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  چکیده
حالی به پایان رسید که تبعات انسانی فراوانی را از حیث آوره شدن بیش  در) 2018تا  2011از (بحران سوریه، پس از هفت سال 

کمیساریاي عالی سازمان ملل . ، این کشور  برجاي گذاشت)میلیون 5/13در حدود  (میلیونی  23از نیمی از جمعیت جمعیت 
پژوهش حاضر در پی بررسی و تبین  پیامدهاي . سال گذشته عنوان کرد 25متحد، بحران سوریه، را بدترین بحران جهانی طی 

از لحاظ . هاي این آورگان در کشورهاي پذیرنده استبحران آورگان سوري بر کشورهاي میزبان و به تبع مشکالت و چالش
در منازعه و جنگ  ]آورگان  [ساختار؛ پژوهش حاضر در ابتدا به صورت اجمالی به تحلیل و بررسی نقش کشورهاي میزبان

اي تا حدودي منطقهو در بعد فرا  اي ترکیه، لبنان، اردن، عراق و مصر،این کشورها به ترتیب پنج کشور منطقه. پردازدیه میسور
سپس در مرحله بعد، به وضعیت آورگان در کشورهاي نام برده، و به تناسب اثراتی که این . باشندکشورهاي اتحادیه اروپا می

شود و در آخر تبعات این مهاجرت اجباري در ابعاد سیاسی، خواهد گذاشت، پرداخته میمهاجرت اجباري بر این کشورها 
اینکه در بعد طور کلی بحران ژئوپلیتیک سوریه عالوه بربه. گیرداقتصادي، فرهنگی، امنیتی و اجتماعی مورد مورد واکاوي قرار می

کم کوتاه مدت نیز کشورهاي پذیرنده میان مدت و دست ملت سوریه خواهد گذاشت، درـ  خلی، اثرات بلند مدتی را بر دولتدا
 .را متأثر خواهد کرد؛ این وضعیت براي همسایگان سوریه به مراتب حادتر است
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  مقدمه
کند؛  ارگی و پناهندگی وضعیت اسفناکی را تجربه میدهد جهان امروزي از منظر بحران آو ها و آمارها نشان می گزارش

این آمارها در حالی . خود شدند هايمیلیون نفر در جهان مجبور به ترك خانه 5/59، تعداد 2014چنانکه در پایان سال 
ه میلیون نفر به تعداد آوارگان جهان اضاف 9/13، به میزان 2010، نسبت به سال )2014(است که فقط  طی همین سال 

منطقه ). Najjar,  2016: 7(میلیون نفر رسیده است  5/65میالدي به بیش از  2016این میزان براي سال . شده است
نحوي که تنش و  به - اي دارد امن مسلط برآن در این بین جایگاه ویژه ثبات و نا خاورمیانه به دلیل فضاي استراتژیک بی

بر طبق گزارش . هاي اجباري را به همراه است موجی از مهاجرت.. .بحران در کشورهاي عراق، سوریه، افغانستان و 
در . سال گذشته تجربه کرده است 25کمیساریاي عالی سازمان ملل، بحران سوریه بدترین بحرانی است که جهان طی 

بحران تا این . میلیون نفر در منطقه و وراي آن مواجهیم 4گی و پناهندگی بیش از  هفتمین سال جنگ سوریه، با آواره
 ,United Nation, 2015(ملیون زحمی بر جاي گذاشته است  1هزار نفر کشته و حدود  000/220کنون بیش از 

April 24 .( ملیون نفر از  5/13دهد نشان می  2017در سال  گزارش کمیساریاي عالی سازمان ملل در امور پناهندگان
ملیون نفر در زمره آوارگان داخلی  5/7که از این تعداد  - تنددوستانه فوري هس هاي بشرمردم سوریه نیازمند به کمک

هدف این پژوهش بررسی بحران ژئوپلیتیکی سوریه از منظر بحران آوراگان ). UNHCR, 2017(شوند  محسوب می
. در پی پاسخ به یک سوال است اي هاي کتابخانه گیري از داده تحلیلی و بهره - حاضر با رویکرد توصیفیپژوهش . است

توان بحران سوریه را یک بحران ژئوپلیتیک دانست؟ مهمترین جنبه رسش اصلی پژوهش چنین است؛ آیا اصوالً میپ
شک بحران سوریه ، بیهاي ژئوپلیتیکبندي ویژگی بحرانمورد غفلت این بحران کدام است؟ از حیث نظري، در دسته

-اند که آنها را از سایر بحران داراي دو ویژگی اساسیهاي ژئوپلیتیکی اصوالًبحران. از نوع یک بحران ژئوپلیتیک است
از حیث ویژگی نخست، . دیرپایی و مانایی بحران) 2الگوي مداخله و سطوح درگیري بحران؛ ) نماید؛ اها متمایز می
ن ، در بحرا)اي و جهانیبازیگران منطقه(و ماکرو ) گروهاي داخلی(شود که سطوحی از بازیگران میکرو مشاهده می

از حیث ویژگی دوم، به نظر این بحران تا سالیان طوالنی پویایی خود بر کشور سوریه . پردازندسوریه به ایفاي نقش می
ي بحران ترین جنبهدر این میان بحران انسانی آوارگان، تاریک - نظربه. و کشورهاي منطقه را حفظ خواهد نمود

سیاسی، اقتصادي، امنیتی، اجتماعی (ي ماندگاري این بحران، اثرات هادر حقیقت، یکی از جنبه. ژئوپلیتیک سوریه است
ملل در امور پناهندگان، طی این چند  بنابر گزارش کمیساریاي عالی سازمان. آورگان بر کشورهاي میزبان است...) و

نان، اردن، مصر ملیون نفر سوري از این کشور گریخته و روانه کشورهاي ترکیه، لب 5/4اخیر بحران سوریه، حدود   سال
نفر در عراق؛  249726میلیون آواره در ترکیه؛  225/805/1: این رقم، شامل. اند و سایر کشورهاي اروپایی شده

باشد  نفر در سایر نقاط جهان  می 055/24نفر در لبنان و حدود  753/172/1نفر در مصر؛  132375در اردن؛  128/629
 )UNHCR, 2015A; Grisgraber and Crisp, 2014: 3  .( بدتر اینکه،  قریب به نیمی از این آوارگان را

هایی که متوجه این آورگان شده و جداي از اینکه مسائل ملت سازي در جداي از آسیب. دهند کودکان تشکیل می
سوریه از باب موضوع دچار چالش جدي شده و یا در آینده خواهد شد؛ اما حداقل در کوتاه مدت یا میان مدت 

طوري که این حضور ها داراي آثار و پیامدهایی بر کشورهاي میزبان بوده است؛ به ین آوارگان و پناهندهحضور ا
 .  هاي فراوانی هم بر خود آورگان و هم بر کشورهاي میزبان بوده استاجباري داراي آسیب
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  مفاهیم اصلی پژوهش
   ]اجباري[مهاجرت 

در . در طی تاریخ با شدت و ضعف مختلف وجود داشته است هاي مهاجرت است که مهاجرت اجباري یکی از گونه
جایی افراد یک کشور یا منطقه به  باشد که به معنی جابه واقع مهاجرت ناخواسته یا اجباري جنبه تاریک مهاجرت می

