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نبذة عن الكاتبة
عملت �ألك�سندرا فران�سي�س باحثة مبتدئة يف برنامج ال�سيا�سات النووية يف م�ؤ�س�سة كارنيغي
عامي  2012و .2013وح�صلت على منحة فولربايت للأبحاث لدرا�سة
لل�سالم الدويل بني َ
ت�أثريات الالجئني ال�سوريني يف الأردن من العام � 2013إىل العام  .2014وتعمل �ألك�سندرا باحثة
يف م�ؤ�س�سة هاري ترومان ،وحتمل �شهادة يف العلوم ال�سيا�سية من كلية ديفيد�سون وهي مر�شحة
حالي ًا لنيل دكتوراه يف احلقوق من جامعة ييل.
***
تو ّد الكاتبة �أن تعرب عن امتنانها ملروان ّ
املع�شر ،نائب الرئي�س للدرا�سات يف م�ؤ�س�سة كارنيغي،
لتعليقاته الب ّناءة على امل�سو ّدات املتع ّددة لهذه الورقة ولدعمه الالمتناهي خالل مرحلتَي الكتابة
تتوجه الكاتبة بال�شكر �إىل ريبيكا وايت من م�ؤ�س�سة كارنيغي جلهدها املتم ّيز يف
والبحث .كما ّ
حترير هذه الورقة .وت�شكر الكاتبة �أي�ض ًا �إميلي هاويل ،مديرة م�شروع الأمن الب�شري يف معهد
غرب �آ�سيا و�شمال �أفريقيا ،لت�شجيعها املتوا�صل وتعليقاتها املفيدة على الن�سخ الأوىل من هذه
الورقة.



ّ
ملخ�ص
�أ ّدت �أزمة الالجئني ال�سوريني �إىل تفاقم التح ّديات ال�سيا�سية واالقت�صادية ومعها حت ّديات
املوارد املزمنة يف الأردن .وفيما يدخل ال�صراع يف �سورية و�ضع ًا مديد ًا وتزداد وترية اال�ستياء
العام والتوتّرات الأخرى ،عمد الأردن �إىل احل ّد من ا�ستجابته الإن�سانية .ومع ذلك ،تبدو جذور
التح ّديات التي تواجه اململكة �أعمق من �أزمة الالجئني ،و�إذا ما ُت ِركت من دون معاجلة ف�سوف
ت�ش ّكل �إرها�صات حلالة من عدم اال�ستقرار .و�إذا ما �أراد الأردن مواجهة التح ّديات الوطنية
واال�ستمرار يف توفري مالذ �آمن لالجئني ال�سوريني� ،سيحتاج �إىل زيادة الدعم الدويل.

التحديات العديدة التي تواجه الأردن
ّ
*

*
*

*

كان تد ّفق الالجئني ال�سوريني �إىل الأردن هائ ًال .فحتى حزيران/يونيو ،2015
مت ت�سجيل �أكرث من � 620ألف ًا من ال�سوريني لدى وكالة الأمم املتحدة لالجئني يف
الأردن .ويعي�ش �أربعة وثمانون يف املئة من ه�ؤالء ال�سوريني يف املجتمعات امل�ضيفة
بد ًال من خميمات الالجئني.
�أرهق الالجئون ال�سوريون البنية التحتية االقت�صادية واملوارد يف الأردن ،والتي كانت
تعاين �أ� ً
صال من م�شاكل هيكلية قبل اندالع �أزمة الالجئني.
يبالغ الر�أي العام الأردين با�ستمرار يف احلديث عن الآثار ال�سلبية لتد ّفق الالجئني
ال�سوريني ،بينما حتظى الآثار الإيجابية اهتمام ًا �أقل بكثري ،ما ُيربز الطبيعة ال�سيا�سية
لأزمة الالجئني يف الأردن .كما �أن لل�شعور العام جتاه الالجئني ال�سوريني ت�أثري ًا �ضا ّر ًا
على قدرة احلكومة على اال�ستجابة ب�صورة مثمرة لتد ّفق الالجئني.
فقد الأردن الثقة يف دعم اجلهات املانحة الدولية ،وهو يواجه النداءات الإن�سانية
التي ت�شتكي با�ستمرار من نق�ص التمويل .ومن دون احل�صول على م�ساعدات
�إ�ضافية وا�ستجابة م�ستدامة لأزمة الالجئني� ،سي�ستمر الأردن يف ت�ضييق نطاق
حماية ال�سوريني .وعليه ،ف�إن القيام بذلك �سوف يزيد من خماطر عدم اال�ستقرار
يف الأردن واملنطقة على املدى الطويل.

تو�صيات �أولية للأردن واملجتمع الدويل

�إعطاء الأولوية لإدماج امل�ساعدات التنموية والإن�سانية .تاريخي ًا ،كان الأردن ينظر �إىل تد ّفق
الالجئني باعتباره مي ّثل فر�صة لدفع عجلة التنمية الوطنية .ولذا يتعينّ على املجتمع الدويل �أن
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يدرك هذه الديناميكية ويعطي الأولوية لإدماج م�ساعدات التنمية الوطنية مع امل�ساعدات الإن�سانية
يف �سياق ا�ستجابته لأزمة الالجئني ال�سوريني ،ما�سيعود بالنفع على املجتمعات امل�ضيفة والالجئني
على حدٍّ �سواء.
احلفاظ على نطاق احلماية اخلا�ص بالالجئني ال�سوريني .مع ارتفاع ح ّدة التوتّر يف املجتمع
امل�ضيف ،ينبغي على الأردن مقاومة التالعب ال�سيا�سي بنطاق حماية الالجئني .ولذا من ال�ضروري
�أن ي�ضمن الأردن حق اللجوء لالجئني بهدف توفري الأمن الإن�ساين لهم.
توثيق حرية الو�صول �إىل �سبل العي�ش .يجب على اجلهات الفاعلة التي تتجاوب مع الأزمة
ال�سورية يف الأردن �أن حت ّول �سيا�سات اال�ستجابة من نهج طارئ �إىل �آخر م�ستدام على املدى
الطويل .ومع ا�ستمرار الأزمة ال�سورية ،ف�إن �إ�ضفاء الطابع الر�سمي على القطاع االقت�صادي
وامل�ساعدة على الو�صول �إىل موارد الرزق يف الأردن� ،سيخ ّففان احتماالت تع ّر�ض الالجئني �إىل
الأذى ،ويعزّز االقت�صاد الأردين ،ويق ّل�ص النداءات الإن�سانية الطارئة.
متكني اجلهات الفاعلة املعن ّية باحلكم املحلي .ينبغي �أن تت�ض ّمن امل�ساعدات الدولية برامج بناء
القدرات لتعزيز قدرة اجلهات البلدية الأردنية على تقدمي اخلدمات �إىل عامة النا�س والالجئني
ال�سوريني.

مقدمة
ّ
وفق ًا لكل املعايري تقريب ًا ،جنح الأردن حتى الآن يف جتاوز االنتفا�ضات العربية .وعلى الرغم
من االحتجاجات العامة التي �شهدها الأردن طيلة العام  ،2011حافظ النظام امللكي الها�شمي
يف الواقع على الو�ضع القائم للحكم وجت ّنب تقدمي الكثري من التنازالت لإر�ساء الدميقراطية.
وعلى الرغم من اال�ستياء ال�شعبي الوا�سع من ارتفاع الأ�سعار والبطالة والف�ساد احلكومي ،فقد
ف�شلت االحتجاجات يف ح�شد �أعداد كبرية من الأردنيني يف ال�شوارع .يف هذه البيئة الفاترة،
ق ّو�ض امللك عبد اهلل الثاين ب�سهولة برنامج الإ�صالح ال�شعبي للحركة االحتجاجية عرب و�سائل
�أردنية تقليدية للمهادنة ال�سيا�سية ،وبالتايل تال�شت االحتجاجات تدريجي ًا يف الن�صف الثاين
من العام .2011
ينج الأردن من نتائج موجة عدم اال�ستقرار الإقليمي .فقد ت�س ّببت الفو�ضى يف
ومع ذلك ،مل ُ
�سورية بطوفان من الالجئني عرب حدود الأردن ال�شمالية .يف البداية ،ا�ستفادت احلكومة الأردنية
�سيا�سي ًا من تد ّفق الالجئني .فقد كان ال�سوريون امل�سحوقون والذين �أنهكتهم احلرب مبثابة
�سيا�سي
تذكري �صاخب بالعواقب املحتملة للثورة ،ما �أ ّدى بالتايل �إىل كبح �شه ّية الأردنيني لتغي ٍري
ٍّ
�أو�سع .والأهم من ذلك �أن عدد الالجئني ال�سوريني �أ�صبح ،يف هذه الفرتة من عدم اال�ستقرار
الإقليمي الذي بلغ ذروتهَ ،
كب�ش فداء ملواجهة التح ّديات الوطنية التي �سبقت �أزمة الالجئني،
ما�ش ّكل حاجز ًا �أمام االنتقاد العلني للحكومة .والواقع �أن املفاهيم ال�سلبية عن ال�سوريني َح َرفت
انتباه الر�أي العام عن التح ّديات املخاتلة التي يواجهها النظام ال�سيا�سي الأردين.
ومع ذلك ،يبدو �أن ك ّفة هذا التوازن ال�سيا�سي الدقيق بد�أت تنقلب .وفيما ت�صبح احتماالت
ّ
ويت�ضخم عدد الالجئني ال�سوريني
التو�صل �إىل ح ّل لل�صراع ال�سوري بعيدة املنال �أكرث ف�أكرث،
ّ
يف الأردن ،ارت ّد ا�ستياء الر�أي العام على احلكومة الأردنية .وك�شفت الزيادة ال�سكانية احلا ّدة
�شروخ عميقة وقائمة منذ فرتة طويلة يف البنية التحتية
الناجمة عن و�صول الالجئني ،عن
ٍ
ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية يف الأردن.
ي�ش ّكل تد ّفق ال�سوريني م�شكلة �سيا�سية للأردن� .إذ يرت ّكز يرت ّكز ال�سوريون بدرجة كبرية يف املجتمعات املحلية
ال�سوريون بدرجة كبرية يف املجتمعات املحلية الأكرث انك�شاف ًا الأكرث انك�شاف ًا يف الأردن ،حيث بد�أت املظامل التي
يف الأردن ،حيث بد�أت املظامل التي يربزها الالجئون ال�سوريون يربزها الالجئون ال�سوريون ت�ستنفر الأردنيني
ت�ستنفر الأردنيني امله ّم�شني .ومع تنامي م�شاعر الإحباط العام ،امله ّم�شني.
يتم ت�أطري ال�صراع ال�سيا�سي �أكرث ف�أكرث باعتباره �صراع ًا �ض ّد
احلرمان من احلقوق .والريب �أن هذا يتناق�ض مع ال�صراعات ال�سيا�سية التاريخية يف الأردن،
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والتي مت ّيزت يف الأ�صل بكونها �صراعات بني النظام امللكي وبني جماعات م�صالح النخبة (مثل
الت�ضخم ال�سريع يف �أعداد الالجئني ال�سوريني ظهو َر
عجل
ُ
الإ�سالميني والفل�سطينيني) .وقد ّ
�سرد ّية عن امله ّم�شني يف املجال ال�سيا�سي ،لها القدرة على تهديد ا�ستقرار الهيكل ال�سيا�سي
احلايل يف الأردن.
ومبا �أن النمو ال�سكاين الهائل يرهق قدرات املجتمع امل�ضيف ،فقد �ألقى وجود الالجئني
ال�سوريني ال�ضوء على بع�ض �أكرب التح ّديات املعا�صرة يف الأردن� .إذ ي�شري عدد وا�سع من
التقارير �إىل ت�أثري الالجئني ال�سوريني على موارد الأردن امل�ستن َفدة ،وزيادة املناف�سة على
فر�ص العمل ،وحتميل البنية التحتية فوق طاقتها ،و�إرهاق اخلدمات االجتماعية ،مثل الرعاية
ال�صحية والتعليم .وجتدر الإ�شارة �إىل �أن كل التح ّديات التي �أبرزها الالجئون لها جذو ٌر عميقة
يف الن�سيج االجتماعي واالقت�صادي وال�سيا�سي يف الأردن .والواقع �أن عدد الالجئني ال�سوريني مل
ي�سهم �إال يف تفاقم حت ّديات مزمنة كانت موجودة م�سبق ًا ،وقد تكون �إرها�صات لعدم اال�ستقرار
يف امل�ستقبل.
يح ّد ال�شعور العام ال�سلبي جتاه الالجئني ال�سوريني من قدرة احلكومة الأردنية على اال�ستجابة
للأزمة .ومع ارتفاع ح ّدة التوتّر يف املجتمع امل�ضيف ،دعا املواطنون الأردنيون احلكومة �إىل احل ّد
من مناف�سة الالجئني ال�سوريني لهم .ومنذ العام  ،2014ا�ستجابت احلكومة الأردنية للإحباط
العام ال�صريح والوا�ضح �أكرث ف�أكرث ولتزايد املخاطر الأمنية الإقليمية عن طريق احل ّد من
حفاوتها جتاه الالجئني ال�سوريني .وقد توتّرت العالقة التي اتّ�سمت يف ال�سابق بالتعاون بني
مكتب املفو�ضية ال�سامية للأمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني وبني اململكة الأردنية الها�شمية ،عندما
فر�ض الأردن قيود ًا على عدد ال�سوريني الذين ميكنهم �أن يدخلوا البالد ،و�أغلق املعابر احلدودية
التي ميكن الو�صول �إليها ،وحاول ح�شر املزيد من الالجئني يف املخيمات .وبعبارة �أخرى ،يبدو
�أن امل�س�ؤولني الأردنيني ا�ستنتجوا �أن الفوائد ال�سيا�سية الأولية ال�ست�ضافة الالجئني ال�سوريني قد
ت�ضاءلت ،و�أن الوجود ال�سوري املتزايد يف اململكة قد يه ّدد اال�ستقرار الوطني ،لأن القلق الأردين
ير ّكز على ال�ضغوط التي ُيفرزها الالجئون ال�سوريون على املجتمعات امل�ضيفة.
مع ذلك ،ف�إن املحاولة الأردنية الرامية �إىل تهدئة اال�ستياء العام ،من خالل ت�ضييق نطاق
حماية ال�سوريني ،ت�ش ّكل �سيا�سة خمطئة .ذلك �أن احتواء �أزمة الالجئني ال�سوريني ال ُيعالج
الق�ضايا الهيكلية الكبرية يف الأردن التي هي يف قلب التح ّديات التي يواجهها ،وينكر الفوائد
املرتتّبة على ا�ست�ضافة الالجئني ال�سوريني ،ويتجاهل ال�ضرورة الأخالقية لتوفري مالذ �آمن
ل�ضحايا �إحدى �أ�سو�أ الأزمات الإن�سانية يف هذا اجليل .ولعل ما ُيثري القلق �أكرث هو �أن اال�ستجابة
التي تدفع الالجئني ال�سوريني �إىل املزيد من الفاقة والي�أ�س ،تزيد من خماطر �أزمة الالجئني
وتكاليفها بالن�سبة �إىل الأردن واملجتمع الدويل على املدى الطويل.
بد ًال من ذلك ،يجب �أن ي�ستمر الأردن يف اال�ستفادة من �أزمة الالجئني ال�سوريني باعتبارها
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فر�صة ملعاجلة امل�شاكل التي ت�سبق ال�صراع .ذلك �أن تدفق الالجئني يو ّفر للأردن املكانة الدولية
الرفيعة الالزمة للفت انتباه اجلهات املانحة الدولية �إىل التح ّديات الوطنية املنت�شرة وعميقة
اجلذور يف اململكة .ومع ذلك ،ف�إن هذا يتط ّلب احل�صول على دعم املجتمع الدويل .ولذا يتعينّ
على الأردن واجلهات املانحة الدولية العمل على ا�ستغالل الفر�ص الكامنة يف تد ّفق الالجئني
ال�سوريني �إىل اململكة ،لتعزيز التنمية الوطنية يف الأردن والنهو�ض ب�أعباء ال�سوريني الذين
�ش ّردتهم �أكرث احلروب الأهلية تدمري ًا يف العقد املا�ضي.

