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مركــز حرمـون 
للدراســات املعاصــرة

عنــى بإنتــاج الدراســات والبحــوث املتعلقــة باملنطقــة 
ُ
هــو مؤّسســة بحثيــة وثقافيــة مســتقلة، ال تســتهدف الربــح، وت

العربيــة، خصوًصــا الواقــع الســوري، وتهتــم بالتنميــة املجتمعيــة والفكريــة والثقافيــة واإلعالميــة، وتعزيــز أداء 
املجتمــع املدنــي، ونشــر الوعــي الديمقراطــي، وتعميــم قيــم الحــوار واحتــرام حقــوق اإلنســان.

يحــرص املركــز علــى عقــد لقــاءات حواريــة ومناقشــات فكريــة، حــول القضيــة الســورية ومــا يكتنفهــا مــن متغيــرات 
سياســية وإنســانية واجتماعيــة واقتصاديــة، وتمتــد هــذه اللقــاءات واملناقشــات، لتشــمل التأثيــرات اإلقليميــة 
والدوليــة، ومواقــف األطــراف الســورية املختلفــة منهــا، ســلطة ومعارضــة، مــع الرصــد الدائــم ألدوار الحلفــاء 
اإلقليمييــن والدولييــن للفرقــاء الســوريين، والتقييــم املســتمر لتطــور تلــك األدوار ودرجــة فاعليتهــا فــي املشــهد 

الســوري.
 للعمــل الجــّدي املثمــر علــى 

ً
يســعى املركــز ألن يكــون ميداًنــا لتالقــح األفــكار والحــوار والتخطيــط للبنــاء، وســاحة

الصعــد كافــة، البحثيــة والسياســية والفكريــة والثقافيــة؛ ويأمــل أن يبنــي عالقــة متقدمــة باملجتمــع الســوري، 

والعربــي عموًمــا، تقــوم علــى التأثيــر اإليجابــي فيــه والتأثــر بــه فــي آٍن مًعــا.

قسم الدراسات:
م هذا القسم الدراسات العلمية واملوضوعية التي تناقش القضايا السورية األساسية، وتعالج املشكالت  ُيقّدِ
الرئيســة، وتقتــرح الحلــول والبدائــل املناســبة، وهــو مســؤول عــن إنتــاج املــواد البحثّيــة العلميــة االجتماعيــة 
واالقتصاديــة والقانونيــة والثقافيــة والتربويــة، التــي تســتند إلــى جهــٍد بحثــّي أصيــل ورصيــن يتوافــق مــع أصــول 

العمــل البحثــّي العلمــي.
يحــرص قســم الدراســات علــى تقديــم قــراءات للواقــع الراهــن، ويضــع علــى جــدول أعمالــه إنتــاج دراســات مــن 
الفئات البحثية كافة، بهدف إعادة بناء املنظومة الفكرية والسياسية والقانونية والثقافية والتربوية في سورية 
املســتقبل، ويستكشــف التأثيــرات املتبادلــة بيــن السياســة واالقتصــاد والقانــون واملجتمــع والفكــر، ويبحــث فــي 

تأثيــرات الحــرب الســورية وســبل تجاوزهــا فــي املســتقبل فــي نظــام ديمقراطــي تعــددي تداولــي.
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مقدمة

منذ اندالع الصراع السوري عام 2011، استقر نحو خمسة ماليين الجئ في البلدان املجاورة. تشبه حركة 
الالجئين الهائلة هذه حركات أخرى سبقتها، مثل النفي القسري للفلسطينيين، بعد إنشاء دولة إسرائيل عام 
]1[. إن حركات الالجئين هي  1990، أو العراقيين منذ أوائل الثمانينيات  1975 إلى  1948، أو اللبنانيين من 
إحدى النتائج الرئيسة لألزمات السياسية في الشرق األوسط في العقود األخيرة. ونتيجة لذلك، تستضيف 
املنطقة أحد أكبر تجمعات الالجئين في العالم. ولكون معظم الدول املضيفة )باستثناء تركيا وإسرائيل مع 
فرض قيود زمنية وجغرافية( ليست من الدول املوقعة على اتفاقية جنيف لعام 1951؛ ال يوجد تشريعات 
لجوء محددة في هذه البلدان املضيفة ]2[. تتميز املنطقة أيًضا بحراك بشري قديم وقوي، نتيجة التفاوتات 
]3[. يبدو أن حركات الهجرة القسرية  االقتصادية اإلقليمية والروابط االجتماعية العابرة للحدود الوطنية 
مسبًقا  املوجودة  الروابط  لت 

ّ
شك اإلقليمي.  املستوى  على  الحدود،  عبر  السابقة  بالهجرة  مرتبطة  اليوم 

 على 
ً

وهجرة اليد العاملة اإلقليمية جزئًيا التوزيع الجغرافي الحالي لالجئين السوريين. سيركز هذا الفصل أوال
أكثر على  لبنان واألردن. وسيركز  إلى  السوريين  الجماعي لالجئين  للتدفق  العواقب االجتماعية والسياسية 
التغييرات التدريجية لسياسات الهجرة في كال البلدين وعواقبها على أنماط الهجرة. وسيولي البحث اهتماًما 
خاًصا لالجئين الفلسطينيين من سورية، الذين يواجهون تهجيًرا مزدوًجا. ثم سيحلل أشكال توطين الالجئين 
السوريين في كال البلدين، مع التركيز على األردن؛ حيث أدت األزمة السورية إلى تحول في سياسة التوطين 
األردنية. حتى عام 2012، عند افتتاح مخيم الزعتري في شمال األردن، كان عزوف سلطات الدول املضيفة 
عن فتح مخيمات جديدة قائًما على أساس الخوف من التوطين الدائم لالجئين على أراضيها، كما هي حال 

الفلسطينيين.

]1[  - Chatty, Dawn. 2010. Displacement and Dispossession in the Modern Middle East. Cambridge: Cambridge University 
Press.

]2[  - Kagan, Michael. 2011. “We live in a country of UNHCR.” The UN Surrogate State and Refugee Policy in the Middle East.” 
UN High Commissioner for Refugees )UNHCR(, http://www.refworld.org/docid/4d8876db2.html. 

