ددعلالا

50

ويام  /رايأرايأ

غسان الكحلوت | Ghassan Elkahlout

*

الالجئون في الدول المستضيفة :تحديات وفرص،
دراسة حالة الالجئين السوريين في األردن
Challenges and Opportunities for Refugees in Host Countries:
Jordan as a Case Study

تســ ّببت الحــرب في ســورية في تدفــق أعداد كبيــرة من الالجئين الســوريين ،وقــد كان لألردن
نصيــب فــي اســتقبال عدد كبيــر منهم ،فأدى ذلك إلى اســتنزاف مــوارد الحكومــة األردنية ،ما
كان له تأثير كبير في المجتمع األردني في النواحي كافة .تح ّلل هذه الورقة أثر تدفق الالجئين
فــي األردن ،وتســ ّلط الضــوء علــى كل مــن التحديــات والفــرص اإلنســانية واالقتصاديــة
واالجتماعية التي واجهت المجتمع األردني وتوافرت لديه مع وصول السوريين .تميل الورقة
إلــى الــرأي القائــل إن الالجئيــن إن توافرت لهم الظــروف يمكن أن يكونــوا إضافة مهمة إلى
البلــدان المســتضيفة ،وأن يســاهموا مســاهمة إيجابيــة فــي مياديــن شــتى ،منهــا االقتصــاد
والتنمية.
كلمات مفتاحية :األردن ،سورية ،الالجئون السوريون ،الدول المستضيفة.
The war in Syria caused many people to flee the country, a large proportion of
which entered Jordan as refugees. This has depleted the resources of the Jordanian
government, and significantly impacted upon Jordanian society in all respects.
This paper analyses the impact of the influx of refugees into Jordan and highlights
the humanitarian, economic and social challenges and opportunities their
arrival presented to Jordanian society. The paper suggests that refugees can be
an important addition to host countries, making a positive contribution to the
economy and development.
Keywords: Jordan, Syria, Syrian Refugees, Host Countries.
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مقدمة
مع اندالع ثورات الربيع العريب ،شهدت املنطقة موجات كبرية من
اللجوء والنزوح ،حيث أضحى اللجوء من أهم املعضالت التي تواجه
البالد العربية يف يومنا هذا ،مع ماليني من السوريني والعراقيني
والفلسطينيني واليمنيني والليبيني ،وآخرين صاروا الجئني أو نازحني
أو هاربني ينتظرون فرصة لعبور البحر للهجرة .هناك انطباع متناقَل،
هو أن اللجوء دامئًا ما يكون عبئًا عىل الدولة املستضيفة ،فهو ِحمل
غري مخطط له عىل البنية التحتية واالقتصاد واملوارد والخدمات .لكن
حسن
هناك من يعتقد أن الالجئني هبة لألوطان املستضيفة ،إن ُ
استثامرها ساهمت يف البناء االقتصادي لهذه الدول.
بعد عقود طويلة من االستقرار الزائف ،سقطت سورية يف براثن
حرب مدمرة ،مثبت ًة أن تبعاتها ال تعرف حدود السيادة الوطنية؛ إذ
تجاوزت آثار الحرب الجغرافيا السورية لتشمل كل الدول املجاورة.
كان لألردن نصيب كبري من تداعياتها ،ويف ذلك ألقى إمام الحرضة
الهاشمية وقايض قضاة األردن ،أحمد هليل ،يف كانون األول /ديسمرب
 2016خطب ًة حذّر فيها من انهيار األردن ،موض ًحا أن األردنيني "ضاقت
األخطار حولهم واشتدت"((( ،حيث تراكمت الصعاب عىل الدولة
ذات السياق املعقد جيوسياس ًيا واجتامع ًيا واقتصاديًا وتاريخ ًيا.
فرضت الحرب يف سورية عىل األردن تح ّديات متعددة املستويات،
وضاعفت من معاناة الدولة يف نوا ٍح كثرية ،فقد أصبحت الحكومة
تتح ّمل نفقات أمنية وعسكرية متزايدة ملواجهة تهديدات الجامعات
املسلحة .كام ضغط الالجئون بشدة عىل قطاع اإلسكان واملرافق
خصوصا الكهرباء واملاء والنفايات
والبنى التحتية ،والخدمات،
ً
والرصف الصحي ،وكان للتعليم والصحة أيضً ا نصيب من هذه
الضغوط ،إضافة إىل التنافس العايل يف سوق العمل بني الالجئني
فضل عن املكاسب الضائعة من ج ّراء
السوريني واملواطنني األردنينيً ،
توقّف حركة املرور والتبادل التجاري بني الشامل األردين والجنوب
حمل عىل أحامل؛ وهذا ما دفع امللك
السوري .أضافت أعباء األزمة ً
األردين ،عبد الله الثاين ،يف لقاء مع هيئة اإلذاعة الربيطانية (يب يب
عاجل أو
يس) إىل القول إن البالد "وصلت إىل نقطة الغليان ،وإنه ً
آجل سوف ينهار السد"((( .وعىل الرغم من هذا ،هناك آراء تتب ّنى
ً
وجهة النظر أن اللجوء السوري يف األردن كان مفي ًدا له من نوا ٍح
متعددة أيضً ا؛ فالسوريون ساهموا بــرؤوس أموالهم وعاملهم
" 1قايض قضاة األردن يستقيل يف أعقاب 'تحذيره' لحكام دول الخليج بخطبة
الجمعة' :أين هي أموالكم وثرواتكم؟'" CNN ،بالعربية ،2017/1/22 ،شوهد
يف  ،2019/3/21يفhttps://goo.gl/nDAp2h :
2 "Syria Conflict: Jordanians 'at Boiling Point' over Refugees," BBC News,
2/2/2016, accessed on 21/3/2019, at: http://bit.do/eMigf

وخرباتهم ِ
وحرفهم يف تحفيز عجلة التنمية والتطوير .وبنا ًء عليه،
تهدف هذه الورقة إىل اختبار إىل أي مدى كان أثر الالجئني السوريني
يف اململكة األردنية الهاشمية إيجابيًا أو سلبيًا؟
لإلجابة عن السؤال البحثي ،زار الباحث شامل األردن زيارات متكررة
بني عا َمي  2013و ،2018مستطل ًعا آراء ممثيل املجتمع والبلديات،
شملت مالحظات مكثّفة ومقابالت ومناقشات غري رسمية ق ّدمت
رؤى معمقة حول وجهات النظر ملمثيل املجتمعات املحلية
والسلطات البلدية .متكّن الباحث من الوصول إىل املعلومات عىل
نحو أيرس كونه استشاريًا لربنامج األمم املتحدة اإلمنايئ لتخفيف أثر
أزمة الالجئني يف املواطنني األردنيني يف بداية أزمة اللجوء السوري.
اعتمد الباحث أيضً ا عىل املصادر الثانوية ،فأجرى مراجعة أدبية
شملت عد ًدا من املقاالت األكادميية والتقارير التقنية واإلعالمية التي
عالجت أزمة اللجوء السوري يف األردن.
تنقسم الورقة إىل ثالثة محاور ،يستعرض أولها األدبيات التي ناقشت
الفرص والتحديات التي تواجهها الحكومات واملجتمعات املستضيفة
لالجئني .ثم يق ّدم ثانيها تاريخ األردن مع اللجوء منذ نشأته بوصفه
من أهم الدول املستضيفة لالجئني يف املنطقة .ويختتم ثالثها بتحليل
اآلثار السلبية للجوء السوري والفوائد التي متكَّن األردن من حصدها
منذ بداية األزمة.