خلفية تاريخية موجزة
اململكة الأردنية الها�شمية دولة جرداء وفقرية باملوارد .يف الغرب تتاخم الأردن ،الذي يرتبع
على ه�ضبة قاحلة ،قطعة من الأرا�ضي ال�صاحلة للزراعة على طول �ضفتي نهر الأردن ،فيما
تتاخمه ال�صحراء يف ال�شرق واجلنوب .وك�شاهد على الطبيعة القا�سية ملناظره الطبيعية ،تعانق
الآثار الوحيدة الباقية من احل�ضارة القدمية وادي الأردن� ،أو ت�ش ّكل هذه الآثار جم ّرد مواقع
دفاعية مهجورة تعود �إىل احلقبة الرومانية .ولأنه اليتم ّيز طبيعي ًا مبا ي�ؤهله لأن يكون دولة كبرية،
فقد اعتمد �أمن الأردن ورخا�ؤه �إىل حدٍّ كبري على م�صالح الالعبني ال�سيا�سيني اخلارجيني منذ
�أن تخ ّيل الربيطانيون حدوده لأول مرة يف العام .1921
ٌ
�ضعيف من
التاريخ اجليو�سيا�سي للأردن ه ّي�أ اململكة ملواجهة التح ّديات املعا�صرة .الأردن
الناحية ال�سيا�سية ب�سبب فقره يف املوارد ،واقت�صاده الريعي
ٌ
�ضعيف من الناحية ال�سيا�سية ب�سبب فقره يف
املوجه نحو اخلارج ،وامل�صادر املحدودة لإيراداته الداخلية ،الأردن
َّ
1
املوجه نحو اخلارج ،وامل�صادر
املوارد ،واقت�صاده الريعي َّ
ومن ّوه ال�سكاين املفرط.
لدى الأردن ،الذي يقع على مفرتق طرق منطقة م�ضطربة ،املحدودة لإيراداته الداخلية ،ومن ّوه ال�سكاين املفرط.
�سج ٌّل طويل يف توفري اللجوء للأ�شخا�ص امل�ضطهدين .فطوال
تاريخها برعت اململكة يف ا�ستخدام الالجئني للح�صول على دعم �سيا�سي واقت�صادي �أكرب من
الدول الراعية .والواقع �أنه يف حني �أن حجم �أزمة الالجئني ال�سوريني مي ّثل حت ّدي ًا �صعب ًا ،يجب
�أن ُتفهم ا�ستجابة احلكومة الأردنية لتدفق الالجئني ال�سوريني باعتبارها ا�ستمرار ًا لال�ستجابة
التاريخية لتدفقات الالجئني �إىل البالد ،وعلى الأخ�ص لتج ّمعات الالجئني الفل�سطينيني
والعراقيني .وقد رافقت زيادة امل�ساعدات الدولية يف ال�سابق هذا التدفق لالجئني �إىل اململكة.
ُي�ضاف �إىل ذلك �أن الأردن اعتاد التغ ّل َب على �صعوبة بقائه من خالل امل�ساعدات اخلارجية ،وقد
و ّفر له تد ّفق الالجئني فر�ص ًا لال�ستفادة من الدعم الدويل.
مل يكن مفاجئ ًا �أن ُيظهر الأردن اال�ستجابة الإقليمية الأكرث تطور ًا جتاه �أزمة الالجئني
ال�سوريني من بني جميع البلدان امل�ضيفة املجاورة الكربى .فقد �أثبت ،بقيادة وزارة التخطيط
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والتعاون الدويل ،ا�ستعداده ال�ستخدام ال�سكان ال�سوريني كو�سيلة حل�شد م�ساعدات تنموية دولية
تو�صف ب�أنها «�أول ا�ستجابة من
من خالل «خطة اال�ستجابة الأردنية للأزمة ال�سورية» ،والتي َ
نوعها بقيادة وطنية جتمع اال�ستجابات اخلا�صة بالالجئني والتنمية يف خطة وطنية �شاملة
2
واحدة».
كان الأردن ينظر دائم ًا �إىل ا�ست�ضافة الالجئني من خالل عد�سة النفعية ال�سيا�سية .وقد و ّفر
له تد ّفق الالجئني ال�سوريني املزيد من الفر�ص حل�شد الدعم الدويل مل�صلحته .ويف حني حت ّمل
الأردن بال ّ
�شك عبء ا�ست�ضافة جمموعات الالجئني ال�سوريني امل�ست�ضعفني على نحو متزايد،
فقد �أثبتت ا�ستجاباته للأزمة فهمه للعالقة الهامة بني ا�ست�ضافة الالجئني وزيادة املعونات
الدولية والفر�ص املتاحة لبناء الدولة.

ال�سيا�سة جتاه الالجئني والقانون الدويل
يواجه الأردن و�ضع الجئني معقد ًا على نحو غري معقول ،حيث ي�ست�ضيف ثاين �أكرب ن�سبة يف
العامل من الالجئني مقارن ًة مع عدد املواطنني ،وخام�س �أكرب عدد من الالجئني من حيث القيمة
املطلقة 3.ومنذ اندالع العنف ال�سيا�سي يف �سورية يف العام  ،2011ح�صل �أكرث من � 620ألف
�سوري على اللجوء يف الأردن 4.ومن بني ه�ؤالء ،يعي�ش مايقرب من  84يف املئة يف جمتمعات
م�ضيفة 5.وي�شبه ت�أثري ذلك ا�ست�ضافة الواليات املتحدة �أكرث من  29.4مليون الجئ يف فرتة �أربع
�سنوات .وت�صل التقديرات احلكومية لأعداد ال�سوريني املقيمني يف الأردن �إىل  1.4مليون ن�سمة،
6
وهي ت�شمل الأ�شخا�ص الذين غادروا قبل احلرب.
على الرغم من ا�ست�ضافة الأردن واحد ًا من �أكرب جت ّمعات الالجئني يف العامل ،املالحظ �أن
�سيا�سة احلكومة الأردنية جتاه الالجئني لي�ست وا�ضحة بالقدر الكايف .فهي مل تو ّقع �أي اتفاقيات
�أو بروتوكوالت دولية ّ
تنظم معاملة الالجئني ،مبا يف ذلك اتفاقية الأمم املتحدة للعام 1951
املتعلقة بو�ضع الالجئني والربوتوكول الإ�ضايف للعام  .1967وبالتايل ف�إن عدم وجود التزامات
دولية مرتتّبة على الأردن مبوجب هذه املعاهدات ،يتيح للحكومة درجة �أكرب من الت�أثري يف
اخلا�صة بتد ّفق الالجئني.
ا�ستجاباتها على م�ستوى ال�سيا�سات
ّ
مع ذلكُ ،يعترب موقف الأردن تق ّدمي ًا ن�سبي ًا ب�ش�أن الالجئني ،ويحافظ عموم ًا على املعايري
الدولية ب�ش�أن معاملتهم .وحت ّدد مذكرة التفاهم التي وقعها الأردن يف العام  1998مع املفو�ضية
ال�سامية ل�ش�ؤون الالجئني �إطا َر �سيا�سة الالجئني يف الأردن جتاه غري الفل�سطينيني .وتت�ض ّمن
الوثيقة مبادئ ومعايري احلماية الدولية الأ�سا�سية للم�ش ّردين ،مبا يف ذلك تعريفات اتفاقية
العام  1951اخلا�صة بالالجئني وطالبي اللجوء 7.وت�سمح اململكة للأطفال ال�سوريني باحل�صول
َ
ح�صول ال�سوريني على
ي�سرت ،حتى ت�شرين الثاين/نوفمرب ،2014
على التعليم العام ،كما �أنها ّ
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الرعاية الطبية املدعومة .وتت�ض ّمن مذكرة التفاهم معايري التعاون بني املفو�ضية ال�سامية ل�ش�ؤون
الالجئني واحلكومة .ومع ذلك ،الت�ش ّكل تلك املعايري التزام ًا قانوني ًا.
وث ّمة �أي�ض ًا التزام قانوين على الأردن يق�ضي باحرتام مبد�أ عدم الإعادة الق�سرية ،الذي ُيعترب
على نطاق وا�سع �أحد مك ّونات القانون الدويل العريف الذي يجب على جميع الدول االلتزام
به 8.وهو مع َّرف وفق ًا للأحكام الواردة يف اتفاقية العام  1951ب�أنه «اليجوز لأي دولة متعاقدة
�أن تطرد الجئ ًا �أو تر ّده ب�أي �صورة من ال�صور �إىل حدود الأقاليم التي تكون حياته �أو حريته
مه ّددتني فيها ب�سبب عرقه �أو دينه �أو جن�سيته �أو انتمائه �إىل فئة اجتماعية مع ّينة �أو ب�سبب
�آرائه ال�سيا�سية» 9.وعلى نحو يتجاوز القانون الدويل العريف ،التزم الأردن �صراح ًة بعدم
�إعادة الأ�شخا�ص من خالل الت�صديق على عهد الأمم املتحدة الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية
وال�سيا�سية للعام .1966
غابت عن مذكرة التفاهم التي و ّقعها الأردن جمموعة متن ّوعة من احلقوق القانونية التي
يتمتّع بها الالجئون يف الدول املوقعة على اتفاقية الأمم املتحدة .وت�شمل هذه احلقوق احلق يف
ال�سكن والعمل والتعليم العام وحرية التنقل والإغاثة وامل�ساعدة العامة .عالو ًة على ذلك ،بد�أ
الأردن بتقييد نطاق حماية الالجئني ال�سوريني ،و�ألغى تقدمي الرعاية ال�صحية لهم ،وح ّد من
حرية تنقلهم .والواقع �أن غياب الإطار القانوين التفاقية الأمم املتحدة� ،أثار نقا�شات يف املجتمع
الأردين الر�سمي والقطاع الإن�ساين حول حقوق ال�سوريني يف الأردن ،وكان الأكرث �إثارة للجدل
من بينها م�س�ألة احلق يف احل�صول على �سبل العي�ش.
نتيج ًة ملحدودية التزامات الأردن مبوجب القانون الدويل ،اليزال الالجئون داخل البالد يف
و�ضع مك�شوف من الناحية القانونية .ولي�س ث ّمة التزام قانوين
على الأردن باال�ستمرار يف قبول دخول الالجئني؛ وبالتايل لي�س ث ّمة التزام قانوين على الأردن باال�ستمرار يف
ف�إن الأمن الإن�ساين لل�سوريني الهاربني من بلدهم الذي قبول دخول الالجئني؛ وبالتايل ف�إن الأمن الإن�ساين
مزّقته احلرب يف خطر .فقد �ص ّدت اململكة تد ّفق ال�سوريني لل�سوريني الهاربني من بلدهم الذي مزّ قته احلرب يف
على حدودها ب�صورة متزايدة وق ّل�صت احلريات واخلدمات خطر.
املق ّدمة �إىل الالجئني .كما اتهم املجتمع الإن�ساين الأردن
وخا�صة الرجال والفل�سطينيون الذين اليرافقهم �أحد .و ُتعترب هذه
ب�إعادة الالجئني �إىل �سوريةّ ،
الإجراءات مبثابة انتهاك ملبد�أ عدم الإعادة الق�سرية.

ال�صرب ينفد
مع دخول احلرب ال�سورية عامها اخلام�س ،حت ّول و�ضع الالجئني ال�سوريني �إىل �أزمة ممت ّدة.
وقد ا�ستق ّر غالبية الالجئني ال�سوريني يف بع�ض �أفقر املناطق يف �شمال الأردن ،حيث ت�ست�ضيف
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حمافظات ع ّمان و�إربد واملفرق �أكرث من  76يف املئة من جميع الالجئني ال�سوريني يف الأردن.
ونفد ال�صرب والكرم يف املجتمعات امل�ضيفة ،حيث يناف�س الالجئون الفئات ال�سكانية ال�ضعيفة
يف الأردن على املوارد ال�شحيحة وفر�ص العمل والرعاية ال�صحية وامل�أوى والتعليم.
على الرغم من �أن ال�سوريني �أرهقوا املجتمعات امل�ضيفة � ،اّإل �أن الأردن كان يواجه بالفعل
حت ّديات كبرية ملوارده وللقطاعني االقت�صادي واالجتماعي حتى قبل تد ّفق الالجئني .ففي الفرتة
التي �سبقت الثورات العربية ،عانى الأردن من ندرة هائلة يف املياه ،وارتفاع معدالت البطالة
يف �صفوف ال�شباب ،والتهمي�ش يف املناطق الريفية ،وعجز التنمية يف قطاعات مثل الرعاية
ال�صحية والتعليم .وقد ت�س ّبب ال�سوريون بزيادة �سريعة يف الإحباط العام ب�ش�أن هذه الق�ضايا.
�أ ّثر الالجئون ال�سوريون على الأردن بطرق �إيجابية و�سلبية على ح ّد �سواء ،غري �أن ال�سرد ّية
العامة تبدو انتقادية ب�صورة كبرية جتاه الوجود ال�سوري .ووفق ًا لتقرير �صادر عن منظمة
العمل الدولية ،يعتقد  85يف املئة من الع ّمال الأردنيني �أنه الينبغي ال�سماح لل�سوريني بالدخول
�إىل الأردن بحرية ،كما يعتقد  65يف املئة �أن كل ال�سوريني يجب �أن يعي�شوا داخل خميمات
الالجئني 11.ويف فرتة بلغ فيها عدم اال�ستقرار ال�سيا�سي يف املنطقة ذروته� ،أ�ضعف هذا ال�شعور
العام ال�ضا ّر ب�صورة كبرية ا�ستعداد احلكومة ال�ست�ضافة الجئني �إ�ضافيني .ومل ي�ؤ ِّد انخفا�ض
املزعزعة لال�ستقرار ،وال�ضغط على املوارد �سوى �إىل
الثقة يف الدعم الدويل ،والبيئة الأمنية
ِ
تعزيز هذا املوقف.
ت�س ّلط طبيع ُة املفاهيم العامة ال�سلبية ال�ضو َء على �أحد التح ّديات الرئي�سة التي تواجه الأردن.
�إذ كيف ميكن للبالد �أن ُتفاو�ض� ،سيا�سي ًا ،على مطالب عامة النا�س ،و�أن جتني يف الوقت نف�سه
فوائد ا�ست�ضافة الالجئني ال�سوريني؟

احلوكمة
�س ّلط تدفّقُ الالجئني ال�سوريني ال�ضو َء على �أزمة حوكمة يف الأردن .فاحلكومة م�ستنزَ فة ،على
وجه اخل�صو�ص ،على نحو يتجاوز قدرتها على توفري اخلدمات الأ�سا�سية مثل الرعاية ال�صحية
والتعليم و�إدارة النفايات يف البلديات الأكرث ت�ض ّرر ًا من �أزمة الالجئني ال�سوريني .ومبا �أن جودة
اخلدمات تتدهور ،مل يعد املواطنون الأردنيون ُيلقون املزيد من اللوم على الالجئني ال�سوريني
وح�سب ،بل �أي�ض ًا على احلكومة لف�شلها يف تقدمي اخلدمات .وت�ش ّكل هذه الديناميكة حت ّدي ًا
�سيا�سي ًا كبري ًا للحكومة وحت ّد من نطاق اخليارات املتاحة لها
ظهور برامج امل�ساعدة الإن�سانية اخلا�صة بال�سوريني
لال�ستجابة لأزمة الالجئني ال�سوريني.
زاد الإحباط لدى املواطنني الأردنيني ب�سبب الإجحاف
لعل مايزيد الأمور �سوء ًا �أن ظهور برامج امل�ساعدة الإن�سانية
املت�ص َّور يف توزيع امل�ساعدات واخلدمات.
اخلا�صة بال�سوريني زاد الإحباط لدى املواطنني الأردنيني
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ب�سبب الإجحاف املت�ص َّور يف توزيع امل�ساعدات واخلدمات .ويعتقد �أربعة وثمانون يف املئة من
12
الأردنيني �أن ال�سوريني مدعومون ب�صورة غري عادلة من الناحية املالية.
�سيا�سي ًا ،يثري هذا الأمر قلق امل�س�ؤولني الأردنيني لأن الت�ص ّور العام عن عجز احلكومة عن
توفري اخلدمات الكافية ميكن �أن تق ّو�ض ال�شرعية ال�سيا�سية.
كما تو ّفر �أزمة الالجئني ال�سوريني فر�صة للأردن لتعزيز امل� ّؤ�س�سات املحلية بالتعاون مع
املجتمع الإن�ساين .ولذا يتعينّ على اجلهات املانحة الدولية ومن ّفذي برامج امل�ساعدة الإن�سانية
املوجهة التي ميكن �أن تعزّز �أنظمة احلكم املحلية يف الأردن ،ماي�ساعد البالد
تقد َمي امل�ساعدات ّ
على اال�ستجابة لتدفق الالجئني ،ويجعل البلديات �أكرث ف ّعالية يف تقدمي اخلدمات مما كان عليه
احلال قبل الأزمة ال�سورية.