]3[  - Marfleet, Philip. 2007. “Refugees and History. Why We Must Address the Past?” Refugee Survey Quarterly 26, no.3: 
136–148.

http://www.refworld.org/docid/4d8876db2.html
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الصراع والهجرة واألزمة السورية في الشرق األوسط

األوسط.  الشرق  في  الهجرة  نظام  في  عميقة  تغييرات  الحالية  السورية  القسرية  الهجرة  حركة  أنتجت 
الفلسطينيين  من  أسا�سي  وبشكل  الالجئين،  من  كبيرة  أعداًدا  تستضيف  سورية  كانت   ،2011 عام  قبل 
والعراقيين، ومن السودانيين والصوماليين أيًضا )درعي، 2011(. في تلك األثناء، كان مئات اآلالف من العمال 
سورية  صارت   ،2011 عام  في  الصراع  اندالع  منذ   .]4[ الخليج  ودول  لبنان  في  يعملون  املهاجرين  السوريين 
واحدة من البلدان الرئيسة ملصدر االجئين في العالم، حيث فّر أكثر من خمسة ماليين سوري من ديارهم، 
قصد معظمهم البلدان املجاورة. وفًقا للمفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئين، تستضيف تركيا 

ولبنان واألردن والعراق حالًيا الغالبية العظمى من الالجئين السوريين.

حركة الجئين ضخمة تتركز في دول الجوار

الالجئين السوريين املسجلين في املفوضية العليا لشؤون الالجئين. تشرين األول/ أكتوبر 2016

الهجرة  روابط  خالل  من  جزئًيا،  األوسط،  الشرق  في  السوريين  لالجئين  الكبير  التركيز  تفسير  يمكن 
التاريخية والسابقة القائمة بين دول املنطقة؛ حيث كانت هناك اتفاقات ثنائية لتسهيل التنقل والتوظيف 
الحدود  ُرسمت  وعندما  املنطقة.  دول  استقالل  على  قائًما  اإلقليمي  التنقل  وكان  الناس،  على  قيود-  -مع 
الوطنية. وكان  إلى شبكات عابرة للحدود  الدائرية  الهجرة  القرن العشرين، تحولت هذه  في بداية  الوطنية 
توطين الالجئين السوريين نتيجة سياسة الباب املفتوح، خالل العامين األولين من الصراع. والشرق األوسط 
هؤالء  توطين  ويرتبط   .]5[ املجاورة  البلدان  في  املأوى  يجدون  العالم  في  الالجئين  معظم  ألن  استثناًء،  ليس 
الالجئين أيًضا بتطوير سياسات الهجرة التقييدية من قبل معظم الدول األوروبية، باستثناء أملانيا والسويد، 

]4[  - Shah, Nasra M. 2004. “Arab Migration Patterns in the Gulf.” Arab Migration in a Globalized World, Genève: IOM.

]5[  - UNHCR. 2016. “Global Trends: Forced Displacement in 2015.” 
http://www.unhcr.org/statistics/unhcrstats/576408cd7/unhcr-global-trends-2015.html. 

http://www.unhcr.org/statistics/unhcrstats/576408cd7/unhcr-global-trends-2015.html
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حيث استقبلت هاتان الدولتان 64 في املئة، من إجمالي طلبات اللجوء في أوروبا ]6[. 

أرا�سي  خارج  السوريين  الالجئين  استقرار  إلى  األوروبي،  واالتحاد  تركيا  بين  األخيرة،  االتفاقية  تهدف 
ج 

َ
عال

ُ
االتحاد األوروبي ]7[.  تحاول دول االتحاد األوروبي تقييد عمليات الدخول الجديدة، في الوقت الذي لم ت

فيه أسباب املغادرة معالجة فاعلة، بالنسبة إلى أولئك الذين يواصلون مغادرة سورية، أو بلد اللجوء األول 
)األردن، لبنان، العراق(. يجري تنفيذ بعض االتفاقات الجديدة في البلدان املجاورة. على سبيل املثال، منذ 
نيسان/ أبريل 2016، اعتمد األردن الئحة جديدة ملنح العمال السوريين إمكانية الوصول إلى سوق العمل، 
ألف عامل   37 حصل  األردنية،  العمل  لوزارة  )وفًقا  الالجئين  من  مقتصرة على عدد محدود  تزال  ال  لكنها 
 حاسًما يؤدي إلى مزيد 

ً
سوري على تصاريح عمل مع نهاية عام 2016(. دائًما تكون استمرارية الصراع عامال

من عمليات الرحيل. وفي الوقت نفسه، تؤدي شروط املنفى في البلدان املجاورة إلى زيادة إفقار أفقر الالجئين 
الذين لديهم فرص محدودة في الوصول إلى سوق العمل واملوارد القانونية. ينحصر السوريون في الغالب في 
القطاع غير الرسمي، ويتعرضون بشدة للمنافسة مع مجموعات املهاجرين األخرى، مثل العمال املصريين. 
إن وضعهم القانوني غير املستقر هو أيًضا مصدر لعدم االستقرار. وإن الجمع بين كل هذه العوامل يفّسر 

استمرار الهجرة إلى أوروبا.

من االنتشار عبر الحدود إلى سياسات الهجرة التقييدية

ال يمكن فهم حركة الالجئين السوريين الحالية، من دون األخذ في الحسبان تاريخ التنقل عبر الحدود في 
 من خالل وجود شبكات راسخة عابرة للحدود. 

ً
املنطقة. قبل عام 2011 ، كان انتشار املهاجرين متواصال

وكان للتنقل من سورية إلى لبنان أو األردن أهداف مختلفة: زيارات عائلية أو زواج أو أنشطة تجارية. إذا كان 
وجود السوريين موثًقا جيًدا في لبنان ]8[، فإن األزمة السورية الحالية قد سلطت الضوء على الوجود املتزايد 
القبلية  الروابط  خاصة  األردن،  وشمال  سورية  جنوب  بين  تاريخية  روابط  توجد   .]9[ األردن  في  للسوريين 
 في األردن 

ً
والعائلية، ومن الصعب تقييم عددهم قبل عام 2011. كما وجدت مجموعة من السوريين ملجأ

عام 1982 بعد مذبحة حماة، حيث استقر بعضهم بشكل دائم في األردن، وأسسوا مشاريع أعمال لهم. فهم 
مندمجون بشكل جيد في املجتمع األردني، ويشاركون بنشاط في القطاع الخاص ]10[.

