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 ملخص
 اتقرار  صنع في الخصوص، وجه وعلى املضيفة، الدول  سياسات في القسرية الهجرة تؤثر كيف

 تؤثر  كيف  -حتى اآلن-  الالجئين  سياسةبحاث املتعلقة بموضوع  األ   تستكشف  لم  للدول؟  الخارجية  السياسة

 أجل من موقفها وظفتس اأنه هو االحتماالت أحد .املضيفة دول لا سلوك فيبالكامل  القسرية الهجرة

 مجموعاتبقاء  ل   ،حكومية  غير  أو  حكوميةسواء كانت    ،األخرى   الفاعلة  الجهات  من  إيرادات  على  الحصول 

 لالجئين،ا ا منالتي تحقق ريع   الدول  هذه عمل طريقة املقال هذا يستكشف .حدودها داخل الالجئين

  للمجتمعات مضيفة كدول  مكانتها تعزيز إلى تسعى يالت الدول  اوتحديد  
م
 .مادية مكاسب لتحقيقهجرة امل

 مضيفة دول  لثالث الخارجية السياسة استجابات درستو  السوريين، الالجئين أزمة علىاملقالة  ركزوت

 منريع  وراء السعي سلوك في الثالثةالدول  فيه تانخرط  الذي  الوقت في .وتركيا ولبنان األردن :رئيسة

 حين  في  الصفقات،  لىع  التي تقوم  املنفعةتبادل    يةإستراتيج  ولبنان  األردن  وظف  ،2011  عام  بعد  الالجئين

 العربية باللغتين األولية املصادر على باالعتمادو  .التهديداتقائمة على  ابتزاز يةإستراتيج تركيا استخدمت

 مجتمع  حجم  على  اعتمد  ذلك ميناقش  و   ،يةتيجستراال   اختيار  في  استقرائي  بشكل  املقال  يبحث  ليزية،كوالن

بما يتعلق  / تجاه الجيوستراتيجيةة بالدها ألهمي املحلية النخب ر وتصو   ،املضيفة الدولة في  الالجئين

ناقش وي السوريين، الالجئين ألزمة الدولي البعد لفهم النتائج هذه أهمية بمناقشة املقال يختتمو  .الهدفب

ايأد بأن تلك النتائج ستمه    السياس ي التطور  على القسري تهجير ال آثار حول  ،مستقبلية لبحوث الطريق ض 

 .املضيفة للدول 

 

 مقدمة
 التركي رجب  الرئيس  قال  ،2016  فبرايرشباط/    في  ،األوروبي  االتحاد  في  املسؤولين  كبار  من  مجموعة  أمام

. حافالتال في الالجئين وضع اكننويم وقت، أي  في وبلغاريا اليونان نحو األبواب فتح يمكننا: "أردوغان طيب

 من عام وقبل .(1) "!الالجئين؟ ن قتلو هل ست صفقة؟ اتعقدو  لم إذا ،وبالتالي كيف ستتعاملون مع الالجئين

ا: ،نوسيكام بانوساليوناني  الدفاع وزير قال ،ذلك  االتحاد استمر إذا ،(داعش) إبعاد يمكننا ال" مهدد 

 لبنان وهي- املنطقة في األخرى  املضيفة الدول  أعربت كما. (2)" نار عليوالتذم البلطجةممارسة  في األوروبي

ا -واألردن ا مرار   بمواصلة وعدتعلى الرغم من أنها  ،الدولية االقتصادية املساعدة إلى حاجتها عن ،وتكرار 

ا الواقع، في .حدودها داخل لالجئين دعمها  ، العاملية السياسة في توترات إلى القسرية الهجرة تؤدي ما غالب 

 
1 - Reuters. 2016a. “Turkey’s Erdogan Threatened to Flood Europe with Migrants.” Reuters, February 8. 
https://www.reuters.com/article/us-europe-migrants-eu-turkeyidUSKCN0VH1R0.  
2 - Aldrick, Philip, and Anthee Carassava. 2015. “We Cannot Keep Isis Out If EU Keeps Bullying Us, Says 
Greece.” Times, April 7. https://www.thetimes.co.uk/article/we-cannot-keepisis-out-if-eu-keeps-bullying-
us-says-greece-wcdg0rbx0fn.  

https://www.reuters.com/article/us-europe-migrants-eu-turkeyidUSKCN0VH1R0
https://www.thetimes.co.uk/article/we-cannot-keepisis-out-if-eu-keeps-bullying-us-says-greece-wcdg0rbx0fn
https://www.thetimes.co.uk/article/we-cannot-keepisis-out-if-eu-keeps-bullying-us-says-greece-wcdg0rbx0fn
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ا واألكثر املضيفة، الدول  جانب من متباينة فعل اتورد    عام بعد السوريين تهجير على الردود للنظر لفت 

 الهجرة تدفقاتب املضيفة الدول نشغال ال ،الحالي رينظتال شيري .وخارجه األوسط الشرق  في عموم ،2011

 في دور  أي  تلعب لم وإن هي عدوانية، بطريقة التدفقات هذه من االستفادة إلى تهدف قد أنها إلى ،القسرية

 بعض امتناع أو ،املضيفة للدول  الخارجية السياسة لخيارات الكامل النطاق يفسر ال هذا لكن .توليدها

 وسياسة القسرية الهجرة بين للتفاعل فهمنا توسيع إلى املقال هذا يهدف. الكراه استخدام عن الدول 

 السياسة في  الالجئين تدفقات تؤثر كيف معالجة أجل من سوريين،لا الالجئين أزمة سياق في ،القوة

 .املضيفة للدول  الخارجية

ا ما تتعامل مع مجتمعات الالجئين كمصادر محتملة املضيفة غالب  خب املحلية في الدولة أزعم أن الن  

  .للدخل
م
مضيفة ول كد ،لوصف الدول التي تستخدم مركزها" لالجئينريعية من االدول ال"م مصطلح قد  أ

أو غير  حكوميةمن جهات فاعلة  ،الالجئين من الريوعالستخراج اليرادات أو  ،اقسر  هجرين للسكان امل

حول  ،العالقات الدوليةبحوث بناء  على  .من أجل الحفاظ على هؤالء السكان داخل حدودها ،حكومية

 ، حددتم [ة املشتركةسويللتالتفاوض املتزامن لقضايا متعددة ] القضايا املترابطةيات إستراتيج

الالجئين في سياستها حث عن ريع من  االبن يمكن من خاللهما للدولة املضيفة أن تمارس سلوك  ييتإستراتيج

دول مستهدفة بالسكان الالجئين داخل حدودها،   / تهديد بإغراق دولةبمعنى ال  ،االبتزازالخارجية: عن طريق  

 
م
الالجئين داخل حدودها، إذا عد بالبقاء على السكان وت ،ةاملتبادل املنفعةأو عن طريق  ؛ضعو  ما لم ت

ا ا ما يكون مع إدراك أن اختيار سياسة الدولة نادر   .تضو  عم  ا بين الكراه والتعاون، فإنني أمر 
 
ا بسيط ثنائي 

ا ق أطب   تسمح بالتمييز بين أنماط سلوك معينة في  ،بأنماط محددة املتعلقتينيتين ستراتيجال إجرائي 

 .ت الدول املضيفةسياسا

هي شكل من أشكال البحث التجريبي الذي يتيح الفحص املتعمق ] دراسة الحالة ربةمقااستخدام 

لظاهرة أو قضية أو كائن معين في مواقف الحياة الحقيقية. بشكل عام، تعد دراسات الحالة هي الطريقة 

عندما يكون هناك القليل من التحكم في عندما يتعلق األمر بالجابة على أسئلة "كيف" و"ملاذا"،  ،املفضلة

 املهجرينملجتمعات املضيفة الرئيسية الثالث لدراسة سلوك السياسة الخارجية للدول  [األحداث

 ،املنفعة املتبادلةأو بين االبتزاز  ،تشير بياناتي إلى أن اختيار الدولة املضيفةو ، 2011منذ عام  السوريين

في  تمعباالعتماد على البيانات التي جم  .املستهدفةاه الدولة )الدول( ر النخب املحلية تجيعتمد على تصو  

-عندما ترى النخب املحلية أن دولتهم مهمة  ،البتزازاية إستراتيج ه يتم تبنياألردن ولبنان وتركيا، أؤكد أن

ا كبير   ،لدولة )الدول( املستهدفةى الإبالنسبة  -يوستراتيجيةمن الناحية الج ا من وأنها تستضيف عدد 

 .نفعة املتبادلةاملية إستراتيجخالف ذلك، فإنهم على األرجح يستخدمون  .الالجئين

أعرض دراسات   ثم    ،نموذجي النظري   مأقد  و   ،ذات الصلةالبحوث  أراجع    :على النحو التالي  تتحرك املقالة

ا من التطوير النظري ت حاال ثالث  تركيا  تم اختر  .من الداخل من خالل التباين وتحليل الحالة ،تتيح مزيد 
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 .2011في الشرق األوسط بعد عام هجرين ألنها تشكل أكبر الدول املضيفة للسوريين امل ،ولبنان واألردن

ألنهما رغم اعتقادهما   ،في سياستهما الخارجية  املنفعة املتبادلةية  إستراتيجتبنى لبنان واألردن  أشرح كيف  و 

وا يين، لم يعأنهما استضافا مجتمعات كبيرة من الالجئين السور ب ين من الناحية أنفسهم مهم  د 

يمكن  ،ية ابتزازإستراتيجفي تناقض حاد، تبنت تركيا  .االتحاد األوروبيإلى  بالنسبةيوستراتيجية الج

تفسيرها بنظرة النخبة الحكومية ألهمية تركيا الجيوسياسية والحجم الكبير لالجئين السوريين املقيمين 

 ما زلت  .داخل حدودها
م
صنع السياسة الخارجية عملية حة التفسيرات البديلة التي قد تفسر راص سقطأ

القسري  تهجيرحث إضافي الضوء على كيفية تأثير الأختتم بمالحظة كيف يمكن أن يلقي بو  .للدول الثالث

تشجيع فرص  من حيثما ال سي  و الالجئين، ا من التي تحقق ريع  لدول لعلى التنمية السياسية الداخلية 

 .ه من األمراض املرتبطة بالريعيةولة واالستبداد وغير فساد الد

 

 سياسة إدارة الهجرة القسرية للدول املضيفة استكشاف
سياسات الدول املضيفة، وعلى وجه الخصوص، كيف توظف األخيرة  فيكيف تؤثر الهجرة القسرية 

 الباحثين فيمن كبيرة عة مجمو  توجود الالجئين في صنع القرارات املتعلقة بالسياسة الخارجية؟ لقد حاول

 فقد  بيتس ولويشر،  جادلكما  و   .ةمنهجيمعالجة    ذلكالعالقات الدولية معالجة هذه األسئلة، وإن لم يكن  

ا من األ  حفنة"ظهرت فقط  ابحاث معزولة نسبي  السياسة الدولية للهجرة القسرية"،  حول  ،املستنيرة نظري 

ا من العالقات الدولية السائدة اآلنحتى في حين أن دراسة سياسة الالجئين لم تشكل  هذا ليس  .(3) جزء 

ظهور نظام الالجئين الدولي،  ةنقدي بطريقةدرسوا  السياسة الدولية الذين الباحثين فيتقويض عمل ل

في سياق الصراع بين بشكل أساس ي ، (4) والذين كانوا رواد العمل التجريبي في سياسات الهجرة القسرية

الدول النامية   في أرجاءالقسري  تهجير  دة، أدى التنافس بين القوى العظمى إلى الالبار   الحرب  في إبان  دول.ال

اعتبار واشنطن  نتيجةصانعي السياسة األميركيين، دى كما صاغ سياسة الالجئين ل. (5) في العالم الثالث

ا في الحرب الباردة" فراد الوحيدين الذين إلى جانب مساعدة الواليات املتحدة لـ "األ . ( 6) الالجئين "سالح 

 
3 - Betts, Alexander and Gil Loescher, eds. 2011. Refugees in International Relations. Oxford: Oxford 
University Press.  
4 - Zolberg, Aristide R..1989. “The Next Waves: Migration Theory for a Changing World.” International 
Migration Review 23 (3): 403– 30. & 
5 - Zolberg, Aristide R., Astri Suhrke, and Sergio Aguayo. 1989. Escape from Violence: Conflict and the Refugee 
Crisis in the Developing World. Oxford: Oxford University Press. 
6 - Munz, Rainer and MyronWeiner, eds. 1997. Migrants, Refugees, and Foreign Policy - U.S. and German 
Policies towards Countries of Origin. Oxford: Berghahn Books. Loescher, Gil, and John A. Scanlan. 1986. 
Calculated Kindness. New York: Free Press. 661. Zolberg, Aristide R. 1988. “The Roots of American Refugee 
Policy.” Social Research 55 (4): 649–78. And Adamson, Fiona B. 2006. “Crossing Borders: International 
Migration and National Security.” International Security 31 (1): 165–99. 
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ا ، ( 7) عن الحرية السياسية في الغرب" ايعبرون الحدود بحث استخدمت الدول املضيفة الالجئين أيض 

 ،اعات العسكرية، في حين سعت دول عديدة إلى "إحراج أو تشويه سمعة الدول املعاديةصر في ال يةلعافب

في الشرق األوسط، كان   .(8)جاور"عدائي م  ضد نظام  مأو استخدامه  ،عن طريق السماح بتدفقات الالجئين

في و، (9) ي لنضال الدول العربية املستمر ضد إسرائيلإستراتيجة رصيد نزلوضع الالجئين الفلسطينيين بم

 
 
 السياقات الرواندية والباكستانية، غذ

 
من خالل توفير   ،ت املساعدات النسانية ملخيمات الالجئين العنف

 في الواقع، أظهرت األبحاث األثر الواسع لالجئين في انتشار الصراع وتفاقمه  .(10)  الشرعية والدعم للمقاتلين
فت ميري ، (11) في البلقان  1989بعد عام  ،كشكل من أشكال "الحروب الجديدة" ،كالدور التهجير وقد صن 

  .(12) وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وأماكن أخرى 

عتقد أنها مرتبطة  ،قتصادية والسياسيةفي الوقت نفسه، أدت املخاطر االجتماعية واال التي يم

ا يم . (13) إلى ردود فاترة في معالجة مشكلة الهجرة القسرية ،باستضافة أعداد كبيرة من الالجئين برز هذا أيض 

حيث "يقع على عاتق الدول ، (14) لالجئين وظيفيبعض املشكالت الرئيسية الكامنة وراء تطوير نظام عاملي 

لديهم أي التزام قانوني بدعم الالجئين على   من دون أن يكون عم الالجئين على أراضيها، لكن  التزام قانوني بد

السياس ي للدول املضيفة  االنخراط جوهرتكمن معالجة هذا االنقسام في و  ،( 15) أراض ي الدول األخرى"

بأغلبية كبيرة من  تتميز الدول في جميع أنحاء العالم الجنوبيهيكلية، و ألسباب تاريخية  .بالهجرة القسرية

ومع ذلك،  .على ما يبدو غير املتأثرةشمال العالم  دول خلق عدم تناسق في القوة مع الالجئين، األمر الذي ي

 ،تقديم الدعم االقتصادي لحكومات الدول املضيفة لالجئين في الجنوب العاملي دول شمال العالمتواصل 

 
7 - Stedman, Stephen John, and Fred Tanner. 2004. Refugee Manipulation: War, Politics, and the Abuse of 
Human Suffering. Washington, DC: Brookings Institution Press.  
8 - Teitelbaum, Michael S. 1984. “Immigration, Refugees, and Foreign Policy.” International Organization 38 
(3): 429–50.  
9 - Hinnebusch, Raymond A. 2003. The International Politics of the Middle East. Manchester: Manchester 
University Press. P. 157. 
10 - Lischer, Sarah Kenyon. 2003. “Collateral Damage: Humanitarian Assistance as a Cause of Conflict.”  
International Security 28 (1): 79–109. 
11 - Lischer, Sarah Kenyon. 2015. Dangerous Sanctuaries: Refugee Camps, Civil War, and the Dilemmas of 
Humanitarian Aid. Ithaca, NY: Cornell University Press. 
12 - Kaldor, Mary. 2013. New and Old Wars: Organized Violence in a Global Era. Hoboken, NJ: John Wiley & 
Sons. 
13 - Loescher, Gil.  1996. Beyond Charity: International Cooperation and the Global Refugee Crisis: A Twentieth 
Century Fund Book. Oxford: Oxford University Press. And Zolberg, 1989. “The Next Waves: Migration Theory 
for a Changing World.” International Migration Review 23 (3): 403–30. 
14 - Betts, Alexander. 2011. “International Cooperation in the Refugee Regime.” In Refugees in International 
Relations, edited by Alexander Betts and Gil Loescher, 53–85. Oxford: Oxford University Press.  
15 - Betts, Alexander and Gil Loescher, eds. 2011. Refugees in International Relations. Oxford: Oxford 
University Press. 
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يفعلون ذلك بهدف منع انتشار هم من منظور أمني، . (16) املحسوب" العمل النساني صدقة/في إطار "ال

في محاولة لدراسة كيف يمكن . (18) أوروباأو  (17)ركا الشمالية ي، سواء كانت أممإلى أراضيه ةالقسريهجرة ال

نظر إلىأن   من وجهة نظر الدول املضيفة لالجئين، يمكن القول إن السكان   ،التباين بين الشمال والجنوب  يم