ً
أوال :اللجوء :فرص وتحديات:
مراجعة أدبية
وفق إحصائيات املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني،
يضطر يوميًا  44400شخص إىل الفرار من ديارهم ،لتبلغ أعداد
النازحني اليوم  68.5مليون شخص ،منهم  40مليون نازح داخل ًيا،
و 25.4مليون الجئ ،و 3.1ماليني طالبو لجوء حول العامل ،بنسبة
شخصا ،من هؤالء  10ماليني شخص بدون
واحد لكل ثالثة عرش
ً
جنسية 57 .يف املئة من الالجئني يأتون من دول ثالث ،هي :سورية
وأفغانستان وجنوب السودان .وتتصدر تركيا وباكستان وأوغندا
ولبنان وإيران قامئة البلدان األكرث استضافة لالجئني(((.
أما وصف الالجئ ،وفقًا التفاقية عام  1951الخاصة بوضع الالجئني،
فيطلق عىل كل "شخص يوجد خارج بلد جنسيته أو بلد إقامته املعتادة،
بسبب ٍ
خوف له ما يربره من التعرض لالضطهاد بسبب العنرص ،أو
الدين ،أو القومية ،أو االنتامء إىل طائفة اجتامعية معينة ،أو إىل رأي
 68.5" 3مليون نازح قرسيًا حول العامل" ،املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون
الالجئني ،2018/11/30 ،شوهد يف  ،2019/3/21يفhttp://bit.do/eMcz4 :
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سيايس ،وال يستطيع بسبب ذلك الخوف أو ال يريد أن يستظل /تستظل
بحامية ذلك البلد أو العودة إليه خشية التعرض لالضطهاد"(((.
تقع مسؤولية حامية الالجئني عىل الحكومات املستضيفة بصفة
خصوصا املوقّعة منها اتفاق اللجوء عام  1951وعددها 139
أساسية،
ً
دولة .وعىل املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني التزام
قانوين مبراقبة تنفيذ الدول لبنود ذلك االتفاق ،أما الدول غري املوقّعة
فإنها ملزمة بحامية الالجئني وفقًا ملعايري الحامية األساسية الواردة يف
القانون الدويل العام ،تحدي ًدا مبدأ عدم اإلعادة القرسية الوارد أيضً ا
يف العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية(((.
ال يوجد اتفاق بني األدبيات حول تقييم أثر اللجوء يف الدول
املستضيفة ،ويف حني يسعى بعض الباحثني إلثبات أن اللجوء ميثّل
حاف ًزا لعجلة التنمية والتطوير والتنوع يف بعض السياقات ،فإن دي
غروت أثبت أن اللجوء يع ّد معضلة يصعب عىل أغلب الدول تح ّمل
أعبائها((( ،وعادة ما يحكم ذلك تفاصيل خاصة بكل سياق ،منها املوقع
الجغرايف ،واألداء االقتصادي واالجتامعي للدولة قبل موجة اللجوء
وأثناءها ،وغريها من الحيثيات .فالبديهي أننا ال نستطيع املقارنة بني
الدول الغربية املتقدمة مع الدول النامية مبشاكلها البنيوية املزمنة
والبيئة املؤسساتية الضعيفة .فاألوىل تتميز بأن لديها مؤسسات
راسخة الستقبال املهاجرين مدعومة باقتصادات قوية ومجتمعات
مستقرة فعالة ،يف حني تعاين الثانية أوجه قصور اقتصادية وسياسية
وبريوقراطية شديدة((( .عىل سبيل املثال ،تستطيع دول مثل أملانيا
مثل ،أن تتح ّمل استقبال أعداد من الالجئني من دون أن
والسويدً ،
تتكبد خسائر عىل املستوى االقتصادي والدميوغرايف والبيئي.
ثقيل عىل عاتق البلدان
الراسخ يف األذهان أن الالجئني يشكّلون عبئًا ً
املستضيفة من ناحية التكاليف االقتصادية واملالية والسياسية
واملؤسسية واالجتامعية والبيئية .تتح ّمل الدول تكاليف مالية مبارشة
لتوفري نظام اللجوء واملــأوى املؤقت ،والرعاية واإلعالة ،وإعادة
الالجئني املرفوضة طلباتهم .كام تواجه املجتمعات املستضيفة أزمات
اللجوء املزمن أو الطويل األمد مثل األفغان يف باكستان والصوماليني
يف كينيا ،فتكون العواقب وخيمة ،بسبب البيئة الخصبة لتغذية عدم
" 4ما هي اتفاقية عام  1951الخاصة بوضع الالجئني" ،املفوضية السامية لألمم املتحدة
لشؤون الالجئني ،شوهد يف  ،2019/3/21يفhttp://bit.do/eMcAa :
 5املرجع نفسه.
6 Olaf J. De Groot, "The Spillover Effects of Conflict on Economic Growth
in Neighbouring Countries in Africa," Defence and Peace Economics, vol. 21,
no. 2 (April 2010), pp. 149-164.
7 Idean Salehyan, "The Externalities of Civil Strife: Refugees as A Source
of International Conflict," American Journal of Political Science, vol. 52, no. 4
(October 2008), pp. 787-801.
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االستقرار والتوترات وحتى الرصاعات .من السهل تجنيد أعداد كبرية
من السكان املهملني واملحبطني ،ما يهدد الوضع االجتامعي والسيايس
للبلد املستضيف واملنطقة .يف بعض األحيان ،تتضخم هذه التوترات
ويعززها القادة السياسيون الذين يتوقعون االستفادة من موقف
صارم تجاه القادمني غري املرغوب فيهم .تساهم االختالفات الثقافية
واللغوية للسكان املقيمني أو املامرسات االجتامعية والثقافية الغريبة
يف خلق التوترات للقادمني الجدد(((.
يعتقد باحثون آخرون مثل ميستات وفريوميب أن الالجئني ميكن
أن يكون لهم أثر إيجايب يف بالد اللجوء(((؛ بحيث ميكن لالجئني أن
يساهموا اقتصاديًا يف املجتمعات التي تر ّحب بهم يف نوا ٍح عديدة:
كعامل ورواد أعامل ودافعي رضائب ومستهلكني ومستثمرين .عىل
سبيل املثال سريجي برين  ،Sergey Brinالذي وصل إىل الواليات
طفل الجئًا من االتحاد السوفيايت وشارك فيام بعد يف تأسيس
املتحدة ً
(((1
عمالق التكنولوجيا "غوغل"  ،وأصبح يل كا شينغ الذي كان من بني
الصينيني الذين لجؤوا إىل هونغ كونغ ،التي كانت تديرها بريطانيا،
بعد الثورة الشيوعية يف عام  ،1949أغنى رجل يف آسيا( .((1كام ميكن
أن تساعد جهود الالجئني يف خلق فرص العمل ،ورفع إنتاجية العامل
املحليني وأجورهم ،ورفع عوائد رؤوس األمــوال ،وتحفيز التجارة
واالستثامر ،وتعزيز االبتكار .كام قد يساعد الالجئون يف املهن التي ال
يقبل السكان املحليون إشغالها مثل األعامل الحرفية وأعامل التنظيف
ورعاية املسنني ،واألعامل التي تتطلب مجهو ًدا بدنيًا شاقًا .من جهة
أخرى ،يقال إن استضافة الالجئني تؤدي إىل زيادة حجم التمويل
الدويل واملعونات اإلنسانية واالقتصادية املقدمة لهذه الدولة ،وهذا
يعترب فرصة لتعزيز قدرتها عىل جميع املستويات وتطوير البنية
التحتية ،وإطالق مشاريع جديدة من شأنها املساهمة يف خلق فرص
عمل والتخفيف من حدة الفقر  ...إلخ ،وهكذا يستفيد املواطنون
املحليون والالجئون عىل حد سواء(.((1
8 Margarita Puerto Gomez, Asger Christensen & Yonatan Yehdego Araya, "The
Impacts of Refugees on Neighboring Countries: A Development Challenge," World
Bank (July 2011), accessed on 21/3/2109, at: https://bit.ly/1YiJsR9
9 Jean-François Maystadt & Philip Verwimp, "Winners and Losers among
a Refugee-hosting Population," Economic Development and Cultural Change,
vol. 62, no. 4 (July 2014), pp. 769-809.
10 Philippe LeGrain, "Welcoming Refugees Makes Good Economic
Sense, too," International Trade Centre, International Trade Forum, no. 3
(2016), p. 22.
11 Anthony B. Chan, "Creating Wealth in Twenty-first Century China: Li
Ka-shing and his Progenies," Asian Affairs: An American Review, vol. 34, no.
4 (Winter 2008), pp. 193-209.
 12انظر :عمر ضاحي" ،أزمة الالجئني يف لبنان واألردن :الحاجة إىل اإلنفاق عىل التنمية
االقتصادية" ،نرشة الهجرة القرسية ،العدد ( 47أيلول /سبتمرب  ،)2014ص .11
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أوضحت إحدى دراسات األمم املتحدة أن اآلثار اإليجابية الستضافة
الالجئني السوريني يف لبنان كانت حارضة ،فمقابل كل دوالر ينفق
عىل االستجابة اإلنسانية لالجئني السوريني ،يضاف نصف دوالر
آخر إىل االقتصاد اللبناين من خالل اآلثار املضاعفة .وعىل هذا
النحو ،يؤدي إنفاق نحو  800مليون دوالر سنويًا عىل الالجئني إىل
تأثري إيجايب إجاميل قدره  1.2مليار دوالر .وتشري الدراسة إىل أن
املساعدات اإلنسانية تضيف  1.3يف املئة إىل الناتج املحيل اإلجاميل
اللبناين سنويًا( .((1وقد ساهمت استضافة الالجئني السوريني يف تشغيل
املنظامت اإلنسانية ،إذ كانت قبل اندالع الحرب يف عام  2011ال تض ّم
سوى عدد قليل من املوظفني ،فأصبحت تض ّم مئات املوظفني وتوفّر
فرص عمل للبنانيني ،إضافة إىل زيادة التمويل النقدي يف صورة
فرصا تجارية للرشكات املحلية .وبهذا منا
مساعدات غذائية ،ما خلق ً
االقتصاد اللبناين بنحو  2يف املئة يف عام  2014مقارنة بـ  0.9يف املئة
رشا كام يعتقد
يف عام  .2013إذًا ،نستطيع القول إن اللجوء ليس كله ً
البعض؛ فهو قد يكون الضارة النافعة للبلد املستضيف.
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والعراق .يق ّدر عدد السكان يف األردن بنحو  10ماليني نسمة ،يزيد عدد
الالجئني واملقيمني عىل  2.9مليون ،بنسبة واحد لكل شخصني ونصف.
يشكل غري األردنيني ثلث السكان ،أغلبهم الجئون ،العراقيون ،129349
واليمنيون  ،30791والليبيون  ،22429واملرصيون الوافدون ،636270
بينام تجاوز السوريون  ،((1(1247296يف حني يقارب عدد الفلسطينيني
املسجلني يف األونروا  2.1مليون الجئ( .((1وعليه ،يستضيف األردن ثاين
أكرب نسبة يف العامل من الالجئني مقارن ًة بعدد املواطنني ،وخامس أكرب
عدد من الالجئني من حيث القيمة املطلقة(.((1