بحرية  يتمتعون  السوريون  كان   .2011 عام  منذ  كبيًرا  تغّيًرا  املجاورة  الدول  في  الهجرة  سياسات  تغّيرت 
نسبية في التنقل عبر الحدود نحو لبنان واألردن. وتمكنوا من الوصول -مع بعض القيود في كال البلدين- إلى 

[6]  - United Nations High Commissioner for Refugees )UNHCR(. n.d.a. “Europe: Syrian Asylum Applications from Apr.
2011 to Oct. 2016.” http://data.unhcr.org/syrianrefugees/asylum.php. 

]7[  - Krumm, Thomas. 2015. “The EU-Turkey Refugee Agreement of Autumn 2015 as a Two-Level Game. “Alternatives: Turk-
ish Journal of International Relations 14, no. 4: 20–36.

]8[  - Chatelard, Géraldine and Kamel Doraï. 2009. “The Iraqi Presence in Syria and Jordan: Social and Spatial Dynamics, And 
Management Practices by Host Countries.” Maghreb-Mashreq 199: 43–60, & Longuenesse, Élisabeth. 2015. “Travailleurs 
étrangers, réfugiés syriens et marché du travail.” Confluences Méditerranée 92: 33–47. DOI: 10.3917/come.092.0033. 

]9[  - Al Khouri, Riad. 2004. “Arab Migration Patterns: The Mashreq.” Arab Migration in a Globalized World. Genève: IOM.

- مقابالت أجراها كامل درعي وميريام عبابسة في سحاب )األردن( عام 2016 مع ممثلين عن البلدية ومستثمرين سوريين.  ]10[

http://data.unhcr.org/syrianrefugees/asylum.php
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سوق العمل. وقع البلدان اتفاقات مع الحكومة السورية لتسهيل حركة العمال املهاجرين،وبسبب وصول 
ا ثنائًيا 

ً
ق لبنان اتفاق

ّ
أعداد كبيرة من السوريين بعد عام 2011، والخوف من توطينهم الدائم في البالد؛ عل

في   .]11[ العمل  إلى سوق  السوريين  1994- بخصوص وصول  عام  في  األساس  في  فذ 
ُ
-ن  2014 عام  في  موقًعا 

الوقت نفسه، كان الالجئون ال يزالون يصلون بأعداد كبيرة إلى البالد، في محاولة للعثور على وظائف. إذا 
كان الصراع في سورية قد أدى إلى الهجرة القسرية ملئات اآلالف من الالجئين، فإن الهجرة االقتصادية لم 
تختِف. كان ما يقرب من 400 ألف سوري يعملون في لبنان قبل عام 2011 ]12[. أصبح معظمهم -بحكم األمر 
الواقع- مهاجرين قسريين، حيث لم يعد بمقدورهم العودة إلى ديارهم. جزء كبير منهم مسجل لدى مفوضية 
األمم املتحدة لشؤون الالجئين ]13[.  ونفذ األردن تدريجًيا سياسات دخول تقييدية للسوريين ]14[. يمكن عّد 
افتتاح مخيم الزعتري لالجئين، في تموز/ يوليو 2012، نقطة تحوٍل أولى لتنظيم دخول الالجئين السوريين، 
رضت املزيد من التقييدات عليهم. اليوم، وإن كانت الحدود ما تزال مفتوحة رسمًيا، ال ُيسمح إال 

ُ
بعدها، ف

لعدد قليل جًدا من الالجئين السوريين بالدخول. وكانت النتيجة الرئيسة أْن تحّول مخّيم الركبان في الجزء 
85 ألف الجئ سوري في منطقة  إلى مخيم، حيث يأوي اآلن أكثر من  الشرقي من الحدود، من مكان عبور 

مقفرة بين البلدين، وال يصل إليه إال القليل جًدا من املساعدات اإلنسانية ]15[. 

من العناصر املهمة التي يجب أخذها في الحسبان، عدُم وجود تمييز واضح بين سياسة الهجرة وسياسة 
اللجوء في لبنان واألردن. كحال البلدان األخرى في املنطقة، هما ليستا من الدول املوقعة على اتفاقية جنيف 
لعام 1951 بخصوص الالجئين ]16[.  ُيعتَرف بالفلسطينيين فقط كالجئين، في الدولة التي يحصلون فيها على 
اإلقامة الدائمة، عندما ُيسجلون لدى وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الجئي فلسطين في الشرق األدنى 
)أونروا(. وال يوجد لدى كال البلدين نظام لجوء وطني. املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئين هي 
ع لبنان واألردن مذكرة تفاهم 

ّ
التي تضع وتقرر إجراءات اللجوء، بالتعاون مع الحكومات املضيفة. وقد وق

منها  ُيستثنى  التي   ،]17[ الدولية  املنظمة  تحدد والية  الالجئين  املتحدة لشؤون  لألمم  السامية  املفوضية  مع 
الفلسطينيون )املشمولين بمنظمة دولية أخرى: أونروا(.

]11[  - Ibid. Longuenesse, Élisabeth. 2015.

]12[  - Chalcraft, John. 2009. The Invisible Cage, Syrian Migrant Workers in Lebanon. Stanford, California: Stanford
University Press.

]13[  - Knudsen, Are. 2017. “Syria’s Refugees in Lebanon: Brothers, Burden, and Bone of Contention.” In Lebanon Facing the 
Arab Uprisings, edited by Rosita Di Peri and Daniel Meier, 135–154. Palgrave Macmillan UK.

]14[  - Ababsa, Myriam. 2015. “De la crise humanitaire à la crise sécuritaire. Les dispositifs de contrôle des réfugiés syriens en 
Jordanie )2011–2015(.” Revue Européenne des Migrations Internationales 31, nos. 3 and 4: 73–101.