التعليم

عندما �أ�صبحت املدار�س احلكومية ُم َتخمة بالالجئني ال�سوريني ،عبرّ ت املجتمعات امل�ضيفة عن
13
قلقها �إزاء تق�صري مدة احل�ص�ص الدرا�سية واكتظاظ ال�صفوف الدرا�سية ونظام الفرتتني.
قبل و�صول الالجئني ال�سوريني ،كان الأردن يحرز تق ّدم ًا يف قطاع التعليم ،ما �أ ّدى �إىل ت�صاعد
م�شاعر الإحباط لدى اجلمهور واحلكومة جتاه عوامل الإجهاد الأخرية التي �أ�صابت املدار�س
احلكومية.
�أكرث من ن�صف عدد الالجئني ال�سوريني يف الأردن حتت �سن الثامنة ع�شرة ،الأمر الذي يرتّب
مطالب كبرية على القدرات التعليمية 14.وقد فتح الأردن  98مدر�سة �إ�ضافية بنظام الفرتتني
لتخفيف ال�ضغوط على حجم الف�صول الدرا�سية 15.وبنا ًء على ذلك ،زادت ن�سبة الطالب الذين
يلتحقون باملدار�س التي تعمل بنظام الفرتتني من  7.6يف املئة يف العام � 2009إىل  13.4يف املئة يف
العام  16.2014وقد ّ
عطل ذلك ب�صورة كبرية طموح وزارة الرتبية والتعليم يف احل ّد من عدد من
املدار�س التي تعمل بنظام الفرتتني يف جميع �أنحاء البالد 17.يف ع ّمان و�إربد ،يعاين حواىل ن�صف
18
املدار�س من االكتظاظ ،كما �أن قدرتها حمدودة على ا�ستيعاب �أعداد �إ�ضافية من الطلبة.
�أ ّدى ال�ضغط على القدرات التعليمية �إىل زيادة التوتر يف املجتمع امل�ضيف .ووجد تقييم �صدر
م�ؤخر ًا عن  ،REACHوهي مبادرة م�شرتكة قامت بها اثنتان من املنظمات غري احلكومية
والربنامج التنفيذي لتطبيقات الأقمار اال�صطناعية التابع للأمم املتحدة 55 ،يف املئة من
ملحة «جد ًا»
ال�سوريني والأردنيني الذين ا�ستُط ِلعت �آرا�ؤهم قالوا �إن التح ّديات التي تواجه التعليم ّ
ملحة «�إىل ح ّد كبري» 19.عالو ًة على ذلك ،وجدت الدرا�سة �أن  61يف املئة من الأردنيني ذكروا
�أو ّ
�أن مداخل التعليم ت�سببت يف حدوث توترات يف املجتمع.

الرعاية ال�صحية

ته ّدد ال�ضغوط الأخرية الناجمة عن تد ّفق الالجئني �إجراءات تقدمي الرعاية ال�صحية يف
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الأردن .قبل الأزمة� ،أن�ش�أ الأردن �شبكة رائعة من مراكز الرعاية ال�صحية الأولية ،مدعومة
مبرافق رعاية ثانوية وثالثية ،لتوفري الو�صول �إىل اخلدمات ال�صحية جلميع املواطنني �ضمن
م�سافة  10كيلومرتات (حواىل � 6أميال) من �أماكن �إقامتهم .ومع تدفق الالجئني ال�سوريني،
تواجه هذه املراكز �أعداد ًا من املر�ضى تفوق طاقتها على االحتمال ،ونق�ص ًا يف الأدوية
واللقاحات ،ما �أ ّدى �إىل �إحباط جهود احلكومة كي تبقى على امل�سار ال�صحيح وحتقق الأهداف
التنموية للقطاع ال�صحي.
تع ّر�ض نظام الرعاية ال�صحية الأردين �إىل ال�ضغط من حيث املوارد املالية والقدرة على تقدمي
اخلدمات .ووفق ًا لوزارة ال�صحة ،ازداد عدد زيارات املر�ضى اخلارجيني ال�سوريني �إىل مراكز
الرعاية ال�صحية الأولية من  68يف كانون الثاين/يناير � 2012إىل  15.975يف �آذار/مار�س
 20.2013وازداد عدد من مت �إدخالهم من الالجئني ال�سوريني �إىل امل�ست�شفيات احلكومية �أي�ض ًا
من � 300إىل  10.330خالل تلك الفرتة 21.ونتيج ًة لهذه الأعباء ،مت توجيه الأردنيني ب�صورة
متزايدة �إىل املراكز وامل�ست�شفيات اخلا�صة لتلقي العالج 22.وهكذا ،جعل تدفقُ الالجئني ال�سوريني
َ
احل�صول على الرعاية ال�صحية ،بالن�سبة �إىل بع�ض املواطنني� ،أ�صعب منا ًال و�أكرث تكلفة.
�شهد الأردن �أي�ض ًا عودة ظهور الأمرا�ض املعدية التي مت الق�ضاء عليها �سابق ًا ،مثل ال�س ّل
و�شلل الأطفال واحل�صبة .وقد كان توفري اللقاحات لل�سوريني
كان توفري اللقاحات لل�سوريني �إحدى �أكرث مهمات
�إحدى �أكرث مهمات ال�صحة العامة �أهمية يف الأردن ومن �أغلى
ال�صحة العامة �أهمية يف الأردن ومن �أغلى اخلدمات
23
اخلدمات املق َّدمة �إىل الالجئني ال�سوريني.
املقدَّ مة �إىل الالجئني ال�سوريني.
التوتّرات املجتمعية �آخذة يف االرتفاع ا�ستجاب ًة لل�ضغوط
على نظام الرعاية ال�صحية .ويف درا�سة �أخرى �أجرتها
مبادرة  ،REACHذكر  64يف املئة من الأردنيني و 56يف املئة من ال�سوريني �أن الو�صول �إىل
الرعاية ال�صحية �ساهم يف حدوث توترات يف جمتمعاتهم 24.ومن بني الأردنيني الذين �شملتهم
الدرا�سة� ،أورد  60يف املئة م�س�ألة اكتظاظ مراكز الرعاية ال�صحية باعتباره م�صدر قلق رئي�س
25
بالن�سبة �إليهم.
�أ ّدى ال�ضغط على نظام الرعاية ال�صحية يف الأردن �إىل تقييد اخلدمات املتاحة لالجئني
ال�سوريني .وعندما بد�أ ال�سوريون بالو�صول �إىل الأردن� ،ضمنت احلكومة حرية الو�صول �إىل
�سجلني الذين يعي�شون يف املجتمعات
مراكز الرعاية ال�صحية الأولية والثانوية لل�سوريني املُ َّ
امل�ضيفة .ومع ذلك ،يف ت�شرين الثاين/نوفمرب � ،2014ألغت احلكومة اخلدمات الطبية املجانية
لالجئني ال�سوريني ،م�شري ًة �إىل �أن القطاع ال�صحي ُمث َقل بالأعباء التي تفوق طاقته ،و�أن ميزانيته
مرهقة.

امل�أوى

مبا �أن �أكرث من  80يف املئة من ال�سوريني يعي�شون خارج املخيمات ،كان لالجئني ت�أثري كبري
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على �سوق الإ�سكان الأردين 26.فقد اكت�سحت �أزمة الالجئني ال�سوريني الأردن و�سط نق�ص مزمن
يف �إ�سكان ذوي الدخل املنخف�ض .و�أ ّدت زيادة الطلب على ال�سكن الذي ّ
ن�شطه ال�سوريون� ،إىل
ارتفاع �أ�سعار الإيجارات يف البلديات الأردنية ال�شمالية ال�ست ،وكذلك �ش ّددت ال�ضغط على
توافر امل�ساكن ب�أ�سعار معقولة .يف املدينتني اللتني ا�ستقر فيهما الالجئون ال�سوريون ب�صورة
كبرية ،املفرق والرمثا ،ارتفعت بع�ض �أ�سعار الإيجارات �إىل �ستة �أ�ضعاف مع ّدالت ماقبل الأزمة،
يف حني ت�ضاعف متو�سط�أ�سعار الإيجارات ثالث مرات تقريب ًا 27.ال�ضغط على قطاع الإ�سكان
�أزاح الفقراء الأردنيني وال�سوريني من �سوق الإ�سكان.
ي�شري الأردنيون �إىل �أن التناف�س على احل�صول على امل�أوى هو املح ّرك الرئي�س للتوتّر .كما
تفر�ض الزيادة يف الإيجار تكلفة اجتماعية على املجتمعات الأردنية امل�ضيفة ،حيث يذكر
الأردنيون �أن ت�ضخم تكاليف ال�سكن يجرب ال�شباب على ت�أخري زواجهم ،لأنهم الي�ستطيعون
حت ّمل تكاليف ال�سكن اجلديد ،ماي�سهم يف زيادة الإحباط االجتماعي الناجم عن تد ّفق
82
الالجئني.

�إدارة النفايات

ت�ش ّكل �إدارة النفايات حت ّدي ًا كبري ًا يف العديد من البلديات الأردنية املت�ش ّبعة .وا�ست�شهدت
درا�سة �صادرة عن برنامج الأمم املتحدة الإمنائي ب�إدارة النفايات ال�صلبة باعتبارها اخلدمة
الأكرث ت�ض ّرر ًا يف  33من �أ�صل  36بلدة �شملتها الدرا�سة 29.وقد زاد تد ّفق الالجئني ال�سوريني
حجم النفايات ال�صلبة بواقع  340ط ّن ًا يومي ًا 30.يف مدينة املفرق وحدها� ،ساهم الالجئون تقريب ًا
بـ 60ط ّن ًا �إ�ضافي ًا من النفايات يومي ًا 31.وق ّدرت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ()USAID
التكلفة املالية الإجمالية الناجمة عن �أزمة الالجئني ال�سوريني بالن�سبة �إىل احلكومات البلدية
32
بحواىل  25.4مليون دوالر يف العام  2013،و 33مليون دوالر يف العام .2014
ومع جتاوز �إنتاج النفايات ال�صلبة قدرة البلديات املحلية على جمعها والتخ ّل�ص منها،
ي�ساهم تراكم النفايات الوا�ضح ب�صورة متزايدة يف الأماكن العامة يف �إحباط املجتمع .ويف
الدرا�سة التي �أجراها برنامج الأمم املتحدة الإمنائي ،ذكر  13يف املئة من امل�شاركني يف �إربد
و 5يف املئة يف املفرق �أن تد ّفق الالجئني هو ال�سبب الرئي�س لتح ّديات �إدارة النفايات ال�صلبة،
يف حني �أن  35يف املئة من امل�شاركني يف �إربد و 22يف املئة يف املفرق ح ّملوا البلدية م�س�ؤولية
عدم القدرة على جمع النفايات ال�صلبة 33.ولعل هذا يق ّدم مثا ًال حول الطريقة التي زاد من
خاللها تدفّقُ الالجئني ال�سوريني م�شاع َر الإحباط املحلية �ضد احلكومة الأردنية ،ما �أثار جزع
امل�س�ؤولني.
�أ ّدى الإنتاج الإ�ضايف للنفايات �إىل تفاقم ال�ضغوط املوجودة �أ� ً
صال ب�ش�أن �إدارة النفايات،
وع ِجز التمويل عن تلبية
حيث مت جتاوز القدرة على تقدمي اخلدمات يف البلديات ال�شماليةَ ،
االحتياجات ،وكانت مع ّدات جمع النفايات غري ف ّعالة.

17

18

أزمة الالجئني في األردن

االقت�صاد
يف حوارات مع مواطنني وم�س�ؤولني حكوميني �أردنيني ،كانت الإ�شارات �إىل الالجئني ال�سوريني
باعتبارهم عام ًال �أ�سا�سي ًا م�س�ؤو ًال عن امل�شاكل االقت�صادية يف الأردن �شائعة .ومع ذلك ،كان
مزعزعة لال�ستقرار قبل الأزمة ال�سورية .والواقع
االقت�صاد الأردين يعاين بالفعل من عنا�صر ِ
�أن الكثري من امل�شاكل االقت�صادية يف الأردن لي�ست نابعة من وجود الالجئني ال�سوريني ،بل من
ظروف اقت�صادية موجودة م�سبق ًا.
نواح عديدة .فقد �ساهم ال�سوريون يف
يف الواقع� ،أفاد تدفّقُ الالجئني ال�سوريني الأردنَ من ٍ
دعم الطلب على ال�سلع اال�ستهالكية ،وزيادة امل�ساعدات اخلارجية ،وخلق فر�ص عمل .وعلى
الرغم من �أنه يجري التقليل من �ش�أن هذه الآثار الإيجابية يف ال�شارع الأردين ،غري �أنها �ساهمت
يف االقت�صاد الأردين املتعثرّ منذ العام .2012
مع ذلك ،تفاقم �أزمة الالجئني ال�سوريني االجتاهات االقت�صادية ال�سلبية يف الأردن من خالل
ثالث و�سائل رئي�سة .فتقدمي اخلدمات العامة واالجتماعية لالجئني ال�سوريني يرهق الأموال
احلكومية .و ُت ّ
�ضخم زيادة الطلب �أ�سعار ال�سلع املحدودة مثل الإ�سكان .كما ي�ؤ ّدي التناف�س على
فر�ص العمل يف القطاع غري الر�سمي �إىل خف�ض الأجور وتدهور الأو�ضاع االقت�صادية للأردنيني
الأ�ش ّد فقر ًا.
ويف حني �أن ث ّمة مبالغة ب�ش�أن الآثار ال�سلبية لأزمة الالجئني يف الأردن ،ف�إن العبء االقت�صادي
الناجم عن ا�ست�ضافة ال�سوريني يرتاكم يف الغالب على الفئات
ال�سكانية ال�ضعيفة من الأردنيني .وتفاقم هذه الظاهرة مفهوم
العبء االقت�صادي الناجم عن ا�ست�ضافة ال�سوريني
اتّ�ساع الفجوة بني الأردنيني امله ّم�شني والنخبة ،وت�ساهم يف
يرتاكم يف الغالب على الفئات ال�سكانية ال�ضعيفة من
حدوث حت ّول يف اخلطاب ال�سيا�سي داخل اململكة ،وتثري
الأردنيني .وتفاقم هذه الظاهرة مفهوم اتّ�ساع الفجوة
املخاوف ب�ش�أن اجلدوى ال�سيا�سية للهياكل االقت�صادية
بني الأردنيني امله ّم�شني والنخبة.
احلالية.

عدم اال�ستقرار االقت�صادي املوجود م�سبق ًا

باعتباره دولة فقرية باملوارد ،يعتمد الأردن على امل�ساعدات اخلارجية لتحقيق اال�ستقرار
االقت�صادي ،مايجعل اقت�صاده عر�ضة �إىل ال�صدمات االقت�صادية اخلارجية .وقبل و�صول
الالجئني ال�سوريني� ،شهد االقت�صاد الأردين فرتة طويلة من االنكما�ش ،كما عانى االقت�صاد
أ�س�س االقت�صاد
من �صدمت نَْي اثنت نَْي� .أو ًال ،هزّت مت ّوجات الأزمة املالية العاملية يف العام َ � 2008
الأردين ،ما �أ ّدى �إىل انخفا�ض كبري يف اال�ستثمار الأجنبي املبا�شر وتد ّفقات ر�أ�س املال اخلا�ص
�إىل ع ّمان 34.ثاني ًا ،ت�س ّببت االنتفا�ضات العربية يف حدوث انكما�ش اقت�صادي �إقليمي وزعزعة
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عدد من �شركاء الأردن التجاريني الرئي�سني .على �سبيل املثال� ،أثارت ا�ضطرابات
ا�ستقرار ٍ
تد ّفق الغاز الطبيعي من م�صر تق ّلبات يف �إمدادات النفط الإقليمية و�أ�سعاره .كما �أن انخفا�ض
�أ�سعار ال�سلع الأ�سا�سية العاملية وتقييد ال�صادرات وانخفا�ض التحويالت املالية� ،أ ّثرت �سلب ًا على
35
االقت�صاد الأردين خالل هذه الفرتة.
نتيج ًة لذلك ،انخف�ض مع ّدل منو الناجت املح ّلي الإجمايل يف الأردن من  7.9يف املئة يف
العام � 2008إىل  2.3يف املئة يف العام  36.2010وكانت لالنخفا�ض احلا ّد يف منو الناجت
املح ّلي الإجمايل �آثار �سلبية على البطالة وارتفاع �أ�سعار ال�سلع الأ�سا�سية يف الأردن .كما غ ّذى
املفاهيم العامة التي تقول �إن امل�صاعب
توقيت الأزمة االقت�صادية وو�صول الالجئني ال�سوريني
َ
االقت�صادية يف الأردن هي نتيجة الوجود ال�سوري ،على الرغم من �أن عدم اال�ستقرار يف املنطقة
كان هو املتهم الرئي�س.