ثان ًيا :األردن :محطة تاريخية للجوء
تاريخيًا ،أدى العديد من حركات الهجرة من األردن وإليها وعربها
رئيسا يف تشكيل الهيكل الدميوغرايف واالقتصادي والسيايس
دو ًرا ً
للدولة( ،((1ويعزى ذلك إىل وجود األردن يف تقاطع طرق بني منطقتني
رئيستني من مناطق عدم االستقرار والنزاعات الطويلة ،جعلها وجه ًة
للعديد من موجات الهجرة القرسية من فلسطني ولبنان والعراق
وأخ ًريا من سورية( .((1تأثر األردن بكل الحروب التي خاضها العرب
مع الكيان الصهيوين ،وكذلك أدت الحرب العراقية  -اإليرانية،
والحرب األهلية يف لبنان ،والغزو العراقي للكويت ،والحرب األمريكية
عىل العراق ،وثورات الربيع العريب إىل موجات تهجري كبرية لالجئني
إىل األردن .إضاف ًة إىل ذلك ،فإن األردن يؤوي الجئني من الصومال
والسودان وليبيا واليمن.
أدى الرعب الواقع يف سورية والتدهور الحادث يف الوضع اإلنساين
فيها إىل هروب املاليني من السوريني واللجوء إىل الدول املجاورة.
استقبل األردن عد ًدا كب ًريا من الالجئني ،مثله يف ذلك تركيا ولبنان ومرص
13 Shereen Hamadeh, "A Critical Analysis of the Syrian Refugee
Education Policies in Lebanon Using a Policy Analysis Framework," Journal
of Education Policy, vol. 34, no. 3 (September 2018), pp. 1-20.
14 "Jordan: The Demographic-economic Framework of Migration:
The Legal Framework of Migration: The Socio-political Framework of
Migration," European University Institute & Migration Policy Centre (June
2013), accessed on 21/3/2109, at: http://bit.do/eMdLd
15 Ibid.

أما الالجئون السوريون فيستقر أغلبهم يف شامل األردن ،ويعود ذلك
إىل حقيقة أن عد ًدا كب ًريا من السكان يف تلك املنطقة لهم صالت
قرابة وزيجات متبادلة مع أبناء الجنوب السوري ،باألخص منطقة
"وادي حوران" التي متتد بني البلدين .هذا إىل جانب حركة التجارة
القوية والسفر املستمر بني البلدين عرب الحدود يف تلك املنطقة.
يرتكز أغلب الالجئني السوريني يف املناطق الحرضية ،إذ  20يف
املئة فقط منهم يقيمون يف املخيامت؛ وأغلبهم من سكان مخيم
الزعرتي لالجئني البالغ عددهم  80ألف الجئ( .((1وطبقًا لألرقام
 16دائرة اإلحصاء العامة األردنية ،اإلسقاطات السكانية لألفراد املقيمني يف اململكة للفرتة
(( ،)2050-2015كانون األول /ديسمرب  ،)2016شوهد يف  ،2019/3/21يفhttps://bit.ly/2HApcvi :
 17وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الرشق األدىن" ،أين
نعمل" ،شوهد يف  ،2019/3/21يفhttp://bit.do/eMijU :
 18ألكساندرا فرانسيس" ،أزمة الالجئني يف األردن" ،مركز كارنيغي للرشق األوسط (متوز/
يوليو  ،)2015شوهد يف  ،2019/3/21يف https://bit.ly/2HToh8m:
 19آمال محمد الزغلول ولبنى مخلد العضايلة" ،املشكالت التي تواجه الالجئني السوريني
يف مخيم الزعرتي :دراسة ميدانية" ،ورقة مقدمة يف املؤمتر الدويل الثاين" :األمن اإلنساين:
التزامات املجتمع الدويل ودور املجتمعات املضيفة" ،مركز دراسات الالجئني والنازحني
والهجرة القرسية ،جامعة الريموك ،األردن ،2017 ،ص .142
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الصادرة عن دائرة اإلحصاء األردين ،فإن توزيع السوريني املقيمني
يف األردن كام ييل 435578 :يعيشون يف العاصمة األردنية عامن،
 343479يف إربد 207903 ،يف املفرق 175280 ،يف الزرقاء ،ويتوزع
باقي الالجئني عىل بقية املحافظات األخرى ،مع مالحظة ارتفاع عدد
السكان يف بعض املحافظات بنسبة  30يف املئة خالل السنوات القليلة
املاضية( .((2ومن الجدير بالذكر أنه دامئً ا ما تشوب األرقام العديد من
اإلشكاليات من ناحية دقتها ،يف حني يعترب تضارب األرقام مح ّط نزاع
يفس هذا
بني الدوائر الحكومية واملنظامت والوكاالت الدولية .قد َّ
التضارب برغبة الحكومة األردنية يف تعظيم األرقام للحصول عىل
مساعدات دولية ،ورمبا كان للجوء غري الرسمي واملسجل دور يف ذلك
الفرق؛ فعدد املسجلني لدى وكاالت األمم املتحدة يقارب  630ألف
الجئ ،بينام ضعف الرقم ،أي ما يزيد عىل  1.2مليون ،موجود عىل
األرايض األردنية(.((2

ً
ثالثا :اللجوء السوري في األردن:
الفوائد والتكاليف
 .1تكاليف اللجوء السوري على األردن
خالل زيارات متكررة قام بها الباحث إىل شامل األردن بني عا َمي
 2013و ،2018استطلع فيها آراء ممثيل املجتمع والبلديات ،وشكاوى
املواطنني أنفسهم الذين ح ّملوا الالجئني السوريني أسباب األزمة ،مبا
يوحي أنها أزمة اللجوء األكرث مشق ًة عىل عاتق األردن .وقد أقرت
فعل هذه الشكاوى ،معللة أن التدفق
مجلة "إيكونوميست"(ً ((2
الكبري لالجئني من سورية فاقم الرصاع عىل أماكن العمل واملوارد.
وميكن أن نصنف أسباب الضيق التي وصفها األردنيون بأنها كثرية
شاملة مجاالت عدة ،كام ييل:
أ .أزمة السكن