]15[  - UNHCR. 2017. “Jordan UNHCR Operational Update, January 2017.” relief web, 24 January 2017.
http://reliefweb.int/report/jordan/jordan-unhcr-operational-update-january-2017. 

[16]  - Zaiotti, Ruben. 2006. “Dealing with Non-Palestinian Refugees in the Middle East: Policies and Practices in an
Uncertain Environment.” International Journal of Refugee Law 18, no. 2: 333–53. 

]17[  - Kagan, Michael. 2011. “We live in a country of UNHCR.” The UN Surrogate State and Refugee Policy in the Middle 
East.” UN High Commissioner for Refugees )UNHCR(, http://www.refworld.org/docid/4d8876db2.html, p. 9

http://reliefweb.int/report/jordan/jordan-unhcr-operational-update-january-2017
http://www.refworld.org/docid/4d8876db2.html
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اقيون: من الجئين في سورية إلى طالبي اللجوء؟ الفلسطينيون والعر

يجب أال تخفي الهجرة القسرية الجماعية للسوريين حقيقة أن مجموعات الالجئين األخرى التي كانت 
جبرت أيًضا على الفرار، للنجاة من الحرب والعنف. قّدرت )أونروا( العدد اإلجمالي لالجئين 

ُ
تقيم في سورية قد أ

 عن 250 ألف )نصف العدد اإلجمالي من املسجلين في 
ً

الفلسطينيين املهجرين داخل سورية بما يزيد قليال
سورية(، وجزء كبير منهم من مخيم اليرموك في دمشق. اضطر أكثر من 70 ألف منهم إلى طلب اللجوء في 
في  زالوا  ما  الذين  أولئك  ]18[.  ويقيم  )9( آالف  )6( آالف، ومصر  ألًفا، واألردن   )50( لبنان  املجاورة:  الدول 
دمشق  في  اليرموك  مثل  املخيمات،  بعض  )تعرضت  املعتاد  إقامتهم  مكان  من  أماًنا  أكثر  أماكن  في  سورية 
أو حندرات القريب من مدينة حلب، لدمار وحصار شديدين(. يعيش ثمانية آالف الجئ ُدمّرت منازلهم في 
ن بعض املهجرين داخلًيا من العودة إلى ديارهم، لكن 

ّ
منشآت تابعة لـ )أونروا(، وبشكل عام في املدارس. تمك

عدد الالجئين الجدد الذين رحلوا بشكل جماعي ال يزال أعلى.

الفلسطينيون  كان  حيث  سورية،  في  الفلسطينيين  السكان  على  وخيمة  عواقب  الحالي  للصراع  كان 
 2011 عام  قبل  سورية  في  خاص،  تمييز  دون  من  العمل،  وسوق  التعليم  إلى  الوصول  بإمكانية  يتمتعون 
]19[. أدى اندالع الصراع السوري في عام 2011 إلى جعل الفلسطينيين بال جنسية. ويبدو أن كل هذا يكرر 

سيناريو شوهد بالفعل مع فلسطينيين من العراق، في أعقاب سقوط صدام حسين عام 2003 ]20[. ال يشمل 
بالفعل  يتلقون  الفلسطينيين، ألنهم  الالجئين  الالجئين  املتحدة لشؤون  السامية لألمم  تفويض املفوضية 
مساعدة من )أونروا( ]21[. إنهم يفتقرون إلى الحماية القانونية التي تحولهم بحكم األمر الواقع إلى مهاجرين 
غير شرعيين معّرضين للترحيل إلى سورية. يميل الالجئون الفلسطينيون إلى التحول إلى طالبي لجوء بسبب 
إمكانية  من  كثيًرا  حّد  وبذلك  الالجئين،  من  الفئة  هذه  أمام  أبوابه  إغالق  بسرعة  األردن  قرر  الصراعات. 
بعد مرحلة متسامحة نسبًيا، تمكن خاللها   :]22[ الحسيني  العنف من سورية. كما كتب جالل  هروبهم من 
 ،2012 حوالي )10( آالف الجئ فلسطيني من دخول البالد، شدد األردن سياسة الدخول منذ أواخر عام 
بسبب ضرورة مواجهة الرؤية اإلسرائيلية لألردن كوطن بديل للفلسطينيين. وكان لبنان، حتى عام 2013، 
قد تبنى سياسة أكثر مرونة، واستضاف أكثر من 75 في املئة من الالجئين الفلسطينيين من سورية. ولألسباب 

نفسها، قرر لبنان أيًضا في عام 2014 إغالق حدوده أمامهم ]23[. 

]18[  - United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East )UNRWA(. n.d. “Syria Crisis.” https://
www.unrwa.org/syria-crisis. 

]19[  - Shiblak, Abbas. 1996. “Residency Status and Civil Rights of Palestinian Refugees in Arab Countries. “Journal of
Palestine Studies 25, no. 3 )Spring(: 36–45. 

]20[  - Doraï, Kamel and Jalal Al Husseini. 2013. “La Vulnérabilité des Réfugiés Palestiniens À La Lumière De La Crise
Syrienne.” Confluences Méditerranée 87 )Automne(: 95–108. 

]21[  - Feldman, Ilana. 2012. “The Challenge of Categories: UNRWA and the Definition of a ‘Palestine Refugee ‘” Journal of 
Refugee Studies 25, no. 3: 387–406.

]22[  - Al Husseini, Jalal. 2015. “D’exode en exode: Le conflit Syrien comme révélateur de la vulnérabilité des réfugiés
palestiniens.” allegralaboratory.net, http://allegralaboratory.net/dexode-en-exode-le-conflit-syrien-comme-revela-
teurde-la-vulnerabilite-des-refugies-palestiniens/.