البطالة

ح ّمل الكثري من الأردنيني تد ّفق الالجئني ال�سوريني امل�س�ؤولية عن زيادة مع ّدالت البطالة.
و�أفادت منظمة العمل الدولية �أن مع ّدالت البطالة يف �صفوف الأردنيني ارتفعت من  14.5يف املئة
يف �آذار/مار�س � 2011إىل  22يف املئة يف العام  37.2014وعلى الرغم من �أن ال�سوريني الميكنهم
�أن يعملوا ب�صورة قانونية يف الأردن ،ق ّدرت منظمة العمل الدولية �أن � 160ألف ًا من ال�سوريني
يعملون يف قطاع العمل غري الر�سمي ،وال �س ّيما يف وظائف الزراعة والبناء واخلدمات 38.ووفق ًا
للدرا�سة التي ن�شرتها منظمة العمل الدولية ،يعتقد  96يف املئة من الأردنيني �أن ال�سوريني
ي�ستولون على وظائفهم 39.وعلى الرغم من الوجود ال�سوري ،فمن الأرجح �أن الأزمة االقت�صادية
الإقليمية والدولية� ،إىل جانب الق�ضايا االقت�صادية الهيكلية املوجودة م�سبق ًا يف الأردن ،هي
امل�س�ؤولة عن ارتفاع مع ّدالت البطالة.
عر�ض تقرير «مراجعة عملية تقييم االحتياجات» الذي �أعدته احلكومة الأردنية ،عام َلني
بدي َلني رئي�س َّيني الرتفاع مع ّدالت البطالة� .أو ًال ،خالل ال�سنوات  ،2013 - 2010منا عدد ال�سكان
ممن هم يف �سن العمل ب�صورة غري متنا�سبة مقارن ًة مع عموم ال�سكان ،واكت�سحوا �سوق العمل.
والواقع �أنه يف العام  ،2004كان �أكرث من  50يف املئة من �سكان الأردن دون �سن اخلام�سة
ع�شرة .ونظر ًا �إىل الطفرة يف �أعداد ال�شباب ،كان على الأردن �أن يحافظ على مع ّدل منو بن�سبة
 7يف املائة �إىل  8يف املئة ليحافظ على ثبات مع ّدل البطالة 40.ثاني ًا ،ق ّل�ص الربنامج احلكومي
لالندماج املايل عدد وظائف القطاع العام املتاحة ب�صورة كبرية 41.وهكذا �أ�صبح ال�شباب
الأردنيون الذين لوال ذلك لدخلوا يف عداد القوى العاملة العامة ،عاطلني عن العمل متام ًا
عندما انكم�ش االقت�صاد وتعثرّ القطاع اخلا�ص.
�أظهرت البيانات الوطنية �أن االنخفا�ض يف العمالة الأردنية خالل الفرتة  2013 - 2010حدث
يف �أ�سواق العمل التي مل ّ
توظف �أعداد ًا كبرية من الالجئني ال�سوريني 42.وخالل هذه ال�سنوات،
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�شهد الأردن خ�سارة الوظائف يف القطاع الر�سمي ،مبا يف ذلك النقل والتخزين واخلدمات
الإدارية و�إنتاج املرافق والفنون والرتفيه واملنظمات الأجنبية و�إمدادات املياه و�إدارة النفايات.
43
مع ذلك ،ف�إن يعمل غالبية ال�سوريني يف القطاع غري الر�سمي ،مثل البناء ( 40يف املئة)،
وجتارة اجلملة والتجزئة ( 23يف املئة) ،وال�صناعة ( 12يف املئة) ،وال�سكن واخلدمات الغذائية
( 8يف املئة) 44.وقد �شهد كل واحد من هذه القطاعات يف الواقع منو ًا يف العمالة الأردنية خالل
45
الفرتة .2013 - 2010
ينطوي منو القطاع غري الر�سمي على عواقب �سلبية .ذلك �أن تق ّل�ص القطاع الر�سمي وزيادة
فر�ص العمل غري الر�سمية يعنيان �أ�سا�س ًا �أن املزيد من الأردنيني يعملون بوظائف ذات �أجور
منخف�ضة ومهارات متدنية .وت�س ّببت زيادة املناف�سة على
املناف�سة بني العمال ال�سوريني والأردنيني ُت�سهم
فر�ص العمل يف ال�سوق غري الر�سمية ،وعلى ر�أ�سها دخول
يف الفكرة القائلة �إن م�شاركة ال�سوريني يف القوى
الأردنيني وال�سوريني ،بف�صل العمال وتدهور ظروف العمل.
ف� ً
العاملة �ساهمت ب�صورة مبا�شرة يف فقدان الأردنيني
ضال عن ذلك ،ف�إن املناف�سة بني العمال ال�سوريني والأردنيني
لوظائفهم.
املف�صولني ُت�سهم يف الفكرة القائلة �إن م�شاركة ال�سوريني يف
القوى العاملة �ساهمت ب�صورة مبا�شرة يف فقدان الأردنيني
لوظائفهم .ومع ذلك ،ف�إن تدهور �أحوال �سوق العمل الر�سمي هو الق�ضية الرئي�سة.
على الرغم من �أن الغالبية العظمى من العمال غري النظاميني يف الأردن هم من املهاجرين،
يوظف القطاع غري الر�سمي �أي�ض ًا الفئات الأ�ضعف من ال�سكان يف الأردن .وبالتايل ،ف�إن �أي
ف�صل ي�ؤ ّثر على العمال الأردنيني يف القطاع غري الر�سمي ،ي�ؤ ّثر ب�صورة غري متكافئة على الفئات
الأكرث تهمي�ش ًا يف الأردن ،الذين يعملون بالفعل مقابل �أدنى الأجور يف وظائف التتط ّلب �سوى
مهارات متدنية ،يف قطاعات مثل الزراعة وجتارة التجزئة والتجارة .على �سبيل املثال ،ومع
�أن قطاع البناء والت�شييد �شهد منو ًا ك ّلي ًا يف العمالة ،انخف�ضت ن�سبة �إجمايل الع ّمال الأردنيني
العاملني يف قطاع البناء والت�شييد من  9يف املئة �إىل  7يف املئة بني �آذار/مار�س  2011و�آذار/
قطاعي البناء
مار�س  .2014كما �أن ثالثني يف املئة من الع ّمال الأردنيني الذين كانوا يعملون يف َ
46
والزراعة يف العام  ،2011مل يعودوا يعملون يف هذين القطاعني يف العام .2015
ت�شري التقارير �إىل �أن خف�ض الأجور يف القطاع االقت�صادي غري الر�سمي يف الأردن مي ّثل الأثر
ال�سلبي الأبرز لدخول ال�سوريني �إىل �سوق العمل الأردين 47.ويه ّدد ال�ضغط النزويل على الأجور
يف �سوق العمل غري الر�سمي بجعل الو�ضع االقت�صادي للأردنيني الذين يعتمدون عليه �ضعيف ًا وال
ُيطاق .وتعتمد ن�سبة الـ 14يف املئة من الأردنيني الذين يعي�شون حتت خط الفقر على الأجور من
العمالة غري الر�سمية يف ن�صف دخلهم 48.وبالتايل ،ف�إن خف�ض الأجور ال ُي�سهم وح�سب يف زيادة
اال�ستغالل يف جمال العمل وتدهور معايري العمل لأن املناف�سة على الوظائف يف القطاع غري
ي�شجع �أي�ض ًا على ا�ستخدام �آليات املواجهة ال�سلبية مثل عمالة الأطفال ،ويزيد
الر�سمي تنمو ،بل ّ
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من ح ّدة الفقر بني الفئات الأردنية الأكرث انك�شاف ًا .كما ي�ؤكد البنك الدويل �أن ال�ضغط النزويل
49
على الأجور قد ي�س ّبب انخفا�ض ًا يف مع ّدل م�شاركة القوى العاملة الوطنية الأردنية.
�أ ّدى دخول ال�سوريني �إىل القطاعات غري الر�سمية يف االقت�صاد �إىل زيادة التهمي�ش يف الأردن.
ومبا �أن الفئات الأكرث انك�شاف ًا من �سكان البالد تتح ّمل وط�أة العواقب يف �شكل �ضغط نزويل على
الأجور وزيادة البطالة ،ت�ستفيد ال�شركات الأردنية من زيادة الطلب من جانب ال�سوريني ووجود
قوى عاملة �أكرب .ويعود هذا التح ّدي �إىل ارتفاع م�ستوى القطاع غري الر�سمي يف االقت�صاد
الأردين.

الت�أثريات على امليزانية

�إ�ضاف ًة �إىل التعليم والرعاية ال�صحية و�إدارة النفايات ،ي�ستفيد الالجئون ال�سوريون �أي�ض ًا من
املوجه للمياه واخلبز والغاز .وتقدِّ ر احلكومة الأردنية �أن ي�صل الأثر املايل
الدعم احلكومي غري َّ
50
الإجمايل للأزمة ال�سورية على ميزانية العام � 2015إىل حواىل  2.1مليار دوالر.

االقت�صاد :الفر�ص والت�أثريات الإيجابية

على الرغم من �أن العديد من املح ّللني وامل�س�ؤولني احلكوميني واملواطنني الأردنيني ير ّكزون على
الآثار ال�سلبية لتدفق الالجئني ال�سوريني � ،اّإل �أن االقت�صاد ا�ستفاد �أي�ض ًا من الزيادة ال�سكانية.
و�أدت زيادة اال�ستثمار العام ،مدفوع ًة بتد ّفق الالجئني ال�سوريني ،جنب ًا �إىل جنب مع النمو يف
قطاعات ال�صناعة التحويلية والبناء والنقل واالت�صاالت واخلدمات� ،إىل زيادة مع ّدل منو الناجت
51
املحلي الإجمايل احلقيقي بن�سبة  2.7يف املئة يف العام  ،2012وفق ًا للبنك الدويل.
عامي  2013و ،2014مع زيادة
ا�ستمر اال�ستهالك اخلا�ص يف دفع عجلة النمو االقت�صادي يف َ
يف اال�ستثمارات الأجنبية املبا�شرة وانتقال قطاع الأعمال ال�سوري �إىل الأردن 52.ومنا الناجت
53
املحلي الإجمايل احلقيقي بن�سبة  2.8يف املئة يف العام  2013و 3.1يف املئة يف العام .2014
ف� ً
ضال عن ذلك� ،ساهم ا�ستهالك الالجئني ال�سوريني يف النمو االقت�صادي ،لكن الزيادة يف
ا�ستهالك الأردنيني هي التي �أ ّدت �إىل تو�سع الناجت املحلي الإجمايل .كان تدهور التجارة هو
العامل االقت�صادي الأ�سا�سي يف زعزعة اال�ستقرار ،ما ُيع ّد م�ؤ�شر ًا على �أن امل�شاكل االقت�صادية
التنبع يف املقام الأول من وجود الالجئني ،و�أن ال�صراعات يف الدول املحيطة تلعب دور ًا هام ًا
يف ذلك .وعليه ف�إن واقع التحديات االقت�صادية يف الأردن ي�شري �إىل �أن احل ّد من عدد الالجئني
ال�سوريني لن ي�صلح التح ّديات االقت�صادية املخاتلة يف البالد.
و�سع املجتمع الدويل �إىل ح ّد كبري امل�ساعدات اخلارجية واملنح التنموية
�إ�ضاف ًة �إىل ذلكّ ،
عامي  2012و ،2015تل ّقى الأردن مبلغ ًا غري م�سبوق من امل�ساعدات
يف �أعقاب الأزمة .وبني َ
الدولية التي �ساهمت يف زيادة منو الناجت املحلي الإجمايل .ففي العام  ،2012و�صلت قيمة
املنح والقرو�ض اخلارجية �إىل  3.1مليار دوالر� ،أي �أكرث من �أربعة �أ�ضعاف �إجمايل ماتلقاه
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الأردن يف العام  ،2011و�أكرث من �ضعف الأموال التي تلقاها يف �أي �سنة منذ العام .2000
وو�صلت قيمة امل�ساعدات االقت�صادية الأمريكية املق ّدمة �إىل احلكومة الأردنية وحدها 700
عامي  2014و� ،2015أي تقريب ًا �ضعف املبلغ الذي قدمته الواليات املتحدة يف
مليون دوالر يف َ
العام  55.2011وما من �شك يف �أن �أزمة الالجئني ال�سوريني �ساهمت يف حدوث ارتفاع حا ّد يف
املخ�ص�صة لال�ستجابة الإن�سانية لأزمة
التمويل الأجنبي .والواقع �أن التكلفة ال�سنوية يف امليزانية َّ
الالجئني ال�سوريني يف الأردن تبلغ  3يف املئة من الناجت املحلي الإجمايل للأردن 56.ومع ذلك،
يبدو �أن �إعياء املانحني بد�أ بالظهور ومل تتم تلبية العديد من النداءات احلكومية والإن�سانية.
54

حتدد اال�ستجابة
الت�صورات العامة ّ

حقيقة و�صول الالجئني ال�سوريني يف الوقت الذي كان الأردن يواجه م�شاكل اقت�صادية
كبرية ،جعلت من ال�سكان كب�ش فداء �سه ًال لتدهور الو�ضع
حقيقة و�صول الالجئني ال�سوريني يف الوقت الذي
االقت�صادي يف اململكة .وعلى الرغم من �أن الآثار الإيجابية
كان الأردن يواجه م�شاكل اقت�صادية كبرية ،جعلت من
لوجود الالجئني ال�سوريني يف الأردن كبرية ،فهي �أقل و�ضوح ًا
ال�سكان كب�ش فداء �سه ًال لتدهور الو�ضع االقت�صادي يف
بكثري من االجتاهات ال�سلبية يف االقت�صاد الأردين .وعليه،
اململكة.
يف حني تدعم �أزمة الالجئني ال�سوريني االقت�صاد الأردين
يف بع�ض النواحي الهامة ،ف�إنها التفعل �شيئ ًا يذكر لتح�سني
التح ّديات ال�سيا�سية التي تواجه احلكومة.
الأردن مق َّيد بوجه عام يف قدرته على اال�ستجابة لأزمة الالجئني ال�سوريني ،ب�سبب املفاهيم
ال�سائدة يف �صفوف الأردنيني ب�أن لالجئني ال�سوريني ت�أثري ًا �سلبي ًا �شديد ًا على االقت�صاد.
جريت يف العام � 2015أن  95يف املئة من الع ّمال الأردنيني وافقوا
وك�شفت درا�سة ا�ستق�صائية �أُ ِ
على �أن ال�سوريني �أخذوا الوظائف من الأردنيني� ،إما «�إىل ح ّد ما» �أو «�إىل حد كبري» 57.عالو ًة
على ذلك ،قال  93يف املئة من الأردنيني �إنهم يعتقدون �أن ال�سوريني �أعاقوا منو �أجور الأردنيني،
فيما قال  40يف املئة �إنهم اليعتقدون �أن ال�سوريني ي�ساهمون يف اقت�صاد البالد 58.وعلى الرغم
من �أن هذه املفاهيم تبالغ يف الت�أثريات ال�سلبية على االقت�صاد الأردين ،ف�إنها مو�ضع اهتمام
�سيا�سي رفيع بالن�سبة �إىل احلكومة لأنها ت�سهم يف تنامي ال�سردي ّة ال�سيا�سية عن التهمي�ش يف
الأردن ،و ُيحتمل �أن ت�ؤ ّدي �إىل عدم ا�ستقرار �سيا�سي.