استفن کاستلز در اثر خود با عنوان ). 27: 1395زرقانی و همکاران، (باشد  رغم میل باطنی می کشوري دیگر علی
، افراد تبعیدي 2، پناهجویان 1هاي اجباري را شامل پناهندگان مهاجرت "مهاجرت اجباريهاي   مواجهه با واقعیت"

مهمترین علل و ). 75: 1383زاده،  لهسانی(داند  می 5هاي محیطی و حوادث ، تبعیدي 4هاي توسعه ، تبعیدي3داخلی
  .ایش داده شده استالمللی در قالب نمودار زیر نم هاي بین مهاجرتهاي   زمینه

  پناهندگی
طور  اي که به هر شخصی که به دلیل تجاوز خارجی، اشغال، تسلط بیگانگان یا هر واقعه 1951در تعریف کنوانسیون 

جدي نظم عمومی تمام یا بخشی از کشور اصلی یا متبوع خود، وادار به ترك کشور اصلی براي یافتن پناهگاهی در 
شوند، داراي وضع بهتري  کسانی که پناهنده می. گویند یا متبوع خود گردد پناهنده می کشور دیگري غیر از کشور اصلی

اشان روشن است و سزاوار پشتیبانی از سوي  از دیگر کسانی که ناگزیر از مهاجرت شدند؛ زیرا وضع حقوقی
  ).81: 1393سرفراز،  (  اند کمیساریاي عالی پناهندگان سازمان ملل

  جو پناه
 اند، کرده دولتی درخواست حمایت پناهندگی وضع ادعاي با و اند دیگري گریخته کشور به که هستند انیکس جویان پناه
 حقوقی با مهاجران از دیگري گروه در واقع جویان ه پنا. است نشده گرفته تصمیم نهایی شان درخواست درباره ولی
ت به را کشورشان اینکه اثبات براي رااي  هپیچید و طوالنی حقوقی فرآیندهاي باید آنان. محدود هستند بسیار  آزار علّ

اسکان  اندك بسیار امکانات با هایی اردوگاه در مراحل، آنان بیشتر این چارچوب در. بگذرانند اند، کرده دیدن ترك
  ).84: 1393سرفراز،  ( شوند می جدا بومی جمعیت از و یافته
  آواره

برند که بر خالف میل خود و به دلیل جنگ، قحطی، بیماري و  کار میهایی به  عنوان آواره را براي مشخص کردن گروه
ها عمدتاً  گیرند این گروه شوند و در جایی دیگر، هرجا که باشد، پناه می شان رانده می یا عوامل دیگر از خانه و کاشانه

ر اردوگاههایی که براي مانند و معموالً د بهره می در کشور مقصد از شرایطی که شهروندان آن کشور برخوردارند، بی
ترتیب،  بدین). 9: 1377مهر،  کیوان(کنند  المللی زندگی می هاي بین هاي مالی سازمان آنها تدارك دیده شده و با کمک

به معناي   گیرد که جاي مناسبی براي خوابیدن ندارد و نیز کسی که خانه، خانمان یا کسی جاي می ذیل مفهوم آواره، بی
، »پناهجو«همچنین . ، را از دست داده است»یادها، هویت، امنیت، حس تعلق و فضاي سالمي بن فراهم آورنده«
  . نامید» آواره«توان در معنایی کلی  را می» سرگشته«و نیز » بیگانه«و » مهاجر«، »تبعیدي«
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  نظري پژوهش هاي  رهیافت
  بحران ژئوپلیتیک

) ؛ ج)حاکمیت، مشروعیت(سیاسی ) امنیتی؛ ب )الف: دانانواع اصلی بحران این گونه - در یک دسته بندي اجمالی
) ؛ ط)مشارکت(ـ اجتماعی  سیاسی ) ژئوپلیتیک؛ ح) اجتماعی؛ ز) ؛ و)هویت، اطالق(فرهنگی ) اقتصادي؛ هـ) نظامی؛ د
. شود المللی تقسیم می اي و بین به لحاظ سطح؛ بحران، به سطوح محلی، ملی، منطقه ).15: 1373کاظمی، (سازمانی 

) هاي جهانی سازمان(اي  اي، جهانی و کروي و سازه اي، فرامنطقه اع سطوح مداخله در بحران نیز محلی، ملی، منطقهانو
ها داراي خصیصه و عملکرد هاي یاد شده؛ اما بحران ژئوپلیتیک نسبت به سایر بحراندر این میان انواع بحران .است

حل و  سادگی قابل  از پایداري و تداوم نسبی برخوردار است و به  این حیث که یک بحران ژئوپلیتیکیاند؛ ازمتفاوتی
هایی جغرافیایی هستند که در زمره منافع ملی و جمعی  برطرف شدن نیست؛ زیرا موضوع بحران و کشمکش، ارزش

فضایی  - ها و یا گروهاي متشکل سیاسیدر حقیقت بحران ژئوپلیتیک، منازعه و کشمکش حکومت. شوند محسوب می
هاي مرزي و  کشمکش). 203: 1396نیا، حافظ(سر کنترل و تصرف یا و یا چند ارزش و عوامل جغرافیایی است بر 

هاي مذهبی  هاي مکان ـ قومی نظیر کردستان، کشمیر، باسک و ایرلند؛ بحران هاي فضایی  تعیین خطوط مرزي؛ بحران
هاي ژئوپلیتیکی دیرپا  ؛ بحران جزایر ازجمله بحرانهاي ذخایر زیرزمینی مشترك المقدس؛ بحران نظیر مسجد بابري، بیت

دو خصیصه اصلی ) از سطح ملی تا کروي(اصوالً دیرپایی و سطوح مداخله ). 385: 1375هاگت، (شوند  محسوب می
-ها با یکدیگر میها و دولتبحران ژئوپلیتیک است؛ حال آنکه یک بحران سیاسی عامل بروز تنش در روابط حکومت

-این بحران. تري به جنگ و درگیري منجر شوداست به سردي روابط، قطع روابط و در احتمال ضعیف باشد و ممکن
-احترامی نسبت به پرستیژ ملی و ارزشاي، آئین دیپلماسی و تشریفات، تعرض و بیها بیشتر از عوامل رفتاري، اندیشه

باشند هاي سیاسی زودگذر میتیکی، بحرانشود، بر خالف بحران ژئوپلیهاي سیاسی و فرهنگی و نظایر آن حاصل می
  .اند؛ حال آنکه یک بحران ژئوپلیتیکی ممکن است سالیان درازي تدوام داشته باشدو به سادگی قابل حل

  :اجماالً یک بحران ژئوپلیتیکی داراي خصایص زیر است
 طبیعی و انسانی است؛موضوع و عامل بحران، کنترل، مداخله و تصرف یک یا چند ارزش جغرافیایی اعم از . 1
 حل نیست؛ سادگی قابل از پایداري و تداوم نسبی برخوردار است و به .2
 حل است؛ بحران ژئوپلیتیکی دیرپا ولی بحران سیاسی زودگذر و قابل .3
اي، سطح فرا  گیرد که شامل سطح محلی، سطح منطقه اي چند سطحی شکل می در بحران ژئوپلیتیکی الگوي مداخله. 4

 ).130: 1396نیا،  حافظ(شود  اي و جهانی می هاي منطقه اي سازمان ي، سطح جهانی و کروي، سطح سازها منطقه
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  هاي پژوهش یافته

