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خالصة وافية

ي المنطقة  البيئة السياسية �ف ي من الفصول الثالثة لتقريٍر بعنوان »تأث�ي المواقف العامة إزاء الهجرة عىل 
الثا�ف هذا  هو الفصل 

ورو-متوسطية«1.  الأ

ي ُأعّدت 
يشّكل هذا التقرير جزءًا من دراسة شؤون التصال ضمن إطار المرحلة الثالثة من برنامج يوروميد للهجرة، ويىلي الدراسة ال�ت

شخاص إىل  ي ينظر فيها الأ
ي الطريقة ال�ت نامج بعنوان »المواقف العامة إزاء الهجرة: إعادة التفك�ي �ف خالل المرحلة الثانية من ال�ب

ورو-متوسطية بقيت، عىل ما يبدو، ثابتًة إىل حدٍّ ما عىل مّر  ي المنطقة الأ الهجرة«2. أثبتت تلك الدراسة أّن المواقف إزاء الهجرة �ف
فراد. ت أهمية هذه القضية بالنسبة إىل الأ ّ ف تغ�ي

ي ح�ي الزمن، �ف

ها عىل سياسة  ي تأث�ي يكة، متمعنًا �ف ي بلدان الجنوب ال�ش بناًء عليه، يقّدم هذا الفصل لمحًة عن المواقف العامة تجاه الهجرة �ف
ف الماضية. بشكل عام، تقّدم هذه اللمحة الكمية 

ين أو الثالث�ي ي المنطقة عىل امتداد السنوات الع�ش الهجرة وسياساتها العامة �ف
نماط الواضحة، هي:   يكة عددًا من الأ ي بلدان الجنوب ال�ش عن المواقف العامة �ف

ي كل بلد مشمول بالدراسة تقريبًا إيجابيًا أو لمباليًا عند 	  قل( �ف ف )%63 عىل الأ
كان موقف أغلبيٌة واضحٌة من المواطن�ي

ي ُيقاَبل بها المهاجرون الوافدون. 
سؤالهم عن المواقف العامة المتسمة بكراهية الأجانب ال�ت

ي كل الدول ما خال واحدة، حيث أفاد 	  ت أقليٌة ملحوظٌة عن مواقف معادية لالأجانب بشكل واضح ورصيح �ف ّ مع ذلك، ع�ب
انهم من المهاجرين الوافدين.  ي أن يكون ج�ي ف %15 و%38 أنهم لن يرغبوا �ف

ما ب�ي

، فتميل إىل أن تكون مختلفًة عن تلك المتعلقة بالمهاجرين الأجانب الآخرين. فتكون إما أك�ش 	  ف
أما المواقف تجاه الالجئ�ي

ي أن يكون  ف %9 و%26 أشاروا إىل أنهم لن يرغبوا �ف
اوح ب�ي شارة إىل أّن ما ي�ت إيجابيًة أو سلبيًة تبعًا لبيئة الدولة، مع الإ

. ف
انهم من الالجئ�ي ج�ي

ف )-%75 %99( عن مشاعر معادية للهجرة 	 
غلبية الساحقة من المواطن�ي ي كل دولة وعىل مر الزمن، كشفت الأ ي المقابل، �ف �ف

 . ف
ولوية للمواطن�ي ورة أن يعطي أصحاب العمل الأ ي بعض الحالت، كان هناك إجماع ب�ف ي سوق العمل، و�ف الوافدة �ف

يجابية 	  ي العديد من الحالت، إىل المزيد من الإ ي سوق العمل تتحّول، �ف ف �ف
ان وكمشارك�ي لكّن المواقف تجاه المهاجرين كج�ي

مع الوقت. 

ف دولهم من جهة وضبط الحكومات 	 
شخاص ب�ي ف حرية تنّقل الأ

ي بلدان شمال أفريقيا الختيار ب�ي
عندما ُطلب من مواط�ف

غلبٍة  ي كل دولة، مع  �ف تقريبًا  بالتساوي  الإجابات منقسمًة  أفريقيا من جهة أخرى، جاءت  للهجرة داخل منطقة شمال 
طفيفة لمن اختار الإجابة الثانية. 

 Dennison, 2019  “Impact of public attitudes to migration on the political environment in the Euro-Mediterranean Region  1
“– First Chapter

 .يبوروألا داحتالا هلّومي يذلا 4 ةرجهلل ديموروي جمانرب راطإ نمض ةرجهلا تاسايس ريوطتل يلودلا زكرملل ةساردلا هذه دادعإ ّمت

,“Dennison and Drazanova, 2018 “Public attitudes on migration: rethinking how people perceive migration  2

 . ي تّم إعداد هذه الدراسة للمركز الدوىلي لتطوير سياسات الهجرة ضمن إطار برنامج يوروميد للهجرة 4 الذي يمّوله التحاد الأورو�ب
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ي كلٍّ من الدول المشمولة 	  بالرغم من اّتساع رقعة المشاعر المعادية للمهاجرين، تبقى الهجرة الوافدة قضيًة غ�ي بارزة �ف
ة(.  ونة الأخ�ي ي الآ ردن ولبنان �ف ي الأ ف �ف

ف السوري�ي
بالدراسة )باستثناء قضية الالجئ�ي

يكة عن سياسة الدول 	  ف سياسة بلدان الجنوب ال�ش ّ إّن عدم احتالل الهجرة الوافدة لهذه المكانة البارزة هو أهّم عامل يم�ي
ي )كما يبّينه الفصل 1 من هذا التقرير(.  ورو�ب ي التحاد الأ عضاء �ف الأ

رجح أل يشعر صّناع السياسات- بغض النظر عن نوع النظام 	  نتيجة عدم احتالل الهجرة الوافدة لمكانة بارزة، من الأ
ي الدولة- إل بقدر بسيط نسبيًا من الضغوطات العامة عند صياغة سياسة الهجرة، مما يمنحهم هامشًا ملحوظًا  المّتبع �ف

من المرونة. 

أك�ب عىل 	    ٍ بتأث�ي رجح،  الأ ي ستتمتع، عىل 
المد�ف المجتمع  الحكومية ومنظمات  المنظمات غ�ي  أّن  أيضًا  مر  الأ ي هذا 

يع�ف
ي هذه الدراسة.  دلة الواردة �ف ي تونس والمغرب وفق بعض الأ السياسات،  بالمقارنة مع عامة الجمهور، كما هي الحال �ف

ي 	  ف كقضية سياسية إىل تشديد القيود الحكومية �ف
ف السوري�ي

فايد لقضية الالجئ�ي وز الم�ت ردن ولبنان، فقد أدى ال�ب ي الأ أما �ف
هذا المجال. 

ها أقل أهمية نسبيًا 	  يكة ل تنظر إىل الهجرة كقضية مهمة تمامًا، بل تعت�ب ي أّن جماه�ي بلدان الجنوب ال�ش
لكن هذا ل يع�ف

منية، وبالتاىلي فمن المرّجح أن يشعر صّناع السياسات بضغط أك�ب للت�ف حيال  دارية والأ من القضايا القتصادية والإ
هذه القضايا بالذات. 

يكة. مع 	  ي بلدان الجنوب ال�ش ًة جدًا �ف دلة عىل أّن الهجرة إىل الخارج تمّثل مشكلًة كب�ي فضاًل عن ذلك، أظهرت بعض الأ
ي مناطق  ي البيانات المتعلقة بالمواقف تجاه الهجرة إىل الخارج، كما هي الحال �ف ف لنا أيضًا أّن هناك نقص �ف ّ ذلك، تب�ي

أخرى أيضًا. 

ي المنطقة عىل  فضاًل عن ذلك، يقّدم هذا التقرير عددًا من التوصيات لمساعدة الجهات المعنية بشؤون التصال حول الهجرة �ف
ي هذه  ول من هذا التقرير )Dennison, 2019(. وسيتّم التوّسع �ف تجّنب الستقطاب، بناًء عىل كلٍّ من هذا الفصل والفصل الأ

ي الفصل الثالث من هذا التقرير.  النقاط �ف
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ي المنطقة. وبشكٍل خاص، يجب 1.  تدعو الحاجة إىل المزيد من البيانات المفّصلة حول المواقف تجاه الهجرة �ف
مر عىل »الهجرة الوافدة« فحسب، بل يشمل أيضًا جوانب  توف�ي بيانات حول مدى بروز قضية الهجرة- عىل أل يقت� الأ
بإنتاج  يوىص  المنطلق،  من هذا  الخارج.  إىل  الهجرة  تجاه  والمواقف  النظامية-  غ�ي  الوافدة  الهجرة  مثل  منها  محّددة 

مجموعات بيانات شاملة للمنطقة، يتّم جمعها بانتظام، وتكون متوائمًة مع مجموعات البيانات الحالية. 

ٌ من المشاعر . 2 ي اللمحة التاريخية من منظور نوعي، ُيعت�ب قسٌم كب�ي ف �ف ّ اف بالبيئات الوطنية. كما هو مب�ي الع�ت
ي المنطقة متأتيًا عن بيئات وطنية محّددة. ف �ف

المعادية للمهاجرين والالجئ�ي

ي إطار النقاش القائم . 3 ي النقاش القائم. ل يخفى عىل أحد أّن استثارة العواطف �ف ن
تجّنب استثارة العواطف �

ول  ي الفصل الأ ف �ف ّ يعّزز أهمية القضية المعنية للفرد، كما يؤدي إىل درجة أك�ب من الستقطاب والتسييس، كما هو مب�ي
من هذا التقرير. 

يكة بالشواغل المرتبطة . 4 ي بلدان الجنوب ال�ش دلة دومًا. تتأّثر المشاعر المعادية للمهاجرين �ف الرتكاز عىل الأ
ثار القتصادية للهجرة  ي هذا الإطار، أظهرت الدراسات أّن المواقف إزاء الآ بأسواق العمل، وبالتحديد بمشكلة البطالة. �ف

دلة. ك�ش تجاوبًا مع عملية التصال القائمة عىل الأ الوافدة تكون الأ

شخاص المؤّيدون للهجرة قيمًا عالميًة، . 5 ن القيم. كما أظهرته التقارير السابقة، عادًة ما يملك الأ
إقامة توازن ب�ي

ي 
مان. بناًء عليه، تؤدي عمليات التصال ال�ت ف أّن معارضيها يقّدرون عادًة التقاليد، والمتثال للعادات، والحّس بالأ

ي ح�ي �ف
بحاث لمعرفة إىل أي  وىل فقط إىل زيادة الستقطاب. من هنا، تدعو الحاجة إىل إجراء المزيد من الأ ترّكز عىل الفئة الأ
ي كيفية التواصل بشكل فعاٍل  يكة، والتعّمق �ف مدى يمكن تعميم العوامل المرتكزة عىل القيم عىل بلدان الجنوب ال�ش

ومستنٍد إىل القيم. 

توخي التحديد عند التطرق إىل أنواع الهجرة الوافدة والمهاجرين الأجانب. عند استخدام مصطلحات رئيسية . 6
يجابية منها والسلبية(،  مثل »الهجرة الوافدة«، يقّيم الأشخاص وضعًا معّينًا استنادًا إىل أحكامهم المسبقة الخاصة )الإ

مما يؤدي إىل مزيد من الستقطاب. 

شخاص، . 7 تجّنب المبالغات أو الت�يحات الفضفاضة. إّن الهجرة موضوع معّقد يشمل مجموعًة واسعًة من الأ
ساس.  وبالتاىلي ل بد من التعامل معه عىل هذا الأ

السياسات . 8 بالتواصل حول  المعنية  الجهات  ف  تع�ت أن  يجب  البديلة.  والحلول  المفاضالت  بأهمية  اف  الع�ت
ح لَم امتنعت عن اختيارها.  ي حال توافرت، وأن ت�ش بوجود خيارات أخرى، �ف

الهجرة ستكتسب مصداقيًة . 9 التواصل بشأن  أّن عملية  ي  السواء. ل ريب �ف ف عىل 
الحقوق والقوان�ي الستناد إىل 

ي آن، عىل نحو يتيح لكافة الأطراف العتبار أّن  ف الدول �ف
م كاًل من حقوق المهاجرين وقوان�ي عظيمًة إذا أثبتت أنها تح�ت

الوضع أو السياسة قد أصبحا أك�ش عدًل. 

لمام . 10 ي مرحلة لحقة أن يسمح باستخالص الدروس وتعزيز الإ التقييم. من شأن تقييم فعالية عملية التصال �ف
بأفضل الممارسات. 
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مقّدمة

ق المتوسط؟  ي جنوب و�ش ات السياسية للمواقف العامة إزاء الهجرة �ف : ما هي التأث�ي يهدف هذا الفصل إىل الإجابة عن السؤال التاىلي
ي المنطقة؟  سئلة الفرعية، مثل: ما هي المواقف إزاء الهجرة الوافدة �ف لالإجابة عن هذا السؤال، يطرح هذا الفصل مجموعًة من الأ
ي الدول المعنية؟  يكة خالل العقد الفائت؟ أي نوع من السياسات تّم اعتماده �ف ي بلدان الجنوب ال�ش كيف تطّورت أنماط الهجرة �ف

وما الذي يفّ� اعتماد هذه السياسات؟ إىل أي مدى يمكن تفس�ي ذلك استنادًا إىل المواقف المعتمدة إزاء الهجرة الوافدة؟

ي هذا الفصل عىل تحليل البيانات الكمية الخاصة بالمنطقة ككل، ودراسة البيانات النوعية المستقاة  تقوم المنهجية المعتمدة �ف
ردن  ي منطقة جنوب المتوسط، والأ ، أي: المغرب وتونس �ف ف

ساسيت�ي ف الأ
ف المتوسطت�ي

من أربع دراسات حالة أساسية تمّثل المنطقت�ي
 . ف

ي تمّثلها فلسط�ي
ق المتوسط، فضاًل عن الحالة الخاصة ال�ت ي منطقة �ش ولبنان �ف

للمقارنة،  القابلة  البيانات  مصادر  باستخدام  المنطقة،  ي  �ف الوافدة  بالهجرة  المتعلقة  للمواقف  عام  بوصف  الفصل  هذا  يبدأ 
ف عىل 

ك�ي ساسية للهجرة من المنطقة وإليها منذ عهد الستقالل، مع ال�ت فضل نوعيًة. بعد ذلك، يراجع الفصل الخصائص الأ والأ
ي طّبقتها حكومات 

ف عىل أبرز السياسات ال�ت
ك�ي ف الماضية. ثم ينتقل إىل ال�ت

ين إىل الثالث�ي ساسية خالل السنوات الع�ش التطورات الأ
ردن، ولبنان، كردٍّ عىل هجرة مواطنيها إىل الخارج ووصول مهاجرين أجانب إىل أراضيها. وضمن إطار المقارنة  المغرب، وتونس، والأ
ف بشكل خاص عىل الرأي العام والعوامل المتعلقة به، 

ك�ي ول من هذا التقرير الذي درس حالة أوروبا، سيتّم ال�ت مع الفصل الأ
ي تشكيل السياسات.   ي ودوره �ف

كالعمل الناشط الذي يقوم به المجتمع المد�ف

ف ل يعربون عن كراهية 
ي المنطقة تتجىل بطرق عدة. فمع أّن المواطن�ي ي هذا الفصل أيضًا، سنثبت أّن المواقف إزاء الهجرة �ف و�ف

مر بسوق العمل.  ي حياتهم الشخصية، إل أّن المشاعر المعادية للمهاجرين تزداد بشكل ملحوظ عندما يتعلق الأ ة لالأجانب �ف كب�ي
ًا بسيطًا نسبيًا عىل سياسة المنطقة وسياساتها العامة.  مر لم يخّلف، ح�ت اليوم، إل تأث�ي مع ذلك، يجادل هذا الفصل أّن هذا الأ
ي الدولة المعنية، يجادل هذا الفصل أنه قد يتأ�ت أيضًا عن  ورغم أّن بعض الدراسات السابقة عزت ذلك إىل نوع النظام المعتمد �ف
سباب ترتكز عىل النتائج البحثية النظرية والتجريبية  ، وذلك لأ ي المنطقة عىل المستوى السياسي قلة بروز قضية الهجرة الوافدة �ف
ول من هذا التقرير )راجع أيضًا Culpepper, 2011(. فضاًل عن ذلك، يورد  ي الفصل الأ دبيات علم النفس السياسي الموّضحة �ف لأ
ول، بالقضايا القتصادية،  ي المقام الأ هذا الفصل سلسلًة زمنيًة للبيانات، ُتظهر أّن شعوب منطقة جنوب المتوسط يهتّمون، �ف
رقام والإحصاءات، متابعًا أنه من المحتمل  منية. فيثبت هذا الفصل ذلك بالأ ، والفساد، والمسائل الأ كالبطالة، والتضخم الماىلي
ي بعض الدول. بالإضافة إىل ذلك، نجادل  ق المتوسط قد أّدت إىل تسييس الهجرة الوافدة �ف ي منطقة �ش ة �ف أن تكون الأحداث الأخ�ي
بأّن المواقف إزاء الهجرة ل تؤّثر عىل السياسات إل وعندما تكون الهجرة الوافدة متصلًة اتصاًل وثيقًا بالقضايا البارزة، كالقتصاد 
من، ل سيما منذ 2011. بالرغم من ذلك، طالما أّن الهجرة الوافدة ل تتمّكن من استثارة جماه�ي منطقة جنوب المتوسط بشكل  والأ
، فستبقى حكومات المنطقة تتمتع بقدر أك�ب من المرونة عند وضع سياسات الهجرة الخاصة بها بالمقارنة مع الحكومات  مبا�ش

وروبية.  الأ
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يكة؟ ي بلدان الجنوب ال�ش ف
ما هي المواقف إزاء الهجرة �

ذلك  )يشمل  الموقف  لنوع  وفقًا  الختالفات  ي  �ف متمعنًا  يكة،  ال�ش الجنوب  بلدان  ي  �ف الهجرة  إزاء  المواقف  القسم  هذا  يصف 
(، ووفقًا للدولة، وعىل مّر الزمن منذ العام 2006. بعد  التفضيالت، والتصورات، ومدى بروز القضايا عىل المستوى السياسي
يكة وسياساتها العامة، بناًء  نماط عىل سياسة بلدان الجنوب ال�ش ض، عىل سبيل التجربة، كيف يمكن أن تؤّثر هذه الأ ذلك، يف�ت
ي 

قسام الالحقة. بشكل عام، تقّدم اللمحة الكمية ال�ت ي الأ عىل المعارف النظرية المتوفرة، ثم ينتقل إىل إجراء تحاليل نوعية �ف
نماط الواضحة، هي:  يكة عددًا من الأ يعرضها هذا القسم عن بلدان الجنوب ال�ش

ي كل بلد مشمول بالدراسة تقريبًا إيجابيًا أو لمباليًا عند سؤالهم عن المواقف 	  ف �ف
كان موقف أغلبيٌة واضحٌة من المواطن�ي

ي ُيقاَبل بها المهاجرون الوافدون. 
العامة المتسمة بكراهية الأجانب ال�ت

ي كل الدول ما خال واحدة، حيث 	  ت أقلية ملحوظة عن مواقف معادية لالأجانب بشكل واضح ورصيح �ف ّ مع ذلك، ع�ب
انهم من المهاجرين الوافدين )ب�ف النظر عن الستثناء الذي  ي أن يكون ج�ي ف %15 و%38 أنهم لن يرغبوا �ف

أفاد ما ب�ي
شّكلته ليبيا(. 