من  ،ما بالنظر إلى ميل الدول الغربية إلى تقديم "الصدقة"ال سي  و بحوا مصدر دخل، أصا قسر  هجرين امل

تدفق الالجئين األفغان  ،ومن األمثلة العملية على ذلك. )19)الالجئين في بلدان الجنوب  تمشكال  إبقاءأجل 

. (20) 1981في عام  من قبل إدارة ريغان ،مليار دوالر 2,3د الطريق لحزمة مساعدات بقيمة إلى باكستان مه  

مليون دوالر   30  في قارة أوقيانوسيا(جزيرة  )  ناوروجمهورية  ، تلقت  2007و  2001في اآلونة األخيرة، بين عامي  

من أجل استضافة الالجئين وطالبي اللجوء داخل مركز ناورو القليمي للتجهيز،  ،من الحكومة األسترالية

يجب ال  .  (21)  فقط  2002-2001للفترة    ،والرمليون د  72بمبلغ  تكاليف التشغيل،  لأستراليا  تغطية  إضافة إلى  

ن تدفق الالجئين يعني أبل  ،اقسر  هجرين لسكان املع بوعي تدفقات ايعني هذا أن الدول املضيفة تشج  أن 

 .ا لحكومات هذه الدول ي  إستراتيجا قد يشكل مورد  

عملية صنع القرار في السياسة  يفا قسر  هجرين ية لهؤالء السكان املستراتيجكيف تؤثر األهمية ال 

 مرتبطان بهذا املوضوعبحثيان  مخططانالخارجية للدول املضيفة لالجئين؟ هناك 
 

، تقوم مجموعة : أوال

بغرض املناقشة املتزامنة ملسألتين أو أكثر ]وهي  املتشابكة القضاياصغيرة من الباحثين بفحص عمليات 

دول الشمال " قد تقنع win-win" الربح الكامل ياتإستراتيجما يشير إلى أن وهو ، [تسوية مشتركةإيجاد 

غيري/ "في غياب التزام  :يجادل بيتسو  .( 22) بمواصلة تقديم الدعم لحماية الالجئين في الجنوب العاملي

 
16 -Arar, Rawan. 2017b. “The New Grand Compromise: How Syrian Refugees Changed the Stakes in the 
Global Refugee Assistance Regime.” Middle East Law and Governance 9 (3): 298–312. And Loescher, Gil, and 
John A. Scanlan. 1986. Calculated Kindness. New York: Free Press. 
17 - Weiner, Myron. 1992. “Security, Stability, and International Migration.” International Security 17 (3): 91–
126.  
18 - Huysmans, Jef. 2000. “The European Union and the Securitization of Migration.” Journal of Common Market 
Studies 38 (5): 751–77. And Greenhill, Kelly M. 2016. “Open Arms Behind Barred Doors: Fear, Hypocrisy, and 
Policy Schizophrenia in the European Migration Crisis.” European Law Journal 22 (3): 317–32. 
19 - Loescher, Gil. 1996. Beyond Charity: International Cooperation and the Global Refugee Crisis: A Twentieth 
Century Fund Book. Oxford: Oxford University Press. 
20 - Loescher, Gil. 1992. Refugee Movements and International Security. London: International Institute for 
Strategic Studies.  
21 - Oxfam. 2002. Adrift in the Pacific: The Implications of Australia’s Pacific Refugee Solution. Melbourne: 
Oxfam. 
22 - Hollifield, James F. 2012. “Migration and International Relations.” In the Oxford Handbook of The Politics 
of International Migration, edited by Marc R. Rosenblum and Daniel J. Tichenor, 345–82. Oxford: Oxford 
University Press. 
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ا ال يتجزأ من  القضية املتشابكة تبقى ؛الشمالية بدعم الالجئين في الجنوبدول من قبل ال محسن جزء 

  .(23) دولي بشأن الالجئين"تحقيق التعاون ال

ا على املض ي    النفوذا، يشير العمل في مجال  ثاني   ا من جانب واحد،   إلى أن الدول املضيفة قادرة أيض  قدم 

 غرينهل  يوضحو   ،الالجئون املهاجرون أو    يغمرهابهدف استخراج املوارد من الدول املستهدفة التي تخش ى أن  

في البلدان   ،من أجل خلق "أزمات" املهاجرين أو الالجئين ،أن الدول املضيفة قد تستخدم الترحيل

توقعاملستهدفة، التي   ا من "  ،أن تمتثل ملطالب هذه الدول   يم
 
ونتيجة لذلك، تمكنت  .(24)القدرات"  تجاوز  خوف

تبادل التي تتعامل مع " القضايا املتشابكةيات إستراتيجأفغانستان والسودان وليبيا واألردن من متابعة 

الناتجة عن هجرة اليد العاملة بين  ةاملتبادل ةالسياسيية و ثار االقتصاداآلمصطلح لوصف ]" الهجرة

السياسة الخارجية توليد  ب  ،من خالل ربط إدارة تنقل السكان عبر الحدود[  الدول املرسلة والدول املضيفة

 . (25) ةوغير الغربي يةالغربالجهات الفاعلة الفوائد االقتصادية من استخراج و 

  القائمةفي النظريات  ،حل   الان بتلأس هناك م بقىت
 

، ما هي لصنع سياسة الدول املضيفة لالجئين: أوال

في السعي الستغالل وجود مجموعة   ،السلسلة الكاملة للسياسات الخارجية التي قد تستخدمها هذه الدول 

ثالثة أنواع من الدول رينهل غ يؤيدتدفقات؟ السكانية الجئة على أراضيها، بما يتجاوز تشجيع أجيال من 

 الدول "املضيفة لالجئين، وهي 
 
 ال و  ،"فعةتناملو" ،"ة"، و"املحرضة/ املنتجةداملول

م
الدول التي منها  حسبت

: ملاذا يالصلة ه اتذ ةالثاني ةلسأواملدون اللجوء إلى الكراه. من القسري تهجير تهدف إلى االستفادة من ال

أكثر عدوانية في السياسة الخارجية، بينما تضع دول أخرى يات لو أو تتمتع بعض الدول املضيفة لالجئين ب

 إستراتيج
 

ا متى تتبنى الدول املضيفة لالجئين موقف   :من الكراه؟ بعبارة أخرى  يات لتنسيق السياسات بدال

ملمارسة الضغط على إدارة  1980لعام الجماعي ماريل  لهروبيذكرنا باستخدام فيدل كاسترو -ا أكثر قسر  

ا، كما ه -كارتر ا أكثر تعاون  الحال في باكستان أو ناورو؟ في معالجة هذه  يومتى سوف يستخدمون موقف 

 
23 - Betts, Alexander. 2011. “International Cooperation in the Refugee Regime.” In Refugees in International 
Relations, edited by Alexander Betts and Gil Loescher, 53–85. Oxford: Oxford University Press. And Betts, 
Alexander and Gil Loescher, eds. 2011. Refugees in International Relations. Oxford: Oxford University Press. 
24 - Greenhill, Kelly M. 2003. “The Use of Refugees as Political and Military Weapons in the Kosovo Conflict.” 
In Yugoslavia Unraveled: Sovereignty, Self-Determination, Intervention, edited by Raju G.C. Thomas, 205–42. 
Lanham, MD: Lexington Books. 
———. 2010. Weapons of Mass Migration - Forced Displacement, Coercion, and Foreign Policy. Ithaca, NY: 
Cornell University Press. 
25 - Tsourapas, Gerasimos. 2017. “Migration Diplomacy in the Global South: Cooperation, Coercion & Issue-
Linkage in Gaddafi’s Libya.” Third World Quarterly 38 (10): 2367–85. 
———. 2018. “Labor Migrants as Political Leverage: Migration Interdependence and Coercion in the 
Mediterranean.” International Studies Quarterly 62 (2): 383–95. 



 
 9 

  بحاثاألسئلة، تساهم هذه املقالة في األ 
 

 عن عملية صنع القرار في من خالل تقديم صورة أكثر اكتماال

 .السياسة الخارجية للدول املضيفة لالجئين، وكذلك األساس املنطقي وراء ذلك

 

 ا من الالجئينريعً التي تحقق دول للظير تنلا
بحكم وجود الالجئين داخل  ،للمنافع االقتصادية املستحقة للدول املضيفة ةالسابق املعاينةشير ت

 .منه الريعكمورد يمكن استخراج  ،سكان الالجئين( عن )تكوين مفهومر إلى الحاجة إلى تصو   ،حدودها

ا بالجنوب العاملي، وعلى وجه ع و ريالترتبط أدبيات العلوم السياسية حول  ا وثيق 
 
الدول الريعية ارتباط

سياسات الشرق األوسط، وإن كانت تركز بشكل أساس ي على الفوائد التي يوفرها النفط بالخصوص، 

ال سيما و بية عدد من املعايير، إلى تل الريعيةتحتاج الدولة ا. (26)واملوارد الطبيعية األخرى للدول القليمية 

 اقتصادي ريعشكل دخل غير مكتسب، أو بمن إيراداتها الوطنية من مصادر أجنبية  اكبير   اجني قدر  أنها ت
، في حين ال تشارك الجهات ريعوفي الوقت نفسه، فإن حكومتها يجب أن تكون املتلقي الرئيس لهذا ال. (27)

 :في اقتصاد ريعي. (28) ، ولكن في توزيعه أو استخدامهريعتوليد هذا الالفاعلة في الدولة املضيفة في 

بالنسبة إلى . ال تتعلق بالعمل وتحمل املخاطر، بل بالفرصة أو املوقف -الدخل أو الثروة-املكافأة 

ا أو حقيقة منعزلة أو ظرفية أو عرضية ضد ملستفيد من الريعا ا مفاجئ   ]الدولة[، تصبح املكافأة مكسب 

 ومن ثم، .نتاج الطويلة واملنظمةكنتيجة نهائية لدائرة ال دمج املكافأة في العملية تم حيث  ،النظرة التقليدية

 .(29) اصارخ   يكون  التناقض بين النتاج وأخالقيات الريعيةإن ف

 إنني فعلى الرغم من أن منظري الدولة الريعية ال يناقشون التنقل السكاني عبر الحدود، 
م
مأ هذا  قد 

من  ،د تتبنى خصائص دولة ريعيةملضيفة لالجئين قأزعم أن الدول ا .الطار في سياسات الالجئين الدولية

إدارتها للهجرة القسرية، بالنظر إلى أن حكوماتها قادرة على استنباط أشكال متشابهة من الدخل  حيث

ألغراض هذا  .أي وجود السكان الالجئين داخل حدود الدولة ،الخارجي غير املكتسب من مورد محدد

ت( سكانية مجموعة )مجموعاهي دولة تستضيف    كمصدر ريع  لالجئينا  التي تستخدمالتحليل، فإن الدولة  

 
26 - Sayigh, Yezid. 1991. “The Gulf Crisis: Why the Arab Regional Order Failed.” International Affairs 67 (3): 
487– 507. 
27 - Beblawi, Hazem. 1987. “The Rentier State in the Arab World.” Arab Studies Quarterly 9 (4): 383–98. 

سمح بمرونة قصوى في فهم سلوك ت انهأل ا، نظر  المقاربةه هذ ما هو المبلغ "المهم". أتبع   يةال يحدد النص المتعارف عليه لببالوي حول الدول الريع
 .الدول

28 - Mahdavy, Hussein. 1970. “The Patterns and Problems of Economic Development in Rentier States: The 
Case of Iran.” In Studies in the Economic History of the Middle East, edited by M. A. Cook, 428–67. Oxford: 
Oxford University Press. 
29 - Beblawi, Hazem. 1987. “The Rentier State in the Arab World.” Arab Studies Quarterly 9 (4): 383–98. 
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ا على دخل خارجي  ،اقسر  هجرين املمن  رتبط بمعالجتها لهذه املجموعة )املجموعات(. قد يأتي يوتعتمد مالي 

ملساعدات االقتصادية املباشرة ها اندول أخرى في أشكال مختلفة، ممن  الالجئين من منظمات دولية أو    ريع

ا لتوقعات نظرية الدولة الديون، واملعاملة التجارية الت والعفاء منملنح، أو ا فضيلية، وما إلى ذلك. وفق 

، ولكن في توزيعه أو الريعالريعية، ال تشارك الجهات الفاعلة في الدولة املضيفة لالجئين في توليد هذا 

 .اقسر  هجرين جموعات( السكان املبالدارة املحلية لجماعة )ممباشرة ذلك الريع  تعلقيوقد استخدامه، 

ا،   يع.لالجئين هي املتلقي الرئيس لهذا الر اا تزال حكومة دولة ريع مأخير 

: اعتماد ليبيا على املساعدات ريعيةال دولة الالجئينتسمح بعض األمثلة التجريبية بتوضيح مفهوم 

جنوب الصحراء من ئين األفارقة من أجل منع تدفق الالج ،االقتصادية األوروبية في عهد العقيد القذافي

تدفقات الالجئين  خلقلم تشارك الدولة الليبية في  .لالجئينامن يوحي بأنها دولة ريعية البحر املتوسط  عبر

الرئيس من املساعدات هذه من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وكانت الحكومة الليبية هي املستفيد 

 لنقيض على ا .وروبية الكبيرةاالقتصادية األ 
 
 ،بين تركيا واليونان 1923عام د تبادل السكان من ذلك، ول

ي ومع ذلك، بالنظر إلى تورط حكومت    ،اكبير    ادولي    ااقتصادي    ادعم  جلب  و   ،اأكثر من مليوني شخص مشرد قسر  

صنفا تركيا وال اليونان  تصلحالدولتين في عملية توليد الالجئين، ال 
م
، 1948منذ عام  .كدولتي الجئينألن ت

ومع ذلك،  ،إسرائيل تدفق ماليين الالجئين اليهود، وخاصة من العالم العربي واالتحاد السوفيتيشهدت 

، ألن الحكومات السرائيلية ال تتلقى أي دخل خارجي يتعلق بمعاملتهم لهؤالء ريعية  فهي ال تشكل دولة الجئين

 بيرة التي  تصادية الكعلى النقيض من ذلك، فإن املساعدات االق  .الالجئين
م
 ،الحكومة الباكستانيةإلى  مت  د  ق

 ريعية. تجعلها دولة الجئين ،1979استجابة لتدفق ستة ماليين الجئ أفغاني منذ عام 

 
م
ن الدول املضيفة لالجئين قد تسعى لتحقيق مكاسب إوقش في القسم السابق، فإن الحجة القائلة  كما ن

هجرة  مادية من وجود مجتمعات   بالفعل، أكد وينر   1984في الواقع، في عام    .جديدةودها ليست داخل حدمم

ا من "املوارد ال في هذا الطار من التفكير، يتيح لنا إطار الدولة .  (30)ية"  مو قأن الهجرة الدولية قد تشكل نوع 

ا أفضل لصنع قرار    الكامن خلفهواألساس املنطقي    ،لسياسة الخارجية للدول االريعية فهم 
م
حص من ، إذا ف

قد    .الالجئينمن    البحث عن ريعسلوك    خالل منظور 
م
املتعلقة باالعتماد   حاثمصطلحين أساسيين من األب  مأ

، فإن أحد الجوانب املركزية للدبلوماسية املعاصرة Oye  أوي   إلىبالنسبة    املنفعة املتبادلة.املتبادل: االبتزاز و 

أن ول  األ   :من خالل شكلينن القضايا،  ينطوي على استخدام الربط بي  ،غير متكافئ  فيهالقوة    توزيعم   ،في عالم  

مصلحته، ما لم يتم تعويضه، ويعد على "تهديدات بالقيام بش يء ال يعتقد املرء أنه في ينطوي االبتزاز 

ومن األمثلة الرئيسة على  ".تعويضه باالمتناع عن فعل ش يء ال يعتقد املرء أنه في مصلحته الخاصة، إذا تم  

، 1973( على الواليات املتحدة عام  أوابكالعربي )الدول املصدرة للنفط  ة  منظمالحظر الذي قامت به    ،ذلك

 
30 - Teitelbaum, Michael S., and Myron Weiner. 1995. “Introduction.” In Threatened Peoples, Threatened 
Borders: World Migration and Us Policy, edited by Michael S. Teitelbaum and Myron Weiner, 13–38. New York: 
WW Norton & Company. 
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على "وعود باالمتناع عن املتبادلة نفعة من ناحية أخرى، تنطوي امل .دولها األعضاء ةصلحملم يكن في و 

في  يعتقد املرء أنه ،والتهديد بالقيام بش يء   ؛يعتقد املرء أنه في مصلحته إذا تم تعويضه ،القيام بش يء  

بين واشنطن واململكة  ،1973ضمنية بعد عام التفاقية االمثال على ذلك لم يتم تعويضه".  إذامصلحته 

كوهين  يلخص .(31) للحفاظ على إنتاج النفط بما يفوق االحتياجات املالية السعودية ،العربية السعودية

ي على "التهديد الذي ال ألول ينطو بحجة أن ا ،نفعة املتبادلةالفرق بين االبتزاز وامل Nyeو Keohane وناي 

  .(32) "مقايضةيرغب املرء في تنفيذه"، في حين يشير الثاني إلى "تقديم صفقة 

لى دراسات الالجئين، أزعم أن هناك طريقتين يمكن من خاللهما وتطبيقه عهذا النموذج  نسخعند 

لتهديد ا-     ن طريق االبتزازسياستها الخارجية: عالريع في البحث عن للدولة املضيفة أن تمارس سلوك 