  مواضع کشورها گوناگون در قبال بحران سوریه
  ترکیه 

هـاي   دولـت ترکیـه واکـنش   ) م2011در مارس (ها در سوریه  نا آرامی از آغاز. ترکیه از بازیگران اصلی در سوریه است
رویکرد ترکیه در ابتدا مبتنی بر همکاري با دولت سوریه و کمک به حـل بحـران   . متفاوتی نسبت به آن نشان داده است

د نـدارد یـا در   براي انجام اصالحات در سوریه وجو  ي جدي به این نتیجه رسید که اراده - بوده است، اما بتدریج ترکیه
نـژاد و   سلطانی(  ، بشار نفوذ الزم در ساختار سیاسی سوریه براي پیشبرد و تحقق اهداف متبوع را ندارد بدترین وضعیت

عربی و همسوي بـا منـافع آنهـا بـه جمـع       –؛ بنابرین ترکیه ترجیحاً در کنار شرکاي غربی)116- 115: 1395همکاران، 
  . اپوزیسیون سوریه و اسد پیوست

  بنانل
در . اندمرز روابط سیاسی و اجتماعی طوالنی مدتی را از گذشته تا کنون داشتهلبنان و سوریه به عنوان دو کشور هم

. سایه این مساله پیوندهاي عمیق سیاسی، مذهبی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادي میان دو کشور شکل گرفته است
مردان لبنانی خود به اي است؛ اما دولتشی از جریان مقاومت منطقهراستا با ایران و سوریه بخاهللا که همجداي از حزب

پیوند امنیتی سوریه و لبنان از دو منظر مهم . اند که امنیت سوریه در حقیقت امنیت لبنان استاین درك مشترك رسیده
زاي اسرائیل دپیوندي سرزمینی لبنان و سوریه  و در درجه دوم موجودیت تهدیو همپوشان است؛ در درجه نخست هم

در حقیقت ماهیت تنشی و تهدیدزاي اسرائیل باعث نوعی اتحاد و یکپارچگی در تعریف از . در همسایگی دو کشور
  .   منافع ملی و یکپارچگی سرزمینی در بین تمامی گروهاي لبنانی شده است

هاي یک بحران  ویژگی
 ژئوپلیتیک

، )مخالفین اسد(گیر در بحران سوریه به سه سطح داخلی  بازیگران در
 .اند قابل تقسیم) عمدتاً مخالف(و جهانی) مخالفین و موافقین(اي  منطقه

تعادلی در سیستم  بی
و دشواري در تعامل 

 بین بازیگران 

متکی بودن بر 
هاي جغرافیایی و  ارزش
یتیکی که خود ژئوپل

عاملی اصلی در بروز 
 اند بحران

دیرپایی و دشواري 
 در حل بحران

چند سطحی بودن بحران و 
 گیر در آن بازیگران در

به علت ماهیت متکثر بازیگران و توقعات هر یک؛ بحران سوریه به سختی 
 . اي حاصل نشد هنوز نتیجه) م2018(سال 7پس از گذشت . قابل حل است

هاي جغرافیایی و  ي اصلی بحران ژئوپلیتیکی همین ارزشها از ویژگی
به تبع از . اند اند که به خودي خود عامل اصلی شکلگیري بحران ژئوپلیتیکی

گیر در بحران  موقعیت خاص ژئوپلیتیکی سوریه هر کدام از بازیگران در
قومی، مذهبی، سیاسی، ااقتصادي، ( هاي  سوریه به نوعی خواهان ارزش

 .اند متبوع خویش... ) استراتژیک وامنیتی، ژئو

به تبع از منافع و توقعات هر کدام از بازیگران درگیر در بحران در سطوح 
این وضعیت . زنی، دیپلماسی و تعامل دشوار شده است گانه؛ هر نوع چانه سه

 . تعادل  کرده است سیستم را تبدیل به یک سیستم بی

 ئوپلیتیکتصویر حقیقی یک بحران ژ:  بحران سوریه

ها تام یک بحران ژئوپلیتیکی و  هایی چون بحران آوراگی با ویژگی گیري بحرانشکل
بر .... سیاسی، امنیتی، اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و: پیامدهاي وسیع آن در ابعاد

 .جوامع پذیرنده
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  اردن 

توان ، میعراقو  سوریهجهادي در  هاي مسلحبا توجه به رفتار اردن پس از آغاز بحران ظهور داعش و سایر گروه
. ل امنیتی، سیاسی و اقتصادي دچار نوعی تعارض بوده استگفت رفتار اردن نسبت به تحوالت این کشورها به دالی

هاي مسلح مخالف بشار اسد را نهاد و حتی ، بناي همکاري با گروهسوریهاردن پس از شروع جنگ داخلی در 
اما وقتی ورق برگشت . ها اختصاص دادییآمریکاها تحت مدیدیت براي آموزش این گروهبخشی از خاك خود را 

انسجام ائتالف هاي تروریستی آشکار شد، و میالدي به تدریج شکست داعش و سایر گروه 2017و از اوایل سال 
افزایش یافت، اردن رویه چند سال گذشته را کنار نهاد و عالوه بر بازگشایی  سوریهدر  ترکیه، روسیه و ایران

هاي مسلح جهادي و معارضان سوري کرد که نقاط مرزي اردن مرزهاي خود، بدون جنجال شروع به فشار بر گروه
  .را ترك کنند

  مصر
. طرف و حتی به ظاهر، طرفدار اسـد را ایفـا کـرده اسـت     کم نقش بی ران سوریه، مصر دستدر جریان بح

طـی  .  اساساً مصر خواهان پایان مناقشه در سوریه است و تمایلی به براندازي حکومـت در سـوریه نـدارد   
ی تن از مستشاران نظامی خود را روانه سـوریه کـرد تـا بـه نیروهـاي نظـام        200این منازعه  مصر حدود 

و   "صـاعقه مصـر  "اي  از کماندوها موسوم به  مجموعه -غیر از این.  سوري در جنگ با داعش کمک کنند
روابط مصـر و  . مستقر شدند هاي التیفور و حماه و المزه  هاي مصري به سوریه آمدند و در فرودگاه خلبان

حفظ روابط دو جانبـه داشـتند    در جریان برکناري مرسی نیز قطع نشد و این دو کشو همیشه سعی برسوریه حتی 
)Huffingtonpost, 2016, Sep 7(. توان در البته بخشی از حضور مصر در سوریه ضمن توجه به منافع خاص، می

رغم اینکه عربسـتان انتظـار داشـت مصـر در     در مذاکرات صلح سوریه، علی. رقابت با عربستان سعودي تحلیل کرد
اي اتخاذ کند، اما شـاهد بـودیم کـه     ها در قبال سوریه و سایر مسائل منطقهسمت آنها بایستد و موضع مشترکی با آن

مصر به همراه عراق و ایران در مذاکرات لوزان درخصوص سوریه حضور یافت؛ این مسئله به این معنی اسـت کـه   
  .نظر مصر قصد دارد از کارت کشورهایی مثل ایران و عربستان، همزمان استفاده کندبه

  اتحادیه اروپا
 کشـورهاي  مسـلمان  ازمهاجران بسیاري حضور جغرافیایی، مجاورت ازجمله دلیل چند به آفریقا شمال و خاورمیانه

 گسترده روابط و نفت ازجمله منطقه طبیعی منافع به وابستگی اروپا اروپایی، کشورهاي در آفریقا شمال و خاورمیانه