]23[  - Doraï, Kamel. 2015. “Les Palestiniens Et Le Conflit Syrien. Parcours De Réfugiés En Quête D’asile au Sud-Liban.”
Revue Européenne des Migrations Internationales 31, nos. 3 and 4: 103–120.

https://www.unrwa.org/syria-crisis
https://www.unrwa.org/syria-crisis
http://allegralaboratory.net/dexode-en-exode-le-conflit-syrien-comme-revelateurde-la-vulnerabilite-des-refugies-palestiniens/
http://allegralaboratory.net/dexode-en-exode-le-conflit-syrien-comme-revelateurde-la-vulnerabilite-des-refugies-palestiniens/
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يثير غياب إطار قانوني خاص بالالجئين الفلسطينيين، الذين ُيجبرون على مغادرة بلد إقامتهم، وكذلك 
الصراع.  أثناء  الثانوية  الهجرة   

َ
مشكلة املنطقة،  دول  قبل  من  الفلسطينيين  لالجئين  السياسية  املعاملة 

يواجه الالجئون املقيمون بالفعل في سورية )معظمهم من العراقيين والفلسطينيين( قيوًدا عدة على تنقلهم 
وحمايتهم. وألن دول الشرق األوسط ليست من الدول املوقعة على اتفاقية جنيف لعام 1951، يفتقر أولئك 

الالجئون إلى الحماية، عندما يهربون طلًبا للنجاة من الصراع للمرة الثانية.

اليوم، يمكن أن يواجه الالجئون اآلخرون، مثل العراقيين الذين كانوا في سورية قبل عام 2011، مشكالت 
جبر الالجئون العراقيون الذين لجؤوا إلى سورية، ومعظمهم في ضواحي دمشق ]24[، على مغادرة 

ُ
مماثلة. حيث أ

بلد اللجوء األول. وعاد معظمهم إلى العراق، بالرغم من استمرار العنف، وتمكن آخرون من مواصلة رحلتهم 
إلى أوروبا أو أميركا الشمالية أو أستراليا. وفًقا للمفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئين، ال يزال 
حوالي 20 ألف شخص في سورية، ألنهم لم يتمكنوا من مغادرة البالد. هؤالء السكان، الذين كانوا بالفعل 
الجئين قبل الصراع السوري، يجدون أنفسهم مضطرين إلى شّد الرحال من جديد، لكون الدول املجاورة 
حجم عن منحهم حق اللجوء. وألن تلك الدول غير موقعة على اتفاقية جنيف لعام 1951، فهي ال 

ُ
لسورية ت

 إلعادة توطين الالجئين. نظًرا ألن معظم هؤالء الالجئين غير قادرين على التنقل، ولو مؤقًتا، 
ً

عدَّ دوال
ُ
تريد أن ت

في الشرق األوسط، فإن عدًدا متزايًدا منهم يبحثون عن حلول أكثر استدامة خارج املنطقة. وُيعّد األردن 
ولبنان نفسيهما دولتين مضيفتين مؤقتتين فقط، ويطوران سياسات تحّرض الالجئين على الهجرة إلى بلدان 

ثالثة لالستقرار بشكل دائم والحصول على جنسية جديدة ]25[.

]24[  - Doraï, Kamel and Martine Zeuthen. 2014. “Iraqi Migrants’ Impact on a City. The Case of Damascus )2006-2010(”. In 
Syria from Reform to Revolt, Volume 1. Political Economy and International Relations, edited by Raymond Hinnebusch and 
Tina Zintl, 250–265. Syracuse, New York: Syracuse University Press.

]25[  - Chatelard, Géraldine. 2002. Incentives to Transit: Policy Responses to Influxes of Iraqi Forced Migrants in Jordan, EUI 
Working Papers, Florence: European University Institute RSC n° 2002/50 – Mediterranean Programme Series.
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من املنفى إلى التوطين املؤقت: الالجئون في املخيمات والالجئون في املدن

أعادت األزمة السورية فتح النقاش في املنطقة، حول إنشاء مخيمات جديدة لالجئين. بينما اختارت دول 
الشرق األوسط أال تفتح مخيمات الالجئين، إّبان األزمة العراقية األخيرة في عام 2003 ]26[، اتخذت األردن 
وتركيا قراًرا مختلًفا بعد عام 2011 ]27[. في لبنان، لم يكن هناك أي مخيم رسمي. ونتيجة لذلك، تكاثر عدد 
مخيمات الالجئين غير الرسمية ذات األحجام الصغيرة بصورة كبيرة، حيث كان الالجئون معرضين للخطر 
وبخاصة بسبب غياب تنسيق املساعدات. يستقر معظم الالجئين السوريين الحاليين في مناطق حضرية أو 
في قرى موجودة بالفعل، للوصول إلى املوارد وتطوير أنشطتهم االجتماعية واالقتصادية في مناطق معينة، 

وبذلك يساهمون في التغيير والتنمية الحضرية.

التجربة الفلسطينية ونتائجها الحالية

كما ذكرنا آنًفا في هذا الفصل، كانت الدول املضيفة في الشرق األوسط مترددة في فتح مخيمات جديدة 
غياب  أن  ولبنان،  وسورية  لألردن   ،2003 بعد  وما   1991-1990 في  العراق  حروب  أظهرت  حيث  لالجئين. 
املخيمات، إلى جانب وجود حرية نسبية في الدخول واإلقامة في بداية األزمات وسهولة الوصول إلى الخدمات 
العامة والتوظيف في سوق العمل غير الرسمي، قد زاد من إمكانية تنّقل الالجئين، وأتاح هجرتهم إلى بلدان 
 لسياسات الدولة التي تحاول تجنب 

ً
ثالثة ]28[. وإضافة إلى ذلك، كان قرار عدم فتح مخيمات الالجئين نتيجة

إنشاء املخيمات، وهذا هو منطق الالجئين أيًضا، إذ يفّضل معظم الالجئين االستقرار في املناطق الحضرية 
أو في املناطق الزراعية، حيث يمكنهم العثور على عمل. 

رفض لبنان، حيث يتسم الوجود الفلسطيني بتاريخ من الصراع ]29[، وتسود عالقة معقدة مع الالجئين 
ل الخوف من خلق 

ّ
الفلسطينيين، حتى اآلن، فتح مخيمات بصورة رسمية للسوريين على أراضيه؛ إذ يشك

مساحات »سورية« في لبنان، قد تؤدي إلى تطور حركات سياسية و/ أو مسلحة، هاجًسا قوًيا بالنسبة إلى 
السوري.  الصراع  حول  بشدة  منقسمة  السياسية  األحزاب  أن  إلى  إضافة  اللبنانيين،  السياسيين  القادة 
تدعم بعض الجماعات املوالية للنظام التي ال تنتمي إلى منظمة التحرير الفلسطينية أو حماس، مثل الجبهة 
خالل  من  األخرى،  الفصائل  بعض  تدعم  بينما  األسد،  نظام  العامة،  -القيادة  لتحرير فلسطين  الشعبية 

إنشاء »لجان تنظيمية‹‹ ]30[، جماعات املعارضة السورية. 