أك�ش 	  إما  فتكون  الآخرين،  الأجانب  بالمهاجرين  المتعلقة  تلك  تكون مختلفًة عن  أن  إىل  ف 
الالجئ�ي تجاه  المواقف  تميل 

ي أن يكون  ف %9 و%26 أشاروا إىل أنهم لن يرغبوا �ف
اوح ب�ي شارة إىل أّن ما ي�ت إيجابيًة أو سلبيًة تبعًا لبيئة الدولة، مع الإ

. ف
انهم من الالجئ�ي ج�ي

ف )-%75 %99( عن مشاعر معادية للهجرة 	 
غلبية الساحقة من المواطن�ي ي كل دولة وعىل مر الزمن، كشفت الأ ي المقابل، �ف �ف

 . ف
ولوية للمواطن�ي ورة أن يعطي أصحاب العمل الأ ي بعض الحالت، كان هناك إجماع ب�ف ي سوق العمل، و�ف الوافدة �ف

من 	  المزيد  إىل  الحالت،  من  العديد  ي  �ف تتحّول،  العمل  سوق  ي  �ف ف 
وكمشارك�ي ان  كج�ي المهاجرين  تجاه  المواقف  لكّن 

ح هذه الظاهرة.  بحاث ل�ش يجابية مع الوقت. وتدعو الحاجة إىل إجراء المزيد من الأ الإ

ف دولهم من جهة وضبط الحكومات 	 
شخاص ب�ي ف حرية تنّقل الأ

ي بلدان شمال أفريقيا الختيار ب�ي
عندما ُطلب من مواط�ف

ي كل دولة، مع غلبٍة  للهجرة داخل منطقة شمال أفريقيا من جهة أخرى، جاءت الإجابات منقسمًة بالتساوي تقريبًا �ف
طفيفة لمن اختار الإجابة الثانية. 

ي كلٍّ من الدول المشمولة 	  بالرغم من اّتساع رقعة المشاعر المعادية للمهاجرين، تبقى الهجرة الوافدة قضيًة غ�ي بارزة �ف
القتصادية  القضايا  بروز  إىل  نظرًا  ة(  الأخ�ي ونة  الآ ي  �ف ولبنان  ردن  الأ ي  �ف ف 

السوري�ي ف 
الالجئ�ي قضية  )باستثناء  بالدراسة 

المطلقة  الأهمية  لدراسة  البيانات  من  المزيد  إىل  الحاجة  تدعو  الإطار،  هذا  ي  �ف نسبيًا.  أك�ب  بشكل  منية  والأ دارية  والإ
والنسبية لقضايا الهجرة. 

يكة عن سياسة 	  ف سياسة بلدان الجنوب ال�ش ّ إّن عدم احتالل الهجرة الوافدة لهذه المكانة البارزة هو أهّم عامل يم�ي
ي )كما يبّينه الفصل 1 من هذا التقرير(.  ورو�ب ي التحاد الأ عضاء �ف الدول الأ

رجح أل يشعر صّناع السياسات- بغض النظر عن نوع النظام 	  نتيجة عدم احتالل الهجرة الوافدة لمكانة بارزة، من الأ
ي الدولة- إل بقدر بسيط نسبيًا من الضغوطات العامة عند صياغة سياسة الهجرة، مما يمنحهم هامشًا ملحوظًا  المّتبع �ف

من المرونة. 
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أك�ب عىل 	    ٍ بتأث�ي رجح،  الأ ي ستتمتع، عىل 
المد�ف المجتمع  الحكومية ومنظمات  المنظمات غ�ي  أّن  أيضًا  مر  الأ ي هذا 

يع�ف
ي هذا الإطار، يورد هذا  .  �ف ي ت تحّررًا منذ الربيع العر�ب ي اخت�ب

ي الدول ال�ت السياسات،  بالمقارنة مع عامة الجمهور، وذلك �ف
ي قسم البيانات النوعية من هذا التقرير.  دلة الداعمة لهذا المفهوم �ف البحث بعض الأ

ي 	  ف كقضية سياسية إىل تشديد القيود الحكومية �ف
ف السوري�ي

فايد لقضية الالجئ�ي وز الم�ت ردن ولبنان، فقد أدى ال�ب ي الأ أما �ف
هذا المجال. 

ها أقل أهميًة نسبيًا 	  يكة ل تنظر إىل الهجرة كقضية مهمة تمامًا، بل تعت�ب مر أّن جماه�ي بلدان الجنوب ال�ش ي هذا الأ
ل يع�ف

منية، وبالتاىلي فمن المرّجح أن يشعر صّناع السياسات بضغط أك�ب للت�ف حيال  دارية والأ من القضايا القتصادية والإ
رجح أن يمارس الجمهور  هذه القضايا بالذات. لكن نظرًا إىل الطبيعة المتشابكة للهجرة والقضايا المذكورة آنفًا، من الأ
يكة لتخاذ الإجراءات الالزمة بشأن الهجرة، وذلك كنتيجٍة  ضغوطاته بشكل غ�ي مبا�ش عىل حكومات بلدان الجنوب ال�ش

ي يمارسها بشأن القضايا الأخرى.  
متفرّعة عن الضغوطات ال�ت

ي هذا 	  يكة. �ف ي بلدان الجنوب ال�ش ًة جدًا �ف دلة أّن الهجرة إىل الخارج تمّثل مشكلًة كب�ي فضاًل عن ذلك، أظهرت بعض الأ
الإطار، تدعو الحاجة إىل المزيد من البيانات لفهم طبيعة هذه المواقف وأسبابها. 

التفضيالت المتعلقة بالمهاجرين وسياسة الهجرة

ي  يكة عندما ُسئلوا إذا كانوا يفّضلون أن يسكن مهاجر وافد أو عامل أجن�ب ُتظهر الصورة 1 كيف أجاب مواطنو بلدان الجنوب ال�ش
عوام  ي لأ ي الذي أجراه الباروم�ت العر�ب

مر بتاتًا، وذلك ضمن إطار المسح الميدا�ف بالقرب منهم، أو ل يفّضلون ذلك، أو ل يهتمون بالأ
مر،  ين أنهم ل يبالون بالأ ية حياديًة، معت�ب ك�ش ي كل سنة باستثناء واحدة، كانت إجابات الأ ي كل دولة و�ف ف أنه، �ف ّ 6102 و9102/8102. فتب�ي
ي البالد  وأّن هذا الحتمال ل يلقى منهم ل استحسانًا ول امتعاضًا. أما الستثناء الوحيد، فكانت ليبيا عام 9102 )لم ُيجر مسح �ف
ي جارًا لها. عام 9102، سّجلت الجزائر،  ية قدرها 24% أنها ل تفّضل أن يكون مهاجر أو عامل أجن�ب عام 6102(، حيث أفادت أك�ش
ف 72% و%83. 

ف مستوياٍت مشابهًة إىل حّد معقول من الإجابات السلبية، تراوحت ب�ي
ردن، ولبنان، والمغرب، وفلسط�ي وم�، والأ

ي أو عامل مهاجر بالقرب منه عىل 51%. أما بالنسبة  وحدها تونس سّجلت استثناًء، حيث اقت�ت نسبة من لم يحّبذ سكن أجن�ب
فة، كما كان متوقعًا. مع ذلك، 

ة الوج�ي ات عىل مّر الزمن، فقد لوحظ أّن الإجابات كانت مّتسقة نسبيًا خالل هذه الف�ت إىل التغي�ي
ف سّجلتا قدرًا أك�ب بدرجة 

ردن، وتونس، سّجلت قدرًا أقل من السلبية، مقابل م� والمغرب اللت�ي شارة إىل أّن الجزائر، والأ تجدر الإ
طفيفة.  

عراق الأخرى  ديان أو الأ شكال الأخرى من الكراهية، ككراهية الأ استنادًا إىل مصدر البيانات نفسه، يمكننا أيضًا معاينة معدلت الأ
اث، ل  ي هذا الإطار، كما تبّينه الصورة 2، نشهد هنا مجددًا عىل مستويات مرتفعة من عدم الك�ت أو طوائف أخرى من الإسالم. �ف
ك�ش تكّررًا عن كل سؤال هي »ل أهتّم«، باستثناء  عراق الأخرى. ففي البلدان الثمانية كلها، كانت الإجابات الأ ي ما يتعلق بالأ سيما �ف
ي سّجلت نسبًة أك�ب من إجابات »ل أفّضل« عندما سئل المشاركون إن كانوا يفّضلون أن يكون شخص من ديانة أخرى جارًا 

ليبيا ال�ت
انها أشخاصًا ينتمون إىل ديانة أخرى.  ث إذا كان ج�ي يٌة مطلقٌة أنها ل تك�ت ي ستة من أصل البلدان الثمانية، أجابت أك�ش لهم. و�ف
ف عن السكن بالقرب من شخص ينتمي إىل عرق 

ي ستة من أصل ثمانية بلدان عند سؤال المشارك�ي كذلك، كانت الإجابات مماثلة �ف
ي حجم العّينة(، كانت الإجابات مماثلة 

ي هذا السؤال نظرًا إىل تد�ف ي أربع من أصل سبعة بلدان )لم ُيحتَسب اللبنانيون �ف مختلف. و�ف
ف عن السكن بالقرب من أشخاص ينتمون إىل طوائف إسالمية أخرى، مما يش�ي إىل قدر أك�ب من الحذر تجاه 

عند سؤال المشارك�ي
هذه الفئة الخارجية.
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ي 2006/7 و-2010/11 حول المواقف إزاء السكن بالقرب  - أي �ف ي ي الدورات السابقة من استطالع الباروم�ت العر�ب ُطرح السؤال نفسه �ف
ف تقت� عىل »ل 

ف السابقت�ي
ي تلك الدورت�ي ي الصورة 3، كانت الإجابات الوحيدة المتوّفرة �ف ف �ف ّ من مهاجرين وافدين. وكما هو مب�ي

ي 2016 و2018/19، وبالتاىلي  ي أنها كانت أك�ش محدودية من مقياس الخمس وحدات الذي اسُتخدم �ف
أريد« أو »ل أعارض«، مما يع�ف

، وبالنسبة إىل كل بلد، كانت  ف
ي كلتا الدورت�ي ف الإجابات عىل مّر الزمن. مع ذلك، يمكننا مالحظة أنه �ف

مر المقارنة ب�ي يصّعب هذا الأ
ي تونس  ي المغرب عام 2007 و%92 �ف ية الساحقة )%91 �ف ك�ش ف الأ

اوح ب�ي ية ت�ت ك�ش ية الإجابات هي »ل أعارض«. لكّن هذه الأ أك�ش
ي 2016 و2018/19  ي دور�ت ي لوحظت �ف

ردن عام 2006(. بناًء عليه، بدت اّتجاهات الدول ال�ت ي الأ عام 2011( والطفيفة جدًا )%53 �ف
ي ُسّجلت قبل عقٍد من الزمن. فضاًل عن ذلك، بالنسبة إىل كلٍّ من البلدان الثالثة المشمولة بالمسح 

ي الصورة 1 شبيهًة بتلك ال�ت �ف
يجابية مع الوقت حيال السكن بالقرب من مهاجرين أجانب. بناًء عليه، يجدر  ي 2006 و2010/11، لوحظ تزايد المعّدلت الإ لدور�ت

ات.  ي أّدت إىل هذه التغي�ي
سباب ال�ت ي الأ ي المستقبل أن تتمعن �ف بحاث �ف بالأ
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� أحّبذ مطلقاَ أحّبذ بشّدة � أحّبذ� أهتم� أعرف أحّبذ

الصورة 1: "هل تحّبذ أن يكون جريانك من 

املهاجرين أو العامل األجانب، أم أنك ال 

تحّبذ، أم أنك ال تكرتث باألمر؟" 

املصدر: الباروميرت العريب، الدورة 4 و5. 

العمل امليداين يف 2016 و2018-2019، 

2400-1200 عملية رصد يف كل بلد.

الصورة 2: »هل تحبذ أن يكون جريانك 

من دين أو عرق أو طائفة إسالمية 

مختلفة، أم أنك ال تحّبذ، أم ال تكرتث 

باألمر؟«

)املصدر: الباروميرت العريب، الدورة5. 

العمل امليداين يف 2018-2019، 2400 

عملية رصد يف كل بلد(.



11

ف عىل 
يكة بشأن المواقف تجاه السكن بالقرب من لجئ�ي ي بلدان الجنوب ال�ش ي بقياس الرأي العام �ف عام 2011، قام الباروم�ت العر�ب

ف أك�ش سلبيًة من 
ي الجزائر، وم�، وتونس، كانت المواقف إزاء الالجئ�ي ي الصورة 4. �ف وجه التحديد. ويمكن الطالع عىل الإجابات �ف

عداد  ردن ولبنان اللذين وّفرًا المالذ لأ ي الأ ف أّن العكس كان صحيحًا �ف
ي ح�ي تلك المتعلقة بالمهاجرين الوافدين والعّمال الضيوف، �ف

ة )راجع القسم 2(.  ي السنوات الأخ�ي ف �ف
، فضاًل عن السوري�ي ف

، والعراقي�ي ف
ة جدًا من الفلسطيني�ي كب�ي

 World Values( » ي �ف بالإضافة إىل المواقف المعتمدة تجاه السكن بالقرب من مهاجرين أجانب، سألت مؤسسة »وورلد فاليوز س�ي
ي أسواق العمل- وبالتحديد ما إذا كان ينبغي  يكة بشأن مواقفهم تجاه المهاجرين الوافدين �ف ي بلدان الجنوب ال�ش

Survey( مواط�ف
ف عوضًا عن المهاجرين الوافدين. عند هذه المرحلة، ل تتوّفر بيانات كافية لدراسة 

ولوية للمواطن�ي عىل أصحاب العمل إعطاء الأ
ي المستقبل أن تدرس كيف تؤّثر وظائف  ي سُتجرى �ف

بحاث ال�ت كيف يمكن أن تختلف الإجابات بحسب نوع العمل، وبالتاىلي يمكن لالأ
ي كل دورة(.  ف %75 و%99 �ف

ف )ب�ي
ولوية للمواطن�ي عطاء الأ ي مطلق الأحوال، أظهرت النتائج دعمًا ساحقًا لإ ف عىل المواقف. �ف

المشارك�ي
ردن والمغرب- شهدت الدورتان  ي شملها الستطالع أك�ش من مرة- أي م� والأ

ي البلدان الثالثة ال�ت شارة إىل أنه �ف لكن، تجدر الإ
 . ف عىل حساب المهاجرين الوافدين- أي بمعّدل %13 و%5 و%7 عىل التواىلي

ولوية للمواطن�ي ي دعم إعطاء الأ تان انخفاضًا �ف الأخ�ي
فعة.   سباب المؤدية إىل هذه ال�ف ي المستقبل أن تدرس الأ ي سُتجرى �ف

بحاث ال�ت ي هذه الحالة أيضًا، يجدر بالأ �ف
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جابة � أريد� أعارض� أعرف/أرفض ا��

الصورة 3: "ما هو شعورك إن كان جريانك 

من املهاجرين الوافدين أو عامل ضيوف أو 

من العاملة الوافدة؟ " )املصدر: الباروميرت 

العريب، الدورة 2-1. العمل امليداين يف 

2007-2006 و2011-2010.  2400 عملية 

رصد يف كل بلد(.

الصورة 4: "ما هو شعورك إن كان جريانك 

من الالجئني؟" املصدر: الباروميرت العريب، 

الدورة 2. العمل امليداين يف 2010-2011. 

حوايل 1200عملية رصد يف البلد الواحد(.
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فريقي عّينًة تمثيليًة )للمزيد من التفاصيل، راجع مقياس  « )Afrobarometer( أو الباروم�ت الأ ًا، سأل استطالع »أفروباروم�ت أخ�ي
ي  شخاص �ف ي 2014 و2015 عما يفّضلونه: حرية تنقل الأ ( �ف ف

ي شمال أفريقيا )ما خال الليبي�ي
«، -2014 2015( من مواط�ف »أفروباروم�ت

ف 
ية طفيفة من المشارك�ي شمال أفريقيا أم فرض الحكومات لإجراءات ضبط الحركة ع�ب الحدود. أمام هذه المفاضلة، اختارت أك�ش

ي شمال أفريقيا 
مر أّن مواط�ف ض هذا الأ ي تونس(. يف�ت ي المغرب و%58 �ف ي م�، %52 �ف ي الجزائر، %56 �ف ضبط الحدود )%52 �ف

ها- عوضًا عن الفئات  وجه شبه دينية أو عرقية أو غ�ي ي بلدان شمال أفريقيا الأخرى إليهم-  لأ
يبدون ارتياحًا أك�ب إزاء هجرة مواط�ف

ف دول شمال أفريقيا )%43، %40، %43 و%42 عىل 
ة جدًا كانت مؤّيدة لحرية التنقل الكاملة ب�ي الأخرى،خاصًة وأّن أقليات كب�ي

.) التواىلي
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أوافق تماماً ع� حرية الحركة

� هذا و� ذاك أوافق ع� حرية الحركة

 أوافق تماماً ع� الحد من الهجرة أوافق ع� الحد من الهجرة

م� المغرب تونس

الصورة 5: »عندما تكون فرص العمل 

ضئيلة، هل يجب عىل أصحاب العمل 

إعطاء األولوية ألهل البلد عىل املهاجرين 

الوافدين؟« )املصدر: رابطة مسح القيم 

العاملية 2014-2001. حوايل 1200-3000 

عملية رصد يف البلد الواحد(.