باتت أزمة السكن متثّل مشكلة كبرية يف األردن نتيجة التضخم
الشديد الحاصل يف أسعار اإليجارات مع حدوث انخفاض مامثل
يف مدى توافر املساكن ،بسبب الطلب املتزايد للسوريني الذين
شغلوا املساكن الفارغة برسعة ،ما أدى إىل حدوث تضخّم يف أسعار
اإليجارات بنسبة وصلت إىل أضعاف ما كانت عليه قبل الحرب .يف
" 20اإلسقاطات السكانية".
21 "Jordan Census Counts 1.2 Million Syrians," Voice of America,
31/1/2016, accessed on 21/3/2019, at: http://bit.do/eMdML
22 "Jordan: At Boiling Point: The Country is Stable, but it will not be Easy
to Keep it that Way," The Economist, 6/2/2016, accessed on 21/3/2019, at:
http://bit.do/eMeXf

ويام  /رايأرايأ

بعض املناطق ،عادت األرس األردنية إىل قراها األصلية ،أو تج ّمعت
يف مساكن واحدة من أجل تأجري منازلها لالستفادة من اإليجارات
املرتفعة( .((2ويقول األردنيون إن العائالت السورية غالبًا ما تتجمع
م ًعا وتستأجر املسكن نفسه ،حيث تقوم تلك األرس بتجميع مواردها
م ًعا للمساعدة يف دفع اإليجارات ،ما يساعدهم عىل التمكن من دفع
اإليجارات الغالية .ويف حني أن السوريني يتلقّون الدعم من منظامت
األمم املتحدة واملجتمع املدين الدولية ،يشتيك األردنيون من أنهم
اضطروا إىل الخروج من أسواق اإلسكان بسبب ارتفاع األسعار(.((2
فعىل سبيل املثال ،العديد من الرجال األردنيني ،يف الكثري من الحاالت،
ال ميكنهم تح ّمل مثن تأجري أو رشاء املساكن ،ما يؤدي إىل تأخري سن
الزواج أو الحيلولة دون حدوث ذلك .وإضاف ًة إىل ذلك ،فإن أسعار
اإليجارات املتزايدة للعقارات الحالية تجرب العائالت عىل تحويل جزء
كبري من دخلها الشهري للوفاء مبتطلبات السكن( .((2وهذا االرتفاع
يف أسعار اإليجار ،مل يصاحبه وفرة يف الرزق أو زيادة يف فرص العمل.
ب .وقف التبادل التجاري

رضبت الحرب التجارة البينية يف مقتل بسبب إغالق الحدود
ومسارات التجارة .وقد أثر ذلك يف مختلف قطاعات االقتصاد يف
الشامل األردين ،عىل وجه الخصوص القطاع غري الرسمي وقطاع
النقل( .((2ومن املعروف أن التجارة املتداولة بني سورية واألردن
كانت ترتكز يف شامل األردن ،والتي ميكن القول إنها املنطقة األكرث
تأث ًرا بالحرب يف سورية .وتشري التقديرات إىل أن  80يف املئة من
مكونات هذه املدن ،والتي كانت تشارك يف التجارة بني الدولتني قد
تعرضت لالنهيار بفعل األزمة .ومع ارتفاع معدالت البطالة بالفعل يف
املناطق الريفية،
خصوصا بني النساء (مبا يصل إىل  23.3يف املئة)(،((2
ً
ونقص فرص العمل ،تصبح املشكلة االقتصادية أشد حدة.
& 23 Ministry of Planning and International Cooperation of Jordan
United Nations, "Needs Assessment Review of the Impact of the Syrian
Crisis on Jordan," UNDP (November 2013), accessed on 21/3/2019, at:
http://bit.do/eMeXF
24 Maira Seeley, "Jordanian Hosts and Syrian Refugees: Comparing
"Perceptions of Social Conflict and Cohesion in Three Host Communities,
Generations for Peace Institute, Programme Research, no. 25, (MayDecember 2015), pp. 4-104.
25 "Evaluating the Effect of the Syrian Refugee Crisis on Stability
and Resilience in Jordanian Host Communities: Preliminary Impact
Assessment," REACH Initiative (January 2014), accessed on 21/3/2019, at:
http://bit.do/eMeZt
26 "Analysis of Host Community-Refugee Tensions in Mafraq, Jordan," Mercy
Corps (October 2012), accessed on 21/3/2019, at:http://bit.do/eMeZD
(عمن :وزارة العمل ،)2015 ،ص  ،36-33شوهد يف
 27التقرير السنوي لعام ّ 2015
 ،2019/3/21يفhttp://bit.do/eMfSP :
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ج .انخفاض الحد األدنى لألجور

اعتاد األردنيون أيضً ا الشكوى من أن العامل السوريني يقبلون أجو ًرا
أقل من املستوى السائد يف السوق ،خاص ًة يف قطاعات الزراعة
والبناء واملبيعات /التجزئة والخدمات الغذائية( .((2يشري سفاين إريك
ستيف وسولفيه هيلسوند إىل التغيري الحادث يف املهن الصناعية بني
األردنيني ،واملتمثل بأن قرابة  30يف املئة من العاملني الذين يعملون
يف مجال البناء والزراعة قبل الحرب مبارشة يف سورية مل يعودوا
يعملون يف هذه املجاالت اليوم ،يف حني أن النسب املقابلة لذلك
يف كل املجاالت الصناعية األخرى تراوح بني  0و 20يف املئة .وإضاف ًة
إىل ذلك ،فإن حصة الرجال األردنيني من الفئة العاملة والعاملني يف
مجال البناء انخفضت من  9إىل  7يف املئة من آذار /مارس 2011
إىل آذار /مارس  ،2014ويف تلك الفئة ،فإن االنخفاض الرئيس يظهر
يف الفئة العمرية  25-15عا ًما ،وهناك زيادة يف النسبة اإلجاملية
من العاملني من الالجئني السوريني يف مجال البناء ،ويوضح ذلك أن
األردنيني يخرجون من صناعة البناء لصالح الالجئني السوريني .كام
يضيفان أن هناك مؤرشات منافسة مشابهة مع األردنيني تظهر يف
مجايل البيع بالجملة والبيع بالتجزئة ،ويقوالن إن نسبة  23يف املئة
من العاملني من الالجئني السوريني خارج املعسكرات قد عرثوا عىل
أعامل لهم(.((2
د .تدهور القطاع الزراعي والحيواني

امتد تأثري األزمة السورية إىل فالحي األردن والعاملني يف قطاع
الزراعة ،والذي مثّل نحو  4يف املئة من إجاميل الناتج املحيل
لألردن( .((3اعتادت املدن والقرى الحدودية االستفادة من البذور
واألسمدة واملبيدات وعلف الحيوانات التي كانت تدعمها الحكومة
السورية عرب التجارة أو التهريب عرب الحدود ،وهذا مل يعد متا ًحا
اآلن ،فارتفعت تكلفة اإلنتاج عىل امل ـزارع األردين .وقد تك ّبد
القطاع الزراعي األردين خسائر تصل إىل  280مليون دوالر ،نتيجة
انخفاض الصادرات الزراعية بنحو  50يف املئة منذ اندالع الحرب
يف سورية( .((3امتد األثر إىل قطاع اإلنتاج الحيواين ،حيث تسبب
28 Philip Haunschild, "Examining Their Impact on the Refugee Crisis in
Jordan," Values and capitalism, Special Economic Zones (2017), accessed on
21/3/2019, at: http://bit.ly/2Jhq4pl
29 Svein Erik Stave & Solveig Hillesund, Impact of Syrian Refugees on the
Jordanian Labour Market: Findings from the Governorates of Amman, Irbid
and Mafraq (Geneva: ILO, 2015).
" 30األردن  -الناتج املحيل اإلجاميل من الزراعة" ،Trading Economics ،شوهد يف
 ،2019/3/21يفhttp://bit.do/eMggT :
" 31القطاع الزراعي األردين يخرس  280مليون دوالر" ،رأي اليوم ،2014/7/24 ،شوهد يف
 ،2019/3/21يفhttp://bit.do/eMgij :
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النقص يف منتجات تربية الدواجن الرخيصة التي اعتاد األردنيون
استريادها من سورية بثمن رخيص ،إضاف ًة إىل زيادة أسعار علف
الحيوانات وزيادة األمراض املنقولة عرب الحيوانات بسبب الرقابة
عىل الحدود ،إىل ارتفاع أسعار الدجاج والبيض عدة مرات خالل
السنوات املاضية( .((3مل يكن هذا القطاع استثنا ًء ،فعامل الزراعة
األردنيون يشتكون من أن وجود التنافس مع الالجئني السوريني
الراغبني يف العمل يف قطاع الزراعة أدى إىل تقليل أجورهم عام
كانت عليه يف السابق(.((3
ه .ضعف الخدمات الحكومية وأثره في خطاب
الكراهية تجاه السوريين