املياه
ُت َع ّد الندرة املطلقة للمياه من بني �أهم امل�شاكل التي يواجهها الأردن� .إذ يتم تقريب ًا ا�ستنزاف
�شريان املياه الرئي�س يف هذا البلد ال�صحراوي ،وهو نهر الأردن ،قبل دخوله الأرا�ضي الأردنية.
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والواقع �أن اململكة هي ثالث �أفقر بلد باملياه يف العامل 59.النمو ال�سكاين ال�سريع الناجم عن
تزايد �أعداد الالجئني ،و ِق َدم البنية التحتية للمياه ،وعدم كفاية التخطيط للمياه ،كلها �أمور
ت�ضاعف م�شكلة نق�ص املياه يف الأردن.
�أ ّدى تد ّفق الالجئني ال�سوريني �إىل الأردن �إىل جت ّدد االهتمام الدويل ب�أزمة املياه يف البالد.
وعلى ح ّد تعبري وزير املياه والري الأردين حازم النا�صر ،وفق ًا ملا �أوردته قناة اجلزيرة« :نحن
نعي�ش مع م�شكلة مياه مزمنة .ونحن الآن على و�شك االنتقال من م�شكلة مياه مزمنة �إىل �أزمة
مياه .العن�صر الذي من �ش�أنه �أن يت�س ّبب يف هذا االنتقال هو عدد الالجئني ال�سوريني» 60.وما
يزيد الطني ب ّلة �أن الالجئني ال�سوريني يف الأردن يتج ّمعون يف مناطق الت�ستويف املعايري الدولية
والوطنية املتعلقة ب�إمدادات املياه وال�صرف ال�صحي.
ا�ستجاب ًة �إىل تد ّفق الالجئني ال�سوريني� ،أعطت دوائر تقدمي املعونة الدولية واحلكومة الأردنية
الأولوية ملعاجلة �أزمة املياه يف البالد .وعلى الرغم من ال�ضغط الناجم عن عدد الالجئني
ال�سوريني على �إمدادات املياه الأردنية ،ف�إن زيادة الرتكيز على تطوير البنية التحتية للمياه
وت�شجيع عادات املحافظة على املياه ،ميكن �أن يو ّفرا تدريج ّي ًا فوائد م�ستدامة للمملكة.

�أزمة املياه املوجودة م�سبق ًا يف الأردن

اجلغرافيا وال�سيا�سة الإقليمية و�سوء �إدارة املوارد ،كلها عوامل �ساهمت يف النق�ص احلا ّد
يف املياه يف البالد ،والذي اعرتف به امل�س�ؤولون احلكوميون واملح ّللون على نطاق وا�سع منذ
61
�سبعينيات القرن املا�ضي.
يق ّدر البنك الدويل �أن البلد الذي يبلغ فيه ن�صيب الفرد ال�سنوي عتبة  1000مرت مكعب من
املياه �أو �أكرث هو بلد «�آمن مائي ًا» ،مايعني �أن البلد لديه مايكفي من املياه لت�أمني مياه ال�شرب
وال�صرف ال�صحي وال�صناعة والزراعة .يف العام  ،1946عندما ا�ستق ّل الأردن عن اململكة
املتحدة ،كان ب�إمكان كل مواطن من بني �سكانه البالغ عددهم � 538ألف ن�سمة احل�صول على
 3600مرت مكعب من املياه العذبة 62.لكن ،بحلول العام  ،2008ق ّل�ص النمو ال�سكاين وعقود
من اال�ستهالك املفرط �إمدادات املياه �إىل  145مرت ًا مكعب ًا فقط لل�شخ�ص الواحد .ووفق ًا
لتقديرات ماقبل الأزمة� ،سينخف�ض ن�صيب الفرد ال�سنوي �إىل  90مرت ًا مكعب ًا بحلول العام
63
.2025
ن�سبة  37يف املئة فقط من �إمدادات املياه يف الأردن ت�أتي من م�صادر املياه ال�سطحية التي
تتج ّدد مواردها ب�سهولة ،وهي تتناق�ص ب�سرعة 64.ففي العام  ،2009قبل الأزمة ال�سورية� ،ص ّرح
وزير املياه والري الأردين قائ ًال« :مل يبق لدينا مياه �سطحية وال �أنهار وال بحريات ،مل يبق لدينا
�شيء على الإطالق» 65.الغالبية العظمى من �إمدادات املياه يف الأردن ،الذي يعاين من عدم
وجود مياه �سطحية ،ت�أتي من املياه اجلوفية التي ي�ستنزفها اال�ستخدام ال�سنوي ب�ضعف معدل
�إعادة تغذية طبقات املياه اجلوفية 66.وعندما يكون م�صدرها غري م�ستدام ،ميكن �أن تنهار
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طبقات املياه اجلوفية �أو تتل ّوث ،الأمر الذي يلغي �إمكانية ا�ستخدامها يف امل�ستقبل.
لي�س لدى الأردن ،الذي ُيواجه طلب ًا متزايد ًا على املياه ،خيار �سوى موا�صلة ا�ستخراج املياه من
طبقات املياه اجلوفية .مع ذلك ،ويف حني يرهق الأردن م�صادره املائية غري املتج ّددة ب�سرعة،
يتم فقدان مايقرب من  50يف املئة من جميع املوارد املائية ب�سبب البنية التحتية العتيقة ،و�أعمال
ال�صيانة غري الكافية ،وال�سرقة .ووفق ًا مل� ّؤ�س�سة  ،Mercy Corpsوهي وكالة م�ساعدات دولية،
مي ّثل ذلك فقدان  76مليار لرت على الأقل �سنوي ًا ،والتي ميكن �أن تخدم ،لو مت احلفاظ عليها،
ً 67
 2.6مليون ن�سمة� ،أي �أكرث من ثلث �سكان الأردن حاليا.
راغب يف تنظيم موارده املائية بفاعلية .وعلى الرغم من �أن لديه
يبدو الأردن �أي�ض ًا غري ٍ
قوانني �صارمة �ضد عمليات احلفر غري ّ
املرخ�صة � ،اّإل �أن احلكومة نادر ًا ماتطبق هذه القوانني،
لأن القبائل امل�ؤ ِّثرة �سيا�سي ًا يف الأردن هي التي ت�ش ّغل الآبار غري القانونية .وخوف ًا من �إغ�ضاب
قاعدة القوة الرئي�سة يف النظام امللكيّ ،
تف�ضل وزارة املياه مراقبة الآبار غري القانونية بد ًال من
�إغالقها.
�ساهم النمو ال�سكاين ال�سريع يف الأردن ،الناجت عن ارتفاع معدل املواليد وهجرة الالجئني،
يف تعميق انعدام الأمن املائي من خالل و�ضع �ضغوط �شديدة على املوارد املحدودة 68.وحتى قبل
تد ّفق الالجئني ال�سوريني ،كان من املتو ّقع �أن يت�ضاعف عدد �سكان الأردن بحلول العام ،2024
يف حني كان من املتو ّقع �أن تنخف�ض �إمدادات املياه مبقدار الن�صف 69.وا�ستناد ًا �إىل �أرقام تعود
�إىل ماقبل الأزمة ال�سورية ،تو ّقع حم ّللون �أن ي�ستنزف الأردن كل موارده من املياه العذبة اجلوفية
70
بحلول العام .2060
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ن�سب �إىل تدفق الالجئني ال�سوريني ،ق ّربت موعد
الزيادة ال�سكانية الكبرية يف الأردن ،والتي ُت َ
ا�ستنفاد املياه كثري ًا� .إذ تو ّقعت وزارة املياه والري الأردنية �أن يرتفع الطلب على املياه يف اململكة
بن�سبة  16يف املئة يف العام  ،2013و�أن يزيد العجز املائي بن�سبة  50يف املئة تقريب ًا ،حيث
يرجع ذلك جزئي ًا �إىل تد ّفق الالجئني ال�سوريني 71.ويف بع�ض مناطق الأردن� ،ضاعف الالجئون
72
ال�سوريون الطلب على املياه.
املجتمعات التي ا�ست�ضافت �أكرب جت ّمعات الالجئني كانت هي الأ�ش ّد ت�ضرر ًا .فوفق ًا مل�ؤ�س�سة
 ،Mercy Corpsانخف�ض متو�سط الإمدادات اليومية من املياه يف البلديات ال�شمالية ،حيث
يعي�ش معظم الالجئني ال�سوريني� ،إىل �أقل من  30لرت ًا يف اليوم لل�شخ�ص الواحد 73.و ُيعترب
توفري مقدار  80لرت ًا يف اليوم لل�شخ�ص الواحد �ضروري ًا لتلبية احلاجات الأ�سا�سية فقط 74.ويف
مدينة املفرق ،ازداد العجز املائي �أربعة �أ�ضعاف ب�سبب ال�ضغوط الناجمة عن تد ّفق الالجئني
75
ال�سوريني.
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الي�شجع على املحافظة
يف حني �أن وجود الالجئني ال�سوريني يزيد الطلب على املياه ،ف�إنه
ّ
عليها يف �صفوف الأردنيني .فاملواطنون يف ال�شمال يرت ّددون
يف توفري املياه خ�شية �أن تعيد احلكومة واملنظمات الإن�سانية املواطنون يف ال�شمال يرت ّددون يف توفري املياه خ�شية
توجيه املوارد غري امل�ستخدمة �إىل الالجئني ال�سوريني� .أن تعيد احلكومة واملنظمات الإن�سانية توجيه املوارد
وهكذا �أ ّدت املناف�سة بني الأردنيني وال�سوريني على املياه �إىل غري امل�ستخدمة �إىل الالجئني ال�سوريني.
76
ا�ستفحال تهديد �إمدادات املياه يف الأردن.

التعلم من �سورية

يجب �أن يويل الأردن اهتمام ًا خا�ص ًا �إىل الدور احلا�سم الذي لعبه �سوء �إدارة املوارد املائية يف
عامي  2006و،2010
زعزعة اال�ستقرار ال�سيا�سي يف �سورية خالل االنتفا�ضات العربية .فبني َ
�ضربت �سورية واحدة من �أ�ش ّد موجات اجلفاف يف تاريخها ،وت�س ّببت بهجرة داخلية جماعية
وانت�شار �سوء التغذية .مل يكن اجلفاف ناجم ًا عن العوامل البيئية وح�سب ،بل �أي�ض ًا عن �سوء
ً 77
الإدارة امل�ستدامة للموارد الطبيعية يف �سورية على مدى خم�سني عاما.
غ ّذى ف�شل احلكومة ال�سورية يف اال�ستجابة ب�صورة منا�سبة ملوجة اجلفاف املظا َمل يف �أو�ساط
الطبقة الريفية الفقرية ،وت�س ّبب بهجرة مايقرب من  1.5مليون �سوري من املناطق الزراعية
يف �شمال �شرق البالد �إىل املحافظات اجلنوبية� 78.ضغط هذا النزوح الداخلي على املناطق
وو�سع الفجوة بني النخبة واجلماعات امله ّم�شة .يف �سورية ،تلت عملي ُة االنتقال
احل�ضرية ّ
اجلماعي لل�سكان تد ّفقَ الالجئني العراقيني �إىل �سورية بعد اندالع احلرب يف العراق يف العام
 ،2003وهو التد ّفق الذي كان قد �أرهق املناطق احل�ضرية .واجلدير بالذكر �أن االحتجاجات
الأوىل يف �سورية اندلعت يف حمافظة درعا ،التي �شهدت ،نتيج ًة للهجرة الداخلية من �شمال
�شرق �سورية� ،سخط ًا يف املناطق الريفية ،و�ضغط ًا �سكاني ًا يف املناطق احل�ضرية ،وتو�سيع اله ّوة
بني النخبة واجلماعات ال�سورية امله ّم�شة.
الينبغي �أن يغيب عن بال امل�س�ؤولني الأردنيني �أن الو�ضع املائي يف �سورية قبل االنتفا�ضات
العربية مياثل الو�ضع الراهن يف الأردن .فالعديد من ممار�سات الأردن يف مايتعلق باملوارد
املائية غري م�ستدامة ،كما �أن تد ّفق �أعداد هائلة من ال�سكان �إىل املناطق احل�ضرية ي�ستنزف
املوارد ،وي�ؤ ّثر ن�ضوب املياه ب�صورة غري متكافئة على اجلماعات امله ّم�شة.
بات نق�ص املياه يف الأردن يتح ّول وب�سرعة �إىل م�شكلة �سيا�سية خطرية .فقد ت�س ّببت زيادة
التناف�س على املوارد الثمينة واملحدودة بحدوث توتّرات يف املجتمع امل�ضيف ،ما �أثار حالة من
عدم اال�ستقرار يف البلديات ال�شمالية .وذكرت �شركة الريموك للمياه �أن �شكاوى امل�شرتكني
الأردنيني ازدادت �أربعة �أ�ضعاف تقريب ًا بني  2011و 79.2013ويف �صيف العام  ،2012ت�س ّبب
نق�ص املياه بحدوث احتجاجات و�أعمال �شغب ع ّدة يف حمافظة املفرق .ويف العام ،2013
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نفدت املياه يف ثغرة اجلب ،وهي قرية �صغرية يف ريف املفرق ،مادفع النا�س بالتايل �إىل �إقامة
حواجز على الطريق ال�سريع الرئي�س ،وحرق الإطارات واملطالبة باملياه ب�أ�سعار معقولة .وقد
تفاقم الو�ضع �إىل درجة �أن امللك عبد اهلل الثاين و�صل �شخ�صي ًا �إىل مكان االحتجاج ووعد ببناء
80
خطوط �أنابيب مياه �إ�ضافية للقرية.
�أزمة املياه يف الأردن م�شكلة معقدة ،تفاقمت نتيجة تد ّفق الالجئني ال�سوريني ولكنها مت� ّأ�صلة
يف الديناميكيات ال�سيا�سية املع ّقدة ،مبا يف ذلك التناف�س الإقليمي على املياه وال�سيا�سات القبلية
املحلية و�سوء �إدارة املياه .لذا يحتاج الأردن �إىل ا�ستثمارات كبرية يف قطاع املياه �إذا كان يريد
حتقيق ممار�سة م�ستدامة ال�ستهالك املياه .فقد زادت �أزمة الالجئني ال�سوريني االهتمام ب�أزمة
امللحة .ولكي يتم احل ّد من التوتّر
املياه يف الأردن ،و�أ ّدت �إىل ردود فعل ذات �أولوية لهذه الق�ضية ّ
ب�ش�أن املوارد املائيةّ ،
م�ستح ّقة ل�شبكات
ف�ضلت منظمات الإغاثة الدولية القيام بعمليات ت�أهيل َ
ب�شكل مبا�شرُ 81.ي�ضاف �إىل ذلك �أن �أزمة الالجئني يف الأردن ميكن �أن
املياه التي ُتفيد الأردنيني ٍ
ت�ساهم يف تهيئة بيئة حت ّفز على تغيري قطاع املياه الأردين ،و�إعادة توجيه ال�سكان نحو ممار�سات
�أكرب يف جمال احلفاظ على املياه والوعي البيئي.