الصورة 6: عىل أي من هذه البيانات توافق 

أكرث؟ "يجب عىل سكان شامل أفريقيا أن يكونوا 

قادرين عىل التنقل بحرية عرب  الحدود لغرض 

التجارة أو العمل يف بلد آخر ،" أو أنه "يجب 

عىل الحكومات حامية مواطنيها و الحد من 

حركة األشخاص والبضائع عرب الحدود، بسبب 

استيالء املهاجرين األجانب عىل الوظائف وبيع 

التجار األجانب بضائعهم بأسعار زهيدة"، 

)املصدر: مؤسسة الباروميرت األفريقي، -2014

2015 ، حوايل 1200 عملية رصد يف البلد 

الواحد(
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بروز قضية الهجرة عىل المستوى السياسي

يكة وتفضيالتهم بشأن الهجرة الوافدة، ينتقل هذا القسم إىل دراسة إىل أي مدى  ي بلدان الجنوب ال�ش ف �ف
بعد معاينة آراء المواطن�ي

 Dennison,( ول من هذا التقرير ي الفصل الأ ي هذا المنظور، نستأنف العمل الذي انطلق �ف ون الهجرة الوافدة مهّمًة كقضية. �ف يعت�ب
ون أّن الهجرة الوافدة هي إحدى أهم القضايا  2019( الذي أظهر كيف أّثر بروز الهجرة الوافدة- أي نسبة السكان الذين يعت�ب
فضليات موجودة مسبقًا  ة، ع�ب الستثارة العاطفية لأ ي السنوات الأخ�ي ي تؤّثر عىل بلدهم- بشكل جذري عىل سياسة أوروبا �ف

ال�ت
، ل يكفي أن يكّون رأيًا  ّ شخص ما سلوكه السياسي لديهم بشأن المهاجرين الوافدين وسياسة الهجرة الوافدة. باختصار، لكي يغ�ي
مر أن يحدث إل إذا اعت�ب هذا  ّ حالته العاطفية نتيجة هذه القضية أيضًا، ول يمكن لهذا الأ بشأن قضية ما، بل يجب أن تتغ�ي
ف الزيادة 

الشخص أّن القضية مهّمًة. من هذا المنطلق، أوجز ذلك الفصل، عىل وجه التحديد، طبيعة العالقة النفسية المعقدة ب�ي
«، والمحّصالت  السياسي عمال  الأ ما إىل قضية معّينة مدرجة عىل جدول  ف تسندهما جهة 

اللت�ي ف 
النسبيت�ي ي »الأهمية والدللة  �ف

ي عىل المعلومات ذات الصلة بتلك القضية، 
فايد والنتقا�أ نظمة العاطفية، والطالع الم�ت تيب(: استثارة الأ السياسية عن طريق )وبال�ت

ه من  وتكوين آراء راسخة وإلمام أك�ب بالقضية، والموافقة عىل صناع السياسات وتقييمهم بما يتوافق مع القضية، والتصويت وغ�ي
أشكال المشاركة السياسية )العرائض، الجتماعات، الرسائل، الحتجاجات إلخ.( بناًء عىل القضية. جديٌر بالذكر أّن بلدان الجنوب 
ّ  الديمقراطية لعام 2019 الخاص بوحدة  ي ما بينها بشكل ملحوظ من حيث حالة النظام المعتمد فيها )مؤ�ش يكة تختلف �ف ال�ش
المعلومات التابعة لمجلة إيكونومست(. مع ذلك، أصبح من المتعارف عليه بشكل راسخ اليوم أّن الرأي العام يمكن أن يخّلف 

 .)Chen and Xu, 2017( ًا قويًا عىل صنع السياسات بغض النظر عن نوع النظام تأث�ي

- نسبًة إىل  ي االعتبار، يصبح من المنطقي القول إّن بروز قضية الهجرة الوافدة عىل المستوى السياسي ف
مر � مع أخذ هذا االأ

رجح، إىل أّي مدى ستؤّثر المواقف العامة تجاه الهجرة الوافدة عىل سياسة الهجرة  قضايا سياسية أخرى- سيحّدد، عىل االأ
يكة.  ي بلدان الجنوب ال�ش ف

العامة �

دلة المستخلصة من سلسلة استطالعات  بناًء عىل ذلك، نعت�ب اليوم أّن بروز قضية الهجرة الوافدة هي قضية سياسية، استنادًا إىل الأ
ي الستطالعات عددًا من »أهم التحديات« المحتملة،  ف �ف

ي عىل المشارك�ي ف 2006 و2017. يعرض الباروم�ت العر�ب
ي ب�ي الباروم�ت العر�ب

ف 
ي الصورت�ي ون أنه »التحدي الأهم« بالنسبة إليهم. وكما يبدو �ف كما يعطيهم فرصة اختيار إجابة »غ�ي ذلك«، ثم إضافة ما يعت�ب

7 و14، لم ُيدِرج فريق الستطالع الهجرة الوافدة كإحدى الإجابات المحتملة. مع ذلك، من المالحظ أّن نسبة من اختاروا إجابة 
ي يمكن أن تتضّمن القضايا ذات الصلة بالهجرة الوافدة- كانت، كما هي العادة، أقل بكث�ي من الإجابات المتعلقة 

»غ�ي ذلك«- ال�ت
  . ف

ي بعض الدول التدخل أو الحتالل الأجنبي�ي من، و�ف حة، ل سيما الوضع القتصادي، والفساد، والأ بالقضايا المق�ت

ف 
ف أّن شخصًا واحدًا فقط من ب�ي ّ مر. فتب�ي ي بادئ الأ ي أدىل بها من أجاب »بغ�ي ذلك« �ف

بالإضافة إىل ذلك، قمنا بدراسة الإجابات ال�ت
ي المغرب عام 2016. أما القضية الوحيدة ذات الصلة  سائر الدول، ع�ب مختلف الدورات الزمنية، ذكر »الهجرة الوافدة«، وذلك �ف
ف و43% 

ردني�ي ها %34 من الأ ي اعت�ب
ف ال�ت

ف السوري�ي
شخاص )أك�ش من %1(، فكانت قضية الالجئ�ي ي ذكرها عدد كب�ي من الأ

بالهجرة ال�ت
 ، ي

ف قضيًة مهمًة عام 2016. من هذا المنطلق، تعرض الصورتان 9 و10 هذه النتائج عىل التواىلي من خالل رسم بيا�ف
من اللبناني�ي

ي لدورة  ي خانة »غ�ي ذلك«. عند كتابة هذه السطور، كانت بيانات الباروم�ت العر�ب مع العلم أّن هذه القضية كانت مندرجًة سابقًا �ف
ت  ف إىل الإجابة »بغ�ي ذلك« لم تكن قد ُن�ش

ي دعت المشارك�ي
سباب ال�ت ت للتّو، لكّن المعلومات المتعلقة بالأ 2018/2019 قد ُن�ش

ي معظم الحالت، بقي »الوضع القتصادي« و«الفساد الماىلي  ي حساباتنا. �ف بعد. لذا، لم ندخل هذه المجموعة من البيانات �ف
ي هذه الدورة  شارة إىل أّن %32 من المغاربة اختاروا الإجابة »بغ�ي ذلك« �ف داري« من أهم التحديات المذكورة. لكن تجدر الإ والإ

ف إن كانت إجابات »غ�ي ذلك« قد تضّمنت هذه المرّة قضايا ذات صلة بالهجرة.  ّ ة. من هذا المنطلق، سننتظر ريثما نتب�ي الأخ�ي

ي 
ك�ش أهمية. فمن المحتمل أّن مواط�ف ي بذلك القضايا الأ

، ونع�ف ي رقام الكمية ل تقيس إل مدى بروز القضايا النس�ب لكّن هذه الأ
وز  قل، بارزًة بشكل مطلق، غ�ي أّن هذا ال�ب وقات عىل الأ ي وقت من الأ ون أّن الهجرة الوافدة كانت، �ف يكة يعت�ب بلدان الجنوب ال�ش
، أو  ي ي بعض الدول التدخل الأجن�ب من، و�ف المطلق صادف أنه أقل أهميًة من قضايا أخرى- أي الوضع القتصادي، والفساد، والأ

دلة النوعية.  ن إىل تحليل الأ . من هذا المنطلق، سنعمد الآ ف
ي حالة فلسط�ي الحتالل �ف

 ، ي
ي المجتمع المد�ف ف �ف

ي تونس مع عدد من الناشط�ي توىل رومان وباستور )Roman and Pastore, 2017( إجراء عدة مقابالت مؤخرًا �ف
ين أنه، بخالف أوروبا، ل ُتعت�ب الهجرة الوافدة  ف التسعة والع�ش

غلبية الساحقة من المشارك�ي . فأكّدت الأ ف
كاديمي�ي وصناع القرار، والأ
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الصورة 7: الجزائر. "ما هام التحديان 

األهم اللذان يواجهان بلدك اليوم؟" 

)املصدر: الباروميرت العريب، الدورة -1-2

4-3. حوايل 1200 عملية رصد يف الدورة 

الواحدة.( 

الصورة 8: مرص. "ما هام التحديان األهم 

اللذان يواجهان بلدك اليوم؟" )املصدر: 

الباروميرت العريب، الدورة 4-3-2. حوايل 

1200 عملية رصد يف الدورة الواحدة.( 
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، لم يتناول  ي ورو�ب ي التحاد الأ ي المقابالت أنه »بخالف ما يجري �ف ف �ف
قضيًة بارزًة عىل الإطالق. عىل سبيل المثال، أفاد أحد المشارك�ي

؛ فالمواقف السياسية القومية أو الكارهة لالآخرين ل  ي تونس القضايا ذات الصلة بالهجرة من منظور سياسي أي حزب سياسي �ف
 .)Roman & Pastore, 2017: 9( »ي نقاش سياسي عىل الإطالق ي الواقع، ل تشّكل الهجرة موضوعًا لأ تتطرق إىل موضوع الهجرة؛ �ف

ي حالة تونس.  يدعم هذا الدليل البيانات المذكورة أعاله، ل سيما �ف
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الصورة 9: األردن. "ما هام التحديان األهم 

اللذان يواجهان بلدك اليوم؟" )املصدر: 

الباروميرت العريب، الدورة 4-3-2-1. حوايل 

1200 عملية رصد يف الدورة الواحدة.( 

الصورة 10: لبنان. "ما هام التحديان 

األهم اللذان يواجهان بلدك اليوم؟" 

)املصدر: الباروميرت العريب، الدورة -1-2

4-3. حوايل 1200 عملية رصد يف الدورة 

الواحدة.( 
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الصورة 11. ليبيا. "ما هام 

التحديان األهم اللذان يواجهان 

بلدك اليوم؟" )املصدر: الباروميرت 

العريب، الدورة 3. نيسان \ أبريل 

2014. حوايل 1200 عملية رصد 

يف الدورة الواحدة.( 

الصورة 12. املغرب. "ما هام 

التحديان األهم اللذان يواجهان 

بلدك اليوم؟" )املصدر: الباروميرت 

العريب، الدورة 1-3-4. 1200 

عملية رصد يف الدورة الواحدة.( 

الصورة 13. فلسطني. "ما هام 

التحديان األهم اللذان يواجهان 

بلدك اليوم؟" )املصدر: الباروميرت 

العريب، الدورة1-2-3-4. 1200 

عملية رصد يف الدورة الواحدة.( 
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يكة. وبشكٍل خاص، ُتعت�ب الهجرة إىل  ي بلدان الجنوب ال�ش
ي تساور مواط�ف

ساسية ال�ت لكّن الهجرة ترتبط بصورة واضحة بالشواغل الأ
ت تحديًا أمنيًا/اقتصاديًا من قبل  الخارج وثيقة الصلة بالقضايا القتصادية، ل سيما البطالة، كما إّن الهجرة الوافدة لطالما اعُت�ب
قسام الالحقة كيف يتجىل ذلك عىل أرض الواقع، أوًل من خالل دراسة تاريخ  جمهور المنطقة وحكوماتها. من هنا، ستوّضح الأ
ي  ي صياغة سياسات الهجرة �ف ي المنطقة، وسياسات الهجرة المطّبقة، بالإضافة إىل أدلة عن الدور الذي لعبه الرأي العام �ف الهجرة �ف

المنطقة، إىل جانب أمور أخرى.

جراخلا ىلإ ةرجهلا ءازإ فقاوملا

يكة، وتحديد  ي بلدان الجنوب ال�ش
ة من البيانات، وإن بدرجات متفاوتة، لقياس الميل إىل الهجرة لدى مواط�ف رغم وجود كمية كب�ي

مر ل  سباب، هناك كمية قليلة جدًا من البيانات حول المواقف تجاه الهجرة إىل الخارج كقضية سياسية. غ�ي أّن هذا الأ الوجهة، والأ
ي أوروبا  فضل نوعية )�ف ك�ش منهجية والأ ي تك�ش فيها الستطالعات السلوكية الأ

ي الدول ال�ت يقت� عىل هذه المنطقة فحسب، فح�ت �ف
مثاًل(، نادرًا ما يتّم قياس المواقف تجاه الهجرة إىل الخارج. 

ي ُسّجلت مؤخرًا استطالع أجرته مؤسسة بيو البحثية )Pew Research( عام 2018. وبموجبه ُطرحت أسئلة 
من الستثناءات ال�ت

ي بلدان أخرى تمّثل  شخاص لبالدهم بحثًا عن فرص عمل �ف ي 26 دولة لمعرفة إىل أي مدى َتعت�ب أّن مغادرة الأ عىل عينات تمثيلية �ف
ي هذا الإطار، يمكن الطالع عىل النتائج المتعلقة بتونس  ي الستطالع. �ف ي المنطقة الذي شارك �ف مشكلًة.3 وكانت تونس البلد الوحيد �ف
ي الستطالع، كان المشاركون من تونس الذين أفادوا أّن الهجرة إىل الخارج تمّثل  ف سائر البلدان المشمولة �ف

ي الصورة 15. من ب�ي �ف
ك�ش عددًا )73%(. ًة جدًا بالنسبة إىل البالد الأ مشكلًة كب�ي

https://www.pewresearch.org/fact-tank/2018/12/10/many-worldwide-oppose-more-migration-both-into-and-out-of-  3
/their-countries
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الصورة 14. تونس. "ما هام 

التحديان األهم اللذان يواجهان 

بلدك اليوم؟" )املصدر: الباروميرت 

العريب، الدورة4-3-2. حوايل 

1200 عملية رصد يف الدورة 

الواحدة.( 
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التايل: "هل ترى يف مغادرة البعض 

لبلدنا بغرض العمل يف بلد آخر 

مشكلة كبرية، أم مشكلة كبرية إىل 

حد ما، أم مشكلة صغرية، أم أنك 

ال ترى يف ذلك أي مشكلة بالنسبة 

)للبلد موضوع االستطالع(، ربيع 

.2018
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يكة ي بلدان الجنوب ال�ش ف
 الهجرة �

يكة. فيبدأ بتلخيص كمّي  ي بلدان الجنوب ال�ش بعد تحليل المواقف إزاء الهجرة،  يتناول هذا القسم التاريخ الحديث للهجرة �ف
عداد مع الوقت منذ 1990، باستخدام بيانات صادرة  ت هذه الأ ّ يكة، وكيف تغ�ي ي كّل من بلدان الجنوب ال�ش عداد المهاجرين �ف لأ
ي أربع  اب عىل السواء-  �ف مم المتحدة للسكان. بعد ذلك، ينتقل إىل مناقشة تاريخ الهجرة- الهجرة الوافدة والغ�ت عن شعبة الأ
ول منهما لمحًة  ، يقّدم الأ ف

ردن ولبنان. تتوّزع هذه الدراسات عىل قسم�ي ربعة بلدان، هي: المغرب وتونس والأ دراسات حالة لأ
ي التطورات المعارصة لكّل حالة.  ي �ف

فًة عن المسار الحديث لكّل بلد، فيما يتمعن الثا�ف
وج�ي

يكة ي بلدان الجنوب ال�ش ف
تبّدل أعداد المهاجرين �

ي  ات زمنية منذ العام 1990. �ف ي المشمولة بالدراسة خالل أربع ف�ت
ي الدول الثما�ف ت أعداد المهاجرين �ف ّ ُتظهر الصورة 16 كيف تغ�ي

هذا الإطار،  ُتعت�ب التجاهات التالية لفتًة للنظر: 

لف، 	  ات الآ ي المغرب وتونس ع�ش ف دولة وأخرى، حيث تبلغ أعداد المهاجرين �ف
تختلف أعداد المهاجرين اختالفًا هائاًل ب�ي

ردن ولبنان. ي الأ
ي حال�ت ف �ف

لف، فيما تصل إىل المالي�ي ف مئات الآ
ي الجزائر وم� وليبيا وفلسط�ي و�ف

 	 . ف
ي أعداد المهاجرين منذ التسعينيات، باستثناء الجزائر وفلسط�ي شهدت كّل من هذه البلدان زيادًة �ف

ي بلدانها. ويشمل 	  فاعات �ف ي فرّت من ال�ف
ي الخارج تلك ال�ت يحة من السكان المولودين �ف ي عدد من البلدان، ُتعت�ب أك�ب �ش �ف

ي  ف �ف
ف المقيم�ي

ف والسوري�ي
ف فالعراقي�ي

ي الجزائر، والفلسطيني�ي ف �ف
شخاص الوافدين من الصحراء الغربية والمقيم�ي هؤلء الأ

ي كافة البلدان، ما خال المغرب وتونس.  ة �ف ون بأعداد كب�ي ف ينت�ش
ردن ولبنان. جديٌر بالذكر أّن الفلسطيني�ي الأ