وقـوع جنـگ داخلـی در     -ایـن منظـر  از. شودمی تلقی پاارو خلوت حیاط عنوان به این کشورها، و اروپا بین تجاري
سوریه و کشته شدن صدها هزار نفر در آن، تبدیل به موضوع محوري نگرانی براي اتحادیه اروپا، آمریکـا و جامعـه   

ها علیه دولت سوریه با هـدف   اي از تحریم مجموعه گسترده -اتحادیه اروپا. م 2011پس از  مارس  .المللی شد بین
هـدف عمـده اتحادیـه اروپـا از اعمـال      . بس و مذاکره تصویب نمـود  ار قرار دادن آن جهت پذیرش آتشتحت فش
ها، در وهله اول اعمال فشار و تغییر رفتار دولت سوریه و در وهله بعد از بـین بـردن وفـاداري سیاسـی بـه       تحریم

بین نیروهاي دولتی و طبقات حامی هاي طرفدار دولت و افزایش شکاف  واسطه افزایش تنگناهاي مالی در بین گروه
، اتحادیه اروپا کماکان اعتقاد )م2011 -2018(با گذشت هفت سال از بحران ). 1025: 1392خان بیگی، (دولت بود 

درحقیقت اتحادیه اروپا خواهان انتقال قدرتی هدفمند . دارد اسد نباید جایگاهی در آینده سیاسی سوریه داشته باشد
درعین حال اتحادیه اروپا حل بحران سوریه را تنها . ست که پذیراي تمام اقشار این کشور باشدو فراگیر در سوریه ا

  . داندپذیر میاز طریق مذاکرات سیاسی امکان
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  وضعیت و شرایط پناهنگان سوري در کشورهاي میزبان
  ترکیه

جمعیـت سـوریه بـه میـزان      مـیالدي ترکیـه میزبـان بزرگتـرین     2014دسـامبر   31دهـد، در   آمارهاي موجود نشان می
ایـن میـزان را   . م2017- 2016هـاي    آمارها دیدبان حقوق بشـر در سـال  ). UNHCR, 2015C(نفر است  839/552/1

جویـان سـوري    درصـد پنـاه   90دهد در ترکیه حدود ها نشان می نطرسنجی. ملیون نفر نیز اعالم کرده است 2نزدیک به 
فقـر، گرسـنگی و   ). European Commission, 2017, April(د باشـن  خواهان بازگشت به کشـور خـود هسـتند مـی    

شرایط نامساعد تغذیه و بهداشت حاکم بر آوارگان سوري سبب دست به کار شدن مافیاي فروش زنان و اعضاي بـدن  
ها به کـارگران ارزان قیمـت در شـهرهاي     بسیاري از ساکنان این کمپ از این،  غیر. در ترکیه به شکل قابل توجهی است

بسیاري از این آوارگان در شهرهاي اسـتانبول، آنکـارا، ازمیـر، غـازي     . تا بتوانند روزگار بگذرانند - اند رکیه تبدیل شدهت
کننـد کـه مـورد سـوء      انتپ، دیاربکر، شانلی عرفا، کیلیس، ماالتیا، باتمان، حاتـاي، عثمانیـه، وان و بورسـا زنـدگی مـی     

هاي کمیسیون امـور آوارگـان و پناهنـدگان جنگـی      اساس آخرین گزارش بر. اند هاي  گسترده جنسی قرار گرفته استفاده
در . هاي ایـن کشـور حضـور دارنـد     درصد از آوارگان سوري موجود در ترکیه در کمپ 10الملل تنها  سازمان عفو بین

بشـر  هـاي   میالدي، کمیسون اقتصادي اروپا در درصدد ارائه کمـک  2016راستاي حداقل رسانی این مشکالت از سال 
باشـند   م شده است، بویژه براي مهاجرینی که بیرون از اردوگاههـا مـی   2017- 2016میلیارد دالر از  3دوستانه به میزان 

)European Commission, 2017, April .(   ملیـون دالر تسـیهالت کمکـی بـه      664این کمیسون از شـروع بحـران
اورژانـس ویـژه امنیـت     "ذبور در طرحی موسـوم بـه   همچنین که کمیسون م. آورگان مقیم ترکیه اختصاص داده است

هاي اجتماعی، جهت تأمین نیازهاي روزانه یک ملیون مهاجر سوري در  میلون دالر کمک 348با اختصاص  "1اجتماعی
  ).European Commission, 2017, April(را برداشته است هایی   ترکیه گام

  لبنان

حدود ملیون نفري؛ که پذیراي  8/4نان کشوري است با جمعیت میالدي، لب 2014بر طبق برآورد آماري سال 
حال حاضر لبنان در ردیف کشورهایی با باالترین  در). UNHCR, 2015C(نفر مهاجر سوري است  445/146/1

رسد شمار  هر چند که به نظر می).  UNHCR Data Portal, 2016(جویان در جهان است  سرانه در پذیرش پناه
لبنان از دیگر کشورهاي همسایه سوریه مانند ترکیه و اردن کمتر است، اما مشکل اصلی در آوارگان در خاك 

کوچک بودن لبنان از نظر مساحت و جمعیت و ضعیف بودن اقتصاد آن است، جایی که شمار آوارگان سوري 
ها است پذیراي  لبنان سال -این از موجود در این کشور به اندازه یک چهارم ساکنان اصلی آن برآورد شده، غیر

میالدي و در نتیجه  2014تا  2012هاي  بانک جهانی در پژوهشی، طی سال. هزار فلسطینی آواره است ها صد
میلیون دالر  500درصد و به میزان هفت میلیارد و  3پیامدهاي بحران سوریه، تولید ناخالص داخلی لبنان نزدیک به 

میلیون دالر از بودجه خود را نیز از دست داده که یک میلیارد و  100میلیارد و  5کاهش یافته و این کشور مبلغ 
میلیون آن هزینه خدمات بهداشتی و آموزشی و سایر خدمات ارائه شده به آوارگان سوري بوده؛ این مسئله نیز  100

 اً،اساس. میلیون دالر منجر شده است 600میلیارد و  2در مجموع به افزایش بدهی عمومی این کشور به میزان 

درصد  70بیش از  -چندان رضایت بخش نیست، به طوري که - شرایط زندگی براي آوارگان سوري در لبنان
در مجموع، ). UNHCR, 2017(کنند  مقیم  در لبنان از نظر اشتغال و معیشت زیر خط فقر زندگی میهاي   سوري

                                                 
1 .ESSN 
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ثیر شگرف خود را بر اقتصاد و امنیت و بحران سوریه و ورود آوارگان این کشور به خاك لبنان، در طوالنی مدت تا
  . حوزه اجتماعی این کشور نشان خواهد داد

  اردن 

هزار نفر از آوارگان  665طبق آمارها، بیش از . اند ملیونی اردن آوارگان سوري 5درصد از جمعیت  20اکنون  هم
عتري که بخش قابل توجهی از هزار نفر از پناهدگان سوري در کمپ الز 200حدود . برند سوري در اردن به سر می

درمان   از نظر بهداشت، غذا، -ها حاکی است که گزارش. پناهجویان سوري را در خود جاي داده است اسکان دارند
 ,UNHCR(برند  ملل، در شرایط نامطلوبی به سر می آوارگان الزعتري به عنوان بزرگترین کمپ سازمان و امنیت 