ال�سيا�سة والقبائل والهوية

امل�شهد ال�سيا�سي

منذ ظهور نظام احلكم امللكي الها�شمي باعتباره ال�سلطة ال�سيا�سية يف الأردن ،اعتمدت
�شرعيته على التعاطي البارع مع امل�صالح املتنا ِف�سة .تاريخي ًا� ،سعى الها�شميون �إىل �إيجاد توازن
بني القبائل الأردنية يف ال�ضفة ال�شرقية ،وفل�سطينيي ال�ضفة الغربية والإ�سالميني والقوميني.
وقد �أ ّثر كل تد ّفق �سكاين �إىل الأردن على هذا التوازن الدقيق ،وبالتايل الي�ش ّكل تد ّفق الالجئني
ال�سوريني ا�ستثنا ًء.
ُيعترب الدعم ال َق َبلي للنظام امللكي الأردين �سمة �أ�سا�سية من �سمات ال�شرعية ال�سيا�سية
للدولة .فخالل مرحلة ت�أ�سي�س الأردن كدولة ع�صرية ،بنت العائلة الها�شمية الهوية النا�شئة
للدولة الأردنية حول القبائل البدوية� .إىل جانب متثيل اخل�صائ�ص الأ�سا�سية للهوية الأردنية،
تلعب قبائل ال�ضفة ال�شرقية �أي�ض ًا دور ًا حا�سم ًا يف الأجهزة الأمنية يف الأردن ،والتي ت�ستمد
منها احلكومة الأردنية م�صدر �سلطتها الرئي�س .ونتيج ًة لذلك ،تنبع اخل�صو�صية ب�ش�أن الهوية
َ
احلفاظ على و�ضعهم ال�سيا�سي
الأردنية يف جزء منها من حماوالت الأردنيني يف ال�ضفة ال�شرقية
داخل اململكة.
يف ال�سنوات الأخرية� ،شهدت احلكومة الأردنية �أزمة مت ّثلت يف تراجع ت�أييد زعماء القبائل.
وينبع تناق�ص الدعم ،جزئي ًا ،من املفاو�ضات ال�سيا�سية التي يجريها النظام امللكي بني زعماء
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القبائل يف ال�ضفة ال�شرقية ،والنخبة الفل�سطينية امل�ؤ ّثرة على نحو متزايد لكن امله ّم�شة �سيا�سي ًا.
لكن تراجع الدعم هو �أي�ض ًا نتيجة لتهمي�ش املناطق الريفية النائية يف ال�ضفة ال�شرقية على مدى
ً 82
العقود الثالثة املا�ضية ،بعد �أن �أ�صبح الأردن ح�ضر ّيا.
فاقمت الديناميكيات التي �أدخلتها �أزمة الالجئني ال�سوريني من ت�أثري ال�سرد ّية النا�شئة
عن امله ّم�شني يف املجال ال�سيا�سي .لكن الظروف االقت�صادية ال�صعبة والتناف�س املتزايد على
اخلدمات واملوارد �أثارا م�شاعر �إحباط يف الأردن ب�ش�أن اله ّوة املتزايدة بني املواطنني امله ّم�شني
وبني النخبة يف الأردن .وعلى الرغم من �أن هذا اخلطاب كان حا�ضر ًا يف الأردن قبل و�صول
الالجئني ال�سوريني (�إذ ظهر يف �أواخر ثمانينيات القرن املا�ضي بني القبائل الريفية يف ال�ضفة
ال�شرقية) � ،اّإل �أن ال�سكان الالجئني يف املناطق احل�ضرية قاموا بتعزيزه ،مازاد من ت�آكل قاعدة
83
الدعم التقليدية للنظام امللكي.
الأردنيون يف ال�ضفة ال�شرقية لي�سوا القوة الوحيدة التي يجب على النظام امللكي الأردين �أن
يح�سب ح�سابها ،حيث كانت جماعة الإخوان امل�سلمني وال�سكان الفل�سطينيون يف الأردن �صريحني
يف املطالبة بالإ�صالح يف ال�سنوات التي �سبقت الثورات العربية� .إذ طالب الفل�سطينيون على
نحو متزايد بتمثيل �أكرب يف الهياكل ال�سيا�سية يف البالد ،وب�إلغاء القيود ال�سيا�سية واالجتماعية
واالقت�صادية .ويف الوقت نف�سه ،دعت جماعة الإخوان امل�سلمني �إىل م�شاركة �سيا�سية �أكرب
حلزب جبهة العمل الإ�سالمي ،اجلناح ال�سيا�سي للجماعة يف الأردن.
يف هذه البيئة املع ّقدة من التناف�س ال�سيا�سي� ،أحدقت �أزمة الالجئني ال�سوريني بالأردن .فمن
ناحية� ،ساعدت �أزمة الالجئني يف قمع االحتجاجات والدعوات الوطنية �إىل الإ�صالح ،من خالل
خلق منطقة عازلة ع�ص ّية على النقد ،وتوفري املزيد من الوقت للحكومة ال�سرت�ضاء كل جماعة
�سيا�سية متناف�سة .ومن ناحية �أخرى ،ا�ضط ّر النظام امللكي �إىل التعاطي مع طموحات الالعبني
ال�سيا�سني الرئي�سيني يف البالد ،الأردنيون يف ال�ضفة ال�شرقية وجماعة الإخوان امل�سلمني
والفل�سطينيون ،يف اللحظة التي �أ�صبحت فيها موارد البالد �أكرث �إنهاك ًا.

ميغرايف واملواطنة
التح ّول الد ُ

التح ّول الدميوغرايف الذي �أدخله الالجئون ال�سوريون والعراقيون والفل�سطينيون ،ينطوي
�أي�ض ًا على نتائج �سيا�سية بالن�سبة �إىل اململكة .فقد بنى الأردن �شرعيته ال�سيا�سية حول ركائز
الهوية الوطنية الأردنية ال�شرقية .ومنذ ال�سنوات الأوىل لت�أ�سي�س اململكة ،كانت فكرة �أن الأردن
قد ي�صبح وطن ًا بدي ًال للفل�سطينيني ت�شغل ح ّيز ًا كبري ًا من ال�سيكولوجيا ال�سيا�سية يف البالد.
وعلى العموم ،ف�إن الفل�سطينيني م�ستبعدون من احلكومة ،على الرغم من �أنهم ي�ش ّكلون ن�سبة
كبرية من النخبة االقت�صادية .ويظهر التهديد املت�ص َّور الذي يطرحه الفل�سطينيون على الهيمنة
ال�سيا�سية والهوية الأردنية يف ال�ضفة ال�شرقية ،يف �سيا�سات الأردن جتاه الالجئني الوافدين من
�سورية ،حيث ُتق ّيد اململكة دخول الالجئني الفل�سطينيني-ال�سوريني.
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كو�سيلة لتعزيز الهوية الرتاثية للدولة ،لدى الأردن �أي�ض ًا قوانني مق ِّيدة حول اجلن�سية .فمن
الناحية القانونية ،المتلك املر�أة الأردنية احلق يف منح جن�سيتها لأبنائها .وبالتايل� ،إذا تزوجت
املر�أة الأردنية من �أجنبي (�أي �شخ�ص من دون جن�سية �أردنية) ،اليتم منح زوجها و�أوالدها
رجح �أن ي�صبح قانونُ اجلن�سية الذي يعتمد �أبو ّية ال ّن�سب ويتع ّر�ض
حقوق املواطنة .ومع ذلكُ ،ي َّ
�إىل انتقادات كثرية يف الأردن �أق َّل قبو ًال ،نظر ًا �إىل زيادة ن�سبة ال�س ّكان الذين ُولدوا يف الأردن
والذين اليتمتّعون ب�صفة املواطنة داخل اململكة.
املزيد من الآثار ال�سيا�سية بالن�سبة
حتمل الطبيعة طويلة الأمد لأزمة الالجئني ال�سوريني
َ
�إىل الأردن .فبعد جيل من الآن� ،سيزيد الالجئون ال�سوريون عدد ال�سكان غري الأردنيني ،ومن
�ضمنهم الفل�سطينيون والعراقيون ،الذين يعي�شون داخل اململكة من دون متثيل وكمواطنني من
الدرجة الثانية .يه ّدد هذا التح ّول الد ُميغرايف ب�إثارة م�سائل �سيا�سية م�ستقبلية حول من ي�ستحق
املواطنة ،و�سيفر�ض فتح نقا�ش �أ�صعب حول من هو �أردين بالفعل.

ا�ستجابات ال�سيا�سات الأردنية والإن�سانية
�أثبت الإحباط العام ب�ش�أن ت�أثري الالجئني ال�سوريني يف الأردن� ،أنه دافع قوي يف �صياغة
�سيا�سات جتاه الالجئني ال�سوريني ،غالب ًا ماكان لها ت�أثري �ضا ّر على الأمن
احلكومة الأردنية
ٍ
الإن�ساين لل�سوريني .ال�ضغوط على املوارد ،وتدهور الأو�ضاع االقت�صادية للفئات ال�سكانية
ال�ضعيفة يف الأردن ،والت�ص ّورات املتزايدة ب�ش�أن �إخفاقات احلوكمة داخل املجتمعات امل�ضيفة،
�أثارت قلق امل�س�ؤولني .ومنذ منت�صف العام  ،2014ازداد و�ضع الالجئني ال�سوريني �ضعف ًا عندما
عمد الأردن �إىل احل ّد من تد ّفق الالجئني ،وانتهك قوانني عدم الإعادة الق�سرية الدولية ،وح ّد
من اخلدمات املق ّدمة �إىل ال�سوريني.

تط ّور ال�سيا�سات اخلا�صة بالالجئني ال�سوريني

حني و�صل الالجئون ال�سوريون �إىل الأردن ،كانت البالد متخمة بالالجئني وحذرة من قبول
املزيد منهم .فقد �أثارت التجارب ال�سابقة مع الالجئني الفل�سطينيني والعراقيني املخاوف
ب�ش�أن بقاء الالجئني والآثار اخلطرية الناجمة عن ا�ستقبالهم و�سط حت ّديات �إقليمية اقت�صادية
و�سيا�سية و�أمنية .وقد مت اال�سرت�شاد بهذه التجارب ل�صياغة �سيا�سة الدولة جتاه الالجئني
ال�سوريني.
بد�أ الالجئون بالقدوم �إىل �شمال الأردن مع �شنّ النظام ال�سوري حملة عنيفة على املظاهرات
ال�سيا�سية يف �سورية .وو�صل مايقرب من � 2000سوري �إىل الأردن بحلول نهاية العام ،2011
وظنّ كثريون �أنهم �سيعودون قريب ًا �إىل ديارهم 84.ومع ذلك� ،شهد العام التايل طوفان ًا �أكرب من
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الالجئني �إىل الأردن.
عندما اتّ�ضح �أن تد ّفق الالجئني �سيت�سارع ،فتحت احلكومة الأردنية واملفو�ضية ال�سامية
ل�ش�ؤون الالجئني خميم الزعرتي على عجل على مدى �أ�سبوعني �ساخنني يف متوز/يوليو .2012
ً 85
ويف �أواخر �آب�/أغ�سط�س ،ت�ضاعف العدد الأويل البالغ مئات عدة من املقيمني �إىل � 15ألفا.
واليوم ،يف ال�سنة اخلام�سة من احلرب الأهلية ال�سورية ،منا خميم الزعرتي ليتح ّول �إىل واحد
من املراكز ال�سكانية الأكرث كثافة يف املنطقة ،ورابع �أكرب «مدينة» يف الأردن ،وثاين �أكرب
خميم لالجئني يف العامل 86.ومع ذلك ،يعي�ش عدد �أكرب من الالجئني ال�سوريني خارج خميمات
الالجئني يف املناطق احل�ضرية يف الأردن.
خالل ال�صراع يف �سورية� ،أ�صبح الأردن حذر ًا �أكرث
ف�أكرث من تنامي �أعداد ال�سكان ال�سوريني .ونتيج ًة لذلك ،خالل ال�صراع يف �سورية� ،أ�صبح الأردن حذر ًا �أكرث
ً
ونتيجة
ق ّيد ب�صورة كبرية نطاق حماية الالجئني ال�سوريني .بد�أت ف�أكرث من تنامي �أعداد ال�سكان ال�سوريني.
�أبرز القيود يف جمال احلماية منذ العام  ،2013حيث د ّقت لذلك ،ق ّيد ب�صورة كبرية نطاق حماية الالجئني
املنظمات الدولية الإن�سانية ومنظمات مراقبة حقوق الإن�سان ال�سوريني.
ناقو�س اخلطر عندما بد�أ الأردن ُيعيد الالجئني �إىل �سورية،
يف ما�ش ّكل انتهاك ًا للقانون الدويل ،ويغلق املعابر احلدودية ،ويح ّد من حتركاتهم ومن اخلدمات
املتاحة لهم ،مثل �إلغائه م�ؤخر ًا احلق يف احل�صول على الرعاية الطبية املجانية.
الآثار املرتتبة على ت�ضييق الأردن نطاق احلماية تبدو وخيمة .فالعامل ي�شهد �أ�سو�أ تدهور
للأمن الإن�ساين يف القرن احلادي والع�شرين .ووفق ًا للمر�صد ال�سوري حلقوق الإن�سان ،فقد لقي
� 320ألف �شخ�ص حتفهم يف احلرب الأهلية حتى حزيران/يونيو  87.2015وانخف�ض متو�سط
العمر املتو ّقع يف �سورية بن�سبة ع�شرين عام ًا 88.كما مت تهجري �أكرث من  11.6مليون �شخ�ص
89
من منازلهم� ،أي �أكرث من ن�صف �سكان �سورية قبل احلرب ،البالغ عددهم  22مليون ن�سمة.
وحتى متوز/يوليو  ،2015كان  4ماليني �سوري قد ف ّروا من البالد �إىل مالذات �آمنة يف البدان
املجاورة ،وكان مليون �شخ�ص قد ف ّروا خالل الأ�شهر الع�شرة ال�سابقةُ 90.تبينّ هذه الإح�صاءات
احلاجة امل ّلحة �إىل �أن تبقى الدول املجاورة مفتوحة ومتاحة لالجئني.
عالو ًة على ذلك ،ف�إن لتحديد اخلدمات املقدمة لالجئني يف الأردن �آثار ًا خطرية ،لأن الكثري
من الالجئني يلج�ؤون �إىل �آليات �سلبية للت�أقلم مع و�ضعهم وللبقاء .وقد �أقنع ت�ضييق نطاق
احلماية ،والقيود املفرو�ضة على احلركة ،وعدم احل�صول على �سبل العي�ش ،وتناق�ص اخلدمات
املق ّدمة �إىل الالجئني يف الأردن� ،أعداد ًا متزايدة من ال�سوريني بالعودة �إىل وطنهم� ،أو ممار�سة
الن�ساء للبغاء� ،أو دفع الأطفال �إىل العمالة .والآن يحتاج الالجئون� ،أكرث من �أي وقت م�ضى،
�إىل دعم احلكومة الأردنية واملجتمع الإن�ساين .لكن ،بد ًال من ذلك ،يواجه الكثري من الالجئني
عراقيل متزايدة حتول دون ح�صولهم على الكفاف.
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املعابر احلدودية املغلقة

منذ منت�صف العام  ،2013ح ّد الأردن من حرية و�صول ال�سوريني �إىل �أرا�ضيه من خالل عدم
ال�سماح بدخول الالجئني عرب املعابر احلدودية القريبة من التج ّمعات ال�سكانية ال�سورية جنوب
غرب البالد .يف بع�ض الأحيان� ،أغلق الأردن متام ًا كل املعابر احلدودية يف وجه الالجئني
ال�سوريني .وعلى الرغم من �أن الهواج�س الأمنية كانت الدافع اجلزئي يف هذه اخلطوات � ،اّإل �أن
ث ّمة دالئل ت�شري �إىل �أن الأردن �أغلق حدوده �أي�ض ًا للح ّد من عدد الالجئني ال�سوريني.
يف بداية ال�صراع ،كان ميكن لالجئني الو�صول �إىل الأردن من خالل مع َربين حدود َّيني
ر�سم َّيني ،هما درعا ون�صيب ،ومعابر ع ّدة غري ر�سمية حولهما .بد�أت القيود املفرو�ضة على
الدخول �إىل الأرا�ضي الأردنية يف منت�صف العام  ،2013عندما توقفت احلكومة الأردنية عن
قبول الالجئني يف هذه املعابر على طول اجلزء ال�شمايل الغربي من حدودها .ونتيج ًة لذلك،
ُي�ضطر الالجئون ال�سوريون الذين يرغبون يف عبور احلدود نحو الأردن� ،إىل ال�سفر �إىل املعابر
احلدودية غري الر�سمية يف حمافظة ال�سويداء ال�شرقية عرب �صحراء مك�شوفة وجرداء وخطرية،
مايزيد كثري ًا م�ش ّقة الدخول �إىل الأردن.
من املثري للقلق �أن الدالئل ت�شري �إىل �أن الأردن عمد �أحيان ًا ،وب�صورة غري ر�سمية� ،إىل �إغالق
حدوده مع �سورية ب�أكملها ،الأمر الذي �أ ّدى �إىل وقف هجرة الالجئني بالفعل .ومع �أن احلكومة
الأردنية �أ�ص ّرت على �أن حدودها التزال مفتوحة ،ث ّمة دالئل متزايدة ت�شري �إىل خالف ذلك.
وعلى الرغم من ا�ستمرار العنف ،فقد انخف�ض عدد القادمني ال�سوريني �إىل الأردن من �أكرث
من  1800يومي ًا يف �أوائل العام � ،2013إىل �أقل من  200يف �أواخر العام  91.2014ومنذ ت�شرين
�سجل املفو�ضية ال�سامية ل�ش�ؤون الالجئني
الأول�/أكتوبر حتى كانون الأول/دي�سمرب  ،2014مل ُت ِّ
�سوى  2900من الوافدين اجلدد �إىل الأردن ،مقارن ًة مع مايقرب من � 15ألف ًا بني متوز/يوليو
92
و�أيلول�/سبتمرب .2014
ُتثبت �صو ُر الأقمار اال�صتناعية على طول احلدود ال�سورية-الأردنية �صح َة التكهنات الإن�سانية
ب�أن الأردن �أغلق �أحيان ًا حدوده ب�صورة غري ر�سمية .ووفق ًا لر�صد الأقمار اال�صتناعية الذي
قام به مكتب الأمم املتحدة لتن�سيق ال�ش�ؤون الإن�سانية ،ف�إن مايقرب من � 5آالف من ال�سوريني
كانوا ينتظرون يف املناطق احلدودية الأردنية يف ال�صحراء ال�شرقية يف ت�شرين الأول�/أكتوبر
 93.2014وهذا مي ّثل زياد ًة بن�سبة  43يف املئة يف عدد الأ�شخا�ص امل�ش ّردين داخلي ًا يف املنطقة
احلدودية منذ  25متوز/يوليو  ،2014ماي�شري �إىل �أن ال�سوريني ُم ِنعوا من العبور �إىل الأردن
عرب احلدود 94.عالو ًة على ذلك ،ذكرت املفو�ضية ال�سامية ل�ش�ؤون الالجئني �أن القوات امل�سلحة
الأردنية منعت هيئات العمل الإن�ساين من الو�صول �إىل املنطقة لتوفري اخلدمات �إىل طالبي
95
اللجوء ال�سوريني خالل تلك الفرتة.
ال�شك �أن احل ّد من الو�صول �إىل املعابر احلدودية �أ�سفر عن �آثار �إن�سانية كبرية ،من ّ
تقطع
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ال�سبل بالفئات املك�شوفة من ال�سوريني يف امل�ستوطنات احلدودية غري الر�سمية� ،إىل منع الهجرة
�إىل الأردن.