الصحراء الغربية
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 الصورة 16.عدد املهاجرين

 )عدد األشخاص الذين ولدوا يف 

دولة أخرى( يف كل من بلدان 

الجنوب الرشيكة من عام 1990 

إىل 2017. املصدر: شعبة السكان 

يف األمم املتحدة. تم إدراج 

الجنسيات التي تقل عن 10 آالف 

شخص يف خانة "غري ذلك".
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األشخاص الذين ولدوا يف دولة 

أخرى( يف كل من بلدان الجنوب 

الرشيكة من عام 1990 إىل 2017. 
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املتحدة. تم إدراج الجنسيات 

التي تقل عن 10 آالف شخص يف 
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يكة من وجهة نظر نوعية: -1950 1990 ي بلدان الجنوب ال�ش ف
تاريخ الهجرة �

منطقة جنوب المتوسط

ول، نتيجة تحولت سياسية واقتصادية أك�ب حجمًا.  ي المقام الأ يكة، �ف ُسّجلت تدفقات الهجرة إىل الخارج من بلدان الجنوب ال�ش
مر، نتجت أهّم هذه التحولت عن العالقات الستعمارية وعالقات ما بعد الستعمار. عىل سبيل المثال، شجعت  ي بادئ الأ �ف
ف 

ي نمّو اقتصادها ال�يع التطور بعد الحرب�ي ي مرحلة مبكرة جدًا للمساهمة �ف ي �ف يدي العاملة من دول المغرب العر�ب فرنسا هجرة الأ
ف امتنعت بريطانيا عن تشجيع الهجرة من م�، بل اكتفت بتشجيع الهجرة الداخلية من المناطق 

ي ح�ي وىل والثانية، �ف ف الأ
العالميت�ي

ي  ي م� ح�ت يومنا هذا )de Haas, 2007(. لكّن هجرة عمال المغرب العر�ب ية، وهو أمٌر ما زال ساريًا �ف الريفية إىل المناطق الح�ف
ف 1962 و1965، وّقع المغرب وتونس عىل اتفاقات لتوظيف اليد العاملة مع فرنسا، 

إىل الخارج لم تقت� عىل فرنسا فحسب. فب�ي
ي عدد  مر إىل طفرة �ف ي الوطن )de Haas, 2007: 9(. فأدى هذا الأ وألمانيا الغربية، وبلجيكا، وهولندا، بهدف ضبط معّدل البطالة �ف
ي عهد عبد  يدي العاملة �ف ي المقابل، حّظرت م� هجرة الأ ي الستينيات. �ف ي �ف العمال الضيوف الذين وصلوا من دول المغرب العر�ب

 .)Fargues, 2005( د�ف ردن مثاًل، عند حّدها الأ ي دول أخرى، كالأ النارص، كما بقيت الهجرة إىل الخارج �ف

ي الإ�ائيىلي عام 1973،  ي أنماط الهجرة إىل الخارج كنتيجة لل�اع  العر�ب نسجًا عىل المنوال نفسه، ُسّجل التحّول الكب�ي التاىلي �ف
زمة إىل  عندما قّلصت الدول العربية المنتجة للنفط صادراتها إىل أوروبا والوليات المتحدة كردٍّ عىل دعمها لإ�ائيل. فأّدت هذه الأ
ي حالة أوروبا، أّدت زيادة أسعار النفط إىل أزمة اقتصادية، وركود، وبطالة، مما أف�ف إىل  ي أسعار النفط. �ف زيادات غ�ي مسبوقة �ف
ي السبعينيات بالرغم  تقييد سياسات الهجرة الوافدة عىل نحٍو ما زال مستمرًا ح�ت يومنا هذا نوعًا ما. وازدادت الهجرة إىل أوروبا �ف
ي أوروبا من 400 ألف عام 1975 إىل مليون عام  من هذه السياسات التقييدية )Brand, 2006: 47(. فارتفع عدد السكان المغاربة �ف
ف الذين كان يبلغ 335 ألف عام 1945، فقد 

1992، والتوانسة من 225 ألف عام 1977 إىل 444 ألف عام 1992. أما عدد الجزائري�ي
 .)de Haas, 2007:12-14( ي الثمانينيات ارتفع من 500 ألف عام 1964 إىل 800 ألف �ف

ي  زمة، وهما دول مجلس التعاون الخليجي �ف ي نتيجًة لهذه الأ ي العالم العر�ب فضاًل عن ذلك، نشأت وجهتان إضافيتان للهجرة �ف
ي البالد  ي م� إىل إنهاء القيود المفروضة عىل الهجرة �ف ي الوقت نفسه، أدى تبّدل القيادة السياسية �ف ي شمال أفريقيا. �ف آسيا وليبيا �ف
يدي العاملة، فضاًل عن اعتماد السادات لسياسة النفتاح لدى تسّلمه سّدة الحكم عام 1970. نتيجًة  والتشجيع عىل هجرة الأ
ف المهرة وغ�ي المهرة الذين توجهوا إىل دول 

يدي العاملة إىل الخارج، تأّلفت من الم�ي�ي لذلك، نشأت موجٌة هائلٌة من هجرة الأ
ي الخارج من 70 ألف عام 1970 إىل 3.3  ف �ف

ي السبعينيات والثمانينيات. وازداد عدد المهاجرين الم�ي�ي مجلس التعاون الخليجي �ف
ي دول  ردنية من ازدهار القطاع النفطي �ف مليون تقريبًا عام de Haas, 2007: 10-11( 1983(. كذلك، استفادت سوق العمل الأ

  .)Fargues, 2005( الخليج خالل السبعينيات

الكويت  تقريبًا من  فّر 1.8 مليون عامل  الحرب،  فنتيجة هذه  الخليج عام 1991.  ثانية بعد حرب  ُسّجلت نقطة تحّول رئيسية 
 .)Baldwin-Edwards, 2005: 5( ي

، و150 ألف فلسطي�ف ي
والعراق عام 1991، منهم 700 ألف من م� وحدها، و200 ألف أرد�ف

ي تحّولت إىل 
ف غ�ي المهرة، مما دفعهم إىل التوجه نحو إيطاليا ال�ت

ي فرص العمل بالنسبة إىل العمال الم�ي�ي
فأدى ذلك إىل تد�ف

 .)de Haas, 2007:15( ي التسعينيات وجهة جديدة �ف

ي أنماط الهجرة  ي -1992 1999 إىل تحّول ملحوظ آخر �ف سلحة والحظر الجوّي اللذان ُفرضا عىل ليبيا �ف ًا، أدى الحظر عىل الأ أخ�ي
ي إل أن اعتمد »سياسة الباب المفتوح« أمام المهاجرين الوافدين من أفريقيا  ي دول منطقة جنوب المتوسط. فما كان من القذا�ف �ف
ي وجه  جنوب الصحراء خالل التسعينيات )Beredeloup & Pliez, 2011: 8(. نتيجًة لذلك، فقدت ليبيا السيطرة عىل حدودها �ف
ف من مناطق أبعد مسافًة 

ي شّكلت أيضًا دول عبور للمهاجرين القادم�ي
تدفق العمال المهاجرين من السودان، وتشاد، والنيجر ال�ت

ي ليبيا  ف من أفريقيا جنوب الصحراء للعمل �ف
جنوب الصحراء )de Haas, 2007(. وبحلول العام 2000، بلغ عدد العمال القادم�ي

 .)Beredeloup & Pliez, 2011: 6( 1.5 مليون
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ي خريف العام 2000 وحده، 130 مهاجرًا من  فارقة. فُقتل، �ف ين، شهدت ليبيا أعمال شغب معادية لالأ ي القرن الحادي والع�ش �ف
جنوب الصحراء، مما دفع بليبيا إىل اعتماد سياسات أك�ش تقييدًا لهجرة العمال الأجانب إليها، ل سيما من أفريقيا. عند ذاك، بدأ 

ي أو عابرين للمتوسط.  ف نحو دول المغرب العر�ب
فريقيون يغادرون ليبيا مّتجه�ي العمال الأ

ق المتوسط منطقة �ش

ي دول شمال أفريقيا، وهو نمط تأّثر بشكل ملحوظ  ف نمطًا مختلفًا عن ذلك المّتبع �ف
ردن وفلسط�ي ي الأ اّتبعت ديناميكيات الهجرة �ف

الكاملة،  ف بمركز سلطة الدولة 
ول، إىل عدم تمتع فلسط�ي ي المقام الأ ي و�ف

ي 1948. مرّد ذلك، بشكل جز�أ بإعالن دولة إ�ائيل �ف
ف منذ 

ف أردني�ي
ف الذين أصبحوا مواطن�ي

ًا من الفلسطيني�ي ردن عددًا كب�ي وثانيًا إىل عدم وجود حدود للدولة. نتيجًة لذلك، استقبل الأ
ي الخمسينيات والستينيات، كنتيجة، ربما، لموجات الهجرة  ردن مستوياٍت عاليًة من البطالة �ف ي الوقت عينه، واجه الأ الخمسينيات. �ف
ي الواقع،  يدي العاملة إىل دول الخليج، ل سيما الكويت. و�ف راء، مما أدى إىل ارتفاع هجرة الأ ، بحسب بعض الآ ف

تلك من فلسط�ي
ردن وجالياته  ف الأ

ف هي من أصول فلسطينية. إىل جانب ذلك، كانت العالقة ب�ي
ردني�ي ف الأ

ب�ي شارة إىل أّن أغلبية جاليات المغ�ت تجدر الإ
ردن الهجرة إىل الخارج لخفض معّدلت البطالة والتخّلص ممن  معقدة غالبًا، لعدة أسباب سياسية. ففي بعض الحالت، شّجع الأ
ي الهجرة إىل الهجرة نحو الدول الستبدادية بشكل خاص، حيث تكون قدرتهم عىل  ، موّجهًا طال�ب كان مستاًء من الوضع السياسي
ردن  ف الذين فروا إىل الأ

ف الفلسطيني�ي
ف ب�ي

وري التمي�ي ردن محدودة )Brand, 2006(. فضاًل عن ذلك، من ال�ف حشد قواهم ضد الأ
الخليجي. فمعظم  التعاون  الشمالية ودول مجلس  كا  الذي هاجروا من غزة إىل م� وأوروبا وأم�ي الغربية، وأولئك  الضفة  من 
لفية  ول من الأ ي العقد الأ فعة تراجعت �ف ف ابتداًء من 1945 فعلوا ذلك برفقة أ�هم. لكّن هذه ال�ف

المهاجرين الذين فروا من فلسط�ي
الجديدة، عىل حساب تزايد الهجرة الفردية. 

، بشكلها الحديث، عام 1920 ونيل الستقالل عام 1943، كان  عالن عن دولة لبنان الكب�ي يّتبع لبنان مسارًا مختلفًا كليًا. فرغم الإ
، أي ح�ت ما قبل نشوء الدولة الحديثة. ففي الواقع، بدأ  ف منذ القرن التاسع ع�ش

ب�ي ًة من المغ�ت اللبنانيون قد شّكلوا جاليًة كب�ي
ف 1840 و1860، مع تسجيل موجات هجرة إضافية لغرض 

وت( يهاجرون ب�ي سّكان جبل لبنان )الذي يضّم المناطق المحيطة بب�ي
. بحلول  ي

ي صفوف الجيش العثما�ف لزامي �ف ي تجّنب التجنيد الإ متابعة الدراسات الدينية، أو نتيجة انهيار صناعة الحرير، أو لرغبة �ف
 .)Tabar, 2010: 2-3( وىل، كان ثلث سكان جبل لبنان قد غادروا البالد الحرب العالمية الأ

مر  ونة. غ�ي أّن هذا الأ ي تلك الآ ي البالد �ف يدي العاملة متدنيًة جدًا بفضل نمّو اقتصادي ملحوظ �ف ف 1945 و1960، كانت هجرة الأ
ب�ي

ي لبنان بعد  ي حزيران/يونيو 1967، وتزايد نشاط منظمة التحرير الفلسطينية �ف ّ مع الحرب العربية الإ�ائيلية �ف ما لبث أن تغ�ي
ي 1948 و1967.  ة إىل لبنان بعد حر�ب ردن، فّر الفلسطينيون بأعداد كب�ي ي الأ سود عام 1970. فكما حدث �ف أحداث أيلول/سبتم�ب الأ
 Dorai,( ونروا ي مخّيمات الأ ي لبنان، بحسب التقديرات، 350 ألف، نصفهم يقيمون �ف ف �ف

ف الفلسطيني�ي
عام 2001، بلغ عدد الالجئ�ي

ألف لجئ  ، فهاجر 100  ف
اللبناني�ي أّثرت عىل  ي 

ال�ت الهجرة نفسها  بأنماط  تأّثروا  لبنان  ي  ف �ف
المقيم�ي ف 

الفلسطيني�ي لكّن   .)2003: 23
 .)Dorai, 2003: 23( 2003ف 1980 و

ي تقريبًا من لبنان إىل دول مجلس التعاون الخليجي وشمال أوروبا ب�ي
فلسطي�ف

ف الفصائل الدينية المختلفة، ل سيما 
ي استمرّت ح�ت 1989، وشهدت معارك ب�ي

هلية اللبنانية ال�ت عام 1975، اندلعت الحرب الأ
ي 1970، ثم  ردن �ف ف لمنظمة التحرير الفلسطينية الذين كانوا قد غادروا الأ

ف التابع�ي
ف الفلسطيني�ي

ف الموارنة والمقاتل�ي
ف المسيحي�ي

ب�ي
ي خالل تلك السنوات 

ي وقت لحق. نتيجًة لذلك، هاجر حواىل 990 ألف لبنا�ف ف �ف
ي تحالفت مع الفلسطيني�ي

الفصائل الإسالمية ال�ت
ة نفسها، اجتاحت إ�ائيل  )Tabar, 2009: 7(، أي %40 تقريبًا من إجماىلي عدد السكان )De Bel Air, 2017: 2(. خالل تلك الف�ت
ي المناطق المحاذية لسوريا. كما تزايدت  ي اندلع جزء منها �ف

لبنان عامي 1978 و1982، كما دارت حرب 1973 العربية الإ�ائيلية ال�ت
 Pearlman,( ي السبعينيات ي الستينيات، وبالأخص �ف ف أصحاب المهارات العالية إىل دول مجلس التعاون الخليجي �ف

هجرة اللبناني�ي
ة وح�ت أوائل التسعينيات، بلدًا مصّدرًا لموجات الهجرة إىل الخارج، باستثناء  197 :2013(. بشكٍل عام، اعُت�ب لبنان، بدرجة كب�ي
ف إىل الخارج، كما سُيظهره القسم المتعلق بالتطورات المعارصة، 

. وقد استمرّت هجرة اللبناني�ي ف
ف الفلسطيني�ي

استضافته لالجئ�ي
زمة السورية.  ف بعد الأ

ي الوقت نفسه يستقبل موجات هجرة مؤّلفة من العمال أصحاب المهارات المتدنية والالجئ�ي لكّن لبنان بدأ �ف
قل  ي الخارج بـ%25. فتفيد %45 تقريبًا من الأ� اللبنانية أّن واحدًا من أفرادها عىل الأ ف �ف

ف المقيم�ي
اليوم، ُتقّدر نسبة اللبناني�ي

 .)Pearlman, 2013: 197( يقيم خارج الحدود اللبنانية
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التطورات المعارصة )-1990 اليوم(: هجرة العبور وصدمات اللجوء 

ي بلدان جنوب المتوسط ف
الهجرة غ�ي النظامية وهجرة العبور �

ة �يعة ح�ت اليوم هو هجرة العبور من  فايد بوت�ي برز الذي بدأ منذ منتصف التسعينيات وما زالت ي�ت لعّل التطّور المعارص الأ
ي هذا السياق، إىل أّن هجرة العبور يمكن أن تحدث عىل امتداد  شارة، خاصًة �ف ق المتوسط إىل أوروبا. تجدر الإ وع�ب دول جنوب و�ش
ي مواصلة طريقه للوصول إىل الوجهة  ة طويلة من الوقت قد تفوق العقد من الزمن، وأّن المهاجر العابر قد ل ينجح دومًا �ف ف�ت
لف من المهاجرين العابرين  ات الآ النهائية المنشودة. عىل سبيل المثال، يش�ي كيمبل )2017( إىل حالة المغرب الذي يأوي ع�ش

 .)Kimbell, 2017: 122( سباب مالية ي قطع الشوط الأخ�ي من رحلتهم ع�ب البحر المتوسط، لأ الذين لم ينجحوا �ف

ي أفريقيا وتزايد معّدلت  ي �ف
ي تكريس هذه الظاهرة: النمو السكا�ف ف 2010 و2019، كانت هناك ثالثة عوامل أساسية ساهمت �ف

ب�ي
يدي العاملة  ي جنوب أوروبا وتزايد الطلب عىل الأ الفقر النسبية ل المطلقة )Lahlou, 2006: 111(؛ الطبيعة المتبّدلة لالقتصاد �ف
ي -1990 1991 امتثاًل لقواعد منطقة شنغن  ات الدخول إىل إيطاليا وإسبانيا �ف ًا بدء العمل بتأش�ي ي قطاع الزراعة والبناء؛ وأخ�ي �ف
)Berriane et al, 2015: 506(. نتيجًة لذلك، أصبحت منطقة جنوب المتوسط مصدرًا للهجرة غ�ي النظامية إىل الخارج، ومحطة 
ة ملحوظة بعد انعدام  عبور أساسية للهجرة غ�ي النظامية من منتصف التسعينيات وح�ت اليوم. وقد تسارعت هذه التحّولت بوت�ي
هلية  ًة، نتيجة الحرب الأ ، مما ّ�ع عجلة التطورات ح�ت باتت السيطرة عليها عمليًة عس�ي ي الستقرار السياسي الذي تال الربيع العر�ب

ي ليبيا.  �ف

ف 
اتيجي، من أهم البوابات المفضية إىل أوروبا بالنسبة إىل المهاجرين غ�ي النظامي�ي اليوم، ُيعت�ب المغرب، بفضل موقعه الس�ت

ف انخفضت بشكل ملحوظ بعد 2005 عندما حاول عدد منهم عبور 
والمهاجرين العابرين. لكّن أعداد المهاجرين غ�ي النظامي�ي