دهد که از  یک مطالعه نشان می. یه، معضالت اشتغال مزید بر علت شده استهمانند سایر کشورهاي همسا). 2017
). UNHCR, 2016B, April 19(کنند  نفر آز آنها زیر خط فقر زندگی می 9نفر سوري خارج از اردوگاه  10هر 

 درصد 88منابع سرانه آب این کشور . آبی مواجه است مضاف بر مشکالت اقتصادي، اردن با معضالت شدید کم
اردن چهارمین کشور کم آب در جهان است که حتی . متر مکعب در سال است 1000المللی فقر یعنی  زیرخط بین

با این همه این کماکان در اردن و . )Bidinger,  2015(آب آشامیدنی به اندازه کافی براي مردم خود هم ندارد 
نسبی این وضعیت، تا حاال ایاالت متحده از براي بهبود . سایر مناطق آوارگان یا مشکالت زیادي مواجه هستند

ملیون دالر به پناهندگان سوري مستقر در اردن  51مبلغ  ) UNHCR(طریق کمیساریاي عالی پناهندگان سازمان ملل 
المللی  هاي بین دهد که به کمک سازمان نشان می 2016هاي اگوست در سال  همچنین که امار.  کمک کرده است

 ,UNHCR, 2016 C(اي مقیم در اردن مجوز اشتغال قانونی در این کشور دریافت کردند ه نفر از سوري 26156

Sep 11 .(  
  عراق

این کشور جلوتر از آنکه درگیر . هاي بحران در خاورمیانه است هنوز هم یکی از کانون ـ عراق در کنار سوریه
وضعیت  2015در سال . مواجه هست معضالت پناهندگان سوریه باشد، خود نیز با مشکالت زیادي از این ناحیه

ملیون آواره  3جایی بیش از  ها در بسیاري از نقاط این کشور و در نتیجه جابه انسانی و امنیتی عراق با ادامه درگیري
در کنار خیل جمعیت مهاجر عراقی به اقلیم کردستان، وضعیت موجود مهاجرین سوري . عراقی پیچیده شده است
میالدي  2015تا سال ). 3RP, 2016: 7(نات و شرایط شغلی تحت فشارقرار داده است را به لحاظ برابري امکا

درصد جمعیت  28این میزان از پناهند، . هزار نفر اعالم شده است 000/250جمعیت پناهندگان سوري به عراق 
و  ادغامی از اقلیت از این، جمع شدن این جمعیت از پناهندگان در یک جا،  غیر. دهد را تشکیل می) کردستان(منطقه 

این ادغام و یکپارچگی در نوع . را به وجود آورده است...) عرب و کرد سنی، مسیحی، یزیدي و(مذاهب مختلف 
ي این مسائل؛ پناهنگان سوري بخصوص زنان و دختران در اینجا با  در کنار همه. خود چالش برانگیز است

درصد از  75اند؛ بخصوص اینکه  ربایی مواجهه و آدام هاي اجباري هاي جنسی، ازدواج خشونت: مشکالتی نظیر
اجماالً به عنوان یک راه حل، بخصوص در مناطق اقلیم کردستان  .دهند مهاجرین را زنان و کودکان تشکیل می

اشتغال، امنیت (ملیون دالر براي توسعه انسانی  846  ، به ارزش2015اي در سال  ملل با اختصاص بودجه سازمان
آب و برق، حمل و نقل و (ها اساسی سازي زیرساخت ملیون جهت آماده 536؛ ..)ناه مناسب، بهداشت وغذایی، سرپ
- Mustafa)ملیارد دالر اقداماتی را براي بهبود وضعیت آورگان انجام داده است  4/1و در مجموع ...) راه سازي و

Saaid, 2016)  .  
  مصر
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 Grisgraber(اند نفر از آورگان سوري در مصر ساکن 000/135بر طبق آمارهاي سازمان جهانی آورگان، حدود   

and Crisp, 2014: 3.(  هماننند . کنند هزار نفر ذکر می 300برخی از منابع تعداد آوارگان سوري در مصر را بیش از
طبق گزارش سازمان عفو . سایر کشورها، آوراگان سوري در مصر نیز وضعیت چندان رضایت بخشی ندارند

تر خاك این کشور  اند هرچه سریع لل، بسیاري از آوارگان سوري که به مصر پناه آورده بودند؛ تصمیم گرفتهالم بین
از برکناري مرسی و از  پس  -از سویی. مصر ثبات ندارد، وضعیت اشتغال در این کشور بحرانی است .را ترك کنند

در حالی است که در دولت اسبق محمد مرسی این . دهد مصر پناهندگان سوري را بدون ویزا راه نمی  2014سال 
پناهنگان سوري از امکانات مطلوب آموزشی و بهداشتی رایگان برخوردار بودند و نگاه به آنها همانند شهروندان 

ت نظامی ژنرال سیسی فشار بر پناهندگان در پذیرش با روي کار آمدن دول). 2013Fick ,(مصري  برابر بوده است 
به طور . و صدور روادید دشوار شده، در نتیجه خیلی از آوارگان درصدد به صورت قاچاق از مصر خارج شوند

و امنیتی غیر شفافی براي ) وضعیت شغل و معیشت(اجمالی شرایط آوارگان سوري در مصر داراي تبعات اقتصادي
  .آنها و دولت مصر است

  اتحادیه اروپا 
میالدي بیش از  2015در سال . امروزه ، جهان غرب شامل بزرگترین مهاجرت اجباري مردم پس از جنگ جهانی است

ها، خود را به کشورهاي اتحادیه ملیون مهاجر از سرتاسر دنیا به جهت زندگی و امکانات بهتر و دوري از خشونت 1
 44میالدي بود که  2013بار در سال  براي نخستین). Jun 20European Commission ,2016 ,(اروپا رساندند 

کشور صنعتی، اروپایی، آمریکاي شمالی و اقیانوسه پذیراي مهاجرین سوري شدند که تعداد این مهاجرین به 
دو برابر و نسبت به ) نفر 25200(م 2012نفر ذکر شده است، این میزان نسبت به سال  56400کشورهاي متبوع حدود 

میالدي تعداد  2014در سال ). UNHCR, 2015D(؛ افزایش شش برابري داشته است )نفر 85000(م 2011سال 
کشور صنعتی،  44از این ). UNHCR, 2015C(نفر رسیده است  600/149کشور صنعتی به  44پناهندگان سوري در 

نگرو،  اشتاین، مونته ، آلبانی، بوسنی و هرزگوین، ایسلند، لیختن(EU)ا کشورهاي اعضاي اتحادیه اروپ - کشور شامل 28
استرالیا، : کشورهاي غیر اروپایی  نروژ، صربستان، سوئیس، جمهوري سابق یوگسالوي، مقدونیه و ترکیه، و همچنین

  ).UNHCR, 2015D(باشد  ، نیوزیلند، ژاپن، جمهوري کره، و ایاالت متحده میکانادا

بخش . شوند جرین به اروپا عمدتاً از نیمه غربی مدیترانه به سمت جزایر ایتالیایی وارد اروپا میبخشی از مها
از طریق ترکیه و دریاي اژه وارد ) اتحادیه اروپا(نیز از با ورود به یونان ) هزار نفر 40حدود (اي از آنها  عمده
هزار نفر در مدیترانه، چه در  23گذشته سال  15 ؛ این در حالی است که طی )Heisbourg, 2016: 8(شوند  می

خطر جان خود را ازدست  حدفاصل ترکیه و یونان و چه در حد فاصل آفریقا، ایتالیا و مالت و دیگر مسیرهاي پر
  .دادند