الوعد و  ،املنفعة املتبادلةأو عبر  -ابإغراق الدول املستهدفة بالالجئين داخل حدودها، ما لم يتم تعويضه

على  ا.باالمتناع عن اتخاذ إجراءات من جانب واحد ضد السكان الالجئين داخل حدودها، إذا تم تعويضه

وقد يكون اختيار دول  ،اعتبارهما وجهين لعملة واحدةاز يمكن واالبتز  ة املتبادلةاملنفعالرغم من أن 

ا في كثير من األحيان،  أقل   الريعية لالجئينا إن هناك قيمة في فهم كيفية اختالف السياستين. فوضوح 

ا ما تتضمن  قها على النحو التالي: من ناحية، غالب  إجراءات أحادية  ية االبتزاز تهديدات باتخاذإستراتيجأطب 

ا ما يانب من قبل دولة مضيالج حول الخسائر املحتملة التي قد  ،تصرفاتهم ونملبتزؤطر افة لالجئين. غالب 

ا بالقوانين أو القواعد الدولية  ،تتكبدها الدولة )الدول( املستهدفة ا كبير  من ناحية أخرى،   .وال تظهر اهتمام 

 صياغة  
 
أصحاب املنفعة يميل    .لتعاون ركة تعود إلى احول فوائد مشت  بادلةاملنفعة املتية  إستراتيجيتم عادة

 املتبادلة 
 

إلى  أن الشاراتبمن املفاوضات الثنائية، ويعتقدون  إلى تقييم املفاوضات متعددة األطراف بدال

 .القوانين أو القواعد الدولية تعزز قضيتهم

، أتقدم املنفعة املتبادلة ية لالبتزاز أوإستراتيجستتبنى الريعية لالجئين امن أجل فهم ما إذا كانت دولة 

للدول الثالث التي تستضيف الالجئين  ،عبر تصميم بحث استكشافي من ثالث حاالت ةحثيث بخطى

عند اختيار  .ا، أي األردن ولبنان وتركي2011عام  الذي نشب اع السوريصر السوريين في أعقاب ال

ا إلى موقعها وقوتها النسبية   ،ية للسياسة الخارجية، أتوقع من الدول إجراء حساب منطقيإستراتيج استناد 

ا على الجغرافيا وحدها: فاملوقف النسبي ملصر  .تجاه حالتها )دولها املستهدفة( ا قائم  ا هيكلي  هذا ليس متغير 

تجاه بريطانيا العظمى، على سبيل املثال، تضاءل في أعقاب الحرب العاملية الثانية بمجرد أن أصبح املرور 

اات املتحدة  ازداد املوقف النسبي لباكستان تجاه الوالي  .أهمية بالنسبة إلى لندن  ل  اآلمن إلى الهند أق في   كثير 

ويتضمن التوقع الثاني التخاذ القرارات . أعقاب الثورة اليرانية وغزو االتحاد السوفيتي ألفغانستان
 

31 - Oye, Kenneth A. 1979. Eagle Entangled: US Foreign Policy in a Complex World. New York: Longman. 
And Haas, Ernst B. 1980. “Why Collaborate? Issue-Linkage and International Regimes.” World Politics 32 (3): 
357–405. 
32 - Keohane, Robert Owen, and Joseph S. Nye. 1987. “Power and Interdependence Revisited.” International 
Organization 41 (4): 725–53. 



 
 12 

 بالدول )الدول(  ،املتعلقة بالسياسة الخارجية الخاصة بالالجئين في الدولة املضيفة تقييم نفسه
 
مقارنة

نني أتوقع أن تكمن قوة الدولة املضيفة لالجئين في حجم  يمكن حساب قوة الدولة بعدة طرق، لك  .املستهدفة

مجتمعات الالجئين التي تستضيفها، بالنظر إلى أن الدول املستهدفة تميل إلى تقدير أهمية قبول الالجئين 

 
 

كل من يجادل و  .مثل العمر أو الجنس أو الحالة التعليمية ، من أي مؤشر آخربناء  على أعدادهم، بدال

 بأر، وم وويناتيتلب
 

ترى أن غربية أخرى  ن حقائق ما بعد الحرب الباردة تشير إلى أن الواليات املتحدة ودوال

ي أصدقاءنا"، وأكثر من ذلك فرض "تكاليف باهظة يمكن أن تضعف خصومنا وتقو  تدفقات الهجرة "

ا يقد   .(33) التهديدات األمنيةبشكل غير مقبول" و  ا موجز 
 
قبل االنتقال  ،ملنهجية املقالم القسم التالي نقاش

 .الثالث بمزيد من التفصيل تإلى تحليل دراسات الحاال 

 

 حالةاملنهجية واختيار ال
أستخدم منهجية دراسة الحالة االستكشافية ألغراض تطوير النظرية من خالل االستقراء، وأنا أعتمد 

 . (34) ة من الداخلوتحليل الحال تغايرال / تباينعلى ال
م
  تختير ا

 
ل أكبر الدول تركيا ولبنان واألردن ألنها تشك

مليون الجئ سوري  3,56، تم تسجيل أكثر من 2018سبتمبر أيلول/ من  بتداء  ا .املضيفة لالجئين السوريين

ا أكبر دولة مضيفة لالجئين السوريينهفي تركيا، و  دون من إلى تركيا ون بالدخول  السوريتمتع    .ي تشكل حالي 

أغلقت تركيا نقاط العبور الحدودية في عام  إلى أن، 2009تأشيرة، كجزء من اتفاق التنقل الثنائي لعام 

عترف بأنهما ثاني وثالث أكبر الدول املضيفة  .2015 تختلف التقديرات الخاصة بلبنان واألردن، لكن يم

في مليون سوري  1,26إلى  660,000ومليون  2,2إلى ن ما بين مليون حيث يوجد في لبنا ؛لالجئين السوريين

ا للسوريين بالدخول املجاني، و  األردن. الضوابط  تضعوم  ،عملعلى ال افرض قيود  لكنه سمح األردن مبدئي 

، حتى أصبحت عمليات إغالق 2012يوليو تموز/ في  ،ا، بالتزامن مع افتتاح مخيم الزعتري لالجئينتدريجي  

ا د أكثر الحدو  سمح  كانو تمتع السوريون في لبنان بحرية دخول مماثلة،  .2013منذ منتصف عام وضوح  يم

أكتوبر تشرين األول/ من  .بين البلدين 1993و 1991للعمل على أساس االتفاقات الثنائية بين عامي لهم 

قيود تي شددت الأكتوبر" التشرين األول/ سياسة قوانين/ ا، تبنت الحكومة اللبنانية "فصاعد   2014

 .تهموإقام ول الالجئين السورييناملفروضة على دخ

 
33 - Teitelbaum, Michael S., and Myron Weiner. 1995. “Introduction.” In Threatened Peoples, Threatened 
Borders: World Migration and Us Policy, edited by Michael S. Teitelbaum and Myron Weiner, 13–38. New York: 
WW Norton & Company. And Weiner, Myron 1996. “A Security Perspective on International Migration.” Fletcher 
Forum of World Affairs 20 (2): 17–34. 
34 - Bennett, Andrew and Jeffrey T. Checkel, eds. 2015. Process Tracing - From Metaphor to Analytic Tool. 
Cambridge: Cambridge University Press. 
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 تما إذا اختير ال سي  و  ،(35) البحوثاملخاطر املحتملة لطريقة دراسة الحالة على نطاق واسع في  برتاختم 

قوم بها ن التغييرات التي يإا للمتغير املستقل، حيث  املتغير الذي يكون تابع  ]  ر التابعاملتغي  على بناء   الحاالت  

املتغير الذي يقوم بكافة  هواملتغير املستقل ، و تنعكس بشكل رئيس على املتغير التابعستقل املتغير امل

ومع ذلك، فإن مجموعة كبيرة من أبحاث العلوم السياسية   [.ولكنه ال يتأثر بأي متغير منها  ،املتغيرات األخرى 

ا كيف "في املراحل املبكرة من برنامج البحث، ير التابع أن يخدم الغرض يمكن لالختيار على املتغ  تحدد أيض 

التابع"  املصلحةاملتمثل في تحديد األسباب املحتملة واملسارات املؤدية إلى متغير  االستكشافي / االستداللي
داخل من البينما تحليل الحالة  ،(37)لثبات االدعاءات النظرية للدراسة  التباين/ التغايرستخدم يم  .(36)

يتيح الجمع بين الطريقتين . (38)حص املنتظم لألدلة التشخيصية املختارة واملحللة" ا لـ "الفمناسب تمام  

  .(39) استخدام األدوات النوعية لتقييم املطالبات واآلليات السببية املوضحة في القسم السابق

 ديات فريدةالجنوبي تحمالحظة أخيرة حول جمع البيانات: تعرض األبحاث امليدانية في سياقات العالم  
 و ، (40)

م
ا مشكلة أمنية للنخب الحاكمة في  د  عال سيما في ضوء حقيقة أن الهجرة القليمية ت الشرق تقليدي 

األوسط األوسع. في الوقت نفسه، يعاني البحث من نقص في البيانات الحصائية املفصلة واملتاحة للجمهور 

اقتصادية وسياسية، ت لتحقيق مكاسب تالعب بالحصاءامن حول التدفقات داخل الدول العربية، و 

 
 

 . للكتابة(41)نفيذية  عن حقيقة أن إدارة الهجرة يتم التعامل معها على أعلى مستويات السلطة التفضال

األردني، "يعمل الشخص على افتراض أن مثل حول البحث عن بيانات إحصائية عن االقتصاد السياس ي 

كشف هذه الوثائق لن 
م
ا جودة لم تكن مو أو ربما  ،األرجحعلى ت للتغلب على هذه  ".في املقام األول أبد 

التقارير العالمية العربية وغير ها من ضمناملشكالت، أعتمد على مجموعة دقيقة من املصادر األولية، 

 
35 - Collier, David, and James Mahoney. 1996. “Insights and Pitfalls: Selection Bias in Qualitative Research. 
“World Politics 49 (1): 56–91. and Geddes, Barbara. 1990. “How the Cases You Choose Affect the Answers 
You Get: Selection Bias in Comparative Politics.” Political Analysis 2 (1): 131–50. 
36 - George, Alexander L., and Andrew Bennett. 2005. Case Studies and Theory Development in the Social 
Sciences. Cambridge: MIT Press. 
37 - Gerring, John. 2016. Case Study Research: Principles and Practices. 2nd ed. Strategies for Social Inquiry. 
Cambridge: Cambridge University Press. 
38 - Collier, David. 2011. “Understanding Process Tracing.” Political Science & Politics 44 (4): 823–30. 
39 - Beach, Derek and Rasmus Pedersen. 2013. Process-Tracing Methods: Foundations and Guidelines. Ann 
Arbour, MI: University of Michigan Press.  
40 - Kapiszewski, Diana, Lauren M. MacLean, and Benjamin L. Read. 2015. Field Research in Political Science 
Practices and Principles. Cambridge: Cambridge University Press. And Kapiszewski, Diana, Lauren M. 
MacLean, and Benjamin L. Read. 2015. Field Research in Political Science Practices and Principles. 
Cambridge: Cambridge University Press. 
41 - Tsourapas, Gerasimos. 2019. The Politics of Migration in Modern Egypt – Strategies for Regime Survival 
in Autocracies. Cambridge: Cambridge University Press. And Brand, Laurie. 2013. Jordan’s Inter-Arab 
Relations: The Political Economy of Alliance-Making. New York: Columbia University Press. 
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استخدام ]ألغراض التثليث  .(2018و 2017خالل العمل امليداني في عمان وبيروت ) تمعالعربية التي جم 

وسيلة لضمان صحة البحث من خالل استخدام وهي . محدد موضوع حول ع البيانات أكثر من طريقة لجم

نات نطوي على أنواع مختلفة من العي  تاملوضوع، و   ذلكمجموعة متنوعة من األساليب لجمع البيانات حول  

ا بتوظيف نخبة من املقابالت والتقارير واملوجزات واملراسالت من[وكذلك طرق جمع البيانات  ، أقوم أيض 

 .تعلق بالالجئين السوريين في الدول الثالثت ،غير الحكومية قبل املنظمات الدولية واملنظمات

 

 السياسة الخارجية ودولة الالجئين الريعية في األردن ولبنان وتركيا

  2016األردن واتفاق شباط/ فبراير  

 إلى أي مدى يم 
 
 ريعيةل األردن دولة الجئين شك

 
في السياسة  هاقرار  ر ذلك في عملية صنع، وكيف أث

ا، حدث تدريجي   ةاألردنيالريعية الخارجية؟ فيما يتعلق بأزمة الالجئين السوريين، فإن ظهور دولة الالجئين 

وهذا واضح بشكل أساس ي في محاولة صانعي السياسة لجعل الالجئين  .افصاعد   2013ابتداء  من عام 

ا إلى تضخيم أعدادهم السعي قت نفسه وفي الو السوريين مرئيين قدر المكان أمام املجتمع الدولي،   .أيض 

الشؤون األمنية مديرية أنشأ ألردن إن اف، 2013و 2011سياسة الترحيب بين عامي إظهار على الرغم من 

، حتى ة، وبعد شهرين، أغلق املعابر الحدودية مع سوري2013مارس آذار/ في  ،ملخيمات الالجئين السوريين

سارية )السوريون ال يحتاجون إلى تأشيرة دخول للدخول إلى لون جوازات سفر أولئك الذين يحمفي وجه 

نع السوريون الفلسطينيون، على وجه الخصوص، من الدخول منذ   ، وبشكل 2012أبريل  نيسان/  األردن(. مم

كر .( 42) 2013يناير كانون الثاني/ رسمي منذ 
م
  ،عدد من األسباب األمنية لعمليات إغالق الحدود ذ

م
برز ت

ر املحتملة لالضطرابات االجتماعية السياسية التي قد يستتبعها تدفق كبير من الفلسطينيين ملخاطا

اغير أن األساس املنطقي ألمن الدولة ال  .السوريين إلى البالد اكاف يقدم تفسير  حقيقة أن ضباط الحدود ل ي 

خالل  ،في أوقات عديدة هحين أن يف ،ا السوريين إلى دخول البالد عبر املعابر غير الرسميةاألردنيين دفعو 

اع السوري، كانت الحدود الرسمية للبالد مغلقة أمام حاملي جوازات صر السنوات الثالث األولى من ال

الحدود السفر السورية، الذين تم تشجيعهم على استخدام املعابر الحدودية غير الرسمية على طول 

 .الشرقية

ي سياسة األردن لصانعي السياسة املحليين، فإن التحول ففي حين كانت اهتمامات أمن الدولة مهمة 

عر ف   .بشأن املعابر الحدودية كان يهدف في املقام األول إلى زيادة الوضوح الدولي لقضية الالجئين السوريين يم

ا ا بشكل أوليأنهم الجئون ب ،نقاط العبور غير الرسميةأولئك الذين يدخلون البالد من خالل  تلقائي  ، وفق 

 
42 - Human Rights Watch. 2014. “Not Welcome: Jordan’s Treatment of Palestinians Escaping Syria,” accessed 
April 1, 2019, https://www.hrw.org/report/2014/08/07/not-welcome/jordans-treatment-palestinians-escaping-
syria.  

https://www.hrw.org/report/2014/08/07/not-welcome/jordans-treatment-palestinians-escaping-syria
https://www.hrw.org/report/2014/08/07/not-welcome/jordans-treatment-palestinians-escaping-syria
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ونتيجة  .املوقعة بين األردن ومفوض األمم املتحدة السامي لشؤون الالجئين 1998هم لعام ذكرة التفامل

لذلك، بمساهمة من عمال الغاثة، تمكنت السلطات املحلية من تصنيف جميع السوريين الذين يدخلون 

 سوا كزائرين. األردن كالجئين ولي
م
مية مباشرة إلى مخيم ن الذين يدخلون عبر معابر غير رسو رسل السوريأ

، استضاف الزعتري حوالي خمسة 2012نوفمبر تشرين الثاني/ في  .بالقرب من املفرق  ،جئينالزعتري لال 

أكثر من ستة وسبعين ألف سوري،  يضم  املخيم كان  2013فبراير شباط/ بحلول و وأربعين ألف سوري، 

نت  .2013مارس آذار/  11بحلول  ،الجئ 156,000 العدد بلغو 
 
من ية الدولة األردنية ستراتيجهذه ال مك

ا  ا واضح  ا من تسليط الضوء على أنها كانت تواجه تدفق  تعزيز مناشداتها من و  ،الالجئين السوريينومتزايد 

 الذي لالجئين، زرقاأل  مخيم عن املسؤول األردنييالحظ املسؤول األمني  .للحصول على مساعدات دولية

 :يقول تيرنرو   .(43)  نقم ببناء املخيمات، فلن يفهم العالم أننا نمر بأزمة"  لم  إذا"  أنه  ،2014  مايوأيار/    في  ئنش أ

لتمكينه من رفع   ،اي  إستراتيجخيمات  "جزء من السبب في بناء األردن ملخيمات للسوريين هو أنه استخدم امل

لسوريين ى أن عدد ااألردن عل في الواقع، يصر  . (44)وتلقي األموال لالجئين السوريين على أراضيه"  تهمكان

ما يقرب من  أنة العليا لالجئين املفوضي وبينما تفترض .اداخل أراضيه يتجاوز عدد املسجلين رسمي  

مليون   1,3ن األردن استضاف  إسوري مسجلين لدى األمم املتحدة داخل األردن، تقول الحكومة    655,500