عب األردنيون الذين قابلهم الباحث عن تذ ّمرهم من التدهور الحاصل
ّ
يف الخدمات البلدية والحكومية ،عىل رأسها الصحة والتعليم ،ونقص
املياه وارتفاع أسعار الطاقة من كهرباء ووقود ارتفا ًعا غري مربر ،أدى
ذلك بدوره إىل توتر دائم بني األرس األردنية والسورية ،والذي يتجىل
يف الصدامات املتكررة يف املدارس بني التالميذ من كال البلدين ،حيث
أصبحت املــدارس ،عىل وجه الخصوص ،من النقاط الساخنة بني
الطالب السوريني واألردنيني( ،((3فأكرث من نصف الالجئني السوريني
يف األردن أقل من  18عا ًما ،ما يؤدي إىل زيادة الضغط بشدة عىل
القدرات التعليمية يف الدولة(.((3
ومع زيادة االزدحــام يف املــدارس العامة بدرجة متفاقمة ،اعتاد
األردنيون الشكوى من تقصري أوقات الحصص وزيادة عدد الطالب
يف كل فصل ،إضافة إىل جعل املدارس تعمل عىل فرتتني .ويقال إن
أولياء األمور السوريني سحبوا أطفالهم من املدارس بسبب مخاوف
من تعرضهم للتحرش أو الهجوم( .((3فقد أشارت إحدى الدراسات
إىل أن " %61من األردنيني و %44من السوريني قالوا إن الوصول
إىل التعليم كان سب ًبا يف التوتر يف املجتمعات التي يقيمون بها ،وإن
الفصول املختلطة وسوء اإلدارة لخدمات التعليم واالزدحام الشديد
يف الفصول والعنف يف املــدارس كانت أسبابًا أضافت املزيد إىل
32 Paul Cochrane, "Syria Crisis Hits Jordanian Meat Market," Global Meat
News, 23/11/2015, accessed on 21/3/2019, at: http://bit.do/eMgj4
33 Salem Ajluni & Mary Kawar, "The Impact of the Syrian Refugee Crisis
on the Labour Market in Jordan: a Preliminary Analysis," International
Labour Organization (2014), accessed on 21/3/2019, at: http://bit.do/eMgmZ
34 "Seeking Stability: Evidence on Strategies for Reducing the Risk of
"Conflict in Northern Jordanian Communities Hosting Syrian Refugees,
Mercy Corps (2014), accessed on 21/3/2019, at: http://bit.do/eMhTA
35 "Syria Regional Refugee Response," UNHCR (2017), accessed on
21/3/2019, at: http://bit.do/eMhTV
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التوترات"( .((3يف عام  ،2014أعلنت وزارة التعليم عن الحاجة إىل بناء
 72مدرسة إضافية لدعم الالجئني(.((3
وعىل صعيد آخر يقول األردنيون الذين قابلهم الباحث إن املشكالت
التي يواجهونها يف قطاع املياه تتمثل بزيادة الطلب ،بسبب قدوم
الالجئني السوريني ،و ِقدم شبكة توزيع املياه وتهالكها ،ما يزيد مستوى
الفاقد من املياه وعدم كفاية املياه التي يتم توفريها ،مرة كل أسبوع
ولعدة ساعات فقط ،حيث يتم تدوير توصيل املياه بحسب املناطق
واملجاورات .إضاف ًة إىل حاالت العجز املتكررة يف املياه وضعف ضغط
املياه ،ما يؤدي إىل الحاجة إىل رشاء املضخات وتركيبها ،والتي بدورها
ينتج منها زيادة التكلفة عىل املجتمعات الفقرية وزيادة األسعار يف
فواتري الكهرباء ،إضاف ًة إىل تدهور الجودة وكون املياه مالحة وتحتوي
عىل الطني يف الكثري من الحاالت( .((3وتفرض الزيادة املفاجئة يف الطلب
الناجم عن األرس املنخفضة الدخل يف األردن ،والتي تعاين مسبقًا ضعفًا يف
خصوصا يف
مواردها ،تح ّديًا عىل القامئني عىل التخطيط لشبكات الطاقة،
ً
قطاعي الطاقة واملياه ،كام أنها تزيد من قيمة فاتورة الدعم التي تدفعها
الحكومة( .((4وهناك دراسة أجراها برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ أشارت
إىل أن التأثري يف قطاع النفايات الصلبة ميكن مالحظته يف زيادة األطنان
من النفايات وعدم كفاية املركبات والحاويات أو تلفها ،وعدم كفاية
عدد العاملني (بسبب مشكالت تتعلق بسوء األداء وااللتزام بالعمل)،
وقد أدى ذلك إىل زيادة التلوث وانتشار مظاهر الرتدي يف البيئة(.((4
أدت املنظامت غري الحكومية الدولية واألردنية دو ًرا سلب ًيا يف
تجذير الشعور بعدم األمان .فقد أدت املامرسات التي تقوم بها
هذه املنظامت إىل تح ّول اجتامعي اقتصادي قوي يف شامل األردن.
وباستثناء عدد قليل من املستفيدين املحليني ،فإن العديد من األردنيني
تم تهميشهم .كام زادت برامج العمل اإلنساين املخصصة للسوريني
من اإلحباط بني املواطنني األردنيني ،الذين يرون أن توزيع الخدمات
37 Shelly Culbertson & Louay Constant, Education of Syrian Refugee
Children: Managing the Crisis in Turkey, Lebanon, and Jordan, (Santa
Monica, CA: RAND Corporation, 2015), p. 16, accessed on 21/3/2019, at:
http://bit.do/eMgqz
38 Ibid.
39 Laurence Hamai et al., "Integrated Assessment of Syrian Refugees
in Host Communities: Emergency Food Security and Livelihoods; Water,
Sanitation and Hygiene; Protection," OXFAM (March 2013), pp. 9-11,
accessed on 21/3/2019, at: https://bit.ly/2HJYyPX
40 Glada Lahn, Owen Grafham & Adel Elsayed Sparr, "Refugees and
Energy Resilience in Jordan," Chatham House (April 2016), accessed on
21/3/2019, at: https://goo.gl/mMVEWq
41 "Mitigating the Impact of the Syrian Refugee Crisis on Jordanian
Vulnerable Host Communities," UNDP, Municipal Needs Assessment Report
(2014), accessed on 21/3/2019, at: http://bit.do/eMgoA

ويام  /رايأرايأ

واملعونات ال يكون بالتساوي بني السوريني والسكان املحليني(((4؛ إذ
إن ما نسبته  84يف املئة من األردنيني يرون أن املعونة املالية تفضّ ل
خصصت املنظامت الدولية واألردنية موارد ضخمة
السوريني( .((4وقد ّ
ملساعدة الالجئني عىل حساب املجتمعات املضيفة .ويرى األردنيون
أن املعونات مل يتم توزيعها توزي ًعا متساويًا ،ويقولون إن منظامت
املعونة الدولية واملحلية تتجاهل احتياجات املجتمع األردين.
يلوم فقرا ُء األردنيني السوريني باعتبارهم السبب يف تحويل االنتباه
واملوارد املخصصة للمعونات ،بحيث ال يكون يف إمكانهم الحصول
عليها ،مبا يف ذلك األموال والغذاء واملالبس لألطفال واملدافئ يف
فصل الشتاء .ويقولون إن تلك املنظامت املحلية التي اعتادت توفري
املساعدة لهم كانت تقول لهم بصفة عامة إنهم يقومون اآلن بخدمة
السوريني( .((4إن األشياء تتحول إىل األسوأ منذ أن قلّلت املفوضية
السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني وبرنامج األغذية العاملي لألمم
املتحدة ،وهام أكرب موفرين للمعونات يف األردن ،من نشاطاتهام يف
عام  ،2015وقد أدى تقليل املدفوعات إىل سوء حالة توفري الخدمات
خصوصا يف مجاالت
لالجئني واملجتمعات املضيفة بدرجة كبرية(،((4
ً
التعليم والصحة وسبل العيش واملياه وغريها من مجاالت ما زالت
تعاين إىل يومنا هذا(.((4
و .تكاليف مالية إضافية على الحكومة

وضع وجود السوريني أعباء شديدة وهائلة عىل الحكومات األردنية
التي أبدت إحباطها تجاه تح ّمل تكلفة معيشة الالجئني ،عندما أشار
امللك عبد الله الثاين إىل أن الدولة تستضيف الجئًا واح ًدا مقابل 5
أفراد من مواطنيها ،وأشار إىل "إننا ننفق ربع ميزانيتنا القومية يف
التكاليف املتعلقة بالالجئني"( .((4ق ّدر املجلس االقتصادي واالجتامعي
األردين التكلفة الناجمة عن دعم إمدادات املياه والكهرباء بأن كل
الجئ سوري يف األردن يكلّف الحكومة  3000دوالر كل سنة(.((4
42
43

فرانسيس.
املرجع نفسه.