مبدا ورودي بسیاري از . اند هاي گوناگون وارد مرزهاي اتحادیه اروپا شده هزار مهاجر پناهجو  از راه 340نزدیک به 
. درصد افزایش یافته است 175این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل  .یتالیا، یونان یا مجارستان بوده استآنها ا

و  365/285م فقط به دو کشور یونان و ایتالیا به ترتیب  2015در سال  دهد که  دهد نشان می  می آمارهاي نشان
در همین سال، ). International Research Committee, 2015: 9(پناهنده سوري وارد شده است  000/121

  . اند هزار نفر نیز، در خاك اتحادیه اروپا تقاضاي پناهندگی کرده 625بیش از 
در واقع، رویکرد . باید بین کشورهاي اروپاي غربی و اروپاي شرقی تفکیک قائل شد   در ارتباط با موضوع پناهندگان

در . تفاوت دارد هاي اروپایی  خاورمیانه و آفریقا با سایر دولتکشورهاي عضو اتحادیه اروپا به موضوع پناهندگان 
با مسئله مهاجرین متعادل ... سوئد، آلمان، اتریش، فرانسه و) هلند، بلژیک و لوگزامبرگ(لوکس  حالی که کشورهاي بنه 



  )المللی انجمن جغرافیاي ایران فصلنامه علمی ـ پژوهشی و بین(جغرافیا                                                    124

  

جمهوري چک،  اما کشورهاي بالکان غربی و کالً  کشورهاي شرق اروپا نظیر. کنند یا حداقل محتاطانه برخورد می
اي نسبت به ورود پناهنگان سوري برخوردارند و به صراحت براي پذیرش  لهستان و اسلواکی از مواضع خصمانه

: گوید چنانکه رابرت فیکو نخست وزیر اسلواکی می. دهند پناهندگان معیارهاي قومی و دینی خاصی را مد نظر قرار می
 ,Lyman(» پذیرد و از پذیرش کشورهاي مسلمان معذور است ره میکشورش تنها پناهندگان مسیحی را به عنوان آوا«

2015 .(  
اند که ویزاي بشردوستانه براي مردم سوریه ، سوئیس و فرانسه تنها کشورهاي عضو اتحادیه اروپا بوده2013از سال 

هاي سختی اعمال  در مرحله نخست انگلیس مرزهاي خود را بر روي پناهندگان بست؛ حتی کنترل. اندصادر کرده
 43آلمان به تنهایی  .پناهجو را خواهد پذیرفت 000/10کرد، اما تحت تاثیر افکار عمومی این کشور نیز اعالم کرد  می

میلیون پناهنده از سوریه، عراق و  1لمان اعالم کرده که آ. کند هاي پناهجویان را سازماندهی می درصد از درخواست
. اي از پناهجویان داشته است بازار کار آلمان به علت پیري جامعه این کشور، استقبال گسترده. پذیرد افغانستان را می

کسانی که  میلیارد یورو براي کمک به 2، به میزان 2016آلمان در دولت ائتالفی خود تصویب کرده که در بودجه سال 
  ). Pearce, 2016: 10(شوند، اختصاص دهد  از کشورهاي جنگ زده مثل سوریه به آلمان وارد می

بیشتر در کشورهاي پیشرفته و (کلی، سکونت و اشتغال مهاجرین براي کشور میزبان داراي آثار منفی  و مثبت  طور به
ها و شهروندان براي پذیرش پناهندگان و  هایی از سوي دولت باشد و به همین جهت مقاومت تؤام می)  صنعتی

 69هاي عمومی را به میزان تقریبا  به عنوان نمونه، حضور تعداد انبوه پناهجویان در اروپا، بدهی. آوارگان وجود دارد
در کوتاه مدت  - حضور پناهجویان در این کشورها .افزایش خواهد داد 2020تا  2015میلیارد یورو در فاصله زمانی 

این اثرات در کشورهاي . دهد کند اما در عین حال تقاضاي اقتصادي را افزایش می ی بر منابع دولتی وارد میبار مال
هاي شغلی  که پناهجویان قادرند فرصت همچنین .)Thomsen, 2016: 4(آلمان، اتریش و سوئد بیشتر متمرکز است 

تولید است که خالء ناشی از کمبود نیروي کار را پر نتیجه این روند، افزایش تقاضاي خدمات و . بیشتري را ایجاد کنند
تجربه نشان داده معموالً نسبت به افراد بومی، مهاجرین به دست مزدهاي کمتري هم همچنین که، . خواهند کرد
گرایانه این  گیرانه و ماهیت جمع دلیل قوانین سخت اجماالً، اتحادیه اروپا به. )Thomsen: Ibid(دهند  رضایت می

) اردن، ترکیه، لبنان، عراق و مصر(، پناهندگان کمتري را از سوریه نسبت به کشورهاي منطقه )یکپارچگی آن(ه اتحادی
را در ) اقتصادي و رفاهی، امنیتی و سیاسی(پذیرفته، ولی به مراتب نسبت به این کشورها قادر است امکانات بیشتري 

  اختیار آنها قرار دهد

  گان سوريهاي بحران آوار ابعاد و بازتاب
  هاي اجتماعی  بازتاب

ي مردم  گیر بخش عمده ها گریبان تواند سال این تبعات می. از نظر اجتماعی، آوارگی تبعات زیادي را به دنبال دارد
در حال حاضر . شود.. .هاي فرهنگی و آموزشی، بیکاري جوانان  و قب ماندگیعدم تحصیل کودکان، ع: مثل سوریه

اعالم کرد، ) یونیسف(صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل . درصد مردم سوریه زیر خط فقر هستند 80بیش از 
ن آوره سوري میلیون کودکا 7/2. دهند بیش از نیمی از پناهجویان سوري مقیم کشورهاي همسایه را کودکان تشکیل می

 80بیش از . هاي غذایی نیاز دارند میلیون کودك و زنان باردار سوري نیز به کمک 4اند و بیش از  از تحصیل محروم
برنامه . هاي اردوگاهی، در مناطق شهري مستقرند درصد پناهندگان در کشورهاي پذیرنده، به جاي اسکان در کمپ

ه است، هجوم این پناهندگان عمالً باعث شتاب در رشد نامنظم شهري اعالم کرد. م2014در سال  1توسعه سازمان ملل

                                                 
1 .United Nations Development Program (UNDP) 
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ها را  ساخت تعادلی در ارائه خدمات و ناهمسانی در زیر شده است، که عمالً به دنبال آن افزایش تقاضاي مسکن، بی
ه عنوان مثال ب(درآمداند  مناطقی که قبل از پناهندگی در کشورهاي پذیرنده، جزو مناطق ضعیف و کم. باعث شده است

به تبع وضعیت بدتري پیدا کردند، زیرا این مناطق در امتداد مرز ) مناطق شمال اردن و لبنان در امتداد مرز سوریه
در لبنان به عنوان یک کشور با توسعه ). UNDP, 2014: 8(ظرفیت بیشتري از مهاجرین را در خود جاي دادند 

  ن کشور یکی از بزرگترین کشورهاي مهاجرپذیر در جهان است، به؛ از آنجایی که ای)تا قبل از مهاجرین(مناسب 
درصد به جمعیت لبنان  25از زمان جنگ سوریه، حدود ). UNHCR, 2014A(نسبت وضعیت بدتر شده است 