ق  أّن إغالق طريقي �ش ي سبتة ومليلة، فأطلق عليهم الجنود الحدوديون الرصاص )Lahlou, 2015: 9(. غ�ي  منية �ف سيجة الأ الأ
ووسط البحر المتوسط صّعد الضغوطات من جديد. فكما ذكر كيمبل )2017(، تعّذر عىل عدد كب�ي من المهاجرين العابرين قطع 
ي المغرب بدل العودة إىل بلدهم المنشأ.  ي الغالب، ففّضلوا البقاء �ف سباب مالية �ف الشوط الأخ�ي من رحلتهم ع�ب المتوسط، لأ
فايد، إىل بلد يستقبل  ة، وبشكل م�ت ونة الأخ�ي ي الآ لهذا السبب، ومع أّن المغرب لطالما اعُت�ب بلد هجرة إىل الخارج، تحّول المغرب �ف
ي المغرب نادرة بسبب وضعهم غ�ي  ف �ف

المقيم�ي ف 
النظامي�ي بالمهاجرين غ�ي  المتعلقة  أّن الإحصاءات  الوافدين. ومع  المهاجرين 

.)Chertia & Collyer, 2015: 594( ف 10 آلف و15 ألف شخص
النظامي، فقد تراوحت التقديرات عىل مّر السنوات ب�ي

ي الصورة 17، ازداد  ك�ش شيوعًا للدخول إىل أوروبا بشكل غ�ي نظامي. فكما يبدو �ف عام 2018، باتت طريق غرب المتوسط الطريق الأ
عدد عمليات العبور غ�ي النظامية إىل أوروبا ع�ب طريق غرب المتوسط من 23063 عام 2017 إىل 57034 بعد سنة واحدة فقط. 
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الصورة 17: عدد عمليات العبور 

غري النظامية عرب ممر غرب املتوسط 

)برًا وبحرًا( )2008 - 2018(. املصدر: 

فرونتكس 2018
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رقام زيادًة حادًة  ُتظهر الصورة 18 القوى الدينامية لطريق وسط البحر المتوسط، أي من تونس وليبيا إىل إيطاليا. فقد شهدت الأ
ساسي الذي غادر منه  بعد 2013، لكنها ما لبثت أن انخفضت بشكل ملحوظ عام 2018. واستبدلت تونس ليبيا، لتصبح البلد الأ

ية عىل عمليات العبور )فرونتكس، 2018(.   ري�ت ف التونسية والأ
ي من 2018، مع غلبة الجنسيت�ي

ي النصف الثا�ف المهاجرون �ف

ردن: صدمات اللجوء الأ

فقط  ف 
سنت�ي فبعد  أخرى.  مناطق  من  العبور  عن هجرة  اللجوء عوضًا  أزمات  بفعل  ردن  الأ ي  �ف المعارصة  الهجرة  أنماط  تشّكلت 

وىل، حيث عادت  ردن صدمًة أخرى بفعل حرب الخليج الأ ف عن فّك الرتباط بالضفة الغربية، تلقى الأ
عىل إعالن الملك حس�ي

 Zaghal, 2005:( 10% بلغت 360 ألف عائد، من الكويت، مما تسّبب بزيادة سكانية قدرها ، ف
ردني�ي كميٌة هائلٌة من العمال الأ

ردن مركزًا  ردن المواىلي للعراق، لم تسمح الكويت لهؤلء العمال بالعودة قط. إىل جانب ذلك، شّكل الأ 159(. وبسبب موقف الأ
ردنية خالل الحرب. أما أنماط الهجرة بالنسبة  ي الأ

راىصف ي مهاجر الأ
ف الكويت والعراق، فع�ب ما ُيقّدر بمليو�ف

للمهاجرين العابرين ب�ي
ي أّدت إىل 

ّ خالل التسعينيات نتيجة إغالق أسواق العمل الخليجية وتوقيع اتفاقات أوسلو ال�ت ، فقد بدأت تتغ�ي ف
إىل الفلسطيني�ي

ف الذين 
لف من الفلسطيني�ي ي نشوء ظاهرة جديدة أيضًا هي عودة مئات الآ نشوء السلطة الوطنية الفلسطينية. وقد ساهم أوسلو �ف

ردن  ف من الأ
ي دول مختلفة حول العالم. ففي 1994، عاد 267355 فلسطينيًا )حواىل %10 من السكان( إىل فلسط�ي ف �ف

كانوا مشّتت�ي
  .)Hanafi, 2005: 253( وحده

لفية الجديدة، بسبب حالة الجمود  ول من الأ ي العقد الأ ف الهجرة من جديد إىل الخارج، �ف
مع ذلك، حاول عدد كب�ي من الفلسطيني�ي

ف من الشباب وذوي المكانة الجتماعية والقتصادية 
السياسي والظروف القتصادية السيئة جدًا. وكان معظم هؤلء الفلسطيني�ي

- ما  ف
ة أخرى من الالجئ�ي ي 2003 بموجة كب�ي الرفيعة، ل سيما عىل صعيد المؤهالت والمهارات. وفوق ذلك، تسّببت حرب العراق �ف

ي 
ي الوقت عينه، أّدت النتفاضة الثانية ال�ت ردن )Zaghal, 2005: 159(. �ف - الذي دخلوا إىل الأ ي ُيقّدر بـ350 ألف إىل 450 ألف عرا�ت

ي مجددًا، مع عبور عدد كب�ي 
ف عام 2000، وانعدام الستقرار الذي تال ذلك إىل مغادرة 100 ألف فلسطي�ف

ي فلسط�ي اندلعت �ف
ردن منذ 2011. ففي  ًا مشابهًا عىل الأ هلية السورية تأث�ي ردن. بالإضافة إىل ذلك، تخّلف الحرب الأ ردن للوصول إىل الأ منهم نهر الأ
ف )Achilli, 2015(، أي ما 

مم المتحدة العليا لشؤون الالجئ�ي ي مفوضية الأ ف �ف
ف السوري�ي

2015، تّم تسجيل 662 ألف من الالجئ�ي
يشّكل %9 من سكان المملكة. 

ف
يدي العاملة إىل الخارج وأزمة الالجئ�ي لبنان: هجرة الأ

ي التسعينيات، إىل بلد متلٍق للمهاجرين الوافدين، عىل نحٍو يشبه التجربة  ي انطلقت �ف
تحّول لبنان، بفعل التطورات الحديثة ال�ت

الحرب  نهاية  قرابة  وىل  الأ كانت  النوعي.  التغي�ي  ي هذا  �ف أساسيتان  متوازيتان  سباب مختلفة. فساهمت عمليتان  المغربية وإن لأ
ي سوق العمل. أما الثانية، فتمثلت بالهجرة الجماعية لمئات  ي 1989، وترافقت مع الطلب عىل وظائف يدوية محددة �ف هلية �ف الأ

ة منهم إىل لبنان.  . فتوّجهت أعداد كب�ي ي ة بعد الربيع العر�ب ونة الأخ�ي ي الآ ف �ف
ي التسعينيات، والسوري�ي ف من العراق �ف
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ف الذين كانوا قد غادروا 
هلية أوزارها رسميًا عام 1989 بموجب اتفاق الطائف، امتنع العديد من اللبناني�ي بعد أن وضعت الحرب الأ

ىلي والبناء 
ف ي قطاعات التدب�ي الم�ف البالد عن العودة. فنتج عن ذلك شغور عدد كب�ي من الوظائف ذات المهارات المتدنية، كما �ف

ي لبنان  فليات �ف ة من العمال من آسيا وأفريقيا تهاجر إىل لبنان. عام 2008، ُقّدر عدد العامالت الم�ف والنظافة. لذا، بدأت أعداد كب�ي
ي المنازل لدى الأ� اللبنانية.4 وقد بلغ العدد الإجماىلي للعمال  ، وأثيوبيا، يعملن �ف ف

ي ألف تقريبًا، ل سيما من �يلنكا، والفيليب�ي
بمئ�ت

، فضاًل  ف
، و20 ألف من الم�ي�ي ف

، ومئة ألف من ال�يلنكي�ي ف
ي لبنان 600 ألف عام 2006، منهم 400 ألف من السوري�ي الأجانب �ف
 .)Dorai and Clochard, 2006: 1( ف وأثيوبيا

عن آخرين من الفيليب�ي

وىل، شّكل العراقيون  ف بدءًا من التسعينيات. فبعد حرب الخليج الأ
فايدًة من الالجئ�ي بالإضافة إىل ذلك، تلقى لبنان أيضًا أعدادًا م�ت

هلية السورية إىل موجة جديدة من  ة، أدت الحرب الأ ونة الأخ�ي ي الآ . و�ف ف
ي لبنان، بعد الفلسطيني�ي ف �ف

ي أك�ب مجموعة من الالجئ�ي
ثا�ف

ي لبنان  ف �ف
ف المقيم�ي

ف السوري�ي
ي لبنان. فوفقًا لمنظمة »هيومن رايتس ووتش«، بلغ عدد الالجئ�ي ف الذين التمسوا اللجوء �ف

الالجئ�ي
. من هذا المنطلق، ُيعت�ب %74 من  ف

ف لدى مفوضية شؤون الالجئ�ي
عام 2018 مليون ونصف تقريبًا، منهم %26 فقط مسّجل�ي

ي لبنان، يشّكل السوريون 25%  ف �ف
ف السوري�ي

.5 استنادًا إىل العدد الرسمي لالجئ�ي ف
ي لبنان مهاجرين غ�ي قانوني�ي ف �ف

ف السوري�ي
الالجئ�ي

 . ف
من السكان اللبناني�ي

https://www.hrw.org/news/2008/04/29/lebanon-protect-domestic-workers-abuse-exploitation  4

https://www.hrw.org/world-report/2019/country-chapters/lebanon  5



26 

يكة  ال�ش الجنوب  بلدان  ي  ف
� المّتبعة  السياسة  هي  ما 

المواقف  دور  هور  ما  الهجرة؟  تجاه  العامة  وسياساتها 
ات؟ ي هذه التغي�ي ف

العامة �

ي شملتها 
ساسية ال�ت ربع الأ ي الدول الأ يقّدم هذا القسم لمحًة عامًة وتوضيحيًة عن سياسات الهجرة الوافدة والهجرة إىل الخارج �ف

ردن ولبنان.  دراسات الحالة، أي: المغرب، تونس، الأ

المغرب

الهجرة الوافدة

ي تنّظم 
بما أّن الهجرة الوافدة إىل المغرب لم تكن ظاهرًة ملحوظًة ح�ت أواخر التسعينيات، فقد كانت السياسات الحكومية ال�ت

سبانيا  ي عن دعمه لإ
الثا�ف الملك الحسن  المثال، أعلن  المجزأة. عىل سبيل  منية  الأ باستثناء بعض الإجراءات  الجانب قليلًة،  هذا 

ي مدينة طنجة الساحلية بهدف إبعاد  طة �ف ي محاولتها لمكافحة الهجرة غ�ي النظامية. فسعى بشكل حثيث إىل تغي�ي قيادة ال�ش �ف
تجاه  واضحة  سياسات  بتطبيق  فعاًل  تبدأ  لم  الحكومة  لكّن   .)Kimbell, 2017: 122( الصحراء  جنوب  من  ف 

القادم�ي ف 
فريقي�ي الأ

ي أيار/مايو 2003. فكانت أوىل الخطوات وأهمها القانون رقم 03-02 الذي اعت�ب  ات الدار البيضاء �ف الهجرة الوافدة ح�ت كانت تفج�ي
. يمنح القانون  مر بحّد ذاته تحّوًل أك�ش تقييدًا بكث�ي وىل، فشّكل هذا الأ الهجرة الوافدة غ�ي النظامية جريمًة ُيعاَقب عليها للمرة الأ
جم، ومحام، والتصال بالسفارة الوطنية، كما تمنح المادة 26 السيدات الحوامل  ف حّق الحصول عىل م�ت

المهاجرين غ�ي النظامي�ي
رض فعاًل  ي مدى إنفاذ هذه الحقوق عىل الأ معاملًة خاصًة، كإعفائهّن من الطرد.6 لكّن بعض المنظمات غ�ي الحكومية شّككت �ف

.)Baldwin-Edwards, 2006; Kimbell, 2017: 124(

ي توّلت مكافحة شبكات تهريب 
/نوفم�ب 2003 مديرية الهجرة ومراقبة الحدود ال�ت ي

ين الثا�ف ي ت�ش فضاًل عن ذلك، أنشأ المغرب �ف
ف المغرب وجزر الكناري 

ي مضيق جبل طارق والمحيط الأطلسي ب�ي كة �ف ي 2004، نّظم المغرب وإسبانيا دوريات مش�ت المهاجرين. و�ف
المغرب من 36344 شخص  النظامية ع�ب  الوافدة غ�ي  الهجرة  ي نسبة  )Lahlou, 2006: 121(. أّدت هذه الإجراءات إىل تراجع �ف
ي اعتمدها المغرب 

عام 2003 إىل 16560 عام Fargues & Fandrich, 2012( 2006(. جديٌر بالذكر أّن سياسة الهجرة الوافدة ال�ت
المغربية،  الحكومة  بنظر  ت  اعُت�ب أوروبية. وقد  بالتعاون مع دول  أمنية وجيوسياسية،  اعتبارات  قل، عىل  الأ ارتكزت، جزئيًا عىل 

طريقًة لتوطيد التعاون القتصادي. 

بتعرّض  خطاباته،  أحد  ي  �ف السادس،  محمد  الملك  فأقّر  المغربية.  الوافدة  الهجرة  سياسة  ي  �ف جذريًا  ًا  تغي�ي  2013 العام  شهد 
نسان.7  ي لحقوق الإ

نسان، وذلك بناًء عىل تقارير صادرة عن منظمات غ�ي حكومية والمجلس الوط�ف المهاجرين لنتهاكات حقوق الإ
أركان  ، تضّمنت ثالثة  ف

النظامي�ي المهاجرين غ�ي  عالن عن سياسة هجرة جديدة، موّجهة بشكل خاص نحو  الإ تّم  نتيجًة لذلك، 
ي منحها اللجوء  ف �ف

؛ )2( تمديد صالحية مفوضية شؤون الالجئ�ي ف
ي لتسوية أوضاع المهاجرين غ�ي النظامي�ي

أساسية: )1( إجراء استثنا�أ

http://adala.justice.gov.ma/production/legislation/ar/penal/immigrationar.htm :6  لالطالع عىل القانون كامالً، راجع

http://studies.aljazeera.net/ar/re- .ي الحو )2016(، »المغرب والهجرة القادمة من إفريقيا جنوب الصحراء«، مركز الجزيرة للدراسات 7  ص�ب
ports/2016/12/161221075959991.html



27

ي المغرب؛ )3( دمج ملتمسي اللجوء بشكل أفضل )Lahlou, 2018: 7(. بعد ذلك، أطلقت الحكومة  ف �ف
ة من الالجئ�ي عداد كب�ي لأ

ي الفصل الأخ�ي من العام 2014،  وىل ُأطلقت �ف . الأ ف
يع وضع المهاجرين الأجانب غ�ي النظامي�ي ف لت�ش

ف استثنائت�ي
المغربية حملت�ي

ثانية تّمت بموجبها  ف 2016 و2017، وقد ُأطلقت حملة استثنائية 
الموافقة عىل تسوية أوضاع 17916 طلبًا. ب�ي وبموجبها تّمت 

  .)Lahlou, 2018: 7( ي الموافقة عىل 24 ألف طلب إضا�ف

ي تعديل هذه السياسات؟ ف
ما كان دور المواقف العامة إزاء الهجرة �

ك�ش  ي الوقت الذي ُطّبقت فيه تعديالت السياسات الأ دلة إىل أّن الرأي العام كان ضد تدفقات الهجرة الوافدة، �ف تش�ي بعض الأ
تقييدًا. فيجادل بريان ودو هاس وناتر )Berriane, de Haas, and Natter, 2015( أّن الرأي العام أظهر سلوكيات ومواقف عن�ية 
غ�ي  مهاجرين  مع  المقابالت  من  عدد  ي  �ف  ،)Chertia and Collyer, 2015( وكولي�ي  تيا  ش�ي أظهر  كما  الأجانب.  بكراهية  ومّتسمة 
ي  ية المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء كانت سلبيًة عىل صعيد التعامل مع المغاربة. »و�ف ي المغرب، أّن تجربة أك�ش ف �ف

نظامي�ي
فارقة من جنوب الصحراء  ي العادي عن الأ ي يملكها المغر�ب

ساسية ال�ت كاء المغاربة أّن »الصورة الأ حالت معّينة«، جادل أحد ال�ش
القدر من كراهية الأجانب  يدز، والدعارة، وال�قة.« )Chertia & Collyer, 2015: 597(. ُتعت�ب أسباب هذا  بالقذارة، والإ ن  تق�ت
سباب المحتملة تشمل الوظائف والهجوم  معقدة، وهي بالكاد تقت� عىل المغرب. لكّن كيمبل )Kimbell, 2017( ذكر أّن بعض الأ
سود«( وتزايد المجتمعات المسيحية من أفريقيا جنوب الصحراء  ي ذلك حول »اجتياح الجراد الأ عالم )بما �ف الذي تشّنه وسائل الإ

.)Berriane et al, 2015: 515(

رجح بالتحرر  ونة، رغم ارتباطها عىل الأ ي تلك الآ ف �ف
ت المراقب�ي ّ ي حدثت عام 2013، فقد ح�ي

ات الجذرية ال�ت أما أسباب التغي�ي
ام  ف بالتغي�ي وضمان اح�ت

ات صياغة دستور جديد بهدف إرضاء المطالب�ي . وقد شملت هذه التغي�ي ي السياسي ما بعد الربيع العر�ب
رجح أن تكون هذه التعديالت ردًا عىل المواقف العامة تجاه مبدأ الدستورية ودور  ي هذا المنظور، من الأ نسان. �ف أك�ب لحقوق الإ
 Chertia and( تيا وكولي�ي ح ش�ي ورة متعلقًة بالمهاجرين الوافدين. وكاحتمال آخر، يق�ت الدولة بشكل عام، من دون أن تكون بال�ف
، حيث حرص المغرب عىل إعادة توجيه البالد نحو  ي هذا التغي�ي Collyer, 2015( أّن عوامل جيوسياسية، ل داخلية، كانت السبب �ف

أفريقيا، وبالتاىلي فقد كانت خطوة هدفها خطب وّد حكومات أفريقيا جنوب الصحراء. 