"44 "Analysis of Host Community-Refugee.
"45 Orla Guerin, "Aid Cuts Driving Jordan's Syrian Refugees to Risk all,
BBC News, 11/9/2015, accessed on 21/3/2019, at: https://bbc.in/2ulMj4b
46 Jay A. Bowman, Jennifer Compton & Colette Salemi, "Services for
Syrian Refugee Children and Youth in Jordan: Forced Displacement, Foreign
Aid, and Vulnerability," The Economic Research Forum, Working Paper
Series, no. 1188 (April 2018), accessed on 21/3/2019, at: http://bit.do/eMgt9
47 "Leaders Summit on Refugees," UN Web TV, 20/9/2016, min. 33:30,
accessed on 21/3/2019, at: http://bit.do/eMgum
48 Taylor Luck, "In Jordan, Tensions Rise Between Syrian Refugees and
Host Community," The Washington Post, 21/4/2013, accessed on 21/3/2019,
at: http://bit.do/eMgyR
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وتشري وزارة الصحة األردنية إىل أنها تنفق نصف ميزانيتها السنوية
عىل الرعاية الصحية للسوريني فقط ،وأنها تحتاج إىل نحو  350مليون
متويل إضاف ًيا من أجل الحفاظ عىل استدامة نظام الرعاية
دوالر ً
(((4
الصحية العامة يف الدولة  .وتضع الكيانات الحكومية األخرى يف
الدولة تقديرات ومؤرشات مختلفة ،مبا يعني أن كل الجئ يكلّف
الحكومة األردنية  3750دوال ًرا ( 2500دينار أردين) الستضافته كل
عام( .((5وهناك رأي آخر يقول إن األزمة تكلّف األردن أكرث من 2.5
مليار دوالر كل عام ،وهذا الرقم يعادل  6يف املئة من إجاميل الناتج
املحيل للدولة ،أو ربع اإليرادات السنوية للحكومة( .((5ويف ظل هذا
املوقف ،تواجه الحكومات األردنية صعوبة بالغة يف مواصلة توفري
خدمات الرعاية للسوريني ،إذ إن قد ًرا كب ًريا من ميزانية الدولة يف
األردن املخصصة ملجاالت التنمية والخدمات يتم توجيهها يف الفرتة
الراهنة إىل مساعدة الالجئني ،ونتيجة لذلك ،يشعر األردن بالضغط
الشديد الواقع عىل موارده.
ز .الخطر األمني

مل تقترص تداعيات األزمة السورية عىل أثر الالجئني ،بل تع ّدتها
إىل تنامي الخطر األمني .يشرتك األردن مع سورية يف الحدود
عىل طول  375كلم( .((5ودخل إىل األردن عرب هذه الحدود
العديد من الالجئني السوريني مح ّملني باألسلحة فارين من
جحيم الحرب .ويضاف إىل ذلك ،أن التزام األردن تجاه التحالف
الدويل ملحاربة تنظيم الدولة اإلسالمية "داعش" يف سورية يؤدي
إىل زيادة املخاوف من تع ّرض البالد لهجامته ومن اإلرهاب الذي
ينمو يف الداخل؛ فقد زادت الجامعات اإلسالمية يف األردن من
حيث األعداد وتح ّولت لتصبح أشد عنفًا .ويشري تقرير مؤسسة
كارنيغي للسالم العاملي من أوائل عام  2015إىل أن تنظيم
الدولة اإلسالمية وغريه من الجامعات الجهادية األخرى لديه ما
بني  5إىل  15ألفًا من األنصار األردنيني ،وعالوة عىل ذلك ،يشري
التقرير إىل أن األردنيني الذين يوالون معتقدات سلفية جهادية
قد عربوا إىل سورية لالنضامم إىل فصائل املتمردين( .((5يق ّر امللك
49 "Jordan Says Health Services Overstretched to Capacity, Seeks Urgent
Support," World Health Organization, 16/6/2013, accessed on 21/3/2019, at:
http://bit.do/eMgwz
50 "The Economic Effects of War and Peace," World Bank, MENA
Quarterly Economic Brief, no. 6 (January 2016), p. 15, accessed on 21/3/2019,
at: http://bit.do/eMgwa
51 Ibid.
 52سفيان توفيق" ،الرؤية األردنية لألزمة السورية" ،مجلة البيان ،2018/3/1 ،شوهد يف
 ،2019/3/21يفhttp://bit.do/eMgxH :
"53 Mona Alami, "The New Generation of Jordanian Jihadi Fighters,
Carnegie Endowment for International Peace, Sada (February 18, 2014),
accessed on 21/3/2019, at: http://bit.do/eMgw6
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األردين عبد الله الثاين بوجود هذه املخاوف األمنية ،فرصح مر ًة
سيتعي علينا التعامل
قائل" :إن حركة طالبان الجديدة ،التي
ً
ّ
معها ،سوف تكون هذه املرة يف سورية .حتى يف حالة اعتالء
حكومات أفضل للسلطة يف دمشق ،فسيظل لزا ًما علينا أن نُبقي
عىل حدودنا آمنة طوال عامني أو ثالثة أعوام يك ال نسمح لهم
بالتسلل إىل أراضينا"( .((5ويق ّدر املركز الدويل لدراسة التطرف
والعنف السيايس أن هناك  1500مواطن أردين يقاتلون يف سورية
والعراق .وتشري سبيكهارد إىل أن عدد الجهاديني األردنيني بلغ
 315من مقاتيل داعش وهو رقم عا ٍل مقارنة بعدد السكان
يف األردن( ،((5إذ يُعد األردن من الــدول التي تسهم بدرجة
رئيسة يف صفوف مقاتيل "داعش" من حيث النسبة لكل فرد.
وينحدر هؤالء الجهاديون من مناطق محرومة اقتصاديًا مثل
معان والزرقاء وإربــد( .((5وأشــارت بعض التقارير اإلخبارية
الصادرة مؤخ ًرا إىل أن األردن بدأ يف اتخاذ إجراءات تحسبًا ألي
سيناريوهات قد يقدم عليها تنظيم الدولة ،حيث زاد األردن
املدرعات العسكرية عىل الضفة األردنية لنهر الريموك ،ما يوحي
باستعدادية الجيش ألي طارئ.