اوضاع در اردن . افزوده شده که این به معناي آن است که حدود دو سوم جمعیت ساکن در این کشور زیر خط فقراند
درصد آنها در شهر و روستاها  80، حدود )2014در سال (نفري آواره در اردن   865/622است، از جمعیت نیز وخیم 

ترکیه با افزایش تنش در این کشور وضعیت، بهتر  در. اند و همانند لبنان نیز دو سوم این جمعیت زیر خط فقرندساکن
انداز سیاسی این کشورها،  غییرات امنیتی و چشمدر عراق و مصر با وخامت در ت). UNHCR, 2014B(از اینها نیست 

انداز امنیتی،  سوریه چشم: هاي مسلحانه در عراق همانند گیريشرایط منفی بر زندگی پناهندگان حاکم است، در
آوري امکانات اولیه  در مصر به رغم تعهدات اولیه دولت در فراهم. اجتماعی و اقتصادي پناهندگان را متأثر ساخته است

ها که قبالً  ، صدور روادید براي سوري)م2013جوالي (شت و آموزش، با وجود تغییرات سیاسی در این کشور بهدا
توافق شده بود، لغو شده است، همچنین که خصومت نسبت به شهروندان سوري پس از تغییر رژیم در مصر افزایش 

بر همه ابعاد اقتصادي، سیاسی، امنیتی و اجتماعی بحران هاي   طور کلی بازتاب به).  UNHCR, 2014B(یافته است 
  . فرهنگی مردم سوریه در دو بعد داخلی و خارجی پیامدهاي ناخوشایند بسیاري داشت

  هاي اقتصادي  بازتاب
با ادامه بحران سوریه در سال » اسکوا«طبق گزارش کمیته توسعه اقتصادي و اجتماعی غرب آسیا در سازمان ملل 

گیرند و خسارات وارده به بخش اقتصاد سوریه از  م سوریه زیر خط فقر قرار میدرصد مرد 90بیش از  2015
بیشترین ) 2016(بر طبق آمارهاي بانک جهانی . رسد میلیارد دالر می 140به ) 2011در نیمه مارس (ابتداي بحران 

ل و انرژي بخش مسکن، آب و فاضالب، و حمل و نق: هاي حیاتی مانند هاي زیر ساخت خسارات مربوط به بخش
  ). The World Bank, 2016, May, 24(است 

در اردن به . اي، تبعات اقتصادي بحران پناهندگان سوري بر همسایگان نیز قابل تأمل است در ابعاد منطقه
هاي نزدیک، این فشارها، نتایج  بسیار  ، این امکان وجود دارد که در آینده هزار پناهنده سوري 630هجوم  -واسطه

هاي اقتصادي و اجتماعی در اردن نیز تصویر ترسناکی را  قتصاد اردن بگذارد؛ کما اینکه تعدادي از شاخصبدي بر ا
ملیون دالر صرف  81/ 4دولت اردن . م2013به عنوان مثال در سال . دهد از آینده اقتصادي این کشور ارائه می

این در حالی است که به منظور . تکودك سوري کرده است که رقم قابل توجهی اس 87531هاي تحصیلی  هزینه
میالدي به رقم  2015آموزان سوري در اردن در سال  نام و تحصیل دانش هاي آموزشی، بودجه ثبت حفظ زیر ساخت

میالدي مبلغ  2015دولت اردن همچنین در سال ). United Nations, 2015(ملیون دالر رسیده است  250باالي 
شتی و درمانی به مهاجرین سوریه ارائه داده است؛ غیر از اینکه به منظور حفظ ملیون دالر براي خدمات بهدا 168

: ملیون دالر به این امر اختصاص داده است که شامل 62ها به منظور تعادل در عرصه تقاضاها، اردن  زیر ساخت
 Ministry of(ها و عمدتا ساخت و سازهاي عمران شهري است  هاي آب، برق و تأمین جاده اجراي و تأمین شبکه 

, 2015Finance .( دهند،  مدارس این کشور به تحصیل ادامه می درصد کودکان آواره سوري در 25در لبنان، تنها
هاي  سد؛ میزان هزینهر دالر در ماه می 250در حالی که میانگین درآمد هر خانوار آواره سوري در لبنان به کمتر از 

ترکیه نیز، تاکنون ). 2015Jordan’s Department of Statistics ,(دالر رسیده است  520هر خانوار به بیش از 
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ر اقامت میلیاردها دالر براي پناهندگانی که به این کشور وارد شده و جهت رفتن به کشور ثالث در این کشو
میلیارد دالر  10حدود  2011اردوغان ترکیه از سال  از نگاه دولت ترکیه و رجب طیب. اند کمک کرده است گزیده

این، افزایش تعداد پناهندگان گاه موجب افزایش قیمت مسکن و مواد غذایی در برعالوه. خرج آوارگان کرده است
  . و شهروندان افزوده است مناطقی از ترکیه شده و بر تنش حاکم بین پناهندگان

در مورد کشورهاي اروپایی و امریکا، وضعیت دو گانه هست به طوري که عالوه بر موارد مذکور، سیل هجوم این 
تواند تأثیرات مثبتی بر جاي بگذارد، چرا که در اکثر اقتصادهاي پیشرفته  پناهندگان با رویکردي کامالً متفاوت می

حال  این با .اهر در واقع ممکن است کمک مثبتی به رشد اقتصادي این کشورها باشدم اروپایی کمبود کارگران غیر
درصد از تولید  5آلمان . هایی براي پناهجویان سوري شده است اقتصاد داخلی کشورهاي اروپایی نیز متحمل هزینه

ی کرده است، اتریش پیشبین. به این امر اختصاص داده است. م217- 2016هاي   ناخالص ملی خود را در سال
 2015درصد در سال  15/0به . م 2014درصد در سال  1/0جویان را از تولید ناخالص داخلی خود از  پناه هزینه

سوئد نیز به عنوان یکی از کشورهاي مهم . درصد افزایش دهد 3/0به  2016میالدي برساند و این میزان را تا سال 
این میزان . خود را به امور پناه جویان سوري تعلق داده است درصد از تولید ناخالص داخلی 9/0میزبان، میزان 

- به. پیشبینی شده است 8/0و براي ترکیه  2015در سال  1/0براي مجارستان به عنوان کشور ترانزیت منطقه شنگن 
. م2016-2015هاي  را در سال) میلیارد دالر 2/9معادل (از تولید ناخالص داخلی خود  1/0طور کلی اتحادیه اروپا 

  ). OECD, 2015: 1-2(به این امر اختصاص داده است 

  هاي امنیتی  بازتاب
ها براي  ترین پایگاه هاي آنان که در کشورهاي همسایه قرار دارد، یکی از مهم آوارگان سوري در خود سوریه و اردوگاه

خود را به همراه آوارگان هاي تروریستی عوامل  گروه. آیند ها و معارضین سوري به حساب می جذب نیروي تروریست
حمالت . کنند فرستند و حتی از داخل کشور پذیرنده، اقدام به جذب نیرو می به مناطق مختلف استقرار آنها می

اي براي  این وضعیت توام، داراي تبعات منطقه. تروریستی در ترکیه و اردن مبین وجود چنین پیامدهایی است
هاي اروپایی به سبب نزدیکی جغرافیاي داعش به اروپا نیز قابل لتهمسایگان و ماوراي همسایگان؛ بخصوص دو