نشئت ثالثة مخيمات لالجئين على الحدود 
ُ
2003. وأ البلدان املجاورة بعد عام  - الفلسطينيون القادمون من العراق ُمنعوا من دخول    ]26[

العراقية مع سورية الستضافتهم، قبل إعادة توطينهم في بلدان أخرى.

]27[  - Achilli, Luigi, Nasser Yassin and Murat Erdogan. 2017.Neighbouring Host-Countries’ Policies for Syrian Refugees:
The Cases of Jordan, Lebanon, and Turkey, 19 Papers IE Med.

]28[  - Chatelard, Géraldine and Kamel Doraï. 2009. “The Iraqi Presence in Syria and Jordan: Social and Spatial Dynamics, And 
Management Practices by Host Countries.” Maghreb-Mashreq 199: 43–60.

]29[  - Sayigh, Rosemary. 1991 [1979]. Palestinians: From Peasants to Revolutionaries. London: Zed Books.

في تنسيق اإلجراءات وتبادل املعلومات مع  اللجان  في املدن السورية، تساهم هذه  ن�سئ 
ُ
أ الذي  النموذج  بالعربية. عن  التنسيق  - لجان    ]30[
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الالجئين  عدد  كان  عندما  شخص،  ألف   130 ليستوعب  ُبنّي  الذي  األزرق،  مخيم  أصبح  األردن،  في 
لشؤون  املتحدة  لألمم  السامية  املفوضية  سجلت  وقد  اآلن.  كبير  حد  إلى  ا 

ً
فارغ للغاية،  مرتفًعا  الوافدين 

الالجئين ما يقرب من 55 ألف الجئ، في آب/ أغسطس 2016، أي نصف القدرة االستيعابية ملخيم األزرق. 
يفضل معظم الالجئين السوريين، عندما تتاح لهم اإلمكانية، االستقرار في املناطق الحضرية، حيث تكون 

فرص العثور على عمل أعلى وحيث تكون إعادة بناء حياة »طبيعية« أسهل. 

على عكس لبنان، الذي يستضيف عدًدا كبيًرا من الالجئين، فتح األردن مخيمات لالجئين في شمال البالد، 
للسيطرة على تدفق املهجرين الجدد. وكذلك فتحت تركيا مخيمات على طول حدودها مع سورية. ومع ذلك، 
على املستوى اإلقليمي، ال يزال أقل من 20 في املئة من الالجئين يعيشون في املخيمات. يفضل معظم الالجئين 
االستقرار خارج املخيمات، لالندماج في االقتصاد املحلي وتطوير الروابط مع املجتمعات املضيفة، في حين 
ا ال يمكنها استيعاب هذا العدد الكبير من الالجئين، افتتح األردن 

ً
نشئت حديث

ُ
أن مخيمات الالجئين التي أ

ثالثة مخيمات رئيسة. معظم الالجئين عبروا مخيم الزعتري، وبدرجة أقل مخيم األزرق. افُتتحت مخيمات 
نشئت 

ُ
العبور )الركبان والحدالت( على الحدود بين سورية واألردن، بالتوازي مع اإلغالق التدريجي للحدود. وأ

مخيمات العبور هذه لتمكين السلطات األردنية من إجراء اختبارات السالمة واألمن، قبل السماح لالجئين 
بدخول أراضيها. يختلف وقت االنتظار في هذه املخيمات باختالف مالمح الالجئين. أولئك الذين يأتون من 
مناطق سيطرة داعش ]31[، عليهم أن يمروا بإجراءات أمنية طويلة، وخاصة الشباب من دون عائلة. حتى ربيع 
عام 2016، أم�سى معظم الالجئين بضعة أيام فقط في هذه املخيمات، قبل قبولهم أو رفضهم. ومنذ ذلك 
الحين، بعد الهجوم على حرس الحدود األردنيين في حزيران/ يونيو 2013، صار ُيسمح لعدد محدود للغاية 
التوطين. وإذا كان  إلى أحد مخيمات  ُيحّولون  الركبان. وبمجرد قبولهم،  بالدخول عبر مخيم  الالجئين  من 

لديهم كفيل أردني، يمكنهم االنتقال واالستقرار في مكان آخر من البالد.

االندماج الحضري لالجئين السوريين 

على الرغم من الصراعات الحالية، فإن تحركات الالجئين في املنطقة عموًما هي طويلة األمد )بدأت مشكلة 
الالجئين الفلسطينيين في عام 1948 واملشكلة العراقية في أوائل الثمانينيات(، وال يعني انتهاء الصراع دائًما 
د استقرار هؤالء السكان تغييرات كبيرة في أحياء بأكملها. وبالتالي، ال ينبغي النظر 

ّ
عودة جميع الالجئين. يول

املطاف  نهاية  في  التوطين  إعادة  أو  العودة  انتظار  في  اإلنسانية،  للمساعدات  كمتلقين  فقط  الالجئين  إلى 
في  التكيف،  في  واستراتيجياتهم  مبادراتهم  خالل  من  تساهم،  فاعلة  كجهات  أيًضا  ولكن  ثالثة«،  »دولة  في 
مختلف  توطين  يوضح  األوسط،  الشرق  في  مستقر  غير  سيا�سي  سياق  في  تستضيفهم.  التي  املدن  تطوير 
مجموعات الالجئين أهمية الهجرة القسرية في التنمية الحضرية، وترابطها مع أشكال الهجرة األخرى مثل 

الهجرة الداخلية وهجرة العمالة الدولية.

في األردن، تغّيرت مالمح القرى واملدن الشمالية بشدة، بسبب توطين الالجئين. حيث سّهلت العالقات 

املجموعات األخرى، انظر:  )Napolitano 2012(.  مرجع سابق.