 .2فوائد اللجوء السوري وفرصه لألردن
كام عرف األردن مصاعب ناتجة من أزمــات اللجوء ،ملس أيضً ا
محاسنه .ساهم الالجئون الفلسطينيون تاريخ ًيا يف إعامر األردن،
وشكّلوا "العمود الفقري للقطاع الخاص األردين ،وساهموا يف تحفيز
هائل
حجم ً
االقتصاد .ووفّر اللجوء العراقي لألردن بعد 2003
ً
من االستثامر األجنبي العراقي لألردن ،دعم انتعاشه االقتصادي
حينها واستمر سنوات بعد  .((5("2003واألمر نفسه قد ينطبق عىل
الالجئني السوريني.
عادة ما ت ُذكر املصاعب التي أوجدها اللجوء السوري عىل اململكة،
بينام تتعرض رسدية فوائد اللجوء السوري لكثري من نقد املراقبني
وتشكيكهم .لكن األداء االقتصادي األردين مل يكن سيئًا يف سنوات
أزمة الالجئني السوريني؛ فاألردن تع ّود أن يعيش يف ظل مشكالته
54 Christopher Dickey, "Jordan's King Abdullah: 'The New Taliban
Are in Syria'," The Daily Best, 25/1/2013, accessed on 21/3/2019, at:
http://bit.do/eMgxn
55 Anne Speckhard, "The Jihad in Jordan: Drivers of Radicalization into
Violent Extremism in Jordan," International Center for the Study of Violent
Extremism, ICSVE Research Reports, 25/3/2017, accessed on 21/3/2019, at:
http://bit.do/eMiea
56 Ibid.
" 57تقرير أردين يتحدث عن أهمية االستفادة من الوجود السوري وتحويل الالجئني ملنتجني
'عىل غرار الفلسطينيني' ..وأرقام صادمة %99 :من السوريني يف األردن يعملون يف قطاعات غري
منظمة" ،رأي اليوم ،2015/9/6 ،شوهد يف  ،2019/3/21يفhttp://bit.do/eMgz4 :
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االقتصادية املزمنة .تؤكد بيانات وزارة املالية األردنية االنطباع بأن
متمثل يف ارتفاع الدين العام وعجز
ً
االقتصاد ليس يف أفضل حاالته
املوازنة وتباطؤ معدالت النمو وعدم قدرة الحكومة عىل تنفيذ
األولويات التنموية(.((5
أ .تحسن بعض مؤشرات االقتصاد الكلي

هناك بعض املؤرشات اإليجابية ،فاألردن س ّجل ارتفا ًعا مطّر ًدا
منذ عام  ،2011حني كان الناتج القومي اإلجاميل يقارب 29
مليار دوالر ،وصل إىل أعىل مستوياته عام 2018؛ قرابة  40مليار
دوالر( .((5وشهد العجز يف األردن منذ بداية اللجوء السوري
تحس ًنا مطّر ًدا منذ عام  ،2012عندما سجل  12.7يف املئة من
الناتج املحيل اإلجاميل ،لينخفض معدل العجز بعد ذلك ليصل إىل
 2.8يف املئة من الناتج املحيل اإلجاميل .وميكن أن يعزى ذلك إىل
ازدياد املساعدات الخارجية املرتبطة بتوظيف أزمة الالجئني(،((6
فاملساعدات املالية الكبرية التي ق ّدمتها الواليات املتحدة واالتحاد
األورويب ومجلس التعاون لدول الخليج العربية إىل األردن يف
السنوات املاضية مل تكن أم ًرا محدود التأثري .ويف عام ،2016
تص ّدرت اململكة األردنية الهاشمية قامئة الدول العربية املتلقية
للمساعدات األمريكية( .((6زادت املساعدات الدولية إىل األردن،
ففي عام  2018فقط كان نصيب األردن من املساعدات 1.09
مليار دوالر أمرييك ،تنوعت مصادرها بني منح اعتيادية وهي تأيت
ميسة جاءت من البنك
من داعمني قدامى للمملكة ،وقروض ّ
الدويل والبنوك اإلقليمية املقرضة ،ومنح إضافية ق ّدمت لالستجابة
لألزمة السورية .وقد وضعت وزارة التخطيط والتعاون الدويل
األردنية خطة إسرتاتيجية للتعامل مع ملف اللجوء السوري،
تضمنت ض ّخ أمــوال مساعدات الالجئني ضمن ثالثة محاور
متداخلة ،النصيب األكرب يذهب إىل دعم الالجئني بنسبة  39يف
املئة من إجاميل النفقات ،و 34يف املئة لدعم املجتمعات املضيفة،
و 27يف املئة لدعم املوازنة العامة(.((6
 95.6%" 58نسبة الدين للناتج املحيل اإلجاميل" ،وزارة املالية األردنية،2018/4/1 ،
شوهد يف  ،2019/3/21يفhttp://bit.do/eMiaK :
59 "World Bank Open Data: Jordan," World Bank (2019), accessed on
21/3/2019, at: https://bit.ly/2TOCypo
60 Victoria Kelberer, "Negotiating Crisis: International Aid and Refugee
Policy in Jordan," Middle East Policy, vol. 24, no. 4 (Winter 2017), pp.
148-165.
61 Julian Pecquet, "Lobbying 2016: Jordan Tops List of Arab Aid
Recipients," Al-monitor, 22/8/2016, accessed on 21/3/2019, at: https://bit.
ly/2HPePTH
 62وزارة التخطيط والتعاون الدويل األردنية" ،تقرير املساعدات الخارجية" ،2018 ،شوهد
يف  ،2019/3/21يفhttp://bit.do/eMgAT :
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ب .زيادة االستثمار األجنبي المباشر وتنشيط
القطاع الخاص

رغم اإلرهــاق الذي س ّببه الالجئون السوريون ،فإنه كان لألردن
فرصة جيدة لالستفادة من الالجئني .يقول سيلبي وتــادروس إن
البطالة مل ترتفع بني األردنيني منذ األزمة ،ولكنها فعل ًيا انخفضت
بسبب انتقال بعض من رؤوس األموال السورية إىل األردن ،كام أن
السوريني ال ينافسون األردنيني يف نوعية أعاملهم ،حيث يغلب عىل
الالجئني الطابع املهني يف حرفهم مثل النجارة وغريها من األعامل غري
الرسمية ،وبذلك فهم ينافسون فئات أخرى من العاملني عىل رأسهم
فضل
الوافدون املرصيون( .((6التأثري الجيد أليدي العمل السوريةً ،
عن كونها غري منافسة لألردنيني ،يكمن يف أنها شجعت األردنيني عىل
العمل يف القطاع الخاص ،وبهذا ساعد السوريون عىل التخفيف من
حدة "ثقافة العيب" لدى األردنيني ،والتي كانت تح ّد من عملهم يف
مهن أو حرف معينة ،عىل سبيل املثال ،ميتنع األردنيون يف العقبة
من العمل يف وظائف الرصف الصحي عىل الرغم من أن األجور
لهذه املهن قد تصل إىل ألف دينار أردين .قد تؤكد هذه الفرضية
إمكانية إنشاء مجتمع متنوع ومتجانس وميكنه تبادل املنفعة .كام
أن التنافس زادت حدته يف مجاالت التسويق الجزيئ التي تقاطع بها
السوريون مع األردنيني ،ما أدى إىل رفع جودة الخدمات املقدمة.
االقتصاد األردين استفاد أيضً ا من تفكيك املصانع السورية ،وعملت
املنتجات األردنية عىل سد النقص يف بعض من األسواق من أهمها
الخليج ،ويف مرحلة ما تح ّول األردن من مستورد للخضار والفاكهة
السورية إىل التصدير ،وقد حصل األردن عىل امتيازات أخرى عىل
شكل مساعدات للوصول إىل أسواق عاملية ،من أهمها أوروبا(.((6
أدى إنشاء ما يقرب من اثني عرش مصن ًعا يف محافظة إربد إىل خلق
املزيد من فرص العمل .وقد ازدهرت التجارة يف مدينة املفرق نتيجة
الفتتاح  160متج ًرا مملوكة للسوريني(.((6
ج .تحسينات في قطاع الخدمات