 .2017سوري في عام 

تهجير للاملبكرة في معالجته  ،جئينال لاريع من ث عن بحالاألردن في تكمن الشارة القوية لسلوك 

، قدرت 2007بحلول عام  .2003الالجئين العراقيين الذين دخلوا إلى أراضيه بعد عام ال سيما و القسري، 

أن األردن استضاف ما يقرب من خمسين ألف عراقي مسجل، لكن املسؤولين  املفوضية العليا لالجئين

 و  .ومليون  750,000 بينما كان عدد اليزعمون أن 
 
بتكليف و  .اردنية مليار دوالر سنوي  األ ف الدولة هذا سيكل

  اتقرير   ،، وهو معهد أبحاث نرويجيFafo فافومعهد  عد  أ ،من األردن
 

ألعداد  لوضع تقدير دقيق مستقال

ية استمرت في لكن الحكومة األردن  .161,000  حواليبلغ    عدد الالجئين العراقيينالتقرير أن ذكر  و ،  الالجئين

"لقد كنا نبالغ في  ، إذا قال:أحد املسؤولين األردنيين رفيعي املستوى بذلك اعترف وقد  ،هذا الرقمتضخيم 

في الوقت نفسه، .  (45)  ال نبالغ في األرقام السورية"إننا  في هذه األيام،  نفعل ذلك    الاألرقام مع العراقيين، لكننا  
 

43 - Betts, Alexander, Ali Ali, and Fulya Memisoglu. 2017. “Local Politics and the Syrian Refugee Crisis: 
Exploring Responses in Turkey, Lebanon, and Jordan.” Refugee Studies Centre, Un iversity of Oxford. 
https://www.rsc.ox.ac.uk/publications/local-politics-and-the-syrian-refugee-crisis-exploringresponses-in-
turkey-lebanon-and-jordan.  
44 - Turner, Lewis. 2015. “Explaining the (Non-) Encampment of Syrian Refugees: Security, Class, and the 
Labour Market in Lebanon and Jordan.” Mediterranean Politics 20 (3): 386– 404. 
45 - Arar, Rawan. 2017a. “Leveraging Sovereignty: The Case of Jordan and the International Refugee Regime.” 
Refugees and Migration Movements in the Middle East. POMEPS Studies 25, Refugees and Migration 
Movements 
in the Middle East. https://pomeps.org/wp-
content/uploads/2017/03/POMEPS_Studies_25_Refugees_Web.pdf.  

https://www.rsc.ox.ac.uk/publications/local-politics-and-the-syrian-refugee-crisis-exploringresponses-in-turkey-lebanon-and-jordan
https://www.rsc.ox.ac.uk/publications/local-politics-and-the-syrian-refugee-crisis-exploringresponses-in-turkey-lebanon-and-jordan
https://pomeps.org/wp-content/uploads/2017/03/POMEPS_Studies_25_Refugees_Web.pdf
https://pomeps.org/wp-content/uploads/2017/03/POMEPS_Studies_25_Refugees_Web.pdf
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ضد محاوالت األردن تأمين زيادة  ،على أنها تعمل "بقوةت ددحم  قدو ، خيماتاألردن العراقيين في ملم يضع 

ل الالجئين إلى سكان مرئيين "و . ( 46)املساعدات املالية"  من الناحية واضحين يمكن للمخيمات أن تحو 

في حالة األردن،  ،  (48)يمكن أن تسهل جمع التبرعات    عمليةي  هتسهل عملية فرز الالجئين، و أن  و   (47)املكانية"  

االعراقيون أقل  كان   أمام املجتمع الدولي، وهو األمر الذي سعى األردنيون إلى معالجته بإدارتهم لالجئين   ظهور 

 .السوريين

الالجئين، ريع في إطار مبررات البحث عن  ،تم تطوير عدد من االستجابات املحلية لالجئين السوريين

ا  .2014يوليو لشهر تموز/ نقاذ" خطة ال وخاصة عملية " سمح لالجئين السوريين لهذه الوفق  سياسة، يم

قادرين على الحصول على كفالة من مواطن أردني،  ايكونو   بشرط أنبالخروج من املخيمات املخصصة لهم  

ا أكثر من خم الكفيل يجب أن يكون عمرو  ا، ويعمل في وضع مستقرو سة وثالثين عام  يجب أن كما  .متزوج 

ا على إثباتكفيل يكون ال . (49)جنائي م الطلب وليس لديه سجل د  وجود عالقة عائلية مع مق األردني قادر 

على الرغم من عدم توفر بيانات موثوقة حول هذا األمر، فإن اعتماد الدولة األردنية لعملية النقاذ قد 

حيث  ،ظواهر الفساد والجشع في التعامالت بين الالجئين السوريين والهيئة االجتماعية األردنيةشجع 

من مخيمات  خروجهم / لسوريين األغنياء الذين تمكنوا من "شراء" طريقهملمن الحاالت ديد الع تجلسم 

ون الالجئين حاالت في الوقت نفسه، سجلت مفوضية األمم املتحدة لشؤ   .الالجئين األردنيين، بأسعار باهظة

أن  حقيقة إن. (50)ن و ن مجهولو ن أردنيو لكي ينقذهم مواطن ،دوالر 500حو نالسوريون للوسطاء دفع فيها 

ذين كانوا في املخيمات لاالقول إن السوريين  نا منوهو ما يمكن- 2016هذا املخطط في عام  ألغىاألردن 

ل على  -ل كفيل أردني أبرموا مثل هذه املعامالتوكانوا قادرين على تحم   ةاملغلق سلوك الدولة املتمثل في تد 

 .الالجئين الحصول على ريع من

األردنية على الالجئين الريعية رارات املتعلقة بالسياسة الخارجية، تعتمد دولة لقا صنعما يتعلق ب في

توجت املفاوضات مع املانحين باتفاق األردن، وهو اتفاق صيغ في  .الالجئين من املجتمع الدولي ريعتأمين 

ألف فرصة كان الهدف الرئيس للقمة هو توفير مئتي  للمانحين.في سياق قمة لندن  2016فبراير شباط/ 

 
46 - Turner, Lewis. 2015. “Explaining the (Non-) Encampment of Syrian Refugees: Security, Class, and the 
Labour Market in Lebanon and Jordan.” Mediterranean Politics 20 (3): 386– 404. 
47 - Bennett, Andrew and Jeffrey T. Checkel, eds. 2015. Process Tracing - From Metaphor to Analytic Tool. 
Cambridge: Cambridge University Press. 
48 - Black, Richard. 1998. “Putting Refugees in Camps.” Forced Migration Review 2: 4–7. 
49 - Amnesty International. 2013. “Growing Restrictions, Tough Conditions: The Plight of Those Fleeing Syria 
to Jordan,” accessed April 1, 2019, https://www.amnestyusa.org/reports/growing-restrictions-tough-
conditions-the-plight-ofthose-fleeing-syria-to-jordan/.  
50 - United Nations High Commissioner for Refugees. 2013. “From Slow Boil to Breaking Point: A Real-Time 
Evaluation of UNHCR’s Response to the Syrian Refugee Emergency,” accessed April 1, 2019, 
http://www.unhcr.org/52b83e539.pdf.  

https://www.amnestyusa.org/reports/growing-restrictions-tough-conditions-the-plight-ofthose-fleeing-syria-to-jordan/
https://www.amnestyusa.org/reports/growing-restrictions-tough-conditions-the-plight-ofthose-fleeing-syria-to-jordan/
http://www.unhcr.org/52b83e539.pdf
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ردن على رفع الحواجز كما وافق األ   .خمس سنواتيراوح بين ثالث إلى  على مدار    ،عمل للسوريين داخل البالد

وخفض رسوم تصريح العمل ألولئك الذين  ،التي تحول دون السماح لالجئين بالعمل داخل البالد الرقابية

 االتفاق / وضع امليثاقو  .رنيدنا 10ي إلى دينار أردن 700من  ،املهارةيسعون إلى الحصول على عمل منخفض 

 :ثالثة أهداف أوسع

تجذب استثمارات جديدة وتفتح سوق االتحاد  ،إلى فرصة تنميةتحويل أزمة الالجئين السوريين  .1

األوروبي بقواعد منشأ مبسطة، وخلق فرص عمل لألردنيين والالجئين السوريين مع دعم االقتصاد 

 .السوري بعد انتهاء الصراع

من خالل املنح املقدمة  واملقبول  من خالل التمويل الكافي ،بناء املجتمعات املضيفة األردنيةدة إعا .2

 .املجتمعات املضيفة ال سيما مرونةو ، 2018-2016لخطة االستجابة األردنية 

لدعم إطار االقتصاد الكلي وتلبية االحتياجات  ،ما يكفي من املنح والتمويل بشروط ميسرة حشد .3

ج تسهيالت ردن في برنامألردن على مدار السنوات الثالث املقبلة، كجزء من دخول األ التمويلية ل

 .(51) تمويل موسعة جديد مع صندوق النقد الدولي

تشير املساهمة في خطة االستجابة األردنية إلى حزمة تمويل تهدف إلى دعم القدرة األردنية على 

 700مع جم  في لندن، .في املئة فقط من هدفها 30إلى  2016وصلت بحلول عام  قداستضافة الالجئين، و 

 .2018و 2017دوالر إضافية في عامي  مليون  700 بقيمةمع توقع أن توفر تعهدات  ،مليون دوالر من املنح

مليون دوالر كقروض   147قدم    حيث(،  CFFالتمويل امليسر )  شروطوفي الوقت نفسه، اعتمد البنك الدولي  

أن ومن املثير لالهتمام  .متوسطة الدخل التي تستضيف الالجئين لبلدانفقط ل ةنخفضة الفائدة، متاحم

ا ، حد  ةعلى الرغم من صياغته في سياق مؤتمر املانحين بشأن سوري ،امليثاق ا )باراديم( د "نموذج  جديد 

ا، يعزز التنمية  وجه على . (52) الجئين السوريين"األردنيين وال ةصلحاالقتصادية في األردن ملوالفرص ضروري 

من خالل دمج الالجئين  ،الخصوص، حصل األردن على دعم لرغبته في تعزيز قطاع الصناعات التحويلية

[ السماح لالجئين بالعمل في املناطق االقتصادية الخاصة، من خاللفي املناطق االقتصادية الخاصة: "]

كان ذلك . (53) نية الخاصة به"ية التنمية الوط إستراتيجنجاح الالزم ل يأمل األردن في جذب الدعم الضافي 

 
51 - Government of Jordan. 2016. “The Jordan Compact: A New Holistic Approach Between the Hashemite 
Kingdom of Jordan and the International Community to Deal with the Syrian Refugee Crisis.” Last modified 
February 8, 2016. http://reliefweb.int/report/jordan/jordan-compact-newholistic-approach-between-
hashemite-kingdom-jordan-and.  
52 - Ibid. 
53 - Betts, Alexander, Ali Ali, and Fulya Memisoglu. 2017. “Local Politics and the Syrian Refugee Crisis: 
Exploring Responses in Turkey, Lebanon, and Jordan.” Refugee Studies Centre, University of Oxford. 
https://www.rsc.ox.ac.uk/publications/local-politics-and-the-syrian-refugee-crisis-exploringresponses-in-
turkey-lebanon-and-jordan.  

http://reliefweb.int/report/jordan/jordan-compact-newholistic-approach-between-hashemite-kingdom-jordan-and
http://reliefweb.int/report/jordan/jordan-compact-newholistic-approach-between-hashemite-kingdom-jordan-and
https://www.rsc.ox.ac.uk/publications/local-politics-and-the-syrian-refugee-crisis-exploringresponses-in-turkey-lebanon-and-jordan
https://www.rsc.ox.ac.uk/publications/local-politics-and-the-syrian-refugee-crisis-exploringresponses-in-turkey-lebanon-and-jordan
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ا من خالل الوصول إلى سوق االتحاد األوروبي لسلع املنتجة داخل املناطق على ادون رسوم من  ،ممكن 

صدر األردن مئتي ألف املئة( شريطة أن يم في  15االقتصادية الخاصة بدرجة معينة من املشاركة السورية )

 .عمل للسوريين تصريح

األردني استجابة ألزمة  االتفاق / امليثاق من خالل ،نيةقتصادية للحكومة األردن تقديم املساعدات االإ

م به  أمر    ،الالجئين السوريين
 
حرص الدول الغربية على "ال شك في أن دعم املجتمع الدولي كان بسبب  و ،  مسل

. (54)تايمز فاينانشال صحيفة اتخاذ تدابير قد تساعد في وقف تدفق الالجئين إلى أوروبا"، على حد تعبير 

إن النخب فأن املساعدات الدولية لألردن كانت مرتبطة بمعاملتها لالجئين السوريين،  من رغموعلى ال

ا إلى هذه اليرادات كمساهمة  في التنمية االقتصادية للبلد، وذلك في إطار الهدف األردنية نظرت أيض 

  ةخارجيالدات اليراشكلت  :بمعنى آخر ،األوسع املتمثل في "تحويل األزمة إلى فرصة"
 

 ريوع من أشكال شكال

من املهم الشارة إلى أن هذا الخطاب تبناه صناع السياسة في البنك الدولي، وكذلك املجتمع  .الالجئين

جادل فرانك بوسكيه، مدير البنك الدولي للبرامج والشراكات القليمية في الشرق األوسط وشمال  .الدولي

 إفريقيا، بما يلي:

 حيثت املستضعفة في األردن ولبنان. ن نبدأ اليوم في تمويل مشاريع لدعم الفئاة بمكان أمن األهمي

من الصراع، للفارين  ذالبلدان تضحيات هائلة للوفاء باملسؤولية العاملية املتمثلة في توفير مال تلك مت قد  

الصمود في  فياعدهم لتوفير الدعم طويل األجل الذي سيس  ،ومن األهمية بمكان أن يتحد املجتمع الدولي

 . (55)الزدهار وجه الصدمات ومواصلة التطور وا

التوقعات واملواقف على   صياغةعلى الفور، لسردية  هذه الالسياسات املحليين    والنخب وصانع  التقط

لة يدرك األردن أن "فكرة تحويل تحدي الالجئين إلى فرصة اقتصادية تعتمد على الطبيعة املطو    .أرض الواقع

ا ملا  لألزمة"، ، 2016في منتصف عام . (56) والتعاون الدولي األردنيقاله عماد فاخوري، وزير التخطيط وفق 

من أجل خلق وظائف لالجئين السوريين، أشاد  ،مع تخفيف االتحاد األوروبي لقواعد التجارة مع األردن

قال صالح و  .( 57)" فاخوري بهذا باعتباره "فرصة لتحويل أزمة الالجئين السوريين إلى فرصة اقتصادية

 
54  - Reed, John. 2017. “EU Accord Opens Door for Jordan.” Financial Times, May 30. 
https://www.ft.com/content/ccd2ee20-bad1-11e6-8b45-b8b81dd5d080.  
55 - World Bank. 2016. “Concessional Financing Facility Funds Projects to Support Refugees and Host 
Communities Impacted by the Syrian Crisis.” Last modified July 28, 2016. 
http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2016/07/28/concessional-financing-facility-funds-projects-
to-supportrefugees.   
56  - Reed, John. 2017. “EU Accord Opens Door for Jordan.” Financial Times, May 30. 
https://www.ft.com/content/ccd2ee20-bad1-11e6-8b45-b8b81dd5d080.  
57 - Reuters. 2016b. “EU Relaxes Trade Rules with Jordan to Create Jobs for Syrian Refugees.” Reuters, July 
21. 
https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syriajordan-refugees-idUSKCN1012M4.  

https://www.ft.com/content/ccd2ee20-bad1-11e6-8b45-b8b81dd5d080
http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2016/07/28/concessional-financing-facility-funds-projects-to-supportrefugees
http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2016/07/28/concessional-financing-facility-funds-projects-to-supportrefugees
https://www.ft.com/content/ccd2ee20-bad1-11e6-8b45-b8b81dd5d080
https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syriajordan-refugees-idUSKCN1012M4
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ا في املساهمة في CSS]ستلعب " :خرابشة، األمين العام لوزارة التخطيط والتعاون الدولي األردنية ا مهم  [ دور 

حتى نتمكن من توفير الخدمات  ،النمو االقتصادي  دعمو  ،املجتمعات املضيفة في األردنبناء صمود 

، 2016برايرف / بحلول شباط. (58) جئين السوريين"األساسية والفرص االقتصادية لكل من األردنيين والال 

دم صانعو السياسة األردنيون ينظرون إلى املساعدات االقتصادية الدولية على أنها تخعندما صار 

  ،األهداف النمائية األوسع للبالد
 

 ريعيةد األردن دولة من معالجة أزمة الالجئين السوريين، جس   بدال

 . لالجئين

، أبرزت النخبة األردنية بداية  املنفعة املتبادلة.ية  إستراتيجه مع املجتمع الدولي،  اوضاتفي مف  ،ى األردنتبن  

مت ،في التعامل مع آثار أزمة الالجئين السوريين في بالدهم ،أهمية العمل والتعاون متعدد األطراف  وقد 

 تؤيدهاات مضخمة ال ، تقدير 2016في قمة األمم املتحدة حول الالجئين واملهاجرين لعام  ،امللكة رانيا

من  فارينمليون سوري  1,3مليون، فتحنا أبوابنا أمام  6,6يبلغ عدد سكانه  "في بلد   ، وقالت:املفوضية