  ). INDEPENDENT, 2016, October 24(تبیین است 
ها این است که با توجه به این که بیشتر مهاجرین و پناهندگان از خاورمیانه و  هاي اروپایی یکی دیگر از نگرانی

مرکز ". ستیزي در اروپا افزایش یابد ان تهییج و تحریک اسالمشوند، امک کشورهاي اسالمی به سوي اروپا رهسپار می
) نفر 10نفر از  8( که بسیاري از مردم اروپا  - دهد سنجی خود از شهروندان اروپایی نشان می در نظر "1تحقیقات پیو

یشان، امکان آنها معتقدند ورود پناهنگان به کشورها. اند نسبت به ورود پناهجویان به اروپا حساس و به شدت نگران
شود، در نتیجه ورود پناهجویان،  از طرفی گفته می).  Wike and et al, 2016(حمالت تروریستی را افزایش خواه داد 

  .از این قاره تسري یابد تواند به خارج احتمال تصاعدي تقابل مذهبی در اروپا وجود دارد که می

  هاي سیاسی بازتاب
اند، کشورهاي ترکیه، لبنان و عراق  یه که بخش اعظم پناهندگان را اسکان دادهاز میان پنج کشور اصلی همسایه سور 

حتی اردن نیز با وجود همه تمهیداتی که اندیشیده است، به نابسامانی سیاسی نزدیک . ثباتی سیاسی هستند دچار بی
سیاسی از سوي احزاب و هاي  برداري هاي این کشورها در قبال آوارگان متفاوت است، اما بهره اگر چه سیاست. است

کشوري مانند لبنان که آوارگان . تواند به بروز بحران سیاسی بیانجامد هاي تروریستی در این کشورها، می همچنین گروه
                                                 

1 .pew research center 
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. اند هایی ها را در جامعه خود پذیرفته است، بیشتر از دیگران مستعد چنین بحران دهد و آن ها اسکان نمی را در اردوگاه
هاست بیروت  الفات سیاسی احزاب در این کشور از تشکیل دولت جدید جلوگیري کرده و مدتویژه آنکه اخت به

ترکیه نیز بعد از کودتاي سال قبل و موج دستگیري تعداد زیادي از نظامیان، سیاسیون، . دچار نوعی خالء سیاسی است
ر عراق نیز وضعیت، شکننده د. در داخل و خارج از وضعیت مناسبی برخوردا نیستهایی   وکالء و بروز مخالفت

  .شود هاي موجود ارزیابی می توسعه تروریسم در این کشورها مهمترین دلیل براي توسعه بحران. شود ارزیابی می

  هاي فرهنگی بازتاب
پذیري متقابل آنها از این کشورها، بحث اثرات   جویان بر کشورهاي پذیرنده و تأثیر یکی از دیگر آثار متقابل پناه

کنند؛  بسیاري از پناهندگانی که به کشورهاي میزبان، بخصوص کشورهاي اروپایی سفر می. ی مهاجران استفرهنگ
به طور مثال، آوارگانی که به اروپا سفر . گردند ممکن است پناهنده شوند و یا پس از رفع بحران به کشور خود بر می

پناهنده شده آشنا شده و بخشی از رفتار و  کنند حتی در صورت بازگشت به کشورشان با آداب و رسوم کشور می
تواند مشکالت امنیتی، فرهنگی و حتی اقتصادي براي  عقاید آنان را به داخل سوریه منتقل کرده؛ این موضوع بعدها می

از آن سو؛ چنانچه این مهاجرین در کشورهاي میزبان بمانند و در همان کشور به تحصیل کار و  .سوریه رقم بزند
با این همه، برخی از کشورهاي اروپایی . توانند بافت جمعیتی آن کشور را به شدت متأثر سازند دازند، میازدواج بپر

کارشناسان مستقل اروپایی معتقدند اروپا بایستی ). Hockenos, 2016(نظیر آلمان بسیار متمایل به مهاجرین است 
ا به دالیل بشردوستانه و یا براي رشد اقتصادي به این واقعیت برسد که یک قاره چندفرهنگی مهاجرپذیر است که ی

  .بایستی از مهاجران همچنان استقبال کند

  گیري نتیجه
شد که سوریه با کمک دوستان خود توانست غائله داعش را از بحران، سوریه در حالی طی می) م2017(هفتمین سال 
داعش در عراق و سوریه اي پسا ما تحوالت خاورمیانهبه نظر تهاجم نظامی در سوریه به پایان رسیده، ا. به پایان برساند

هاي نو در  هاي مرتجع عربی آغازگر بازي احتماالً پس از این بحران، آمریکا، اسرائیل و رژیم. را باید به آینده واگذاشت
یث بحران از ح(هاي تلخ انسانی  حال سوریه و منطقه یکی از تراژدي این با. خاورمیانه  و کشورهاي هدف خواهند بود

گونه بحث شد بحران مذبور که منجر به آوره شدن نیمی از همان. را در سرتاسر قرن حاضر تجربه کرده است) آورگان
هایی که متوجه آورگان شده جمعیت سوریه شده، داراي پیامدهایی بسیاري چه بر کشورهاي پذیرنده و چه چالش

گذاشت؛ سطح اول بحران، سرازیر شدن سیل جمعیتی بود که به این بحران در دو سطح اثراتی را برجاي . است، بوده
ملت در سوریه و مسائل امنیتی براي - سوي همسایگان گسیل شد و سطح دوم اثرات این مهاجرت بر مسائلی دولت

شک پناهنده  شدن قریب به چهار الی پنج میلیون در سطح اول بی. این کشور که امکان وقوع آن در آینده هست
ري در کشورهاي همسایه حداقل در کوتاه مدت اثراتی را بر اقتصاد و امنیت این کشورها برجاي گذاشت؛ جمعیت سو

اند و از طرفی جمعیت برخی بخصوص اینکه اغلب همسایگان خود با مسایل حاد سیاسی، امنیتی و اقتصادي مواجهه
ملت در  - مربوط به خود پناهندگان و آینده دولتاما مسئله حادتر احتماالً . کرداز آنها چون لبنان و اردن برابري می

در وهله نخست اینکه، این مهاجرت اجباري که توام با مشکالت فراوان معیشتی، بهداشتی، مسکن، . سوریه است
آید؛ بوده است، آسیب جدي هم براي جمعیت پناهنده و هم براي دولت سوریه به حساب می... آموزش و پروش و

هاي آموزش ها قصد بازگشت دارند در یک خالء نسبی از فرصترگی، که بسیاري از پناهندهچراکه طی این مدت آو
هاي سابق خود را به کلی از دست محروم شدند و یا اینکه موقعیت... و پروش، داشتن شغل و معیشت مناسب و 

ی و مادي بر آنها، در دادند و یا از آن وضع مطلوب عقب ماندند که این مسئله ضمن واردآوردن بار سنگین روان
به طور اجمالی اگر چه جنگ در . براي دولت سوریه هست.... هاي فراون اقتصادي، امنیتی، سیاسی وبردارنده چالش



  )المللی انجمن جغرافیاي ایران فصلنامه علمی ـ پژوهشی و بین(جغرافیا                                                    128

  

سوریه به نظر پایان یافته، ولی تبعات اقتصادي و بخصوص انسانی بسیار آن تا مدتی پویایی و اثرات خود را بر این 
     .ه آن مسئله آورگان داخلی و خارجی استکشور حفظ خواهد کرد که از جمل
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