]31[  - )داعش( هي اختصار باللغة العربية لتنظيم »الدولة اإلسالمية في العراق والشام«، )»بالد الشام« مصطلح عربي لبلدان املشرق، يشمل 
سورية ولبنان واألردن وفلسطين(. يستخدم على نطاق واسع في الدول العربية لتنظيم الدولة اإلسالمية )داعش(،  وهي الجماعة التي سيطرت 

على جزء من األرا�سي السورية والعراقية.
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التاريخية التي تربط جنوب سورية وشمال اململكة سبل التعايش بين األردنيين والسوريين. وفي بعض املناطق 
من  كبير  عدد  لتوطين  كان  لبنان،  في  البقاع  سهل  في  أو  األردن  غرب  شمال  في  الحال  هو  كما  الحدودية، 
الواقعة على  ا حالة الضغط 

ً
يعاني السكان األكثر فقًرا وتهميش آثار كبيرة على السكان املحليين.  الالجئين 

سوق اإليجارات. في املدن الشمالية، مثل إربد أو املفرق أو الرمثا، ارتفعت اإليجارات بشكل كبير، وصار 
من الصعب على األسر األشد فقًرا الوصول إليها. وكذلك تأثرت بعض الخدمات، مثل املدارس أو القطاع 
الطبي، وعلى سبيل املثال، يؤكد برنامج األمم املتحدة للتنمية الوطنية أن كثيًرا من الفصول الدراسية، مع 
وصول الوافدين السوريين، أصبحت مكتظة. واعتمدت العديد من املدارس جداول مزدوجة )أفواج(، وهو 
 من 45، وهذا يعني أن املعلمين صاروا يعملون اآلن ساعات 

ً
ما اقت�سى تقصير مدة الدرس إلى 35 دقيقة بدال

إضافية، من دون أي تعويض عنها ]32[. 

مخيمات الالجئين السوريين في األردن

واألزرق  )الزعتري  األردن  شمال  في  لالجئين  رسمية  مخيمات  ثالثة  افُتتحت   ،2012 عام  منتصف  منذ 
في  املسجلين  السكان  إجمالي  املئة من  في   22( ألف الجئ   140 الفهود(، حيث تستضيف حوالي  ومراجيب 
املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئين(. مخيم الزعتري في شمال األردن، الذي يبلغ عدد سكانه 
اليوم 80 ألف نسمة، هو األكثر شهرة بتوطين الالجئين السوريين، وهو اليوم أشبه بمدينة مؤقتة، حيث 
توجد املباني الجاهزة وبعض الخيام جنًبا إلى جنب. تكثف هذه املنطقة كل مفارقات الوجود السوري في 
األردن. املنظمات اإلنسانية )مثل مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئين، ويونيسيف، وبرنامج 
األغذية العالمي، ومنظمة إنقاذ الطفولة، ومنظمة أطباء بال حدود، وأمثالها( حاضرة، ويرمز هذا الحضور 
إلى ضعف السكان املنفيين املحرومين من املوارد. على عكس الالجئين العراقيين الذين وصلوا إلى األردن بعد 
سقوط نظام صدام حسين، ومعظمهم من الطبقات الوسطى الحضرية، واستقروا في العاصمة األردنية، 
هناك نسبة كبيرة من الالجئين السوريين اليوم من املناطق الريفية، وبذلك هم أكثر عرضة للخطر. لديهم 
وصول محدود إلى سوق العمل، على الرغم من اتخاذ تدابير لتسهيل الحصول على تصريح عمل قبل صيف 

عام 2016.

اليوم، من الصعب تماًما وصف حال مخيمات الالجئين السوريين، ألن تطورها الديموغرافي كان سريًعا، 
بسبب وصول أعداد كبيرة من الالجئين في وقت قصير. وصل معظم الالجئين بين منتصف عام 2012 عندما 
ُسجل 50 ألف الجئ، ومنتصف عام 2013 مع أكثر من 500 ألف الجئ آخر مسجل. وتغّير شكل املخيمات 
تغيًرا كبيًرا، من منطقة مكتظة بالسكان، حيث توجد الخيام واملساكن الجاهزة بالقرب من بعضها البعض، 
املباني  بين  صغيرة  حدائق  أو  صغيرة  فناء  ساحات  الالجئون  بنى  حيث  الحضرية  املناطق  من  املزيد  إلى 
السكنية الجاهزة لزراعة الخضروات. في البداية، كان مخيم الزعتري منطقة توطين لالجئين السوريين. وحتى 
عام 2013، كان لديهم إمكانية التنقل، ذهاًبا وإياًبا، من دون رقابة خاصة. مع اتساع رقعة املنفى وازدياد 
أعداد الالجئين بشكل ملحوظ، بدأت السلطات األردنية تدريجًيا السيطرة على مداخل املخيم ومخارجه. 
وبات اليوم مكاًنا مغلًقا، ويجب على الالجئين الراغبين في املغادرة الحصول على تصريح مؤقت يسمح لهم 
دخول  في  يرغبون  الذين  األجانب  على  يجب  وباملثل،  األقارب.  لزيارة  أو  سفارة  في  طبي  موعد  إلى  بالذهاب 

املخيم الحصول على إذن مسبق من السلطات األردنية.

]32[  - Ibid.
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الالجئين  على  املناسبة  السيطرة  من  حالة  فرض  إلى  لالجئين  الزعتري  ملخيم  التدريجي  اإلغالق  يهدف 
القيود  من  الرغم  على  للمخيم.  االجتماعي-املكاني  التنظيم  في  مباشر  بشكل  العملية  هذه  تؤثر  السوريين. 
لشؤون  املتحدة  األمم  مفوضية  مع  بالتنسيق  املضيفة،  الدولة  تفرضها  التي  الصارمة  باللوائح  املرتبطة 
الالجئين، أصبح املخيم منطقة اجتماعية واقتصادية. الالجئون مقّسمون بحسب األسرة أو بحسب القرية 
عيد ترتيب املساكن الجاهزة والخيام إلنشاء أشكال جديدة من املساكن تسمح بإنشاء مساحات 

ُ
األصلية. وأ

ورت املتاجر الصغيرة )مثل محالت البقالة أو صالونات الحالقة أو املطاعم( وغيرها من 
ُ
خاصة فيما بينها، وط

