة لالتصال
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 ،يقال إن حوالي  4.1مليون الجئ سوري قد فروا إلى الخارج في النزاع السوري و  7.6مليون شخص يقومون باإلخالء محليا .وبالفعل
فإن حوالي نصف مجموع سكان سوريا وصل إلى المستوى الذي يحتل ُخمس إجمالي عدد الالجئين في العالم .ومع تحول الحرب األهلية في
سوريا إلى حالة موحلة  ،توقفت إمدادات اإلغاثة للنازحين داخليا  ،ولم تعد التغذية والرعاية الطبية المرضية تمضي .كانوا يستهدفون مخيمات
.الالجئين في البلدان المجاورة مثل تركيا ولبنان واألردن  ،لكن المخيم نفسه مشبع بالفعل
لذا فهم يهدفون إلى ألمانيا  ،التي تسير سيرا على األقدام على طول الطريق وإلى أوروبا الغربية  ،وال سيما ألمانيا الصديقة للمهاجرين .العديد
من الالجئين السوريين هم من الطبقة الوسطى الذين يعيشون في المناطق الحضرية .من الوقت الذي كانوا فيه في بلدتهم  ،عرفوا الحياة السلمية
والغنية ألوروبا الغربية  ،بينما رأيت الخطوط المتوحشة وغير المتحضرة لـ "الدولة اإلسالمية" على اإلنترنت  ،كنت خائفة من الخوف من
حكم المدينة .لذا عندما اقتربوا من خطى داعش  ،قاموا ببيع جميع السلع العائلية للسلع  ،وهربوا إلى تركيا  ،واستهدفوا أوروبا الغربية من
.هناك
على عكس الالجئين األفارقة الفقراء الذين يكافحون من أجل عبور البحر األبيض المتوسط وهم يرتدون المالبس  ،كانوا الجئين  ،لكنهم لم
يكونوا خارقين .في تعريف الالجئين  ،الالجئون األفارقة هم الجئون اقتصاديون  ،في حين أن الالجئين السوريين هم الجئون سياسيون .ما كان
الالجئون السوريون يقدرونه بعد حياتهم الهواتف الذكية .إنهم ذاهبون إلى الغرب سيرا على األقدام في طريقهم إلى الغرب مع هاتف ذكي
.للتحقق من الموقع الحالي ومعرفة نقاط التفتيش الحدودية التي ستقبل الالجئين من أصدقائهم معارفهم أو إذا كانت الحدود مغلقة  ،الستكشاف
وعالوة على ذلك  ،فإن إبالغ هؤالء األصدقاء واألقارب الذين يتابعونهم عن معلوماتهم  ،مع البقاء على اتصال مع األقارب الذين هاجروا
.بالفعل إلى أوروبا  ،يبحثون عن مكان هادئ .كان الهاتف الذكي شريان الحياة
ومع ذلك  ،يبدو أن قبول الالجئين في الدول األوروبية قد اقترب من الحد المسموح به .بدال من تجاوز حد العبء االقتصادي لكل بلد  ،انتشر
القلق بشأن بطالة المواطنين بسبب عدد كبير من المهاجرين أو الخوف السياسي واالجتماعي من اإلرهاب اإلسالمي وما شابه ذلك .لقد استقر
العديد من الالجئين األفارقة حول المدن الكبرى في أوروبا  ،ومعدل البطالة للمهاجرين  2الذين ولدوا وترعرعوا هناك مرتفع  ،بعضهم
مصبوغ في التطرف اإلسالمي  ،يسقط في اليأس والتفجيرات االنتحارية في المدينة .بدأ الجري .من ناحية أخرى  ،جمعت قوى اليمين
.المتطرف الدعم من الناس بإصرارهم على االستبعاد من الهجرة  ،أي اإلسالم  ،من أجل االعتناء بقلق الناس البيض
(تتمة)
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