الهجرة إىل الخارج

فة، أنشأ المغرب مكتبًا معنيًا بشؤون الهجرة إىل الخارج وتابعًا لوزارة العمل والشؤون الجتماعية، بهدف 
ة وج�ي بعد الستقالل بف�ت

ي البالد. كما وقع المغرب أوىل اتفاقات العمل بعد الستقالل مع  تنظيم وتشجيع توظيف العمالة، نتيجة تزايد مستويات البطالة �ف
ي الدار البيضاء بهدف توظيف  ي الفرنسي للهجرة الوافدة �ف

ي وقت لحق، أنشأت فرنسا المكتب الوط�ف فرنسا وألمانيا عام 1963. �ف
ونة أّن معدلت البطالة كانت مصدر القلق  ي تلك الآ ي الواقع، تظهر وثائق الدولة المغربية �ف ي مصانع فرنسية. �ف مغاربة للعمل �ف

.)Brand, 2006: 59-62( الرئيسي بالنسبة إىل الدولة

: السياسات القتصادية  ف
ف المغاربة مّمن سبق وهاجر إىل قسم�ي

ي تستهدف المواطن�ي
يمكن تقسيم سياسات الهجرة المغربية ال�ت

ة، نّصت إحدى السياسات  ي ما يتعلق بهذه الأخ�ي ي تسّهل إرسال الحوالت والستثمار، والسياسات الجتماعية القتصادية. �ف
ال�ت

المغرب  ي 
حال�ت ي  �ف متشابهًة جدًا  والسياسية  الجتماعية  وأدوارها  الوداديات  عمل  ُتعت�ب طريقة  الوداديات.  إنشاء  ساسية عىل  الأ

الحتفالت  وتنظيم  اللغة،  تعليم  مثل  اجتماعيًة،  أنشطًة  تنّظم  اجتماعية  كجمعيات  الوداديات  أنشئت  عام،  بشكٍل  وتونس. 
نشطة الساعية إىل إبقاء  ، وأنواع أخرى من الأ ف

ب�ي الدينية والمناسبات الوطنية، وتقديم المعلومات الصادرة عن الدولة إىل المغ�ت
ف 

المقيم�ي للمغاربة  ي 
الثا�ف الحسن  ي مؤسسة 

الثا�ف الملك حسن  أنشأ  ذلك،  الدولة. فضاًل عن  مع  تواصل  ف عىل 
ب�ي المغ�ت جاليات 

 .)de Haas, 2007( م بالخارج بهدف تعزيز التواصل مع الوطن الأ

اير  ي 20 شباط/ف�ب ي عىل السياسة المغربية للهجرة إىل الخارج عام 2011. فبعد تظاهرات واسعة النطاق �ف
طرأ تغي�ي نوعي نها�أ

وىل. لكّن عددًا من »العقبات  ي النتخابات للمرة الأ ي الخارج حّق التصويت �ف 2011، تّمت صياغة دستور جديد، منح المغاربة �ف
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نسان   ي لحقوق الإ
.8 بالإضافة إىل ذلك، نّص الدستور عىل إنشاء المجلس الوط�ف ف

ب�ي اع هؤلء المغ�ت التنظيمية« عّطل إمكانية اق�ت
ي فرنسا.9 انطالقًا من ذلك كله،  ف �ف

ب�ي نسان، كان رئيسًا لمجلس المغ�ت ي مجال حقوق الإ فمي وهو ناشط �ف
الذي ترأسه إدريس ال�ي

ف عن 
الفقراء والعاطل�ي العمال  ف طبقًة من 

ب�ي المغ�ت اعتبار  الخارج من  بالهجرة إىل  المتعلقة  المغربية  الحكومة  ت سياسات  ّ تغ�ي
هلية.  ف كامىلي الأ

ًا إىل معاملتهم كمواطن�ي ي التنمية الوطنية، وأخ�ي بر( إىل تقدير دورهم �ف العمل )وأغلبهم من ال�ب

الأجانب حرية  تمنح  الفرنسية لم  الدولة  أّن  التدريجي، وفقًا لصحراوي )Sahraoui, 2018(، هو  التغي�ي  أسباب هذا  أحد  من 
ي  ي العام 1981. أما قبل ذلك، فكان المهاجرون الأجانب بحاجة إىل إذن خاص )Sahraoui, 2018: 533(. �ف تشكيل منظمات إل �ف
ي فرنسا أّثرت عىل سياسة  ة للمنظمات غ�ي الحكومية المغربية �ف ّ هذا الإطار، يجادل لكروا )Lacroix, 2013( أّن الطبيعة المتغ�ي
ول من  العقد الأ المنشأة حديثًا، ح�ت  الحكومية  المنظمات غ�ي  ف رّكزت معظم 

الخارج. ففي ح�ي بالهجرة إىل  المتعلقة  المغرب 
ي فرنسا، تحّولت معظم المنظمات الجديدة منذ العام 2003 إىل  لفية الجديدة، عىل الحقوق المدنية والجتماعية الثقافية �ف الأ
لفية  وىل من الأ ي المغرب. وقد ازداد هذا التجاه وضوحًا عىل مّر السنوات الأ هلية والجمعيات التنموية �ف ف عىل الرابطات الأ

ك�ي ال�ت
ي المغرب بالمقارنة  الجديدة. فبحلول العام 2010، كانت %65 من المنظمات غ�ي الحكومية المنشأة حديثًا ُتع�ف بقضايا التنمية �ف
ف المغاربة 

ب�ي ة لمشاركة المغ�ت ّ فايد والطبيعة المتغ�ي افق العدد الم�ت ي نهاية التسعينيات )Sahraoui, 2018(. ف�ت مع %30 فقط �ف
ي  ي اعتمدتها الدولة المغربية تجاه جالياتها �ف

ات أساسية طالت سياسات الهجرة ال�ت ي والعمل الناشط مع  تغي�ي
ي المجتمع المد�ف �ف

دلة عىل هذا الرابط هو الدور الذي تؤديه منظمة »الهجرة والتنمية«، وهي منظمة غ�ي  الخارج، وكذلك تجاه التنمية. من أحد الأ
ي جهة  ي الريف، ل سيما �ف ف الب�ف التحتية الالزمة وإمدادات المياه إىل عدد من القرى �ف

ي تأم�ي حكومية أنشأها مهاجرون، ساعدت �ف
.)Sahraoui, 2018: 533( سوس- ماسة- درعة، كما أدت إىل تغي�ي سياسات التنمية الحكومية تجاه هذه الجهات

تونس

الهجرة الوافدة

ساسي المنّظم  ف أقل وضوحًا من سياسة المغرب. كان القانون الأ
ي تعتمدها تونس تجاه المهاجرين غ�ي النظامي�ي

ُتعت�ب السياسة ال�ت
للهجرة غ�ي النظامية إىل تونس هو القانون رقم 6/2004 الذي هدف إىل تنظيم جوازات السفر ووثائق السفر. لكّن القانون تضّمن 
يساعدون  الذين  ف 

المهّرب�ي القانون  فيعاقب  ة.  جريمًة خط�ي إياها  ًا  معت�ب وتجريمها،  النظامية  غ�ي  الهجرة  لتنظيم  فصوًل  أيضًا 
ي بالسجن لثالث سنوات وبخطية قدرها ثمانية آلف دينار )الفصل 38(. كما 

المهاجرين عىل الدخول إىل تونس بشكل غ�ي قانو�ف
ف )الفصل 39(. ويمكن 

ة آلف دينار كل من توىل إيواء المهاجرين غ�ي النظامي�ي ُيعاَقب بالسجن لمدة أربع أعوام وبخطية قدرها ع�ش
ف إىل السجن إىل 15 سنة.10

ي هذا القانون جّراء  مساعدة المهاجرين غ�ي النظامي�ي أن تصل العقوبات المنصوص عليها �ف

نه جعل من تونس »حارسًا عىل الحدود الجنوبية لالتحاد  ي التونسي ما بعد الثورة لأ
لقي هذا القانون انتقادًا من قبل المجتمع المد�ف

ي التونسية تعمل عىل إقرار قانون 
ي وقت كتابة هذه السطور، كانت منظمات المجتمع المد�ف « )Sabhani, 2016: 27(. �ف ي ورو�ب الأ

لمان منذ 11.2016 إىل جانب ذلك، ل تطّبق تونس نظام لجوء  ي ال�ب جديد لتنظيم اللجوء والهجرة غ�ي النظامية، لكنه ما زال عالقًا �ف
ي هذا المجال.  ف العمل �ف

ف لمفوضية شؤون الالجئ�ي
رسمي، لكنها تج�ي

ف الهائل. 
ي ليبيا، لم يكن لدى الدولة التونسية خيار إل اعتماد سياسة الباب المفتوح أمام تدفق الالجئ�ي هلية �ف بعد اندلع الحرب الأ

ف 
ي هذه الجهود المنظمات غ�ي الحكومية والجيش التونسي )Fargues & Fandrich, 2012: 10(. لكّن هؤلء الالجئ�ي وقد ساعدتها �ف

ات سياحية.  ي البالد بموجب تأش�ي ف المنّظمة للجوء، وبالتاىلي فقد بقي بعضهم �ف
ي ظل غياب القوان�ي ي �ف

لم يتمتعوا بأي وضع قانو�ف
ف 

ف التونسي�ي
ي هذا الإطار، يش�ي بريان ودو هاس وناتر )Berriane, de Haas, and Natter, 2016( إىل انتشار مواقف متناقضة ب�ي �ف

شقاء«. وقد استثمر  ف »بالأ
ف من الحرب الليبية. فبشكل عام، رّحب التونسيون بالأ� الليبية ونادوا الليبي�ي

ف الهارب�ي
تجاه الالجئ�ي

ي 
ي وقت كان فيه القتصاد التونسي ما زال يعا�ف ي سوق العقارات، ومّثلت أموالهم مصدرًا مهّمًا لالستثمار، �ف ف �ف

الكث�ي من الليبي�ي
« الذي نظر من خالله التونسيون إىل هجرة الأ�  ي يجا�ب ي الإطار »الإ مر قد ساهم �ف ما بعد الثورة. من المعتقد أن يكون هذا الأ
فارقة. وقد طرحت عدة منظمات غ�ي  ي إىل هجرة العّمال الأ ي الوقت عينه، غالبًا ما ينظرون بشكل سل�ب ف كانوا، �ف

الليبية. لكّن التونسي�ي

8  »مغاربة من ألمانيا: حرماننا من النتخابات انتقاص من مواطنتنا«

a-35968040/مغاربة-من-ألمانيا-حرماننا-من-النتخابات-انتقاص-من-مواطنتنا/https://www.dw.com/ar

https://www.maghress.com/ksarsouk/4002 »ي المغرب
نسان �ف ي لحقوق الإ

9  »إنشاء المجلس الوط�ف

https://legislation-securite.tn/ar/node/45000 :10   لالطالع عىل نّص القانون كاماًل، راجع

UNHCR Tunisia Factsheet - March 2018 “https://reliefweb.int/report/tunisia/unhcr-tunisia-factsheet-march-2018“  11
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ي تونس. فضاًل عن ذلك، تواجه تونس  ي واجهها المهاجرون من جنوب الصحراء �ف
ف والعن�ية ال�ت ّ حكومية مشكلة الإجحاف والتح�ي

ي وّقعتها تونس مع عدد 
أيضًا مشكلًة تتعلق بالهجرة غ�ي النظامية من أفريقيا جنوب الصحراء. فنتيجًة لتفاقات حرية الدخول ال�ت

ي الجامعات التونسية، ثم  فارقة يدخلون إىل تونس بهدف الزيارة أو الدراسة �ف ف الأ
فريقية، كان الكث�ي من المواطن�ي من الدول الأ

 . ف
اتهم، ويتحّولون بالتاىلي إىل مهاجرين غ�ي نظامي�ي ي تأش�ي ة تتجاوز المدة المنصوص عليها �ف يمكثون لف�ت

ي هذه التعديالت عىل السياسات؟  ف
ما هو الدور الذي لعبته المواقف العامة تجاه الهجرة �

ح عدم تطبيق سياسة واضحة للهجرة الوافدة  فضل ل�ش مرًّة جديدة، قد تكون المقاربة الداخلية، عوضًا عن الجيوسياسية، الأ
أفريقيا جنوب  ف من 

القادم�ي بالعمال  يرّحبوا  الليبية لكنهم لم  بالأ�  الجدل،  ي رأي يحتمل  التونسيون، �ف ي تونس. فقد رّحب  �ف
ف 

. ففي ح�ي ف الجمهور التونسي
، يمكن العتبار أّن غياب سياسة واضحة هو نتيجة لهذه المواقف المتناقضة ب�ي الصحراء. وبالتاىلي

، من المرّجح أن تكون النظرة إىل  ف
ف للجوء بصفتهم مستثمرين اقتصادي�ي

ف ومستحق�ي
ف ثقافيًا من التونسي�ي

اعُت�ب الليبيون قريب�ي
ي واجهت حكومة ما بعد الثورة 

ف من جنوب الصحراء متناقضًة )لالطالع عىل مناقشة بشأن العوامل المختلفة ال�ت
ف القادم�ي

فريقي�ي الأ
.)Lexi, 2018; also Natther, 2018 :عىل صعيد سياسة الهجرة، راجع

الهجرة إىل الخارج

يدي العاملة إىل الخارج، وذلك بطريقة أك�ش  ف هجرة الأ
تاريخيًا، تمّثل الهدف من السياسات التونسية للهجرة إىل الخارج بتحف�ي

ي ظل نظام بورقيبة اعُت�ب حاًل مؤقتًا وليس دائمًا، مع إعطاء  يدي العاملة �ف تنظيمًا من سياسات المغرب عادًة. لكّن تشجيع هجرة الأ
ي أرض الوطن.  ولوية لتوف�ي فرص عمل �ف الأ

يدي العاملة إىل الخارج وبدأت بضبطها مسبقًا بطريقة أك�ش تنظيمًا من الدولة المغربية  شّجعت الدولة التونسية عىل هجرة الأ
فها عىل 

التوظيف أك�ش من ترك�ي التونسية عىل  الدولة  ي سّنتها 
ال�ت المغرب، رّكزت أوىل السياسات  )Brand, 2006: 94-6(. بخالف 

المقاربة  ي توسيع نطاق هذه  �ف  )CTE( الخارج«  ي  �ف التونسية  »الجاليات  انقالب 1987، ساهم تشكيل  المالية. فبعد  التحويالت 
اقتصادية معّينة  تنفيذ سياسات  تّم  الستثمار. وبشكل خاص،  الخارج عىل  ي  �ف المهاجرين  تونس، ل سيما ع�ب تشجيع  لتطوير 
الخارج فتح  ي  �ف ف 

للتونسي�ي يتيح  نحٍو  تفضيلية، عىل  فائدة  كاعتماد معدلت  الخارج،  ي  �ف التونسية  الجاليات  استثمارات  لتشجيع 
ي  �ف سيستخدمونها  ي 

ال�ت المستوردة  والمعدات  المواد  عىل  جمركية  امتيازات  من  والستفادة  أجنبية،  بعمالت  م�فية  حسابات 
المجالت الستثمارية والصناعية، مما قد يؤدي إىل توف�ي 40 ألف وظيفة بحسب أحد التقديرات )Brand, 2006: 106(. فضاًل عن 
ي حالة  ، كما �ف ف

ب�ي ف 1956 و1960 كإحدى الطرق للتواصل مع جاليات المغ�ت
ي الخارج ب�ي ذلك، أنشأت الدولة التونسية وداديات �ف

المغرب. 

كامىلي  ف 
ون مواطن�ي ُيعت�ب الخارج  ي  �ف التونسيون  الثورة. فأصبح  بعد  ّ بشكل جذري  تغ�ي بيها  الدولة مع جاليات مغ�ت تعامل  لكّن 

ي السياسة. وقد دافعت الأحزاب السياسية والرأي العام التونسي بعد الثورة  هلية يتمتعون بحقوق سياسية، منها المشاركة �ف الأ
ي الخارج ضمن  ي النتخابات، ل بل إّن الأحزاب السياسية أدرجت الجاليات التونسية �ف ي الخارج بالتصويت �ف ف �ف

عن حق التونسي�ي
. فضاًل عن ذلك، تّم تخصيص 18  ي التاريخ التونسي وىل �ف ي الخارج حق التصويت للمرة الأ برامجها. نتيجًة لذلك، ُمنح التونسيون �ف
ي الخارج )Boubakri, 2013: 13-14(. بالإضافة  ي سّت دوائر �ف ، �ف ف

ب�ي يعي للمغ�ت ي المجلس الت�ش مقعدًا من أصل المقاعد الـ217 �ف
ف بالخارج. 