الوظائف الصغيرة املدرة للدخل )مثل النجارة أو الكهربائيات( في املخيم. حاول الالجئون، كلما أمكن ذلك، 
ل املخيم من قبل املنظمات الدولية واملنظمات 

ّ
ِك

ُ
إعادة الحياة الطبيعية في ظروف شديدة التقييد. حيث ش

السيطرة  من  الرغم  على  أنفسهم.  الالجئون  ولدها  التي  الديناميكيات  خالل  من  وكذلك  الحكومية،  غير 
لها سكانها بالكامل. وبعد افتتاح املخيم، نشأ اقتصاد غير رسمي 

ّ
الصارمة على املخيم، فقد ُولِدت مدينة شك

في مختلف أحياء املخيم. عند املدخل، ظهر شارع تسوق )سوق(، سماه سكان املخيم باسم »الشانزليزيه 
Champs Elysées«. وانتشرت املتاجر بجميع أنواعها: محاّل الهواتف املحمولة، ومحال البقالة، واملخابز، 
واملطاعم الصغيرة، وصالونات الحالقة، وغيرها من املهن، وهناك باعة يتجولون في أنحاء املخيم لبيع جميع 

أنواع املنتجات. أصبح هذا الشارع مكاًنا مركزًيا للمعيشة يرمز إلى الديناميكية االقتصادية لالجئين.

السيطرة على الحدود: من مخيم العبور إلى مكان التوطين املؤقت؟

إن حقيقة املخيمات بحد ذاتها متعددة. في الشرق األوسط، إلى جانب املخيمات الرسمية الرئيسة التي 
تديرها املنظمات اإلنسانية )املحلية والدولية( والدول املضيفة، هناك أيًضا العديد من أشكال املخيمات 
األخرى. في تشرين األول/ أكتوبر 2016، حوصر أكثر من 80 ألف سوري في مخيمات الركبان املؤقتة، شرق 
الحدود السورية األردنية، في منطقة غير مأهولة وغير مزروعة بين البلدين. من نقاط العبور نحو األردن، 
أصبحت هذه املساحات مخيمات عبور، حيث يق�سي الالجئون بصورة مبدئية ما بين يوم إلى عشرة أيام. 
سياسة  تشديد  أدى  فيها.  شهوًرا  أو  أسابيع  الالجئون  يق�سي  حيث  مؤقت،  توطين  أماكن  اآلن  وأصبحت 
الدخول في األردن إلى تحويل نقاط الدخول هذه إلى مخيم بحكم األمر الواقع على الحدود. وعلى الرغم من 

تدخل اللجنة الدولية للصليب األحمر، فإن الوضع اإلنساني صعب للغاية. 

فإن  الصراع،  استمرار  ومع  الحدود.  وإدارة  اللجوء  بسياسة  جوهرًيا  ا 
ً
ارتباط املخيمات  مسألة  ترتبط 

مع  للخطر،  الالجئين  تنقل  إمكانية  يعّرض  لسورية  املجاورة  الدول  أرا�سي  إلى  الدخول  سياسات  تشديد 
نتيجتين رئيستين: فمن ناحية، تتحدى دور الشبكات العابرة للحدود الوطنية التي طورها الالجئون للتكيف 
في املجتمعات املضيفة لهم، ومن ناحية أخرى، تساهم في ظهور مخيمات جديدة على حدود الدول املضيفة، 
لطلب  لالجئين  حافًزا  الوضع  هذا  خلق  لقد  العنف.  من  الخالص  يحاولون  الذين  الالجئون  يتجمع  حيث 
اللجوء خارج دول الشرق األوسط، وساهم ذلك في »أزمة الهجرة األوروبية«. على املستوى اإلقليمي، نظًرا 
للطبيعة املطولة ألزمة الالجئين السوريين، تواجه الدول املضيفة معضلة جديدة؛ إذ يتعين عليها تسهيل 
اندماجهم االقتصادي واالجتماعي، لتجنب نمو جيوب الفقر، مع الحفاظ على الطبيعة املؤقتة لوجودهم.
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خاتمة

أحدثت األزمة السورية تحوالت عميقة في نظام الهجرة في الشرق األوسط؛ حيث إن معظم السوريين 
كانوا من العمال املهاجرين، ال سيما في لبنان. منذ عام 2011، أصبحوا من أهم مجموعات الالجئين منذ 
الحرب العاملية الثانية. كان للتدفق الكبير لالجئين نتيجة رئيسة واحدة: تطوير سياسات الهجرة التقييدية 
في البلدان املجاورة. كان الوصول الجماعي للمهاجرين قسًرا املتمركزين في مناطق معينة )مثل املدن والقرى 
املجتمعات  على  كبير  محلي  تأثير  املضيفة(  البلدان  في  الرئيسية  املدن  في  الفقيرة  األحياء  أو  الحدودية، 
اللجوء-  العالم  الجئي  معظم  يجد  -حيث  األرضية  الكرة  جنوب  في  الالجئين  تدفق  عواقب  إن  املضيفة. 
ا على سوق اإليجارات، ويمكن أن يؤدي إلى 

ً
متعددة الجوانب. يشكل توطين مئات اآلالف من الالجئين ضغوط

تدهور األمن في بعض املناطق. في معظم الحاالت، لم يتم تقييم دور الالجئين في هذه العمليات. ودول الشرق 
األوسط ليست استثناء. غالًبا ما يؤدي وصول الالجئين، السوريين حالًيا، إلى هذا النوع من الجدل؛ إذ منح 
في الشرق األوسط.  للنقاش حول أشكال توطين الالجئين  بعًدا جديًدا  تطوير مخيمات الالجئين الجديدة 
لكن هذا التفكير في دور مخيمات الالجئين لم يعد محصوًرا في منطقة الشرق األوسط، واضطر السوريون 
إلى املرور عبر العديد من املخيمات خالل سعيهم للحصول على اللجوء. لذلك ستظهر املخيمات بأشكال 

مختلفة عبر مسارات الالجئين، وتتأرجح بين مخيمات العبور إلى أماكن التوطين.
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