ٌ
انتهاك للقانون الدويل
الإعادة الق�سرية

�إ�ضاف ًة �إىل �إغالق الأردن حدوده ب�صورة غري ر�سمية� ،أفادت هيئات مراقبة حقوق الإن�سان
املرجح �أن تكون عمليات الرتحيل هذه
عن زيادة مع ّدالت ترحيل الالجئني �إىل �سورية .ولذا من ّ
مبثابة انتهاك ملبد�أ يف القانون الدويل العريف ّ
يحظر ترحيل الأفراد الذين لديهم احلق يف �أن
ُيعترَ ف بهم كالجئني ،و ُيع َرف هذا املبد�أ بـ»عدم الإعادة الق�سرية».
�سجلت تقارير موثوقة ن�شرتها هيئات مراقبة حقوق الإن�سان ومنظمات الإغاثة ،حاالت
وقد ّ
م�سجلني لدى املفو�ضية ال�سامية ل�ش�ؤون الالجئني ،من بينهم ن�ساء و�أطفال
ترحيل لالجئني َّ
96
وعاملون يف املجال الطبي وجرحى .كما �أ�صدرت املنظمات الإن�سانية تقارير موثوقة عن
�أعداد متزايدة من الالجئني الذين يمُ نعون من دخول املعابر الر�سمية 97.يف ت�شرين الأول/
�أكتوبر  ،2014ذكرت وكاالت الإغاثة �أنه متت �إعادة مابني  45و 80يف املئة من طالبي اللجوء
الذين و�صلوا �إىل احلدود الأردنية� ،إىل �سورية قبل �أن ُتتاح لهم فر�صة الت�سجيل لدى املفو�ضية
98
ال�سامية ل�ش�ؤون الالجئني.
طالت عمليات الرتحيل الأردنية وعدم ال�سماح بدخول ال�سوريني ،يف الغالب طالبي اللجوء
الذين ميلكون وثائق غري �صحيحة �أو الذين �سافروا ذهاب ًا و�إياب ًا بني �سورية والأردن .وهذا
اليعك�س القلق الأردين ب�ش�أن تدهور الو�ضع الأمنيالإقليمي وح�سب ،بل ي�ش ّكل �أي�ض ًا نتيجة لزيادة
التوتّرات االجتماعية واالقت�صادية وال�سيا�سية يف الأردن.
الت غري متكافئة من عدم ال�سماح لهم
عانى الالجئون الفل�سطينيون القادمون من �سورية مع ّد ٍ
بالدخول و�إبعادهم ،مايظهر بعد ًا �سيا�سي ًا علني ًا للخطة التي �صاغتها الأردن جتاه الالجئني.
ففي �أوائل العام  ،2012رف�ض الأردن دخول الالجئني الفل�سطينيني من �سورية ،قبل �إ�ضفاء
الطابع الر�سمي على ال�سيا�سة يف العام التايل 99.ويف ت�شرين الثاين/نوفمرب � ،2014أعلن
الناطق با�سم وكالة الأمم املتحدة لإغاثة وت�شغيل الالجئني الفل�سطينيني (الأونروا) ،كري�س
غاني�س� ،أن احلكومة الأردنية منعت �أي فل�سطيني من دخول �سورية ،وثمة مايزيد عن  100حالة
مت التبليغ عنها عن �إعادة الالجئني الفل�سطينيني ق�سر ًا من
100
الأردن �إىل �سورية.
يف العام  ،2014بد�أت احلكومة ب�إعادة ال�سوريني
ق�سر ًا �إىل خميمات الالجئني من املناطق احل�ضرية،
احلد من اخلدمات وتقييد احلركة
ّ
واحلد
وتقييد حركة الالجئني يف املناطق احل�ضرية،
ّ
يف العام � ،2014شهد الالجئون ال�سوريون تقلي�ص
من ح�صول ال�سوريني على الرعاية ال�صحية خارج
اخلدمات الأردنية وانخفا�ض تق ّبل الأردنيني لوجودهم يف
املخيمات.
املناطق احل�ضرية .وقد بد�أت احلكومة ب�إعادة ال�سوريني
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ق�سر ًا �إىل خميمات الالجئني من املناطق احل�ضرية ،وتقييد حركة الالجئني يف املناطق
احل�ضرية ،واحل ّد من ح�صول ال�سوريني على الرعاية ال�صحية خارج املخيمات .ونتيج ًة لذلك،
من امل�ستبعد على نحو متزايد �أن ي�سوي الالجئون ال�سوريون �أو�ضاعهم مع احلكومة ،مايح ّد
امل�سجلني
بالتايل من قدرتهم على احل�صول على اخلدمات يف الأردن .كما يواجه الالجئون غري ّ
خماطر متزايدة متم ّثلة يف اال�ستغالل والرتحيل �إىل �سورية.
لكي يح�صل الالجئون ال�سوريون على اخلدمات التي تق ّدمها الهيئات الإن�سانية والدولة خارج
املخيمات ،يتعينّ عليهم احل�صول على �شهادات طالب جلوء من املفو�ضية ال�سامية ل�ش�ؤون
الالجئني وبطاقة خدمة من وزارة الداخلية .وحتى متوز/يوليو  ،2014مل تط ّبق احلكومة الأردنية
بانتظام �سيا�سات «الكفالة» الر�سمية اخلا�صة مبخيمات الالجئني ،والتي ُيطلب مبوجبها من
الالجئني احل�صول على كفالة من مواطن �أردين ودفع ر�سوم ملغادرة املخيمات 101.وقد م ّكن
ذلك ال�سوريني بالفعل من التن ّقل بني املناطق احل�ضرية واملخيمات مع بع�ض القيود 102.وخالل
هذه الفرتة ،ظل ال�سوريون الذين مل يغادروا خميمات الالجئني من خالل القنوات الر�سمية
قادرين على الت�سجيل للح�صول على الوثائق واخلدمات احل�ضرية خارج املخيمات.
مع ذلك ،بد�أت ال�سلطات الأردنية ،يف الن�صف الثاين من العام � ،2014إنفاذ لوائح الكفالة
الر�سمية .وواجه الالجئون الذين غادروا املخيمات من دون احل�صول على كفالة ،قيود ًا متزايدة
يف احل�صول على بطاقات اخلدمة من وزارة الداخلية و�إمكانية االنتقال �إىل املخيمات .وباملثل،
طلبت احلكومة الأردنية من املفو�ضية ال�سامية ل�ش�ؤون الالجئني عدم تقدمي �شهادات طالب
جلوء ،والتي ت�ساعد الالجئني الذين غادروا املخيمات بعد  14متوز/يوليو  ،2014يف الو�صول
�إىل اخلدمات الإن�سانية خارج املخيمات من دون �أن يح�صلوا على كفالة ر�سمية .وقد عنى القرار
الذي اتّخذته احلكومة الأردنية بالفعل �أنه ال ُي�سمح لأي الجئ مبغادرة املخيمات قانونا.
يف �أوائل العام  ،2015بد�أت احلكومة الأردنية عملية حت ّقق م�ستم ّرة لإعادة �إ�صدار بطاقات
اخلدمة ،و�إعادة وثائق الهوية امل�صادَرة ،وت�سجيل الالجئني ال�سوريني الذين يعي�شون يف املناطق
احل�ضرية من خالل �أخذ بياناتهم احليوية .وعلى الرغم من ت�أكيدات احلكومة ب�أن �شروط كفالة
املخيم لن تن َّفذ خالل �أن�شطة التح ّقق ،تخ ّوفت الأو�ساط الإن�سانية من �أن ت�ؤدّي احلملة �إىل املزيد
من االنتقال الق�سري �إىل املخيمات والإعادة الق�سرية 103.ويواجه الالجئون غري امل�سجلني �أو
الذين لديهم وثائق هوية مزورة ،على وجه اخل�صو�ص ،ت�ضييق ًا على نطاق احلماية داخل البلد.
وقد �أثارت عملية �إعادة التح ّقق خماوف من احتمال �أن يتم ترحيل ه�ؤالء الأ�شخا�ص �إىل �سورية.
عالو ًة على ذلك ،تراجعت احلكومة الأردنية ،يف �أواخر ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،2014عن
�سيا�ستها بال�سماح لل�سوريني باحل�صول على خدمات الرعاية ال�صحية جمانا .و�أ�شارت احلكومة
�إىل �أن العبء املايل ال�شديد على الأردن هو ال�سبب يف اتّخاذ هذا القرار .ومنذ �أن اتُّخذ القرار،
�صار لزام ًا على الالجئني ال�سوريني دفع الر�سوم نف�سها يف امل�ست�شفيات ،على غرار الأردنيني غري
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امل�ؤ َّمن عليهم .وعلى الرغم من �أن الر�سوم التزال مدعومة �إىل ح ّد كبري ،ف�إن التكلفة الإ�ضافية
ترهق الفئات املك�شوفة من ال�سوريني الذين الي�ستطيعون الو�صول �إىل م�صادر رزقهم .ونتيج ًة
لذلك� ،شهدت اجلهات الفاعلة الإن�سانية تزايد �أعداد الالجئني يف املناطق احل�ضرية الذين
ي�سعون �إىل احل�صول على اخلدمات ال�صحية يف املخيمات .ومع �أن دوافعه كانت اقت�صادية،
�إال �أن القرار ميثل قيد ًا كبري ًا على نطاق حماية الالجئني ال�سوريني الذين الي�ستطيعون العمل
ب�شكل قانوين .واجلدير بالذكر �أن جمع ّيتَي الهالل الأحمر الكويتية والأردنية و ّقعتا على اتفاق
بقيمة  500مليون دوالر يف متوز/يوليو  ،2015لتقدمي اخلدمات الطبية �إىل الأردنيني جمان ًا يف
104
م�ست�شفى الهالل الأحمر الأردين ملدة عام واحد.

عدم �إمكانية الو�صول �إىل �سبل العي�ش

ُي�ص َّنف حق الو�صول �إىل �سبل العي�ش من بني ال�شواغل الرئي�سة لالجئني ال�سوريني يف الأردن.
فبعد خم�س �سنوات من احلرب ،باع الكثري من ال�سوريني ممتلكاتهم الق ّيمة ،وهم يعتمدون
الآن ب�صورة �شبه كاملة على امل�ساعدات الدولية من �أجل البقاء .وعلى الرغم من �أن ال�سوريني
قادرون ا�سمي ًا على احل�صول على ت�صاريح عمل يف الأردن ،نادر ًا ماتق ّدمها احلكومة �إليهم.
ونتيج ًة لذلك ،كما ُذكر �آنف ًا ،يبحث ال�سوريني عن العمل يف القطاع غري الر�سمي يف الأردن.
كما هو حال العديد من الديناميكيات الأخرى لأزمة الالجئني ال�سوريني ،ميكن اعتبار �أن
ق�ضية �سبل العي�ش يف الأردن عموم ًا ت�ش ّكل حتدي ًا �سيا�سي ًا للحكومة الأردنية .وعلى الرغم من �أن
احلكومة الأردنية ت�سمح �ضمن ًا لل�سوريني بالعمل يف ال�سوق غري الر�سمية ،ف�إن مفهوم اجلمهور
الوا�سع ب�أن الالجئني ال�سوريني ي�سرقون وظائف الأردنيني اليو ّفر للحكومة حافز ًا كبري ًا لتقدمي
فر�ص ر�سمية للعمالة ال�سورية .واجلدير بالذكر �أن احلكومة الأردنية مرت ّددة �أي�ض ًا يف تقدمي
�أي فر�ص لل�سوريني من �ش�أنها �أن ّ
تنظم وجودهم داخل الأردن� ،إدراك ًا منها ب�أن ت�صاريح العمل
هي اخلطوة الأوىل نحو منح ال�سوريني حق الإقامة يف الأردن.
ومع ذلك ،ينطوي �إبعاد الالجئني ال�سوريني عن ال�سوق غري الر�سمي على عواقب �سلبية للغاية
بالن�سبة �إىل الأردن .ف�إ�ضاف ًة �إىل كبح الأجور بالن�سبة �إىل الفئات ال�ضعيفة من الأردنيني العاملني
يف القطاع غري الر�سمي ،خلقت �سيا�سة رف�ض منح ت�صاريح عمل �إىل الالجئني ال�سوريني طبق ًة
دنيا تعتمد �أكرث ف�أكرث على �آليات املواجهة ال�سلب ّية للعي�ش .ومع ا�ستمرار ال�صراع ال�سوري،
قد ت�ؤ ّدي هذه ال�سيا�سة ،مع مرور الوقت� ،إىل عواقب وخيمة على الأردن ترتبط عادة بالفقر
املدقع ،مبا يف ذلك ال�سلوك الإجرامي وتطوير اقت�صادات ال�سوق ال�سوداء .عالو ًة على ذلك،
ف�إن جت ّمع الالجئني ال�سوريني يف املخيمات لي�س اّ ً
حل �أي�ض ًا .فقد �أثبت التاريخ (�سواء يف الأردن
�أو يف �أي مكان �آخر) �أن خميمات الالجئني تت�س ّبب على املدى الطويل بالعديد من التح ّديات
االجتماعية والأمنية التي ت�صيب البلدان امل�ضيفة .على عك�س ذلك ،ف�إن �إ�ضفاء الطابع الر�سمي
على ال�سوريني الذين يعملون �سيتيح للحكومة الأردنية تنظيم �ش�ؤون العمال الالجئني ،و�ضمان
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ح�صول ال�سوريني والأردنيني على �أجور كافية ،واحليلولة دون تط ّور �آليات املواجهة ال�سلبية يف
�صفوف جميع فئات ال�سكان املك�شوفة يف الأردن.