إىل ذلك، أنشأت الحكومة الجديدة كتابة الدولة للهجرة والتونسي�ي

ف 
ف احتجاجات دعمًا للتونسي�ي

ف حزبي�ي
ي وناشط�ي

بلغ هذا التغي�ي النوعي بعد الثورة أوجه عندما نّظمت عدة منظمات مجتمع مد�ف
ي تلت 

شهر الثالثة ال�ت ي الأ ي إيطاليا. جديٌر بالذكر أّن الهجرة غ�ي النظامية من تونس إىل إيطاليا كانت قد بلغت ذروتها �ف المحتجزين �ف
ي تونس بهدف التوصل إىل اتفاق حول الحد 

يطاىلي سيلفيو برلسكو�ف ف أعاله. نتيجًة لذلك، زار رئيس الوزراء الإ ّ الثورة، كما هو مب�ي
، مطالبًة بمعاملة المهاجرين  يطاىلي ي هذا الوقت، نّددت الحتجاجات بزيارة رئيس الوزراء الإ من الهجرة غ�ي النظامية إىل بالده. �ف
ي 11 نيسان/أبريل 2011  يطالية �ف ي مراكز الحتجاز بشكل أفضل. فتوّصلت الحكومة التونسية إىل اتفاق مع الحكومة الإ ف �ف

التونسي�ي
ي مراكز الحتجاز، مّمن وصلوا إىل إيطاليا قبل ذلك التاريخ، عىل رخصة  ف �ف

خالل هذه الزيارة، وبموجبه يحصل جميع التونسي�ي
 .)Boubakri, 2013( ف يعود من وصل لحقًا إىل تونس

ي ح�ي إقامة، �ف



30 

ردن االأ

الهجرة الوافدة

ف من البلدان العربية، ل سيما م�، وكذلك 
ردن يعتمد سياسة الباب المفتوح تجاه العمال المهاجرين القادم�ي قبل 2003، كان الأ

ف 2011 و2014. وقد منح 
ف من الضفة الغربية بعد 1948 و1967، والعراق والكويت بعد 1991، وسوريا ب�ي

ف القادم�ي
تجاه الالجئ�ي

ردن بدأ بتطبيق  ي الخمسينيات بعد ضّمها إليه. ومع أّن الأ ي الضفة الغربية �ف ي كانوا يعيشون �ف
ردن الجنسية إىل 200 ألف فلسطي�ف الأ

ي  ف يومًا �ف
ف من الحرب بدل إقامة لثالث�ي

ف من حرب العراق عام 2003، فقد منح الهارب�ي
ف الهارب�ي

سياسة أك�ش رصامة تجاه الالجئ�ي
ف بارتكاب ثالث هجمات 

ّ عام 2005 عندما اتُّهم ثالثة عراقي�ي مر، وتعامل معهم بمرونة. لكّن هذا الوضع ما لبث أن تغ�ي بادئ الأ
. كما  ف

ردن سياسة هجرة أك�ش رصامة بحق العراقي�ي ردن أودت بحياة 60 شخصًا. نتيجًة لذلك، اعتمد الأ ي الأ إرهابية عىل فنادق �ف
ف يومًا، ل بل لم 

قامة المخّولة لهم لثالث�ي لف مّمن تجاوزوا الإ ردنية، ورُّحل الآ ف من الدخول إىل الحدود الأ
ُحرم آلف العراقي�ي

ردن خالل خمس سنوات.12 ُيسمح لهم بالعودة إىل الأ

ف بعد 2011. فبحلول 2015، كان 662 ألف لجئ سوري مسّجاًل لدى مفوضية شؤون 
السوري�ي ف 

الالجئ�ي النمط نفسه مع  تكّرر 
ردن، ُقّدر بـ4.2  ردن عشية الثورة السورية. وقد شّكل السوريون حماًل ماليًا ثقياًل عىل الأ ، أي ما شّكل %9 من سكان الأ ف

الالجئ�ي
ردن، ع�ب  مليار دولر عام Achilli, 2015: 2( 2016(. ُأضيفت إىل هذه التكاليف إقفال إحدى أهم الطرق التجارية بالنسبة إىل الأ
. بالإضافة إىل ذلك، أّثر الالجئون عىل سوق العقارات،  ف

ي سوق العمل من قبل السوري�ي ردنيون �ف ي لقيها الأ
سوريا، والمنافسة ال�ت

ف 
ردني�ي ي هذا الإطار، أفادت بعض التقارير أّن بعض الأ ي بعض المناطق. �ف ف والثالثة أضعاف �ف

يجارات بمعدل الضعف�ي مع ارتفاع الإ
ي 

مر ما لبثوا أن تحّولوا إىل العدائية، نتيجة هذه العوامل السلبية المتصّورة ال�ت ي بادئ الأ ف �ف
ف السوري�ي

الذين كانوا قد رّحبوا بالالجئ�ي
ف كان تشاؤمية جدًا، فقد 

ف السوري�ي
ردنية تجاه الالجئ�ي أّثرت عىل حياتهم القتصادية الشاقة منذ البداية. لكن مع أّن السياسة الأ

 .)Achilli, 2015: 5( 2014 بدأ الوضع يتغ�ي منذ العام

ي هذه التعديالت عىل السياسات؟  ف
ما هو الدور الذي لعبته المواقف العامة تجاه الهجرة �

 ، ف
ردني�ي الأ إىل  بالنسبة  السياسية  القضايا  أبرز  إحدى  يشّكلون  ف 2013 و2016 

ب�ي السوريون  الالجئون  بات  إليه سابقًا،  أش�ي  كما 
ي رّدت بإجراءات أك�ش تقييدًا عام 2014، كما تّمت 

ل مع الحكومة ال�ت ي لبنان، مما أوجد حالًة من الخالف المكبِّ كما كانت الحال �ف
ي لتونس، وخاصًة المغرب، أّن الدولة قد  ، بالمقارنة مع النعزال النس�ب ي ردن الجغرا�ف مناقشته أعاله. فضاًل عن ذلك، ع�ف موقع الأ

ي البلدان المجاورة.  ي اندلعت �ف
ى ال�ت اضطرت، مرارًا وتكرارًا، للتعامل مع أزمات الهجرة الك�ب

فها 
، ل سيما من حيث ترك�ي ي ردن كانت أك�ش شبهًا بكث�ي بسياسات دول المغرب العر�ب ي اعتمدها الأ

لكّن سياسات الهجرة الأخرى ال�ت
لفية الجديدة، كانت حصة الحوالت  ول من الأ ف الثمانينيات وبداية العقد الأ

ة الممتدة ب�ي عىل الحوالت المالية والبطالة. ففي الف�ت
من إجماىلي الناتج المحىلي قد ازدادت بشكل تدريجي ح�ت تجاوزت Zaghal, 2005: 156( 20%(. فضاًل عن ذلك، شّجعت مستويات 
ي 1948 و1967، العّمال عىل الهجرة إىل الخارج، ل سيما إىل دول الخليج  البطالة العالية، ومرّدها جزئيًا إىل الهجرة الفلسطينية �ف
ف هذه، بدورها، إىل هجرٍة لالأجانب نحو 

ردني�ي ي الخارج. وقد أّدت هجرة الأ ف المتواجدين �ف
ردني�ي ي استقبلت %75 من العمال الأ

ال�ت
 .)Zaghal, 2005: 157( ردن، خاصًة الم�يون منهم الأ

ي خضّم ارتفاع مستويات البطالة )الذي  لف من العمال الأجانب �ف ردنيون بشكل عام أّن الحّل لمشكلة انتشار مئات الآ يشعر الأ
ي ما يتعلق بهجرة العمالة الوافدة. فغالبًا ما ترفض  ( هو تطبيق سياسات أك�ش رصامًة �ف ُقّدر بـ%15 عام 2018 وفقًا للبنك الدوىلي
ي من معدلت بطالة مرتفعة. نتيجًة لذلك، أصدرت وزارة العمل قائمة 

ي تعا�ف
ي المهن ال�ت الجمعيات المهنية توظيف عمالة أجنبية �ف

 .)Zaghal, 2005: 160( ي محاولٍة منها لالستجابة لضغوطات الجمعيات المهنية ، �ف ف
ردني�ي ة مهنة تكون محصورًة بالأ بست ع�ش

https://www.hrw.org/ar/report/2006/11/27/255382 .»ردن
أ

12  جون إيمرسون )2006(، »معاملة يلفها الصمت: نازحون من العراق ومقيمون �في ال
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ف الذين كان يتّم ترحيلهم يوميًا عام 2018، بحسب 
نسجًا عىل المنوال نفسه وعىل مستوى أعم، بلغ عدد العمال غ�ي النظامي�ي

بعض التقديرات، -80 100 عامل.13 

الهجرة إىل الخارج

 .)Brand, 2006( الخارج الهجرة إىل  لتنظيم  للكلمة،  الدقيق  بالمع�ف  ردن سياسًة،  الأ المغرب وتونس، لم يعتمد  بالمقارنة مع 
يعية مشّتتة لتنظيم  ف وصكوك ت�ش

ردن كانت عبارًة عن قوان�ي ي الأ فيش�ي علوان )Olwan, 2005( إىل أّن سياسات الهجرة الحكومية �ف
ف المهاجرين. 

فلي�ي ردنية، وعمليات الدخول والمغادرة، واللجوء، وشؤون العمال الم�ف شؤون الجنسية الأ

ي الخارج بهدف تنظيم  ، كما أرسله ملحقيه إىل سفاراته وقنصلياته �ف ف
ب�ي ردن وزارًة للعمل ومديريًة للمغ�ت ي 1975، أنشأ الأ لكن �ف

ي هذا المنظور،  ي المغرب وتونس. و�ف أ مكاتب توظيف بشكل واضح كما كانت الحال �ف ردنية. لكنه لم ينسش هجرة أيدي العاملة الأ
كانت أساليب التوظيف غ�ي الرسمية والتقليدية، أي من خالل معارف أفراد الأ�ة الذين كانوا قد غادروا قباًل، أك�ش أهميًة من 

ي هذا المجال.  السياسات الحكومية المعتمدة �ف

ي وقت لحق، مع بدء تنّبه الدولة إىل الأهمية  ي الخارج إل �ف ف �ف
ردني�ي ردن سياسات اقتصادية متعلقة بالأ ي الواقع، لم يعتمد الأ �ف

يد  القتصادية للحوالت المالية. ففي 1972 و1973، تّم سّن قانون تشجيع الستثمار رقم 53/1972 وإنشاء صندوق مكتب ال�ب
ردنية  الأ الستثمار  سياسة  لكّن  مفيدة.  استثمارات  إىل  وتحويلها  الوطن،  إىل  الحوالت  إرسال  عىل  الخارج  ي  �ف ف 

ردني�ي الأ لتشجيع 
ي كانت ممنوحًة 

ي التسعينيات، وبموجبه توّقفت المتيازات الخاصة ال�ت ت بشكل ملحوظ مع إنشاء برنامج التكييف الهيكىلي �ف ّ تغ�ي
، وأصبح كل المستثمرين ُيعاَملون عىل قدم المساواة. كما بدأت الدولة بعقد سلسلة من المؤتمرات عام  ف

ردني�ي للمستثمرين الأ
 .)Brand, 2006: 185-193( ف

ب�ي عمال المغ�ت ي توّجهت من خاللها إىل رجال الأ
1998 ال�ت

ردن أّي  ي المغرب وتونس. فلم يشّكل الأ ردنية أقل تطّورًا من تلك المعتمدة �ف بالإضافة إىل ذلك، كانت سياسات الهجرة الثقافية الأ
ي دول الخليج  ف كانوا يقيمون �ف

ردني�ي ف الأ
ب�ي ية المغ�ت ي الخارج )Brand, 2006: 195-99(. ومرّد ذلك بشكل أساسي إىل أّن أك�ش رابطات �ف

ي أي أنشطة تنظيمية عىل أراضيها. ولعّل أك�ش المحاولت جديًة للتواصل مع الجاليات  ي لم تكن تسمح لالأجانب بالنخراط �ف
ال�ت

ردنية  ي تواجهها الجاليات الأ
ي بدأت ُتعقد منذ العام 1985 فصاعدًا لالإصغاء إىل المشاكل ال�ت

ف ال�ت
ب�ي ردنية كانت مؤتمرات المغ�ت الأ

وحّلها. 

لبنان

الهجرة الوافدة

، بل دولة »عبور«، وإن بطريقة مختلفة عن بلدان جنوب المتوسط. فقد أعلن لبنان  ف
ل يعت�ب لبنان نفسه وجهًة لستيطان الالجئ�ي

فة فقط قبل إحالتهم إىل دولة أخرى. ترتكز هذه السياسة عىل سوابق متنّوعة. فأوًل، 
ة وج�ي ف لكن لف�ت

أّن بمقدوره استضافة الالجئ�ي
ف كما ستتم 

ف )باستثناء الفلسطيني�ي
ف بالالجئ�ي ي جنيف، وبالتاىلي فهو ل يع�ت ف �ف

لم يوقع لبنان عىل التفاقية المتعلقة بمركز الالجئ�ي
ف  ي عىل منح حق اللجوء )Tabar, 2010: 11(. وثالثًا، الالجئون الوحيدون المع�ت

مناقشته لحقًا(. ثانيًا، ل ينّص الدستور اللبنا�ف
ف بحكم القانون. يتمتع الفلسطينيون 

ف الآخرين مهاجرين غ�ي نظامي�ي
ف ُيعت�ب كل الالجئ�ي

ي ح�ي ي لبنان هم الفلسطينيون، �ف بهم �ف
ف الآخرين فهو قانون تنظيم 

ي لبنان، ويحق الدخول والخروج كما يشاؤون. أما القانون الذي ينّظم أوضاع الالجئ�ي بوضع خاص �ف
ي بالحبس من شهر إىل ثالث سنوات  الدخول إىل لبنان والخروج منه لعام 1962 الذي تنّص المادة 32 منه عىل معاقبة كل أجن�ب
شارة إىل أّن هذا المبلغ قد ازداد بشكل ملحوظ بموجب نسخة أخرى مكّررة من القانون  ة )مع الإ وبغرامة من 2500 إىل 12500 ل�ي
 ، ف

، والمهاجرين غ�ي النظامي�ي ف
ف لبنان بالفئات العامة مثل ملتمسي اللجوء، والالجئ�ي عام 2000(.14 من هذا المنطلق، ل يع�ت

ف )Dorai and Clochard, 2006: 1-2؛ 
والمهاجرين لدوافع اقتصادية، بل يندرجون جميعًا ضمن إطار المهاجرين غ�ي النظامي�ي

.)Tabar, 2010: 10 :ي لبنان، راجع ف �ف
ف العراقي�ي

للمزيد من المعلومات عن الالجئ�ي

ردن يحفز العمالة الوافدة عىل مغادرة أراضيه.« العر�بي الجديد.
أ

13  زيد الدبيسة )8102(، »ال

 http://ahdath.justice.gov.lb/law-nearby-Foreigners.htm : 14  يمكن الطالع عىل قانون الدخول إىل لبنان والخروج منه الصادر عام 1962، كاماًل، عىل الرابط التاىلي
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مع  مة  الم�ب الثنائية  التفاقات  الوافدين،  المهاجرين  تجاه  المعتمدة  اللبنانية  السياسة  عىل  تطغى  ي 
ال�ت الأخرى  الجوانب  من 

ف 
يج�ي وبموجبها  أيلول/سبتم�ب 2003،  ي  �ف ف 

الالجئ�ي تفاهم مع مفوضية شؤون  مذّكرة  لبنان  فوّقع  الدولية.  الحكومية  المنظمات 
ة ثالثة أشهر، مع إمكانية تجديدها لستة أو تسعة أشهر إضافية رهنًا  للمفوضية إصدار رخص إقامة مؤقتة لملتمسي اللجوء لف�ت
ف 

ف الالجئ�ي
اف الحكومة اللبنانية. وتش�ي مذّكرة التفاهم، بشكل رصيح، إىل دور لبنان كمنطقة »عبور« مؤقتة قبل أن يتّم توط�ي باع�ت

عادة إىل الوطن ممكنًة عىل نطاق أوسع  مل عىل أن تصبح الإ ي العراق، ُيعقد الأ زمة المستمرة �ف ي بلدان أخرى: »]...[ بالرغم من الأ �ف
ف من 

ي الفرص الممكنة لعودة الالجئ�ي وت جهودًا للتعّمق �ف ي ب�ي قليمي �ف خالل العام 2004. فضاًل عن ذلك، سيبذل المكتب الإ
ي بلد ثالث الحل الدائم الوحيد لمن ل يستطيع  ف �ف

ي غضون ذلك الوقت، تبقى إعادة التوط�ي السودان والصومال إىل أوطانهم. �ف
ي العودة إىل بلده« )مذّكرة التفاهم، 2004(.  أو ل يرغب �ف

ف تنّظم عمل 
ي الواقع، ل وجود لقوان�ي أما الجانب الأخ�ي لسياسة لبنان المتعلقة بالهجرة الوافدة، فتتعلق بالعمال الأجانب. �ف

ي دول مجلس التعاون الخليجي.15 يجّنب هذا النظام الجهات  ي لبنان، بل نظام كفالة يشبه ذلك المطّبق �ف العمال الأجانب �ف
ي تتطّلب عادًة ماًل ووقتًا طوياًل. وبموجبه، ُيحّدد الكفيل كيف سيتّم إنجاز العمل. 