كما فتحنا أبوابنا في املاض ي للفلسطينيين والعراقيين وغيرهم ممن يسعون إلى مالذ آمن". العنف في وطنهم،  

على عاتق البلدان مسؤولية تحمل العبء هذا قع تمكن أن في ضوء الكرم األردني، ال ي" :واختتمت بالقول 

 .(59) األقرب للصراعات"

األردنية تهدف إلى جني فوائد اقتصادية من استضافة املهاجرين ولكن ليس هناك شك في أن النخب 

 يف. (60))عام االتفاق األردني( "عام األردن الذهبي"  2016كان عام فقد ، حسب أحد املسؤولينب، و السوريين

 4,5ى أقل من ربع هدفه البالغ تلق   ،للحصول على مساعدات دولية 2015األردن عام مناشدة الواقع، مع 

ا  .  (61)مليارات دوالر   ث  تحت عنوان املنفعة املتبادلة.تكثفت الخطابة، ولكن تم تأطيرها دائم  امللك عبد   تحد 

ا ،هللا ا وتكرار  فبراير شباط/ في  (بي بي س ي)بلة مع . في مقاية رابحةإستراتيجكيف يكون التعاون عن  ،مرار 

 ، أكد ما يلي:2016

 
58 - World Bank. 2016. “Concessional Financing Facility Funds Projects to Support Refugees and Host 
Communities Impacted By the Syrian Crisis.” Last modified July 28, 2016. 
http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2016/07/28/concessional-financing-facility-funds-projects-

to-supportrefugees.  
59 - “Queen Rania’s Speech at UN Summit for Refugees and Migrants.” 2016. Queen Rania Official Website 
(blog). 
https://www.queenrania.jo/en/media/speeches/queen-raniasspeech-un-summit-refugees-and-migrants-ny-
usa.  
60 - Arar, Rawan. 2017b. “The New Grand Compromise: How Syrian Refugees Changed the Stakes in the Global 
Refugee Assistance Regime.” Middle East Law and Governance 9 (3): 298–312. Associated Press. 2015. “Lebanon 
Restricts Free Entry of Syrian Refugees to Limit Sunni Inflow.” Guardian, January 5. 
http://www.theguardian.com/world/2015/jan/05/lebanonsyrian-refugees-sunni-visa-rules.  
61 - Guardian. 2015. “WFP to Cut Food Vouchers for Syrian Refugees in Jordan and Lebanon.” Guardian, July 
1. https://www.theguardian.com/global-development/2015/jul/01/syriarefugees-food-vouchers-cut-lebanon-
jordan-wfp-un.  

http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2016/07/28/concessional-financing-facility-funds-projects-to-supportrefugees
http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2016/07/28/concessional-financing-facility-funds-projects-to-supportrefugees
https://www.queenrania.jo/en/media/speeches/queen-raniasspeech-un-summit-refugees-and-migrants-ny-usa
https://www.queenrania.jo/en/media/speeches/queen-raniasspeech-un-summit-refugees-and-migrants-ny-usa
http://www.theguardian.com/world/2015/jan/05/lebanonsyrian-refugees-sunni-visa-rules
https://www.theguardian.com/global-development/2015/jul/01/syriarefugees-food-vouchers-cut-lebanon-jordan-wfp-un
https://www.theguardian.com/global-development/2015/jul/01/syriarefugees-food-vouchers-cut-lebanon-jordan-wfp-un
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لم تساعد األردن، فستزيد من صعوبة تمكنها من التعامل مع أزمة تدرك ]الدول الغربية[ أنها إذا 

فإن جميع القادة الذين نتحدث معهم يعرفون أنهم، بمساعدة األردن،  صريحينولكي نكون  .الالجئين

مصالحهم الخاصة. . . أعتقد أن قادة املجتمع الدولي من أجل    إنهاالواقع أكثر. لذلك،  يساعدون أنفسهم في  

 . (62)ملساعدتنا  التصميمو يمة عز لديهم ال

في  فصحأو  ،تشاركيةواعتمد لغة  ،املجتمع الدولي نحوه العاهل األردني مناشداته في الوقت نفسه، وج  

ا جنب  املجتمع الدولي، لقها أي  : "2016فبراير شباط/  . ال ممساعدتكطلب ا إلى جنب، نحن اآلن ند وقفنا دائم 

 . (63) "قول ال هذه املرة ميمكنك
 

 من إثارة كان عبد هللا يهدف إلى تسليط الضوء على محنة األردن، بدال

عبد هللا كيف "ترتفع  ناقش، 2016سبتمبر أيلول/ في  ،في مقابلة تلفزيونيةو .تهديدات ضد دول أخرى 

أمر بالغ الصعوبة مدارسنا تمر بالفعل بأوقات صعبة. إنه و  .قطاعنا الصحي مشبعو  ،لةمعدالت البطا

قبل مؤتمر .  (64)  بعد اآلن"تحمل  أعني أننا ال نستطيع أن نيتحملون أكثر من طاقتهم.  واألردنيون فقط    .للغاية

. . . بلغ السيل الزبى ، أصبح عبد هللا أكثر صراحة: "أعتقد أنه2016فبراير شباط/ في  ةاملانحين حول سوري

 
 

 وعاجال
 

 . (65)ك بعد اآلن" ل ذلبمقدرورنا تحم  عد يلم  .، أعتقد أن السد سينفجر أم آجال

   ؟السياسة الخارجية أفضلفي  ا  أكثر حزم  ية  إستراتيجهل يكون اعتماد  ئل  عندما سم و 
 
أكثر   ا.بدا متحفظ

ضحك أحد املصادر في وزارة التخطيط  .ما تم تسليط الضوء عليه هو املوقف النسبي للبالد تجاه الغرب

ا والتعاون الدولي في حين لم يشكك  !".إسرائيل؟إلى ]الالجئين السوريين[؟  همرسلنإلى أين " ، وقال:ساخر 

  ،أحد في أن مجتمع الالجئين السوريين في األردن يمثل قوة كبيرة
م
غير  بلد حقيقة أن األردن تكر فقد ذ

 عرار شير  تكما    .أوروبا  دون أي طريق إلىمن  أنه  و   ،ساحلي
 

ا، نقال عن مسؤول أردني أجرت معه مقابلة،   أيض 

 .  (66)"كان ينبغي لنا ابتزاز االتحاد األوروبي كما فعلت تركيا"  إلى أنه  
 
ك أحد املسؤولين الذين تمت مقابلتهم شك

ين لالجئين العراقيوقال إن تدفق ا ،سياسة مختلفة إلى نتائجأي في أن تؤدي  ،الخارجية واملغتربينفي وزارة 

 
62  - BBC. 2016a. “Interview with His Majesty King Abdullah II.” BBC, February 2. 
https://kingabdullah.jo/en/interviews/interview-his-majesty-king-abdullah-ii-2.   
63  - BBC. 2016b. “Syria Conflict: Jordanians ‘at Boiling Point’ over Refugees.” BBC, February 2. 
http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-35462698.    
64  - CBS News. 2016. “Jordan in ‘Dire Straits’ Says King Abdullah,” accessed April 1, 2019, 
http://vista.sahafi.jo/art.php?id=8580fd17b4f8f643a7b9500fdb9dc166cf15c687.     
65  - 2 BBC. 2016b. “Syria Conflict: Jordanians ‘at Boiling Point’ over Refugees.” BBC, February 2. 
http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-35462698.  
66 - 2017b. “The New Grand Compromise: How Syrian Refugees Changed the Stakes in the Global Refugee 
Assistance Regime.” Middle East Law and Governance 9 (3): 298–312. Associated Press. 2015. “Lebanon 
Restricts Free Entry of Syrian Refugees to Limit Sunni Inflow.” Guardian, January 5. 
http://www.theguardian.com/world/2015/jan/05/lebanonsyrian-refugees-sunni-visa-rules.  

https://kingabdullah.jo/en/interviews/interview-his-majesty-king-abdullah-ii-2
http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-35462698
http://vista.sahafi.jo/art.php?id=8580fd17b4f8f643a7b9500fdb9dc166cf15c687
http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-35462698
http://www.theguardian.com/world/2015/jan/05/lebanonsyrian-refugees-sunni-visa-rules
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في الواقع، في ذلك  .الواليات املتحدة بسببلم يالحظه أحد إلى حد كبير  2003إلى األردن بعد غزو عام 

 الوقت، أعلن امللك عبد هللا أن األردن عالق بين "العراق ومكان صعب".

 أخير  
 
 / أدت إلى امليثاق اتفاق األردن: كانت املفاوضات التي جدوى ية لتحليل ا، كانت التداعيات املحل

قع توفير مئتي ألف فرصة عمل لالجئين السوريين، كطريقة لتقليل اعتمادهم األردني تستند إلى تو   االتفاق

ا .على املساعدات بسبب النمو االقتصادي الذي كان أبطأ من املتوقع  ،في املمارسة العملية، كان هذا صعب 

 2016منذ عام 
 

 .االهتمام باالستثمار في قطاع األعمال في األردن قلة  عن، وارتفاع معدل البطالة، فضال

 ، كان قد 2017يوليو تموز/ بحلول 
م
وتر كبير بين وقد نتج عن ذلك ت .ن ألف تصريح عمل فقطو صدر ستأ

قرار وزارة العمل األردنية بالسماح لكل سوري بحمل أكثر من أكثر زاده و األردن والجهات املانحة الدولية، 

، جادلت الحكومة األردنية بأن تصاريح العمل ال تمثل تصريحللوصول إلى مئتي ألف    حاولةفي م  .تصريح عمل

"من املمكن أن يحصل السوري على أكثر  :الوزارة أوضح أحد مسؤوليو األفراد: "التصاريح هي فرص عمل"،  

 . (67)إذا كان لديه أكثر من وظيفة"  ،عاممن تصريح واحد في ال

الالجئين  ريوعع الدولي وعدم تعريض تدفقات ة للوفاء بمتطلبات املجتمفي الوقت نفسه، وفي محاول

للخطر، لجأ األردن إلى تشديد القيود املفروضة على عمل مجموعات املهاجرين األخرى داخل األردن، أي ما 

، توقفت وزارة العمل 2016يونيو حزيران/ في  .العمال املصريينمن بين خمسمئة ألف إلى مليون شخص 

"عواقب أزمة الالجئين  مستشهدة بـ ،ناء عامالت املنازل ظيف العمالة الوافدة األجنبية، باستثعن تو 

في حين أن دبلوماسية الهجرة . (68)العمل" ودخول أعداد كبيرة من الالجئين السوريين إلى سوق  ،السوريين

الالجئين  السابق لوجود مقارنة بالوضع ،البلدة العمال املصريين داخل حال من فعأن تنتاألردنية حاولت 

وهذه هي املرة األولى ، (69) على العمال املصريين أي قيود أو طلبات مالية.السوريين عندما كانت ال تفرض 

بالنسبة إلى ليندا  .التدافع لتأمين فرص العمل لالجئين السوريينللتمييز في  التي يتعرض فيها املصريون 

"إننا نشهد  فقد قالت: عم للعمال املهاجرين،القانونية والدمركز املساعدة وهو ، تمكينالكلش، مديرة 

على من قبل السلطات األردنية وقد أدى ذلك إلى فرض رقابة مشددة . (70)حملة ضخمة لطرد املصريين" 

 
67 - Betts, Alexander, Ali Ali, and Fulya Memisoglu. 2017. “Local Politics and the Syrian Refugee Crisis: 
Exploring Responses in Turkey, Lebanon, and Jordan.” Refugee Studies Centre, University of Oxford. 
https://www.rsc.ox.ac.uk/publications/local-politics-and-the-syrian-refugee-crisis-exploringresponses-in-
turkey-lebanon-and-jordan.  
68 - Abaza, Jihad. 2016. “Egyptian Workers Face Clampdown in Jordan As Syrians Join Labour Market. “Middle 
East Eye, August 29. http://www.middleeasteye.net/in-depth/features/jordanscrackdown-egyptian-migrant-
workers-stirs-anger-confusion-1239563644.  
69 - Tsourapas, Gerasimos. 2018. “Labor Migrants as Political Leverage: Migration Interdependence and 
Coercion in the Mediterranean.” International Studies Quarterly 62 (2): 383–95. 
70 - Ellouk, Bernard. 2017. “One Man’s Curse Is Another Man’s Blessing: How Egyptian Guest Labour Suffers 

https://www.rsc.ox.ac.uk/publications/local-politics-and-the-syrian-refugee-crisis-exploringresponses-in-turkey-lebanon-and-jordan
https://www.rsc.ox.ac.uk/publications/local-politics-and-the-syrian-refugee-crisis-exploringresponses-in-turkey-lebanon-and-jordan
http://www.middleeasteye.net/in-depth/features/jordanscrackdown-egyptian-migrant-workers-stirs-anger-confusion-1239563644
http://www.middleeasteye.net/in-depth/features/jordanscrackdown-egyptian-migrant-workers-stirs-anger-confusion-1239563644
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ا ل  ،املصرية  الوثائق تل ثالثة أشخاص األسبوع املاض يعامل بناء مصري في عمان، "وهو  أحمد السيد،  ـ  وفق 
م
 ق

عندما جاءت  ،يفرون من الشرطة. . . كانوا يعملون في موقع بناء[ ألنهم كانوا 2016أغسطس  آب/ املاض ي ]

أحمد عوض، مدير . (71) في النهاية" ماتواو  ،لهروب، قفزوا من الطابق الثالثامحاولة  أثناء الشرطة، وفي

 ما يلي:قال مركز الفينيق للدراسات االقتصادية واملعلوماتية في عمان، 

محفوفة باملخاطر، فإن قرار الحكومة  اويعيشون أوضاع   ،بالفعل ضعفاءصريون لعمال املإذا كان ا

دون أي تكلفة من األردنية في مؤتمر املانحين الدولي في لندن بإصدار تصاريح عمل لـ ]مئتي ألف[ سوري )

ازاد الوضع  ،ألصحاب العمل( في غضون عامين  . (72) سوء 

 2016فبراير  شباط/  لبنان واتفاق  

وضع السوريين في مخيمات الالجئين، وهو قرار مرتبط للبنان سياسة  يبن  على النقيض من األردن، لم 

خيمات الالجئين ملبخلفيته الطويلة املتمثلة في القضايا االجتماعية والسياسية املستمرة الناشئة عن بنائه 

من حيث  .األردنمثيلتها في به االتي تش  دولة الالجئين الريعيةومع ذلك، تبنى لبنان عقلية . (73)الفلسطينيين 

التعداد، يتبادل البلدان نمط عدم الدقة الحصائية في البالغ عن تقديرات مخزونات الالجئين السوريين: 

ت بتعليق التسجيالت من الالجئين السوريين املسجلين، لكن املنظمة أمر  1,001,051أبلغت املفوضية عن 

ا"اتخذت  .2015مايو أيار/ من  ابتداء   وضع [ شمل 2014أكتوبر املاض ي ]تشرين األول/ في  ،الحكومة قرار 

ا    ،السوريين  تجاهتدابير حدودية جديدة   أن توقف ]مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئين[  من  وطلب أيض 

 ،ق شنو املأبلغ مستشار نهاد ، كما ما لم يكن ذلك في حاالت إنسانية استثنائية للغاية" ،تسجيل الالجئين

سجلت املفوضية اآلالف من السوريين منذ بداية هذا العام، "وأضاف: قناة الجزيرة.  ،وزير الداخلية

ونتيجة لذلك، تمكنت الحكومة اللبنانية من   .(74)  الجدد، وهو ما يتعارض بشكل أساس ي مع القرار اللبناني"

 .مليون الجئ 2.2إلى  تصلو تقديم مجموعة واسعة من التقديرات، حيث 

 

from Syria Crisis.” Jordan Times, August 23. http://www.jordantimes.com/news/local/one-
man%E2%80%99scurse-another-man%E2%80%99s-blessing-how-egyptianguest-labour-suffers-syria-
crisis.    
71 - Abaza, Jihad. 2016. “Egyptian Workers Face Clampdown in Jordan As Syrians Join Labour Market. “Middle 
East Eye, August 29. http://www.middleeasteye.net/in-depth/features/jordanscrackdown-egyptian-migrant-
workers-stirs-anger-confusion-1239563644.  
72 - Ibid. 
73 - Shami, Seteney. 1999. “Emigration Dynamics in Jordan, Palestine, and Lebanon.” In Emigration Dynamics 
in Developing Countries - Volume IV: The Arab Region, edited by Reginald Appleyard, 128–201. Aldershot: 
Ashgate. 
74 - Gallart, Oriol Andres. 2015. “Syrians in Lebanon: ‘Glass Cannot Fit One More Drop.’” Al-Jazeera, May 
30. 
http://www.aljazeera.com/news/2015/05/syrians-lebanonglass-fit-drop-150529082240227.html.  

http://www.jordantimes.com/news/local/one-man%E2%80%99scurse-another-man%E2%80%99s-blessing-how-egyptianguest-labour-suffers-syria-crisis
http://www.jordantimes.com/news/local/one-man%E2%80%99scurse-another-man%E2%80%99s-blessing-how-egyptianguest-labour-suffers-syria-crisis
http://www.jordantimes.com/news/local/one-man%E2%80%99scurse-another-man%E2%80%99s-blessing-how-egyptianguest-labour-suffers-syria-crisis
http://www.middleeasteye.net/in-depth/features/jordanscrackdown-egyptian-migrant-workers-stirs-anger-confusion-1239563644
http://www.middleeasteye.net/in-depth/features/jordanscrackdown-egyptian-migrant-workers-stirs-anger-confusion-1239563644
http://www.aljazeera.com/news/2015/05/syrians-lebanonglass-fit-drop-150529082240227.html
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، وضعت 2015يناير كانون الثاني/ : في كثيرة ووافية الالجئين البحث عن ريع منعلى سلوك  دلةاأل 