القيود يف جمال احلماية الدولية
تدهور التمويل الدويل

ا�ضط ّرت املنظمات الإن�سانية الدولية �إىل تقييد امل�ساعدات املق َّدمة �إىل ال�سوريني طوال العام
 2014ب�سبب نق�ص التمويل .والواقع �أنه يف حزيران/يونيو  ،2015كان املجتمع الدويل قد م ّول
 23يف املئة فقط من امليزانية املطلوبة لـ«اخلطة الإقليمية
ا�ضطرت املنظمات الإن�سانية الدولية �إىل تقييد
ّ
لعامي  105.2016 - 2015ويف
لالجئني والقدرة على التح ّمل» َ
امل�ساعدات املقدَّ مة �إىل ال�سوريني طوال العام 2014
الأردن ،مل يتم جمع �سوى  272مليون دوالر من طلب متويل
ب�سبب نق�ص التمويل.
106
اخلطة البالغ  1.2مليار دوالر.
كان لنق�ص متويل ال�ساعدات لالجئني ال�سوريني �أثران
اثنان� .أو ًال� ،شهد ال�سوريون تقييد ًا ملمو�س ًا للخدمات .وثاني ًا� ،أ�صبحت احلكومة الأردنية تنتقد
�أكرث ف�أكرث ا�ستعداد املجتمع الدويل وقدرته على م�ساعدتها يف النهو�ض ب�أعباء الالجئني
ال�سوريني ،ما �أ ّدى �إىل تقييد جمال احلماية الأردنية.
كان تدهور امل�ساعدات الغذائية واحد ًا من �أهم الآثار الكبرية على الالجئني ال�سوريني يف
الأردن .يف الربع الأخري من العام  ،2014واجه برنامج الأغذية العاملي التابع للأمم املتحدة
بانتظام نق�ص ًا يف التمويل ،ماه ّدد امل�ساعدات الغذائية الأ�سا�سية لالجئني ال�سوريني يف جميع
�أنحاء املنطقة .وعلى الرغم من �أن ندا ًء طارئ ًا �ساعد برنامج الأغذية العاملي على �إعادة توزيع
امل�ساعدات الغذائية بحلول منت�صف كانون الأول/دي�سمرب � ،2014أُعيدت ق�سائم الطعام
لل�سوريني يف الأردن �إىل ثلثي قيمتها ال�سابقة 107.التزال هذه امل�ساعدات غري م�ضمونة من
�شهر �إىل �آخر ،ما�سيكون له عواقب كبرية على الالجئني ال�سوريني يف الأردن ،الذين �أفاد  85يف
املئة منهم �أنهم يعتمدون على امل�ساعدات الغذائية التي يقدمها برنامج الأغذية العاملي لتغطية
تكاليف احتياجاتهم الأ�سا�سية 108.ويف متوز/يوليو  ،2015عبرّ برنامج الأغذية العاملي عن
خ�شيته من �أنه �سي�ضطر �إىل قطع جميع امل�ساعدات عن � 440ألف ًا من امل�ستفيدين ال�سوريني
ربع ًا �أمريكي ًا بقيمة 21.3
يف الأردن يف �آب�/أغ�سط�س  2015ب�سبب نق�ص التمويل� 109.إال �أن ت ّ
مليون دوالر �ساعد يف ا�ستمرار تقدمي م�ساعدات برنامج الأغذية العاملي يف الأردن مب�ستويات
ربعات
خم ّف�ضة حتى �آب�/أغ�سط�س .وعلى الرغم من ذلك� ،إذا مل يتلقَّ برنامج الأغذية العاملي ت ّ
�إ�ضافية ،ف�إن ن�صف امل�ستفيدين احلاليني لن يتمكنوا من احل�صول على امل�ساعدات الغذائية
يف �أيلول�/سبتمرب 110.و�إذا ماحدث ذلك ،تتوقع املفو�ضية ال�سامية ل�ش�ؤون الالجئني �أن ينتقل
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الكثري من الالجئني يف املناطق احل�ضرية �إىل خميم الأزرق لالجئني حيث �سيوا�صل الربنامج
تقدمي امل�ساعدات.
نق�ص التمويل الإن�ساين اليعزز الثقة الأردنية يف ا�ستعداد املجتمع الدويل لدعم البالد ،وهي
تتعامل مع تعقيدات ا�ست�ضافة الالجئني ال�سوريني على املدى الطويل .فالأردن الذي يجد نف�سه
يف مواجهة م�شاركة حمدودة من اجلهات املانحة� ،سيوا�صل ت�شديد القيود حول ال�سماح ب�إدخال
ال�سوريني وتقدمي اخلدمات �إليهم ،مع مايرتتّب على ذلك من عواقب وخيمة على الالجئني.
كما �أن زيادة التهمي�ش وتدهور املوارد ير�سمان �صورة قامتة مل�ستقبل البالد .ويف هذه اللحظة
مزيد من دعم املجتمع الدويل لت�شجيعه على موا�صلة
احلرجة من الزمن ،يحتاج الأردن �إىل ٍ
حمايته لالجئني ال�سوريني وتعزيز ا�ستقرار وازدهار البالد واملجتمعات امل�ضيفة.

الإبقاء على نطاق حماية الالجئني
ا�ستوعب الالجئون ال�سوريون النتائج املد ّمرة لتقييد نطاق احلماية ب�صورة متزايدة داخل
الأردن ،وتدهور م�صادر التمويل الدولية .وقد �شهد الأردن
عودة عدد متزايد من الالجئني �إىل �سورية وخميمات ا�ستوعب الالجئون ال�سوريون النتائج املد ّمرة لتقييد
الالجئني .وعندما يعود ال�سوريون �إىل بالدهم ،ف�إنهم نطاق احلماية ب�صورة متزايدة داخل الأردن ،وتدهور
ُيح َرمون من �إعادة قبولهم يف الأردن .وهذا يجعل قرار م�صادر التمويل الدولية.
العودة خطري ًا ب�صورة مد ّمرة .مع ذلك� ،أ�صبحت احلياة يف
الأردن �صعبة �أكرث ف�أكرث بالن�سبة �إىل الالجئني ال�سوريني يف املجتمعات امل�ضيفة يف املناطق
احل�ضرية ،حيث اختفت امل ّدخرات وفر�ص العي�ش ،حني ا�ضط ّرت الوكاالت الإن�سانية �إىل خف�ض
امل�ساعدات وق ّيدت احلكومة الأردنية اخلدمات.
اعتبار ًا من منت�صف العام  ،2015ت�ستوعب املفو�ضية ال�سامية ل�ش�ؤون الالجئني 350 - 300
من الوافدين اجلدد �إىل خميم الأزرق لالجئني يومي ًا ،وتتوقع �أن يزداد �سكانه بواقع � 40ألف ًا
بحلول نهاية العام 111.ومن املتوقع �أن ي�صل ن�صف ه�ؤالء الأ�شخا�ص من املجتمعات الأردنية
امل�ضيفة لأن احلياة هناك �أ�صبحت ال ُتطاق .و�إذا ماخ ّف�ض برنامج الأغذية العاملي امل�ساعدات
املرجح �أن يكون العدد يف خميم الأزرق �أعلى
الغذائية يف �شهر �أيلول�/سبتمرب  ،2015فمن ّ
من ذلك بكثري .ولأن �سيا�سات كفالة الالجئني يف املخيمات مل تعد موجودة ،مل يعد يف و�سع
الالجئني العودة �إىل املجتمعات امل�ضيفة بعد العودة �إىل املخيمات.
لقد خذل املجتمع الدويل الالجئني ال�سوريني �أكرث من خالل عدم توفري فر�ص كافية لإعادة
التوطني .وبالتايل ف�إن عدم وجود دعم دويل الي�ش ّكل خطر ًا على ا�ستقرار الأردن وح�سب ،بل
يع ّر�ض �إىل اخلطر �أي�ض ًا الأمن الإن�ساين لل�سوريني الذين يحاولون الفرار من دولتهم املنهارة.
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وعندما ي�ضط ّر الالجئون �إىل االختيار بني حياة بال �أمل �أو كرامة يف خميمات الالجئني وبني
حياة حتت تهديد احلرب ،ف�إن ذلك مي ّثل ف� ً
شال لنظام احلماية الدولية.
ا�ستجاب ًة لهذه البيئة الإن�سانية املع ّقدة ،قادت الأمم املتحدة نهج ًا جديد ًا للم�ساعدة الإن�سانية
يدمج م�ساعدات التنمية للمجتمعات امل�ضيفة لالجئني مع امل�ساعدات الإن�سانية التقليدية.
ففي كانون الأول/دي�سمرب � ،2014أ�صدرت املفو�ضية ال�سامية ل�ش�ؤون الالجئني وبرنامج الأمم
املتحدة الإمنائي «اخلطة الإقليمية لالجئني والقدرة على التح ّمل» ،والتي متثل منوذج ًا نا�شئ ًا
لدمج املوارد الإن�سانية والتنموية لتلبية احتياجات النازحني واملجتمعات امل�ضيفة .ويف ظل تفاقم
الأزمة ال�سورية وعدم وجود نهاية لها يف الأفق ،مت ّثل اخلطة �أي�ض ًا حماولة لتو�سيع م�صادر
التمويل التقليدية املتاحة يف جمال امل�ساعدة الإن�سانية ملواجهة حاالت الطوارئ كي ت�صبح
موارد تنموية على املدى الطويل.
مي ّثل دمج امل�ساعدات الإن�سانية والإمنائية املرة الأوىل التي تعمل فيها الفعاليات الإن�سانية
والتنموية التابعة للأمم املتحدة مع ًا على نحو وثيق يف اال�ستجابة للأزمات .وبالتايل ف�إن دمج
امل�ساعدات الإن�سانية والتنموية هو الر ّد املنا�سب على تعقيدات الأزمة ال�سورية التي ته ّدد الأمن
الإن�ساين ملاليني ال�سوريني وا�ستقرار البلدان املجاورة امل�ضيفة .ومبا �أن املجتمعات امل�ضيفة
تتع ّر�ض �إىل �ضغوط متزايدة ،من ال�ضروري �أن يتلقى الالجئون واملجتمعات املحلية الأردنية
الدعم الالزم.

خامتة
مع ا�ستمرار احلرب يف �سورية ،يتعينّ على اجلهات الفاعلة التي ت�ستجيب لأزمة الالجئني
ال�سوريني يف الأردن �أن تغيرّ ا�ستجاباتها على م�ستوى ال�سيا�سات ،من كونها ا�ستجابات طارئة
�إىل نهج م�ستدام على املدى الطويل .هذا الواقع يحمل انعكا�سات مه ّمة على �سيا�سات املجتمع
الدويل والدول املانحة واململكة الأردنية الها�شمية.
يف �أعقاب االنتفا�ضات العربية ،و ّفر الالجئون ال�سوريون يف الأردن و�سيلة �إلهاء �سهلة ومريحة
عن التح ّديات التي تواجه البالد .مع ذلك ،عندما ظهر اخلوف من الوجود ال�سوري الدائم
يف املجتمعات امل�ضيفة ،ت�آكلت الفوائد الأولية التي جنتها احلكومة .وقد ك�شف ال�سوريون
ّ
املتوطنة يف البنية التحتية ال�سيا�سية واالقت�صادية وتلك املتعلقة باملوارد يف
نقاط ال�ضعف
الأردن .وحت ّملت الأ�سر الأردنية الفقرية وط�أة هذا الو�ضع وفقدت زخمها االقت�صادي ،حيث
ُترغم ال�ضغوط املعيلني على العمل مقابل �أجور �أدنى ،ودفع مبالغ �أكرب مقابل الإيجار وال�سلع
واخلدمات الأ�سا�سية ،والتناف�س مع ال�سوريني على اخلدمات احلكومية املتدهورة مثل التعليم
والرعاية ال�صحية .وقد كان لهذا �أثر مرتبط بات�ساع الفجوة بني النخبة من الأردنيني وبني
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من يعي�شون على الهام�ش االقت�صادي .ولع ّل ما �أثار هلع امل�س�ؤولني هو �أن الأردن �شهد زيادة يف
احلديث عن �سرد ّية امله ّم�شني يف �أو�ساط الفئات ال�ضعيفة من الأردنيني.
يف نهاية املطاف ،يواجه الأردن م�شكلة �سيا�سية يف اال�ستجابة �إىل �أزمة الالجئني .املفاهيم
ال�سلبية عن الالجئني ال�سوريني �أجربت الإرادة الأردنية الر�سمية على اال�ستجابة لتد ّفق الالجئني
بو�سائل مثمرة ميكن �أن تق ّلل يف نهاية املطاف من الت�أثري ال�سلبي لأزمة الالجئني ال�سوريني،
مثل �إ�ضفاء الطابع الر�سمي على العمالة ال�سورية .وقد اختار الأردن يف �أحيان كثرية تخفيف
التو�صل �إىل اال�ستجابات ال�سليمة
التوتّرات يف املجتمع امل�ضيف على املدى الق�صري ،بد ًال من ّ
لل�سيا�سات التي من �ش�أنها تهدئة التح ّديات ّ
املتوطنة التي تواجه البالد على املدى الطويل.
يف ظل تزايد الإحباط العام ،اجتازت احلكومة عقبة التوتر املت�صاعد عن طريق احل ّد من
توفري اخلدمات وتقييد و�صول الالجئني ال�سوريني �إىل الأرا�ضي الأردنية .مع ذلك ،ف�إن التالعب
ب�سيا�سات اللجوء لن يفعل �شيئ ًا ُيذكر لتهدئة التح ّديات التي كان الأردن يعاين منها قبل وقت
طويل من و�صول الالجئني ال�سوريني ،ماي�ؤ ّكد الطبيعة امل�س ّي�سة لل�سيا�سة املتبعة جتاه الالجئني.
كما �أن تهمي�ش الالجئني �أكرث �سيدفع ال�سوريني �إىل املزيد من العوز و�سي�ؤ ّدي ،يف الواقع� ،إىل
تفاقم م�شاكل الأردن على املدى الطويل.
ومع ذلك ،من دون الدعم امل�ستمر من املجتمع الدويل ،لي�س ث ّمة حافز لدى الأردن للنهو�ض
ب�أعباء الالجئني ال�سوريني ،يف حني يواجه حت ّديات وطنية خا�صة به .ومبا �أن املجتمع الدويل
يق ّل�ص با�ستمرار متويل االحتياجات الناجمة عن تد ّفق الالجئني ،فقد �شهد الالجئون ال�سوريون
تقييد ًا مماث ًال لنطاق احلماية يف الأردن .وعلى الرغم من �أن هذا الأخري �شهد يف الواقع زيادة
�صافية يف امل�ساعدات الدولية ،ف�إن �شعور املانحني بالإعياء يثري املخاوف من �أن ي�صبحوا
م�س�ؤولني عن جمموعة �أخرى من الالجئني على املدى الطويل .وهكذا� ،إذا زاد التوتر يف املجتمع
املرجح �أن ي�ستمر الأردن يف ق�ضم نطاق حماية
امل�ضيف ،بالتزامن مع �إعياء املانحني ،فمن ّ
الالجئني ال�سوريني.
هذه حلظة حا�سمة يف �أزمة الالجئني ال�سوريني .ولذا يتعينّ على الأردن واملجتمع الدويل �أن
يتح ّوال نحو نهج م�ستدام طويل الأجل للنهو�ض ب�أعباء ال�سوريني النازحني واملجتمعات امل�ضيفة.
ي�ستحق الأردن احل�صول دعم الدول املانحة ملواجهة حتدياته الأكرث انت�شار ًا على �صعيد املوارد
واالقت�صاد واحلوكمة ،مع احلفاظ يف الوقت نف�سه على نطاق احلماية الإن�سانية الأ�سا�سية
لالجئني ال�سوريني .ويتعينّ على املجتمع الدويل �أن يعمل ب�صورة وثيقة مع الأردن ل�ضمان معاجلة
التح ّديات الوطنية ّ
املتوطنة يف اململكة ،وا�ستمرار احلفاظ على نطاق حماية الالجئني يف �إطار
واحد .وفيما يوا�صل املجتمع الإن�ساين ت�شجيع الأردن على �إبقاء حدوده مفتوحة ،يجب على
املانحني الدوليني كذلك اال�ستمرار يف م�ساعدة الأردن يف التعامل مع ال�شعب ال�سوري وتوفري
م�ساعدات للمجتمعات الأردنية امل�ضيفة وال�سخية.
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مؤسسة كـارنيغي

للسالم الدولي

م�ؤ�س�سة كارنيغي لل�سالم الدويل هي �شبكة عاملية فريدة من مراكز �أبحاث ُتعنى
بال�سيا�سات العامة ،مقا ُّرها يف رو�سيا وال�صني و�أوروبا وال�شرق الأو�سط والواليات
املتحدة .مه ّمتنا ،التي تعود �إىل مايزيد عن قرن من الزمن ،هي ترقية ق�ضية ال�سالم
عن طريق التحليالت وطرح �أفكار جديدة يف ال�سيا�سات العامة ،واالنخراط والتعاون
مبا�شر ًة مع �صانعي القرار يف احلكومات وامل�ؤ�س�سات واملجتمع املدين .مراكزنا ،التي
تعمل يد ًا بيد ،تو ّفر فوائد ج ّلى وثمينة بوجهات النظر املحلية املتع ّددة التي تق ّدمها
حول الق�ضايا الثنائية والإقليمية والعاملية.
يجمع برنامج كارنيغي لل�شرق الأو�سط بني املعرفة املح ّلية املع ّمقة والتحليل
املقارن الثاقب لدرا�سة امل�صالح االقت�صادية واالجتماعية وال�سيا�سية واال�سرتاتيجية
املف�صلة وا�ستك�شاف املوا�ضيع
يف العامل العربي .ومن خالل الدرا�سات القطرية ّ
الرئي�سة ال�شاملة ،يق ّدم برنامج كارنيغي لل�شرق الأو�سط ،بالتن�سيق مع مركز كارنيغي
لل�شرق الأو�سط ،حتليالت وتو�صيات باللغتني االنكليزية والعربية مبن ّية على فهم
عميق و�آراء واردة من املنطقة .ويتو ّفر برنامج كارنيغي لل�شرق الأو�سط على خربة
خا�صة يف جمال الإ�صالح ال�سيا�سي وم�شاركة الإ�سالميني يف ال�سيا�سة التعددية يف
جميع �أنحاء املنطقة.
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