الفاعلة من الستحصال عىل رخص العمل ال�ت
ي يتجّنبها اللبنانيون، وبالتاىلي فهو ل »يضغط« عىل سوق 

يشمل هذا النظام الوظائف المتدنية المهارة )كالبناء والنظافة إلخ.( ال�ت
العمل اللبنانية، وفق رأي يحتمل الأخذ والرد )Tabar, 2010: 12-13(. لكن ليس من قانون خاص لحماية العمال الأجانب، ل سيما 

ي يتعرّض لها هؤلء العمال.16
ي إىل انتشار بعض التقارير عن سوء المعاملة ال�ت

ي الأ� اللبنانية، مما يف�ف فليات �ف العامالت الم�ف

ي بعض الأحيان، سياسات تقييدية  بالرغم من أّن لبنان قد استقبل 1.5 مليون لجئ سوري، فقد اعتمدت الحكومة اللبنانية، �ف
دخول  اللبنانية  الحكومة  رفضت  مر،  الأ بادئ  ففي  عام.  بشكل  مؤّقت  ف 

السوري�ي ف 
الالجئ�ي وضع  أّن  تعت�ب  وهي  تجاههم، 

نسانية الشديدة، كما رفضت دخول %60 من  ف بالحالت الإ
ف السوري�ي

ي سوريا، وح�ت دخول الالجئ�ي ف �ف
ف المقيم�ي

الفلسطيني�ي
اللبنانيون  السياسات  اّتخذ صانعو  )de Bel Air, 2017: 4(. فضاًل عن ذلك،  اللبنانية من سوريا  الحدود  ف إىل 

القادم�ي ف 
الالجئ�ي

، هرب عدد كب�ي  ف
زمة عىل لبنان.19,18,17 بالإضافة إىل السوري�ي ورة تخفيف تأث�ي الأ زمة، مّ�ين عىل رصف ف بعد الأ

مواقف ضد الالجئ�ي
ي بحسب إحصاءات 

ي لبنان 450 ألف لجئ فلسطي�ف ، يعيش �ف ي الوقت الحاىلي ي سوريا إىل لبنان. و�ف ف �ف
ف المقيم�ي

من الفلسطيني�ي
ف 

بتأم�ي متعلقة  مشاكل  الجدد  الوافدون  واجه  وقد  الحرب.  بعد  من سوريا  ممن وصلوا  تقريبًا  ي 
فلسطي�ف ألف   35 مع  ونروا،  الأ

ورة الحصول عىل وثائق رسمية، ورخص عمل، ورعاية صحية، وخدمات تعليمية.20  ساسية، ك�ف احتياجاتهم الأ

ي السياسات؟  ف
ي هذه التعديالت � ف

ي تساهم �
ما هي العوامل ال�ت

، هو  ف
ي ما يتعلق باستيعاب الالجئ�ي ي لبنان للهجرة الوافدة، ل سيما �ف ي أّدت إىل تطبيق سياسات تقييدية �ف

لعّل أحد العوامل ال�ت
ول  ي المقام الأ ي لبنان ل تشّكل شاغاًل ديموغرافيًا أو اقتصاديًا فحسب، بل قضيًة سياسيًة �ف كيبة السكانية �ف . فال�ت العامل السياسي
كيبة  ال�ت يرتكز عىل  برّمـته  السياسي  النظام  أّن  زد عىل   .)Dorai and Clochard, 2006: 13( الدولة  بناء  عملية  ي صلب  �ف تصّب 
مر عاماًل مهمًا أّثر عىل  . يشّكل هذا الأ ات عميقة أن تقّوض النظام الحاىلي ، وبالتاىلي فمن شأن أي تغي�ي ي

الديموغرافية للشعب اللبنا�ف
ي لبنان فضاًل عن  ي �ف

. عىل سبيل المثال، يقيم حواىل 400 ألف لجئ فلسطي�ف ف
سياسة الدولة المعتمدة تجاه المهاجرين والالجئ�ي

ف من العمل، وكذلك من الحصول 
ي لبنان بشكل عام الالجئ�ي ف �ف

ف 200 ألف و250 ألف لجئ تقريبًا. فتمنع القوان�ي
اوح ب�ي عدد ي�ت

15  »نظام الكفالة: من وجهة نظر أصحاب العمل أيضاً«. مؤسسة إنسان. مأخوذ من: 

http://www.insanassociation.org/en/images/the%20kafala%20system%20when%20employers%20also%20accepted%20to%20
  share%20their%20perspective%20ar.pdf

https://www.hrw.org/news/2008/04/29/lebanon-protect-domestic-workers-abuse-exploitation  16

https://www.aljazeera.com/news/2019/07/lebanon-troops-demolish-syrian-refugee-homes-deadline-ex-  17
pires-190701111106849.html

https://www.atlanticcouncil.org/blogs/menasource/syrian-refugees-in-lebanon-potential-forced-return  18

https://www.theguardian.com/world/2019/jun/30/syrian-refugees-forced-destroy-own-homes-lebanon  19

https://www.unrwa.org/where-we-work/lebanon  20



33

ف السنة، وبالتاىلي فإّن دمجهم 
ف هم من المسلم�ي

ف الفلسطيني�ي
عىل الجنسية )Tabar, 2010: 10(. جديٌر بالذكر أّن أغلبية الالجئ�ي

سباب، كان صانعو السياسات  ، فالهيكل الدستوري للدولة نفسها. لهذه الأ ي ي حكمًا تغي�ي التوازن الديموغرا�ف
ف يع�ف

ضمن اللبناني�ي
الجانب  ي هذا  أيضًا )Dorai and Clochard, 2006: 13(. �ف ف 

الفلسطيني�ي ف غ�ي 
الالجئ�ي ف 

لتوط�ي ف 
اللبنانيون بشكل عام معارض�ي

وا من رعايا المملكة  ردن، حيث نالوا الجنسية واعُت�ب ي الأ ي لبنان مختلفًة عن حالتهم �ف ف �ف
ف الفلسطيني�ي

، كانت حالة الالجئ�ي ساسي الأ
ي لبنان.  ف مختلف الفئات السياسية والدينية �ف

فان السياسي ب�ي ي لبنان، فقد ُحرموا من الجنسية خوفًا من تغي�ي الم�ي ردنية. أما �ف الأ

. فقد واجهت وزارة الداخلية  ي
م�ف ي لبنان، العامل الأ ي تقييد سياسة الهجرة الوافدة �ف ي تؤدي دورًا �ف

من العوامل المهّمة الأخرى ال�ت
ي لبنان  ف �ف

ة للسوري�ي عداد الكب�ي ف بسبب الأ
ف وغ�ي النظامي�ي

ف المهاجرين القانوني�ي
ف ب�ي

ي مراقبة حدودها والتمي�ي اللبنانية صعوبًة �ف
ف 

ي سوريا، لجئ�ي �ف ف 
ف مقيم�ي

، فلسطيني�ي ف
هلية، لجئ�ي الأ الحرب  اقتصادية قبل  لدوافع  )مهاجرين  القانونية  أوضاعهم  واختالف 

ي شؤون المهاجرين  ي تتمتع بالسلطة المطلقة �ف
ساسية ال�ت ي هذا الإطار، إّن الجهة الأ ي لبنان منذ البدء إلخ.(. �ف ف �ف

ف مقيم�ي
فلسطيني�ي

. ي
من العام اللبنا�ف ف هي الأ

والالجئ�ي

ي  أما العن� الثالث، فهو الرأي العام. رغم قلة الدراسات ذات المصداقية حول كيفية تأث�ي الرأي العام عىل سياسات الهجرة �ف
ف 

، معارضًا لوجود الالجئ�ي ي بات، أك�ش فأك�ش
ض عدة أدلة أّن الرأي العام اللبنا�ف لبنان، إن لم نقل عدم توّفرها عىل الإطالق، تف�ت

ف 
ف كانوا مستهدف�ي

ف السوري�ي
ي إىل أّن »الالجئ�ي

ي تقريره الميدا�ف ي لبنان. أوًل، َخُلص شعبان )Chaaban et al, 2018: 10( �ف ف �ف
السوري�ي

، مطالبًة بعودتهم إىل بالدهم.« وثانيًا، تش�ي بعض  ف
ي اعتمدت خطابًا تصعيديًا معاديًا لالجئ�ي

ي الحمالت النتخابية اللبنانية ال�ت �ف
ي )2016( إىل أّن أك�ش من  ف يملكون مواقَف معاديًة للمهاجرين الأجانب. فيش�ي الباروم�ت العر�ب

ًا من اللبناني�ي دلة إىل أّن قسمًا كب�ي الأ
انهم.  ي من ج�ي ف أجابوا بأنهم إما ل يفضلون أبدًا، أو ل يفضلون، أن يكون مهاجر وافد أو عامل أجن�ب

ف اللبناني�ي
%37 من المشارك�ي

ي القسم  ولم يجب بالعكس إل %17. تبدو هذه المشاعر المعادية للمهاجرين مرتفعًة عند مقارنتها بدول عربية أخرى، كما يظهر �ف
ي تؤّثر عىل البالد، حيث أ�ت عىل 

ي 2016 من أبرز التحديات ال�ت « �ف ف
ف السوري�ي

ت قضية »الالجئ�ي 1. نسجًا عىل المنوال نفسه، اعُت�ب
ي أهمية قضية- بالتشارك مع قضية أخرى-، ل بل احتلت مرتبًة أعىل بكث�ي من 

، مما جعلها ثا�ف ف
ف اللبناني�ي

ذكرها %43 من المواطن�ي
ردن )34%(.  ي الأ تها �ف نظ�ي

ك�ب من  ؟«21، أّكد القسم الأ ف
ف السوري�ي

. العربية« بعنوان »هل ضاق اللبنانيون بالالجئ�ي . سي ي . �ب ي ي تقرير أعّدته شبكة »�ب ثالثًا، �ف
ي اللبنانية. ُتعت�ب أسباب 

راىصف ي الأ ي لبنان بات أك�ش عدائيًة تجاه الوجود السوري �ف شخاص الذين جرت مقابلتهم أّن الرأي العام �ف الأ
العام، والقتصاد، والمنافسة  من، والنظام  بالأ تبقى متعلقة  ساسية  الأ الشواغل  لكّن  ف متعددة، 

المعادي لالجئ�ي الموقف  هذا 
فايد الطلب عليها من قبل  ي ُيقال إنها ازدادت بنسبة الضعف نتيجًة ل�ت

ي سوق العمل، فضاًل عن أسعار العقارات السكنية ال�ت �ف
.22 من هذا المنطلق، يبدو أّن الرأي العام، ومواقف  ف

ف واللبناني�ي
ف السوري�ي

ي هذه العالقات ب�ي . كما تمعنت تقارير أخرى �ف ف
السوري�ي

ي سوريا.  منة �ف ف إىل المناطق الآ
ف السوري�ي

ي التجاه نفسه، أي تفضيل »عودة �يعة« لالجئ�ي ف وصانعي السياسات تتحّرك �ف
السياسي�ي

ي اّتخذتها الحكومة ومؤسساتها ما زالت بحاجة إىل تحقيق متمعن. 
لكّن آثار المواقف العامة عىل السياسات الفعلية ال�ت

الهجرة إىل الخارج

ك�ش  الأ اللبنانية  الدولة  تطّبقها  ي 
ال�ت اب  بالغ�ت المتعلقة  السياسات  ُتعت�ب  المراجعة،  هذه  شملتها  ي 

ال�ت ربع  الأ الحالت  ف 
ب�ي من 

 ،) ف
ب�ي ف المغ�ت

ي الداخل واللبناني�ي ف �ف
ف المقيم�ي

ي إشارة إىل اللبناني�ي «، كما ُدعي مرارًا )�ف ف
محدوديًة. فبالرغم من أّن لبنان »طائر بجناح�ي

ّ اسم الوزارة  . لكّن مجلس الوزراء أنشأ قسمًا تابعًا لوزارة الخارجية، ثم غ�ي ف
ب�ي ليس من سياسات حكومية رصيحة ُتع�ف بالمغ�ت

ف محدودًا.23 اهتّم 
ب�ي ، وهو اسم ما زال ساريًا ح�ت اليوم. رغم ذلك، ما زال التفاعل مع المغ�ت ف

ب�ي إىل وزارة الخارجية والمغ�ت

https://www.youtube.com/watch?v=q-GCZ5fFvJk  21

https://raseef22.com/article/4473-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8  .2222  كنان قوجة )2017(ز »اللبنانيون والسورين: من العن�ي«. رصيف
%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9

%88%D9%86-%D9%85%D9%8E%D9%86-%D9%87%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1%D9%8A
%D8%9F

( �في بداية التسعينيات، لكن لم يُكتب لها الستمرارية.  ف
ب�ي ف )وزارة المغ�ت

ب�ي 23  أنشئت وزارة خاصة بالمغ�ت



34 

ي العودة إىل لبنان  ف �ف
ف الراغب�ي

ب�ي ي الخارج، كما شجع جميع المغ�ت ف �ف
ب�ي القسم المذكور بإصدار الوثائق الخاصة بجاليات المغ�ت

المؤسسات  ومن   .)Brand, 2006( الخارج  ي  �ف الحقوق  وصون  القنصىلي  التمثيل  نطاق  بتوسيع  واهتّم  الجنسية،  اكتساب  عىل 
ي العالم. مع أّن هذه الجامعة أنشئت كمنظمة غ�ي حكومية، غ�ي  ي أب�ت النور عام 1960 الجامعة اللبنانية الثقافية �ف

الأخرى ال�ت
 Brand, 2006:( ف

ب�ي سياسية وغ�ي طائفية، فقد تبوأت شخصيات حكومية مناصبها العليا، كما ترأسها وزير الخارجية وشؤون المغ�ت
ي تنمية لبنان. غ�ي أنها  ي الخارج، والمساهمة �ف ف �ف

ف المقيم�ي
ف اللبناني�ي

، إىل توطيد الروابط ب�ي 150(. هدفت الجامعة، بشكل أساسي
هلية )Brand, 2006: 150-5(. إىل جانب ذلك، لم يطّبق  ة الممهدة للحرب الأ ي الف�ت اصطدمت بمشاكل مالية وانشقاقات سياسية �ف
ة إىل تقليد اقتصاد السوق الحّر  بيه، ومرّد ذلك بدرجة كب�ي لبنان، بخالف دول أخرى، سياسات لتشجيع التنمية من خالل مغ�ت
بون، الستثمار كما يحلو لهم. أدى هذا التقليد أيضًا إىل اعتبار الحوالت  ي البالد الذي يتيح للجميع، بمن فيهم المغ�ت الساري �ف
لمان )Pearlman, 2013( وبراند )Brand, 2006: 145( لالطالع عىل بعض وظائف الهجرة من  ي هذا الإطار، راجع ب�ي مسألًة خاصة. �ف
منظور الدولة اللبنانية. ول يخفى عىل أحد أّن لبنان، بالرغم من حجم سكانه الصغ�ي بالمقارنة مع الدول العربية الأخرى، يحتل 
ي دول العالم النامي عىل صعيد نصيب الفرد من  وىل �ف ي العالم، والمرتبة الأ ف سائر الدول المتلقية للحوالت �ف

المرتبة السابعة ب�ي
 .)Tohme, 2004( 2003 الحوالت، بمعّدل بلغ 575 دولرًا للفرد الواحد عام

التوصيات 

تجّنب  عىل  المنطقة  ي  �ف الهجرة  حول  التصال  بشؤون  المعنية  الجهات  لمساعدة  التوصيات  من  عددًا  التقرير  هذا  ي  �ف نقّدم 
ي الفصل الثالث من  ي هذه النقاط �ف ول من هذا التقرير. وسيتّم التوّسع �ف الستقطاب، بناًء عىل كلٍّ من هذا الفصل والفصل الأ

هذا التقرير.

ي المنطقة. وبشكٍل خاص، يجب 1.  تدعو الحاجة إىل المزيد من البيانات المفّصلة حول المواقف تجاه الهجرة �ف
مر عىل »الهجرة الوافدة« فحسب، بل يشمل أيضًا جوانب  توف�ي بيانات حول مدى بروز قضية الهجرة- عىل أل يقت� الأ
بإنتاج  يوىص  المنطلق،  من هذا  الخارج.  إىل  الهجرة  تجاه  والمواقف  النظامية-  غ�ي  الوافدة  الهجرة  مثل  منها  محّددة 

مجموعات بيانات شاملة للمنطقة، يتّم جمعها بانتظام، وتكون متوائمًة مع مجموعات البيانات الحالية. 

ٌ من المشاعر . 2 ي اللمحة التاريخية من منظور نوعي، ُيعت�ب قسٌم كب�ي ف �ف ّ اف بالبيئات الوطنية. كما هو مب�ي الع�ت
ي المنطقة متأتيًا عن بيئات وطنية محّددة. ف �ف

المعادية للمهاجرين والالجئ�ي

ي إطار النقاش القائم . 3 ي النقاش القائم. ل يخفى عىل أحد أّن استثارة العواطف �ف ن
تجّنب استثارة العواطف �

ي  ف �ف ّ ، كما يؤدي إىل درجة أك�ب من الستقطاب والتسييس، كما هو مب�ي يعّزز بروز القضية المعنية عىل المستوى السياسي
ول من هذا التقرير.  الفصل الأ

يكة بالشواغل المرتبطة . 4 ي بلدان الجنوب ال�ش دلة دومًا. تتأّثر المشاعر المعادية للمهاجرين �ف الرتكاز عىل الأ
ثار القتصادية للهجرة  ي هذا الإطار، أظهرت الدراسات أّن المواقف إزاء الآ بأسواق العمل، وبالتحديد بمشكلة البطالة. �ف

دلة. ك�ش تجاوبًا مع عملية التصال القائمة عىل الأ الوافدة تكون الأ

شخاص المؤّيدون للهجرة قيمًا عالميًة، . 5 ن القيم. كما أظهرته التقارير السابقة، عادًة ما يملك الأ
إقامة توازن ب�ي

ي 
مان. بناًء عليه، تؤدي عمليات التصال ال�ت ف أّن معارضيها يقّدرون عادًة التقاليد، والمتثال للعادات، والحّس بالأ

ي ح�ي �ف
بحاث لمعرفة إىل أي  وىل فقط إىل زيادة الستقطاب. من هنا، تدعو الحاجة إىل إجراء المزيد من الأ ترّكز عىل الفئة الأ
ي كيفية التواصل بشكل فعاٍل  يكة، والتعّمق �ف مدى يمكن تعميم العوامل المرتكزة عىل القيم عىل بلدان الجنوب ال�ش

ومستنٍد إىل القيم. 

توخي التحديد عند التطرق إىل أنواع الهجرة الوافدة والمهاجرين الأجانب. عند استخدام مصطلحات رئيسية . 6
يجابية منها والسلبية(،  مثل »الهجرة الوافدة«، يقّيم الأشخاص وضعًا معّينًا استنادًا إىل أحكامهم المسبقة الخاصة )الإ
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مما يؤدي إىل مزيد من الستقطاب. 

شخاص، . 7 تجّنب المبالغات أو الت�يحات الفضفاضة. إّن الهجرة موضوع معّقد يشمل مجموعًة واسعًة من الأ
ساس.  وبالتاىلي ل بد من التعامل معه عىل هذا الأ

ف الجهات المعنية بالتواصل حول السياسات . 8 اف بأهمية المفاضالت والحلول البديلة. يجب أن تع�ت الع�ت
ح لَم امتنعت عن اختيارها.  ي حال توافرت، وأن ت�ش بوجود خيارات أخرى، �ف

ي أّن عملية التواصل بشأن الهجرة ستكتسب مصداقيًة . 9 ن عىل السواء. ل ريب �ف
الستناد إل الحقوق والقوان�ي

ي آن، عىل نحو يتيح لكافة الأطراف العتبار أّن  ف الدول �ف
م كاًل من حقوق المهاجرين وقوان�ي عظيمًة إذا أثبتت أنها تح�ت

الوضع أو السياسة قد أصبحا أك�ش عدًل. 

لمام . 10 ي مرحلة لحقة أن يسمح باستخالص الدروس وتعزيز الإ التقييم. من شأن تقييم فعالية عملية التصال �ف
بأفضل الممارسات. 
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