من املتوقع اآلن أن يدفع   .السوريين في لبنانا يتضمن بالتفصيل عملية جديدة تنظم إقامة  الحكومة تشريع  

ا ق األمم املتحدة لحقو املسجلين لدى مركز  من    ،جميع السوريين الذين تزيد أعمارهم عن خمسة عشر عام 

ا ألن  كبيرإلى الدولة اللبنانية، وهو مبلغ  ،دوالر 200رسوم التجديد السنوية البالغة  ،النسان في  70نظر 

كان على من لم يسجلوا أسماءهم في  .الالجئين السوريين في البالد يقعون تحت خط الفقراملئة من 

 .غرار العملية السابقة التي أقيمت في األردنناني، على " مواطن لبكفالةضمان " ،املفوضية العليا لالجئين

ت أدلة على الكفالة في الواقع، أفادت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئين أن السلطات اللبنانية طلب

أدى هذا املطلب إلى عمليات استغالل من قبل املواطنين اللبنانيين،  لديهم.حتى للسوريين الذين سجلوا 

ا ملا ذكره أحد الالجئينيقوم الكفالء بالة األردنية: "على غرار الح "إنهم يبيعون  ، وتابع:أعمال تجارية"، وفق 

املحتملون على الحدود السورية أو في املطار كفالء ينتظر ال .صدوالر للشخ 1000بمبلغ يصل إلى كفالة ال

ساعة في  ةي عشر تأكثر من اثنل عمعلى الرئيس ي جبرني ي" آخر:الجئ  قالو . للقادمين الجدد"كفالة لبيع ال

ا أشتكي .اليوم في متجره أفعل؟ . ماذا يمكنني أن كفالتيبإلغاء  نييهددالشكاية بعد  هولكن ،وأتذمر أحيان 

 . (75) "عبده يكأنبأنه يعاملني أشعر  أقوم بما يطلبه مني.أن  علي  

ا لتوجيهات أصدرتها مديرية األمن العام سيضطر املقاولون  ،2014 ديسمبركانون األول/ في  ،وفق 

 -كل عامل سوري  كفالةاللبنانيون إلى تحمل تكلفة 
م
ا 2000قدر بـ ت وتشمل "تكلفة تصاريح  -دوالر سنوي 

ا ألن املسؤولين اللبنانيين كانوا يهدفون إلى .  (76)العمل والقامة، والتأمين الصحي، وعقود كاتب العدل"  نظر 

ا مع صناعة البناء املحلية، التي  اع الخاص، فقد خلق هشكل تصاريح من القط  على  الريعاستخراج  
 
ذا خالف

في الوقت نفسه، كانت هناك  .الرخيصةقادرة على االستفادة من تدفق العمالة السورية كانت بالفعل 

على أساس منتظم )في معظم الحاالت على وجه التحديد   ،تقارير متكررة عن القبض على الالجئين السوريين

البيانات الدقيقة عن  .جناية بموجب القانون اللبناني(ذلك  د  عي حيثإقامة قانونية،  بسبب عدم وجود

في  ،القضية الجنائية الفعليةومع ذلك، أكد ممثلو املنظمات غير الحكومية أن  ،غير متوفرة األمر هذا

ن الرسوم هذا يشير إلى أو  ،وال تؤدي إلى إدانة رسمية من قاض ،معظم الحاالت، ال تصل إلى املحاكم

 السورية في نهاية املطعائالت لفة التي تدفعها الاملخت
 
ا غير رسمية ملديري مراكز االحتجاز اف تشكل رش

 .الالجئين ريعآخر من  ابعد   -هذه املقالة منطقبحسب - أن هناك أو ،التابعة للشرطة

في وقت مبكر من عام  .الدهمهو أن لبنان لم يتردد في ترحيل الالجئين السوريين إلى ب ااألمر األكثر بروز  

ما يتعلق   في  ،عمليات عدم احترام مبدأ عدم العادة القسرية في لبنان  (هيومن رايتس ووتش)، حددت  2012
 

75 - Human Rights Watch. 2016. “Lebanon: Residency Rules Put Syrians At Risk,” accessed April 1, 2019, 
https://www.hrw.org/news/2016/01/12/lebanon-residency-rules-put-syrians-risk.  
76 - Shoufi, Eva. 2015. “A New Face for the Exploitation of Syrian Workers in Lebanon?” Al-Akhbar, February 
20. 
https://english.al-akhbar.com/node/23883.  

https://www.hrw.org/news/2016/01/12/lebanon-residency-rules-put-syrians-risk
https://english.al-akhbar.com/node/23883
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 ا، تمنح السلطات  على نحو أكثر تواتر  .  (77)بأربعة عشر من املرحلين السوريين  
 
ا مؤقتة لالجئين اللبنانية أوراق

الوثائق القانونية، مما يتطلب عودتهم   ستخراجمواعيد نهائية صارمة ال   السوريين غير املسجلين، مع تحديد

من أجل "إلغاء تسجيل" الالجئين السوريين   ،، يراقب لبنان املعابر الحدودية2014منذ منتصف    ة.إلى سوري

تشرين األول/ و  ،يونيوحزيران/ سوري بين ألف  68 تسجيل مع إلغاء ة،سورينحو  الذين يعبرون الحدود

ا أن يش . ( 78) وحده 2014 وبرأكت  تسهيللبنان" إشارة صريحة إلى " اتفاق" كلال ينبغي أن يكون مفاجئ 

 ما يتعلق بوضع إقامتهم". القامة املؤقتة لالجئين السوريين، خاصة في

منازلهم، وال ينتظرهم   مناألمور تتغير، واآلن يدخل الجيش ويعتقل األشخاص  "إن  :  أحد الالجئين  وقال

ا  ،شخص  ألخذا  أتو ذات مرة  لى نقاط التفتيش. . .  ع  واأن يأت أخذوا كل ذكر   .أخذوا ]سبعة وعشرين[ شخص 

إقامتنا.   ترتيبل  اواحد    اأسبوع  مهلة  أعطونا  وأخذوا جميع وثائقنا و   .بعة عشر[ ملدة أربعة أيامالرافوق سن ]

ل أي ش يء، واآلن جميعنا غير . . . لذلك ال أحد منا يستطيع فعةسيتطلب العودة إلى سوري األمر . . كان

 . (79) "نيين في البلد. . . أملي الوحيد هو الخروج من لبنان، والوصول إلى مكان يمكنني فيه تعليم أوالديقانو 

كانون محاوالت لبنان لجذب املساعدات االقتصادية الخارجية عن محاوالت األردن. في ال تختلف 

 ، 2014ديسمبر األول/ 
م
الصمود كجزء من خطة  ،برلين منان لألزمة في لبن خطة االستجابة تطلقأ

ا استثنائيين ورح    .القليمية لالجئين ا وتضامن  وا فر    ،جئمليون ال  1,5ب بحوالي وذكرت أن لبنان "أظهر التزام 

ملئات  االتي مزقتها الحرب ]حيث[ فتحت املجتمعات اللبنانية مدارسها وعياداتها وحتى منازله ةمن سوري

ا في قسر  هجرين ومع ذلك، في الوقت نفسه، تسبب تدفق السوريين امل .الالجئين السورييناآلالف" من 

واستجابة   "."تهدد استقرارها على املدى الطويل  صارت"ضغوط هائلة" على الهياكل املؤسسية اللبنانية التي  

 ولة اللبنانية:توفير الدعم للدى لإ كما تهدف، لذلك، تهدف الخطة إلى ضمان رفاه السوريين في لبنان

 . ضمان حماية السكان املستضعفين .1

 .ان املستضعفينتقديم مساعدة فورية للسك .2

 .دعم تقديم الخدمات من خالل النظم الوطنية .3

 تعزيز االستقرار االقتصادي واالجتماعي والبيئي في لبنان. .4

 
77 - Human Rights Watch. 2012. “Letter to Lebanese Officials Regarding Deportation of Syrians” accessed April 
1, 
2019, https://www.hrw.org/news/2012/08/04/letter-lebaneseofficials-regarding-deportation-syrians.  
78 - Janmyr, Maja. 2017. “UNHCR and the Syrian Refugee Response: Negotiating Status and Registration in 
Lebanon.” International Journal of Human Rights 22 (3): 393–419.  
79 -  Alabaster, Olivia. 2016. “Syrian Refugees in Lebanon Live in Fear of Deportation.” Al-Jazeera, January 
22. http://www.aljazeera.com/news/2016/01/syrian-refugees-lebanon-livefear-deportation-
160117102350730.html.  

https://www.hrw.org/news/2012/08/04/letter-lebaneseofficials-regarding-deportation-syrians
http://www.aljazeera.com/news/2016/01/syrian-refugees-lebanon-livefear-deportation-160117102350730.html
http://www.aljazeera.com/news/2016/01/syrian-refugees-lebanon-livefear-deportation-160117102350730.html
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قبل رامج من لتنفيذ ب، 2016مليار دوالر لعام  2,48ما مجموعه تحصيل نحو الخطة في البداية  سعت

مساعدات بقيمة ، اقترح لبنان تقديم 2020-2017في تخطيطه لعام  .الحكومة اللبنانية واملجتمع الدولي

ا بالوصول إلى ،مليار دوالر، بالتشاور مع األمم املتحدة 2,8 ا لقرار ، شروط التمويل امليسر تتمتع أيض  وفق 

ا لـ  .ة الفائدة يذكرنا باألردنالخطاب حول وصول لبنان إلى قروض منخفض .البنك الدولي فيليب وفق 

يتطلب التعامل مع أزمات النزوح  الزاريني، منسق األمم املتحدة املقيم ومنسق الشؤون النسانية في لبنان،

ل زيادة قدرة يجب تنسيق الدعم النساني واملساعدة النمائية من أج .طويلة األجل استجابات مبتكرة

من خالل التنسيق والتعاون الوثيقين مع البنك الدولي  .يفة من اليوم األول املجتمعات واملؤسسات املض

 ،والشركاء واملانحين اآلخرين، ستتوفر مساعدة إنمائية ميسرة مهمة للبنان لتحسين الوضع االقتصادي 

 .الظروف، وخلق فرص العمل، وتحويل األزمة إلى فرص جديدةو 

اق لبنان، الذي حظي بدعم من االتحاد وض لبنان على اتف، تفا2016فبراير  شباط/  في الوقت نفسه، في  

، إضافة إلى 2017-2016مليون دوالر( للفترة  455مليون يورو ) 400وشمل ما ال يقل عن  ،األوروبي

على أنه يهدف إلى  فاقاالت / الحال في األردن، صاغ االتحاد األوروبي امليثاق يكما ه .التعهدات الحالية

ية واألمن واالستقرار واملرونة للبنان صة لتحسين اآلفاق االجتماعية واالقتصاد"تحويل الوضع إلى فر 

كميات  ،بالنظر إلى مكانته كدولة مضيفة للسوريين ،املساعدات الدولية التي تلقاها لبنانشملت  ".بأسره

األموال املستهدفة لالجئين السوريين، خصص على وجه الخصوص، وبخالف  .الالجئين ريعكبيرة من 

 :االتفاق / امليثاق

 ...مليون يورو لتعزيز إنتاجية لبنان وقدرته التنافسية في قطاعي الصناعات الزراعية واألخشاب.  15

 1,5و ...مليون يورو لتنفيذ الخطة الوطنية لحماية األطفال والنساء في لبنان في جميع أنحاء البالد 13و

معالجة قضايا الشباب بشكل أفضل، بما في ذلك  مليون يورو لتعزيز قدرة وزارة الشباب والرياضة على

 5إضافة إلى  ،مليون يورو لدارة ]برامج[ النفايات الصلبة 48و ...تعاطي املخدرات ملعالجةيورو ألف  800

مليون يورو لدعم  2و ...ات صحيومكب نفاي ،منشأة ملعالجة النفايات الصلبةتجهيز ماليين يورو لبناء و 

 . (80)البرملان اللبناني أدى إلى تنشيط نظام التتبع التشريعي في  البرملان اللبناني، ما

. اعتمد هذا، 2016في التفاوض على اتفاقية  املنفعة املتبادلةية إستراتيجمثل األردن، استخدم لبنان 

  التعدديةالحال مع األردن، على  يكما ه
 

صرح سعد  . من التهديداتوالتعاون على املستوى الدولي، بدال

ا ،رئيس الوزراء ،الحريري  ا وتكرار  ا تصريح امللك األردني، مرار  كيف يعتزم "التأكد من أن العالم يدرك  ،مردد 

، ةحول سوري 2017أبريل عام نيسان/ في مؤتمر بروكسل الذي انعقد في . (81)االنهيار" أن لبنان على وشك 

 
80  - European Commission. 2016. “EU-Lebanon Partnership - The Compact.” 
https://ec.europa.eu/neighbourhoodenlargement/sites/near/files/lebanon-compact.pdf.  
81 - 2017a. “Lebanon Near ‘Breaking Point’ over Syrian Refugee Crisis: PM Hariri.” Reuters, March 31. 

https://ec.europa.eu/neighbourhoodenlargement/sites/near/files/lebanon-compact.pdf
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على  ،دوالر لكل الجئ في لبنان 12000و 10000وح بين بمبلغ يراأن يتعهد ى لإ دعا الحريري املجتمع الدولي

مدى فترة تراوح بين خمس إلى سبع سنوات، مع ضمان أن هذا "سيفيد املواطنين اللبنانيين والسوريين 

لدينا ما : "2015يناير كانون الثاني/ في  ،وزير الداخلية نهاد مشنوق  وقال. (82)على حد سواء"  هجرينامل

 ، وزير الشؤون االجتماعية في لبنان  قالو .  (83)"  هجرينالقدرة على استضافة املزيد من امل  لدينايكفي، لم تعد  

مليون ]الجئ[.   1,2. . . اآلن لدينا    طفح الكيل(لقد  )  احتواء قطرة واحدة أخرى   للكأس"ال يمكن    :رشيد درباس

 .(84) استثنائية للغاية" حصةأعتقد أن هذه 

في كيفية تعامل بلد صغير   اتوسع  م،  2017يوليو  تموز/  في    ،يكوبوليتصحيفة  إلى  الحريري  سعد  تحدث  و 

 .مليون، يمكنك أن تتخيل العبء، وكم هو صعب 4,5نعم،  حوالي أربعة ماليين لبناني مع هذا:سكانه 

ا، ألنه إذا لم يأت  ونعتقد أن لبنان يقدم خدمة عامة للعالم بأسره، وأعتقد أنه ينبغي تعويض لبنان أيض 

املجتمع الدولي لبنان،  ال بد من أن يساعد ..في كل مكان في العالمشرون تنئون إلى لبنان، فسيهؤالء الالج

وظائف للبنانيين والسوريين  ترتيب، ال يمكننا نمو واحد في املئة في لبنانمع معدل ما الالجئين، ألنه ال سي  و 
(85) . 

أن لبنان لم يكن لديه حكومة عاملة  املسؤولون الذين تم االتصال بهم للتعليق في بيروت حقيقة تناول 

كان  .رئيس الوزراء ،ميقاتينجيب ، في أعقاب استقالة 2016ديسمبر كانون األول/ و  2013مارس آذار/ بين 

نملي قواعد  منليس نحن "التصور العام هو أن لبنان لم يكن لديه حلفاء دوليون أو أوراق مساومة قوية. 

ا ملسؤول تمت  [،"Ce n’est pas nous qui dictent les règles du jeu" ]وردت بالفرنسية "اللعبة وفق 

قرب لبنان من أهمية  نقطة    تفضكما رم   ،مقابلته في وزارة الداخلية مكلف بالرد على أزمة الالجئين السوريين

الالجئين في أي بلد، األفراد على الرغم من استضافة معظم  .وهي دولة عضو في االتحاد األوروبيقبرص، 

على الرغم من وجود ممر مائي إلى دولة عضو في االتحاد األوروبي )قبرص(،   ،بوابة إلى أوروبا  د  ن لبنان ال يعفإ

وال عملية ، (86)ألنها ال توفر وسيلة سهلة للوصول إلى بقية القارة  ،فقد تجنب الالجئون السوريون الجزيرة

 

https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syrialebanon/lebanon-near-breaking-point-over-syrian-
refugeecrisis-pm-hariri-idUSKBN1722JM.  
82  - Al-Jazeera. 2017. “PM Hariri: Lebanon at ‘Breaking Point’ Due to Refugees.” 
https://www.aljazeera.com/news/2017/04/saadal-hariri-lebanon-big-refugee-camp-170401045951087.html.  
83 - Associated Press. 2015. “Lebanon Restricts Free Entry of Syrian Refugees to Limit Sunni Inflow.” Guardian, 
January 5. http://www.theguardian.com/world/2015/jan/05/lebanonsyrian-refugees-sunni-visa-rules.  
84  - 2016. “Lebanon: Residency Rules Put Syrians At Risk,” accessed April 1, 2019, 
https://www.hrw.org/news/2016/01/12/lebanon-residency-rules-put-syrians-risk.  
85  - Glasser, Susan B. 2017. “Saad Hariri: The Full Transcript.” Politico, July 31. 
https://www.politico.com/magazine/story/2017/07/31/saad-hariri-the-full-transcript-215439.  
86 - Reuters. 2017b. “More Than 300 Syrian Refugees Rescued, Arrive in Cyprus.” Reuters, September 10. 
https://www.reuters.com/article/us-cyprus-migrants/morethan-300-syrian-refugees-rescued-arrive-in-
cyprusidUSKCN1BL0DE.  

https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syrialebanon/lebanon-near-breaking-point-over-syrian-refugeecrisis-pm-hariri-idUSKBN1722JM
https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syrialebanon/lebanon-near-breaking-point-over-syrian-refugeecrisis-pm-hariri-idUSKBN1722JM
https://www.aljazeera.com/news/2017/04/saadal-hariri-lebanon-big-refugee-camp-170401045951087.html
http://www.theguardian.com/world/2015/jan/05/lebanonsyrian-refugees-sunni-visa-rules
https://www.hrw.org/news/2016/01/12/lebanon-residency-rules-put-syrians-risk
https://www.politico.com/magazine/story/2017/07/31/saad-hariri-the-full-transcript-215439
https://www.reuters.com/article/us-cyprus-migrants/morethan-300-syrian-refugees-rescued-arrive-in-cyprusidUSKCN1BL0DE
https://www.reuters.com/article/us-cyprus-migrants/morethan-300-syrian-refugees-rescued-arrive-in-cyprusidUSKCN1BL0DE
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لالجئ: "يرغب املسؤولون القبارصة في إعطاء في املئة فقط من طالبي اللجوء وضع ا  3لجوء بسيطة، مع منح  

ا ل ،أت إلى قبرصتالالجئين رسالة: ال  دوروس ـ ألنه إذا قمت بذلك، فلن تحصل على وضع الجئ"، وفق 

 . (87)" توصل الرسالةحية، "و غير رب قبرصية منظمةوهي ، KISAبوليكاربو، املدير التنفيذي لـ 

 د األوروبي وتركيابين االتحا  2016مارس  آذار/  تركيا وبيان  

تشرين منهم حتى  3,591,714جل أكثر من تستضيف تركيا أكبر عدد من الالجئين السوريين، حيث سم 

تركيا تختلف في ومع ذلك، فإن  .الالجئين الباحث عن ريع منوهي تمثل سلوك ، (88) 2018نوفمبر الثاني/ 

د من مخيمات الالجئين، تقع في املقام األول نها تجمع بين عدإمن حيث    ،عن األردن ولبنانالجئين  معاملتها ل

ا للغالبية العظمى من السوريين بالقامة  ة،الحدود مع سوري بالقرب من تركيا، خاصة  فيبينما تسمح أيض 

غازي عنتاب، و ورفا، أ انليشالعشرين، أو مراكز الحماية املؤقتة في و  نأن امتألت املخيمات االثنيبعد 

واضحة في ختام مفاوضات طويلة بين االتحاد ريعية  الالجئين الدولة    .جنوب تركياهاتاي، وأماكن أخرى في  و 

تشرين األول/ . وقد سبق ذلك خطة عمل مشتركة في 2016 "بلغت ذروتها في "صفقةقد و  ،األوروبي وتركيا

ني/ تشرين الثاتم التفاوض عليها مع االتحاد األوروبي في  ،مليارات يورو 3وحزمة بقيمة  2015بر أكتو 

مليارات يورو أخرى من  3، الذي أضاف 2016مارس آذار/ تطور هذا إلى بيان . ( 89) 2015نوفمبر 

 اقيود   توفرض ،السوريين الذين وصلوا إلى اليونان قبول  / املساعدات، إذا وافقت تركيا على إعادة دخول 

ا ا، ال أن ت  عد  ي  نظام قائم على أساس )غير مستقر(  ال  ذاوه .على الحدود  أكثر تشدد 
 
ا ثالث ا آمن  ركيا تشكل بلد 

د االتحاد مقابل كل سوري عاد إلى تركيا في املخطط، تعه    .باالنتقال إلى دولة أخرى   هسمح لطالبي اللجوء فيي

م االتحاد األوروبي ألف. في املقابل، قد   72وروبي بإعادة توطين شخص آخر في أوروبا، بحد أقص ى قدره األ 

ا من التنازالت،   بهدف رفع متطلبات   ،سيتم تسريع تنفيذ خارطة طريق تحرير التأشيرةأنه  وعود ب  ومنهاعدد 

وسوف تتخذ تركيا جميع  .2016يونيو حزيران/ التأشيرة للمواطنين األتراك في موعد أقصاه نهاية 

بزيادة سيقوم االتحاد األوروبي، بالتعاون الوثيق مع تركيا،  ...الخطوات الالزمة للوفاء باملتطلبات املتبقية

بمجرد أن  .الالجئين في تركيا مؤسسةبداية في إطار مليارات يورو املخصص في ال 3مبلغ  صرفالسراع في 

ا للحصول على ما يصل إلى جمع يتم استخدام هذه املوارد بالكامل، سي  إضافي 
 

 3االتحاد األوروبي تمويال

 
87 - Karas, Tania. 2015. “Why Migrants Are Going to Great Lengths to Avoid Cyprus.” Kathimerini, September 
28. 
http://www.ekathimerini.com/201968/article/ekathimerini/news/why-migrants-are-going-to-great-lengths-to-
avoidcyprus.  
88  - 3RP Turkey. 2019. “Refugee and Resilience Plan Overview 2019.” 
https://data2.unhcr.org/en/documents/download/68221.  
89 - European Council. 2016a. “Refugee Facility for Turkey: Member States Agree on Details of Financing - 
Concilium,” accessed April 1, 2019, http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-
eleases/2016/02/03/refugee-facility-for-turkey.  

http://www.ekathimerini.com/201968/article/ekathimerini/news/why-migrants-are-going-to-great-lengths-to-avoidcyprus
http://www.ekathimerini.com/201968/article/ekathimerini/news/why-migrants-are-going-to-great-lengths-to-avoidcyprus
https://data2.unhcr.org/en/documents/download/68221
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-eleases/2016/02/03/refugee-facility-for-turkey
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-eleases/2016/02/03/refugee-facility-for-turkey
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ركيا بالعمل الجاري بشأن رفع مستوى رحب االتحاد األوروبي وت ...2018مليارات يورو حتى نهاية عام 

  .(90)االتحاد الجمركي 

مليار يورو من التمويل الضافي من   2مليار يورو من التمويل، مع    تأمينوافقت املفوضية األوروبية على  

 . (91)الدول األعضاء 
م
االتحاد األوروبي  مؤسسة /مليارات يورو من خالل مرفق 3إدارة الدعم البالغ  تظمن

في تركيا، الذي يركز على ستة مجاالت ذات أولوية: املساعدة النسانية، وإدارة الهجرة، والتعليم، لالجئين 

، 2017يونيو حزيران/ من  بتداء  ا. (92) والصحة، والبنية التحتية للبلدية، والدعم االجتماعي واالقتصادي 

ا 48 علىتم التعاقد   يشير تقريرو  .مليون يورو منها 811رف مليار يورو، صم  1,6 بقيمة تزيد على ،مشروع 

ستضمن بشكل خاص حصول ]خمسمئة ألف[ طفل سوري على املشاريع " إلى أن لعام األول ل املؤسسة

ا 2,081 وتدريب ،جديدة ةن مدرسيسبعوبناء  ،التعليم الرسمي ا تعليمي  ا وموظف  وسيحصل مليونا  ،مدرس 

ر األردن ولبنان، شملت التنازالت التي حصلت عليها على غرا.  (93)  الجئ على خدمات الرعاية الصحية األولية"

إن الوعد  .وأبرزها عملية تحرير التأشيرة ،تركيا قضايا لم تكن مرتبطة مباشرة بأزمة الالجئين السوريين

ولم يكن له أي تأثير على السكان   ،بإعادة تنشيط عملية االنضمام قد أفاد الدولة التركية على وجه الحصر

 .البالد غير األتراك في

الخارجية ية ابتزاز في اتخاذ القرارات املتعلقة بالسياسة  إستراتيجرت تركيا  على عكس األردن ولبنان، طو  

يتضح هذا في الخطاب املهدد الذي تشارك فيه نخبة  .يتعلق بإدارتها الدولية ألزمة الالجئين السوريين ما في

 2016فبراير شباط/ محضر اجتماع إن  .ألوروبيوتستهدف بروكسل والدول األعضاء في االتحاد ا ،أنقرة

ا( جعل رئيس الوزراء التركي يهدد عالنية بإغراق أوروبا  بين أردوغان وتوسك ويونكر )أكده أردوغان الحق 

تضمن النقاش مقدار رأس املال الذي أنفقته تركيا على استضافة الالجئين . ( 94)السوريين هجرين بامل

، على سبيل املثال، أعلنت وزارة الداخلية التركية أن 2015أكتوبر ن األول/ تشريالسوريين النازحين: في 

 
90  - European Council. 2016b. “EU-Turkey Statement.” Last modified March 18, 2016. 
http://www.consilium.europa.eu/en/press/pressreleases/2016/03/18-eu-turkey-statement.  
91 - European Council. 2016a. “Refugee Facility for Turkey: Member States Agree on Details of Financing - 
Concilium,” accessed April 1, 2019, http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-
eleases/2016/02/03/refugee-facility-for-turkey.  
92 - European Commission. 2017b. “EU-Turkey Statement – One Year On." https://ec.europa.eu/home-
affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-
information/eu_turkey_statement_17032017_en.pdf.  
93 - Ibid. 
94 - Reuters. 2016a. “Turkey’s Erdogan Threatened to Flood Europe with Migrants.” Reuters, February 8. 
https://www.reuters.com/article/us-europe-migrants-eu-turkeyidUSKCN0VH1R0.  

http://www.consilium.europa.eu/en/press/pressreleases/2016/03/18-eu-turkey-statement
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-eleases/2016/02/03/refugee-facility-for-turkey
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-eleases/2016/02/03/refugee-facility-for-turkey
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/eu_turkey_statement_17032017_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/eu_turkey_statement_17032017_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/eu_turkey_statement_17032017_en.pdf
https://www.reuters.com/article/us-europe-migrants-eu-turkeyidUSKCN0VH1R0
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ولكن  .(95)ميزانية وزارة الداخلية التركية"  ةتجاوز مالسوريين "مليارات دوالر لدعم  8تركيا أنفقت أكثر من 

ا  خدماستم السبب املنطقي لتركيا  ساة النسانية"، "نريد إنهاء هذه املأالبتزاز: اية إستراتيجمن خالل جيد 

ا بالتفصيل كيف أرادت تركيا "أن يسافر 2016في عام  ،رئيس الوزراء ،أحمد داود أوغلوأعلن  ، موضح 

ا  ومن املثير لالهتمام أن تدفق . ( 96)دون تأشيرة، وأن يتم تحديث االتحاد الجمركي" من مواطنونا مجان 

بين االتحاد ا في أعقاب توقيع صفقة ف فعلي  الالجئين عبر بحر إيجة إلى اليونان، ثم بقية أوروبا، توق

إلى  ة، سمحت التدفقات الكبيرة للمهاجرين غير الشرعيين من سوري2016حتى أوائل عام  تركيا.األوروبي و 

، والذي توقف ةبإثراء عدد كبير من املواطنين األتراك املرتبطين بالتهريب عبر بحر إيج ،أوروبا عبر تركيا

ا في   نيويورك تايمز، صحيفة  في إسطنبول، حقق أحد هؤالء املهربين، الذين قابلتهم    ،2016مارس  آذار/ فور 

كاملات فائتة من إشعار ملأكثر من ثمانين ألف جد في هاتفه وم قد و "األرباح،  مندوالر ألف  800أكثر من 

اقبها ب ال تر قوار دوالر للمهرب "بإطالق األلف سمح تفي إزمير، تحدد الجزيرة كيف و. (97)عمالء محتملين" 

بعد االتفاق بين االتحاد األوروبي وتركيا، توقفت جميع . (98)ملدة يوم" )الجندرما( الشرطة أو رجال الدرك 

فتح مقهى على شاطئ مشروع املهرب الذي حددته صحيفة نيويورك تايمز يدرس اآلن و  ،أعمال التهريب

 
 

 . من ذلكالبحر، بدال

بعد يوم واحد من دعوة البرملان األوروبي   .2016بعد توقيع صفقة    ية االبتزاز في تركياإستراتيجاستمرت  

الرد القمعي للحكومة التركية على محاولة  سببب ،إلى االتحاد األوروبيالبالد إلى وقف محادثات انضمام 

مليون الجئ في هذا   3,5إلى   3"نحن الذين نطعم    :أردوغان  صر ح،  2016يوليو  تموز/  االنقالب التي وقعت في  

وهذا .  (99)  سيتم فتح هذه البوابات الحدودية"ف  ؛من ذلك  أكثر  ءقمتم بش يإذا    م.وعودكب  نكثتملقد    ...لبلدا

الالجئين، خاصة   ريع من  البحثما يتعلق باالنعكاسات السياسية الداخلية املترتبة على    يثير نقطة مهمة في

قرارات البرملان لم تكن  .ستبدادي ما يتعلق بمحاوالت حكومات الدول املضيفة لالجئين تعزيز الحكم اال 

 
95 - Kızılkoyun, Fevzi. 2015. “Turkey’s bill totals $8 billion for 2.1 million Syrian migrants over last 4.5 years.” 
Hürriyet Daily News, October 30. http://www.hurriyetdailynews.com/turkeys-bill-totals-8-billion-for-21-
million-syrianmigrants-over-last-45-years-90542.   
96 - Associated Press. 2015. “Lebanon Restricts Free Entry of Syrian Refugees to Limit Sunni Inflow.” Guardian, 
January 5. http://www.theguardian.com/world/2015/jan/05/lebanonsyrian-refugees-sunni-visa-rules.  
97 - Kingsley, Patrick. 2017. “Syrians in Turkey: The Human Smuggler and the Young Refugee.” New York 
Times, March 24. https://www.nytimes.com/2017/03/24/world/europe/turkeyhuman-trafficking-refugee-
crisis.html.  
98  - Reidy, Eric. 2016. “EU-Turkey Refugee Deal Puts Smuggling on Pause.” Aljazeera, April 29. 
http://www.aljazeera.com/news/2016/04/eu-turkey-refugee-deal-puts-smuggling-pause-
160424074234523.html.  
99 - Pitel, Laura, and Arthur Beesley. 2016. “Erdogan Threatens to Let 3m Refugees into Europe.” Financial 
Times, 
November 25. https://www.ft.com/content/c5197e60-b2fc-11e6-9c37-5787335499a0.  

http://www.hurriyetdailynews.com/turkeys-bill-totals-8-billion-for-21-million-syrianmigrants-over-last-45-years-90542
http://www.hurriyetdailynews.com/turkeys-bill-totals-8-billion-for-21-million-syrianmigrants-over-last-45-years-90542
http://www.theguardian.com/world/2015/jan/05/lebanonsyrian-refugees-sunni-visa-rules
https://www.nytimes.com/2017/03/24/world/europe/turkeyhuman-trafficking-refugee-crisis.html
https://www.nytimes.com/2017/03/24/world/europe/turkeyhuman-trafficking-refugee-crisis.html
http://www.aljazeera.com/news/2016/04/eu-turkey-refugee-deal-puts-smuggling-pause-160424074234523.html
http://www.aljazeera.com/news/2016/04/eu-turkey-refugee-deal-puts-smuggling-pause-160424074234523.html
https://www.ft.com/content/c5197e60-b2fc-11e6-9c37-5787335499a0
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ومع ذلك، حرص املراقبون على مالحظة أن تحذيرات أردوغان  ،األوروبي ملزمة للدول األعضاء الفردية

ا   كان رد    .2016ئاسية النمساوية  جاءت قبل أيام قليلة من الجولة الثانية من االنتخابات الر  بروكسل ضعيف 

"، كما ويجب أال تكون النبرة املعتادة بين الشركاء ،ر مفيدة على الطالقإلى حد ما: "التهديدات الخطابية غي

ا. أشار أحد كبار مسؤولي االتحاد األوروبي  صدقية تركيا في عيون املواطنين تثبيت  فيهذا لن يساعد علن 

 . (100) األوروبيين. لن يتم ابتزاز أوروبا"

 

 أزمة الالجئين السوريين من منظور إقليمي 
لالجئين، بالنظر إلى ريعية من اأعاله تحت فئة الدول ال ت دراستهاالثالث التي تم دول ال جميعتندرج 

وأنهم أصبحوا  ،اقسر  هجرين أنهم تلقوا مساعدات اقتصادية خارجية تعتمد على وضعهم كمضيفين للم

ا ذهوريع الالجئين  .رتبط باستضافتهم املستمرة لهؤالء الالجئينيخارجي كبير  ريعيعتمدون على  ا كان مضمن 

 ، اتفاقالجئين واملجتمع الدوليال  الريعية منبين هذه الدول    ،في االتفاقيات الثالثة التي تم التفاوض بشأنها

بين االتحاد   2016مارس  آذار/  ، وبيان  2016فبراير  شباط/  ن في  ، واتفاق لبنا2016فبراير  شباط/  األردن في  

ا لإلطار النظري للورقة، تندرج سياستهم الخارجية فيفي الوقت نف .األوروبي وتركيا، على التوالي  سه، ووفق 

 استخدمت .واالبتزاز املنفعة املتبادلةيات الواسعة املتمثلة في ستراتيجما يتعلق بقضية الالجئين ضمن ال 

على الرغم من أن النخب املحلية قدمت  ؛املنفعة املتبادلةية إستراتيجاألردن ولبنان على نطاق واسع 

إلى التعامل مع هذه املسألة مالوا ت عاجلة للمساعدة، فقد سلطوا الضوء على تعددية األطراف، و نداءا

من ناحية  لتعاون املصالح.جابية بالشارة إلى مسؤولية املجتمع الدولي عن املساعدة، وأشادوا بالقيمة الي

خب إلى التعاون أو التعددية ية مختلفة اقتربت من االبتزاز: لم تشر النإستراتيجأخرى، استخدمت تركيا 

  إشارة
م
  ،ذكرت

 
 .من ضمان التعاون  وقدمت تهديدات واضحة تهدف إلى إكراه جمهورها املستهدف، بدال

إلى أن لبنان  تمعفي صنع السياسات؟ تشير البيانات التي جم  التباينو  ما الذي يفسر هذا االختالف

 .تركيا نموذجزاز، على الرغم من وجود رغبة في اتباع ية ابتإستراتيجواألردن لم يكونا قادرين على استخدام 

ا، إال أن مواقف  في حين اعتم  النسبية وشكوك النخب حول البلدين  بر املجتمع الضخم لالجئين السوريين مهم 

في الحالة التركية، يبدو أن تصورات   .استبعدت سياسة أكثر قوة أو عدوانية  ،ية لبلديهماستراتيجهمية ال األ 

اتباع   منالحكومة  قد مكنت    -ما يتعلق بالقرب من اليونان  خاصة في-همية الجيوسياسية للبالد  النخب لأل 

ية األردنية ستراتيجما يتعلق بال  تبدو األهمية الجيوسياسية للدولة املضيفة مهمة في .البتزازاية إستراتيج

األردن الستضافة آالف الالجئين  ا: في أواخر الستينيات، لم يتردد امللك حسين في استخداموالتركية تاريخي  

تفسير ذلك باألهمية يمكن  .وضعهملحل  إيجادفي من أجل ابتزاز الواليات املتحدة  ،الفلسطينيين

باعتبارها الحليف الرئيس  ،الجغرافية السياسية املهمة لألردن في أواخر الستينيات من القرن املاض ي

 
100 - Ibid. 
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وباملثل، فإن سلوك تركيا بعد   .فقدته البالد منذ ذلك الحينللواليات املتحدة في املنطقة، وهو الوضع الذي  

مصير الالجئين األكراد داخل  حول اليات املتحدة الو  حابنج، 1991عام  ،تبتز ا عندما- حرب الخليج

ا على أهميتها ال  -حدودها   .(101) واشنطن في ذلك الوقتى لإبالنسبة ية ستراتيجكان يعتمد أيض 

فماذا عن  .لالجئين غير مقنعة الريعية منبديلة لسلوك الدول الثالث هناك عدد من التفسيرات ال

أو أنه لن يفكر في ترحيل  ،الحجة القائلة بأن األردن سعى بصدق إلى حل تعاوني ألزمة الالجئين السوريين

 السوريين ألسباب إنسانية؟ 
م
 ذلك من خالل سياستين طو  ستبعد ا

 
ا: أوال ، تشير عملية رهما األردن محلي 

عالوة  .الالجئين السوريين لتحقيق مكاسب اقتصاديةالنقاذ" بقوة إلى أن األردن يهدف إلى توظيف قضية "

أي املصريين، مما يقوض الحجة القائلة بأن   ،على ذلك، شارك األردن في تهميش وترحيل السكان املهاجرين

د من السياسات التي تقلل من ما يتعلق بلبنان، هناك عد في .سياسة الدولة كانت مدفوعة بمبرر إنساني

اللبنانية نتجت عن سجلها في مجال حماية املنفعة املتبادلة  ة املتمثلة في أن سياسة  الحجة املضادة املحتمل

 .ن املسؤولين لن يفكروا في ترحيل الالجئين السوريين ألسباب إنسانيةإ :حقوق النسان، أو بعبارة أخرى 

لتوقف عن املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئين ا منلبنان طلب على سبيل املثال، لم ي

ا يتضمن بالتفصيل ، وضعت الحكومة تشريع  2015يناير كانون الثاني/ تسجيل الالجئين الجدد، ولكن في 

األهم من ذلك أن لبنان لم يتردد في ترحيل الالجئين السوريين إلى  .عملية جديدة تنظم إقامة السوريين

بديلة؟ أحد هذه التفسيرات يمكن أن عن طريق تفسيرات  سياسة االبتزاز التركية تفسيركن وطنهم. هل يم

 يكون عدم قدرة تركيا على السيطرة على حدودها األوروبية، وبالتالي،  
م
   تجبر أ

 
 من على سياسة املواجهة بدال

جة، وال سيما بالنظر هذه الحقوة ومع ذلك، فإن الحقائق التجريبية تقلل  .التوافق مع االتحاد األوروبي

كان  :بمعنى آخر .منذ توقيع االتفاقية األوروبية التركية ،ر عبر بحر إيجةو باالنخفاض املذهل في الع إليها

عندما كان لديهم الحافز للقيام  ،مسؤولو الدولة األتراك أكثر من قادرين على تأمين حدودها األوروبية

 .بذلك

 

 استنتاج
عملية اتخاذ القرارات املتعلقة بالسياسة الخارجية  فيالقسري  تهجيرال كيف يؤثر ةاملقال ههذ ت  درس

على مجموعة  للدول املضيفة لالجئين. وبقيامها بذلك، حاولت تجاوز مناقشة الكراه وتسليط الضوء

 دول من خالل االعتماد على املؤلفات املتعلقة بال  ،يات املتاحة للدول املضيفة في الجنوب العامليستراتيجال 

الثالثة، للدول من خالل تصميم دراسة الحالة االستكشافية  القضايا املتشابكة.يات إستراتيجالريعية و 

ي سلوك نفعة املتبادلة فالبتزاز واملايات إستراتيجلالجئين وحددت لريعية من افقد أدخلت مفهوم الدولة ا

 
101 - Greenhill, Kelly M. 2010. Weapons of Mass Migration - Forced Displacement, Coercion, and Foreign 
Policy. Ithaca, NY: Cornell University Press. 
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لالستجابات األردنية داخل المن من خالل تحليل الحالة  .الالجئينريع من بحث عن ت التيهذه الدول 

 ، فقد 2011ألزمة الالجئين السوريين بعد عام  ،واللبنانية والتركية
 
لمساعدات الدولية للدول ل رتنظ

الدول املضيفة في ا على ذلك، يبدو أن سلوك رد  تشكل صيغة من صيغ الريوع. كيف املضيفة لالجئين 

وعندما  ،تزاز عندما تحتوي على عدد كبير من الالجئينية ابإستراتيجين يؤدي إلى لالجئالبحث عن ريع من ا

  .في تركيا ، كمااملستهدفة (تجاه الدولة )الدول يوستراتيجية ترى نخبة الدول أن لبلدهم أهمية ج
 

 من بدال

 .كما في لبنان واألردن ية املنفعة املتبادلة،إستراتيجذلك، من املرجح أن تختار نخب الدولة 

واالبتزاز على الحاالت الثالث املذكورة هنا؟ يبدو أن  املنفعة املتبادلةيات اتيجإستر إلى أي مدى تنطبق 

نتائج املقالة تنطبق على الحاالت الحالية والتاريخية. يمكن للمرء أن يجادل بأن الدول التي تجد نفسها في 

 بالعودة إلى .البتزازيات اإستراتيجى لإ ميالة اهي تاريخي   ،لالجئينوتواجه تدفق ا ،مهميوستراتيجي موقف ج

يهدف إلى توظيف وضع بيالروسيا كدولة ريعية  ،الرئيس البيالروس ي ،ألكسندر لوكاشينكو، كان 2002عام 

 ،الشرعيين"عندما "هدد بإغراق االتحاد األوروبي باملخدرات واملهاجرين غير  ،لالجئين من الجئي الشيشان

 ،كما أن قرب ليبيا من أوروبا. (102) 2002نوفمبر ين الثاني/ تشر مح له بالدخول إلى قمة الناتو في إال إذا سم 

 5سنوي قدره  مبلغ دفع القذافي إلى املطالبة ب  ،ووضعها كدولة مضيفة لالجئين من أفريقيا جنوب الصحراء

تحول إلى اللون األسود" مع عودة الالجئين في ت"أن  من أجل منعها من ،مليارات يورو من االتحاد األوروبي

من أنه  ،وزير الخارجية اليوناني ،نيكوس كوتزياس، حذر 2015في اآلونة األخيرة، في عام . (103) 9200عام 

جبرت اليونان على الخروج من منطقة اليورو، "
م
الف اآلسيكون هناك عشرات املاليين من املهاجرين و فإذا أ

ا من الالجئينلالجئين عدا  ريوعيبدو أنه عندما تستضيف دول  .  (104)  الجهاديين" في أوروبامن   ا كافي  وتتمتع   ،د 

 .لسياسة الخارجيةابتزاز في اية إستراتيجستراتيجي مهم تجاه أهدافها، فمن املحتمل أن تضع يو بموقع ج

ا من االدول ال تشتركإضافة إلى االبتزاز،  ا مع تي تحقق ريع   املنفعة املتبادلة.يات إستراتيجلالجئين أيض 

، وهو "الوظائفميثاق  "عن    2018 في عامالتفاوض لثيوبيا التي أسفرت  ية  إستراتيجومن األمثلة على ذلك  

 
102 - 2Greenhill, Kelly M. 2010. Weapons of Mass Migration - Forced Displacement, Coercion, and Foreign 
Policy. Ithaca, NY: Cornell University Press. And Shepherd, Robin. 2002. “Belarus Issues Threat to EU Over 
Summit.” Times, November 14. https://www.thetimes.co.uk/article/belarus-issues-threat-to-eu-over-
summitz3r3xj2sbvp.  
103 - Tsourapas, Gerasimos. 2017. “Migration Diplomacy in the Global South: Cooperation, Coercion & Issue-
Linkage in Gaddafi’s Libya.” Third World Quarterly 38 (10): 2367–85. And Paoletti, Emanuela. 2010. The 
Migration of Power and North-South Inequalities: The Case of Italy and Libya. New York: Springer. 
104 - Waterfield, Bruno. 2015. “Greece’s Defence Minister Threatens to Send Migrants Including Jihadists to 
Western Europe.” Telegraph, March 9. http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/islamic-
state/11459675/Greeces-defence-ministerthreatens-to-send-migrants-including-jihadists-to-Western-
Europe.html.  
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. (105) لإلثيوبيين والالجئين، مثال على ذلك ،مليون دوالر يهدف إلى خلق مئة ألف وظيفة 500برنامج بقيمة 

ا من "شراكات  في  ،" مع املغربمتعددة األطراففي سياق الشرق األوسط، أبرم االتحاد األوروبي عدد 

م بعض تقد  و  ،2014أكتوبر تشرين األول/ ، واألردن في 2014مارس آذار/ ، وتونس في 2013يونيو ان/ حزير 

أن هذه   من  رغمعلى ال  .  (106)  الالجئينتدفقات  و االمتيازات لهذه الدول في مقابل إدارتها للهجرة غير الشرعية  

 
م
إنها تفتقر إلى أعداد كبيرة من ف أوروبا،ى لإبالنسبة يوستراتيجية مهمة من الناحية الجد  عالدول قد ت

ا، اعتمدت باكستان على دعم اقتصادي تاريخي    .بمتابعة سياسة االبتزاز  اتسمح لهسالالجئين السوريين التي  

هجر الستضافة أكثر من مليون أفغاني  ،ركي واسعيأم  ،1979في أعقاب الغزو السوفيتي ألفغانستان عام مم

تر من الالجئين، عدد كبيعلى احتوت باكستان أن  عمو 
 
ولم  ،العالقات مع الواليات املتحدة متوترة ظل

 .اليومالتي عليها الجيوسياسية املهمة دولة تتحول بعد إلى ال

من  ،دول خارج الشمال العاملي فيالقسري تهجير تقدم املقالة أجندة بحثية تستكشف كيف يؤثر ال

حدد العديد من تو  .ملوارد من النظام الدوليخالل تحديد براعة الحكومات التي تعتمد على استخراج ا

حول كيفية فهم سلوك الدول املضيفة لالجئين: فعلى  ،املسارات ملزيد من النقاش األكاديمي والسياس ي

 ريوعآثار هي الخارجية، فما  سبيل املثال، إذا تجاوزنا إحدى عمليات اتخاذ القرارات املتعلقة بالسياسة

ت سية الداخلية للدول؟ تشير الدالئل السردية املستقاة من دراسات الحاال الالجئين على التنمية السيا

ا مع األمراض في االثالث  ملقال إلى أن الهجرة القسرية تزيد من فرص فساد الدولة، وهو ما سيكون متسق 

 الالجئين  ريوعبالنظر إلى أن  . على نطاق أوسع،ريعيةاملرتبطة بالدول ال
م
ا للحكومات،ت هي ما  منح افتراضي 

ما يتعلق بحاالت العنف أو متانة الحكم االستبدادي؟ تفتح األدبيات الراسخة حول   اآلثار التي ينتج عنها في

ا الستكشاف آثار ال ا جديد  القسري في الحقل الفرعي للسياسة املقارنة. تشكل تهجير الدول الريعية بعد 

ف آليات وديناميات استخدام الدول املضيفة لالجئين في عالقا
 
ا غير مستكش  مهم 

 
تهم الدولية مجاال

 .للتحقيق في دراسة السياسة العاملية

الالجئين تداعيات   ريوعإلى جانب العمل األكاديمي في العالقات الدولية والسياسة املقارنة، تحمل ظاهرة  

ية ربط يتعلق بالبعد األخالقي واملعياري املرتبط بقرار الدول الغربما  في ،مهمة على مستوى السياسة

هناك خطر واضح يتمثل في أن تشجيع  .املساعدات االقتصادية بإدارة السكان الالجئين في الجنوب العاملي

 يؤدي إلى تحويل  ،ةاالقتصاديريوع كمصادر لل ،اقسر   املهجرينالدول املثقلة باألعباء على معاملة السكان 

يات سياسة قسرية إستراتيججئين بتطوير هل يجب إدانة حكومات الدول املضيفة لال  .الالجئين إلى سلعة

 
105 - Reuters. 2019. “Ethiopia Allows Almost 1 Million Refugees to Leave Camps and Work.” Reuters, January 
17. 
https://www.reuters.com/article/us-ethiopia-refugeesrights/ethiopia-allows-almost-1-million-refugees-to-
leavecamps-and-work-idUSKCN1PB2QH.  
106 - Collyer, Michael. 2012. “Migrants as Strategic Actors in the European Union’s Global Approach to Migration 
and Mobility.” Global Networks 12 (4): 505–24. 

https://www.reuters.com/article/us-ethiopia-refugeesrights/ethiopia-allows-almost-1-million-refugees-to-leavecamps-and-work-idUSKCN1PB2QH
https://www.reuters.com/article/us-ethiopia-refugeesrights/ethiopia-allows-almost-1-million-refugees-to-leavecamps-and-work-idUSKCN1PB2QH
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 تهجير خارجية ملواجهة ال
 
 لنقاط ضعف الدول الغربية ستراتيجل هذه ال القسري؟ هل تشك

 
يات استغالال

في الوقت نفسه، إلى أي  سيئ؟" دور وأوجه القصور في النظام الدولي، أم أنها مجرد وسيلة ماهرة "للعب 

ا على املدى الطويل؟ إن تحديد مخاطر  ريوعس مدى يكون نظام إدارة الهجرة على أسا الالجئين مستدام 

لالجئين ليس إدانة أخالقية للدول املضيفة في جميع أنحاء العالم ]تحويل الالجئين إلى سلعة[  سلعنة

   .الالجئين املكلفين بإدارتهاالجنوبي، خاصة بالنظر إلى الحصة غير املتناسبة من  
 

 من ذلك، فإنه يسلط وبدال

تقاسم أعباء  تكحل ملشكال  ،تشجيع سلوك الالجئين املتمثل في الحصول على الريع يةء على كيفالضو

وغياب التعاون املتعدد األطراف قد يؤدي إلى آثار غير مقصودة على مستقبل إدارة الهجرة  ،الالجئين

 .العاملية

 

 شكر وتقدير
هذا املقال ( 2017-2017لتجريبية مجلس األبحاث البريطاني في بالد الشام )منحة الدراسة ال مو  

في  2018لعلمي للناشئين لعام تم عرض الصدارات السابقة من هذه املقالة في ندوة الباحث ا .البحثي

، وكذلك في 2018عام  جمعية الدراسات الدولية، واملؤتمر السنوي للجمعية البريطانية للدراسات الدولية

بفضل جامعة هانا بيتنا   ،معة مالطا وجامعة أوترخت ووارويكهام وجاغالندوات وورش العمل بجامعة برمن

فيليبو ديونيغي، جوديتا فونتانا، جيمس ف. هوليفيلد، مايا من  كل  م قد  على املساعدة البحثية املمتازة. 

جانمير، آنا خاكي، دينا كيوان، أودي كلوتز، ماريا كوينوفا، سكوت لوكاس، إيزوبيل مكفوي، زينيب شاسين 

تعليقات وتعليقات ال تقدر   ،، وستيفان وولفقادصك، نيكوال ميريلوفيتش، دانييل نوجوك كمال  مينكوتي

 .بثمن
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