أصبح اهتامم املانحني أكرث باستقرار األردن ،فنجد دعم املانحني بني
مؤسسات األمم املتحدة التنموية واإلنسانية ،وبني دعم حكومات
رسمية .ومن أشهر املانحني الوكالة األملانية لإلمناء ،وبنك اإلعامر
األملاين ،والحكومة الكندية ،وبرنامج األمم املتحدة للبيئة ،وبرنامج
63 Jan Selby & Mariz Tadros, "Ruptures and Ripple Effects in the Middle
East and Beyond," Institute of Development Studies Bulletin, vol. 47, no. 3
(May 2016), at: http://bit.do/eMh45
 64سارة إليزابيث ويليامز" ،األردن يتطلع إىل تحويل أزمة الالجئني إىل نعمة اقتصادية"،
 ،2017/3/21 ،The New Humanitarianشوهد يف  ،2019/3/21يفhttp://bit.do/eMhXQ :
 65معاذ فريحات" ،أزمة الالجئني السوريني يف األردن :مخاطر وفرص" ،حوكمة ،شوهد يف
 ،2019/3/21يفhttps://bit.ly/2U68FRu :
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األمم املتحدة اإلمنايئ ،والبنك األورويب إلعادة اإلعامر والتنمية ،واالتحاد
األورويب ،وبنك االستثامر األورويب ،والحكومة الهولندية ،ووزارة التنمية
الدولية الربيطانية ،والصندوق العريب لإلمناء االقتصادي واالجتامعي،
وجمهورية الصني ،ومنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة( .((6الجدير
بالذكر أن القروض امليرسة واملنح االعتيادية أُنفق  70.7يف املئة منها
عىل املوازنة العامة ،وتوزّع الباقي عىل منح ومشاريع لتمكني املرأة
والخدمات املالية وتعزيز النمو االقتصادي ،وإدارة النفايات والطاقة
والنقل والحامية االجتامعية والتعليم والتشغيل والزراعة والبحث
العلمي والبيئة والطرق والبنية التحتية واملياه والرصف الصحي ،يف حني
توزعت أموال منح االستجابة عىل السكن والخدمات البلدية والحامية
االجتامعية والتشغيل ،وتحسني سبل العيش والصحة والتعليم والطاقة
واألمن الغذايئ واملياه والرصف الصحي .ومبا أن السياسة األردنية ال
تسعى لتوطني الالجئني السوريني أو حتى إبقائهم مد ًة طويلة من
وخصوصا ما تم إنفاقه
الوقت ،فإن عائد جميع املساعدات الدولية
ً
عىل البنى التحتية والخدمات سيكون أثره للمواطنني األردنيني.
زادت املؤسسات الدولية العاملة يف مجال دعم الالجئني واملجتمعات
املستضيفة يف األردن إىل  50مؤسسة ،إذ ساعدت هذه الزيادة يف
تطوير املجتمعات املحلية .كام ساهمت دوائر تقديم املعونة الدولية
والحكومة األردنية يف معالجة بعض األزمات املزمنة يف املجتمعات
املستضيفة لالجئني .فعىل سبيل املثال :مشكلة املياه تفاقمت مع
زيادة عدد السكان املستخدمني للشبكة ،ما لفت نظر املانحني
الدوليني ،فقامت اللجنة الدولية للصليب األحمر بالتعاون مع وزارة
املياه والري ورشكة الريموك للمياه مبشاريع متعددة يف املجتمعات
املستضيفة إلصالح البنية التحتية(.((6
مل تكن هذه املبادرة الوحيدة أو األخرية ،بل قامت اللجنة الدولية
للصليب األحمر ووزير املياه والري األردين بتوقيع اتفاقية جديدة
يف آذار /مارس  2019بشأن إعادة تأهيل البنى التحتية الحيوية
للمجتمعات املضيفة بقيمة  25مليون دوالر ،لتنفيذ مشاريع جديدة
لخدمة عرشات اآلالف من املواطنني يف املجتمعات املستضيفة
والالجئني خالل العام الحايل من خالل إدخال مصادر مائية جديدة.
تشمل املشاريع التي سيتم تنفيذها إعادة تأهيل أنظمة التزويد
ومحطات الضخ واآلبار واستبدال املضخات العاملة مبضخات حديثة
ذات تقنيات تتوافق مع توفري الطاقة وبناء خزانات وشبكات رئيسة
مبا يحسن من التزويد املايئ(.((6
 66ويليامز.
"67 "Jordan: Water Projects for Host Communities in Northern Badia,
ICRC, 11/2/2016, accessed on 21/3/2019, at: https://bit.ly/1TlARwV
" 68وزارة املياه :اتفاقية لتنفيذ مرشوعات جديدة بقيمة  25مليون دوالر" ،وكالة األنباء
األردنية ،2019/3/5 ،شوهد يف  ،2019/3/21يفhttps://bit.ly/2U9QOx8 :

أما يف مجال التعليم فقد ساعد اللجوء السوري عىل تفعيل عملية
إصالحية للقطاع ،إذ تم ضخ ما قيمته  200مليون دوالر يف عام 2017
لتوسيع قاعدة املستفيدين من التعليم يف مراحل الطفولة املبكرة،
وتحسني ظروف التدريس واملدارس باململكة ،استفاد منها  700ألف
طالب أردين وسوري ،و 30ألف معلم ومعلمة حول اململكة(.((6
قام برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ وبتمويل من الحكومة الكندية
وبالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية ومجلس الخدمات املشرتكة يف
مكب اإلكيدر ،ثاين أكرب مكب نفايات يف اململكة،
إربد ،بإعادة تأهيل ّ
(((7
وذلك بتمويل من الحكومة الكندية  .كام قامت الحكومة اليابانية
بالتعاون مع وزارة الصحة األردنية بدعم مشاريع تهدف إىل تحسني
نوعية الخدمات املق ّدمة يف املراكز الصحية الفرعية من خالل تحسني
كفاءة املراكز الصحية الفرعية لألردنيني والالجئني السوريني.
د .التطوير الحضري والثقافي

ساهم الالجئون أيضً ا يف التطوير الحرضي ملدن اململكة .عىل سبيل
املثال ،كانت املفرق مدينة صغرية قبل وصول السوريني ،لكنها
وتوسع منوها الحرضي
أصبحت اليوم من مدن اململكة الرئيسةّ ،
توس ًعا كب ًريا منذ عام  .((7(2011يف محافظة إربد ،شهدت القرى
واألرياف توس ًعا خدم ًيا وبنيويًا ملحوظًا منذ قدوم السوريني(.((7
كام وصل الالجئون إىل مناطق يف الجنوب مل تعرف التطور منذ
االستقالل ،إذ ساعد وجودهم يف األردن يف الوصول إىل املناطق
العشوائية واملهمشة ،وإيصال معاناتها ،كام ساعد االحتكاك يف
انفتاح املجتمعات املغلقة يف األرياف والبوادي األردنية يف وقت
كانت تعيش أغلب املحافظات ،باستثناء عامن وإربد والعقبة
والــزرقــاء ،يف عزلة شبه تامة مقطوعة عن تواصل الحكومة
واهتاممها .كام وظّفت تلك األموال يف تنمية املجتمعات املهمشة
وغي من تركيبتها الثقافية والدميوغرافية
والعشوائية بقدر كبريّ ،
نو ًعا ما .عالوة عىل ذلك ،فإن العدد املتزايد من العامل األجانب
فرصا للوعي الثقايف ،إضاف ًة إىل خلق
يف مختلف أنحاء اململكة وفّر ً
(((7
تأثري إيجايب غري مبارش يف قطاعي السياحة والتنمية  .كام استقرت
فئة من الالجئني السوريني الذين يشكّلون جز ًءا من املشهد الفني
" 69البنك الدويل 200 :مليون دوالر لتطوير برامج تعليم األطفال األردنيني والسوريني"،
صحيفة الدستور ،2017/12/6 ،شوهد يف  ،2019/3/21يفhttps://bit.ly/30kBM7S :
 70محمد الفاعوري" ،برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ يقدم  13آلية ثقيلة ملكب اإلكيدر"،
صحيفة الدستور ،2016/4/6 ،شوهد يف  ،2019/3/21يفhttps://bit.ly/2UUCBRU:
 71فرانسيس.
 72محمود الكيالين" ،هجرة االقتصاد السوري :انعكاس إيجايب عىل األردن" ،نون بوست،
 ،2015/6/10شوهد يف  ،2019/3/21يفhttp://bit.do/eMhW9 :
 73عبد الرحمن املرصي" ،يف الحرب ،فنانون وكتّاب سوريون يصنعون طريقهم عىل هامش
اللجوء يف األردن" ،حرب ،2014/8/25 ،شوهد يف  ،2019/3/21يف http://bit.do/eMFAK
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والثقايف يف سورية يف األردن وبدأت تتفاعل مع أقرانها األردنيني.
ومن املعروف أن هذه الفئة ،التي ازدهرت يف اإلنتاج التلفزيوين
والفنون األخــرى ،تعترب عامن قاعدة لها وقد أث ّرت يف الساحة
الثقافية العامة يف األردن وتأثرت بها ،وميكن مالحظة ذلك من
خالل زيادة عدد الفعاليات الثقافية والفنية يف األردن(.((7
وأخ ًريا ميكننا القول إن األردن استثمر األزمة السورية لتحسني
وتقديم صورة جيدة لألردن يف املجتمع الدويل ،كدولة مستقرة
محدودة املوارد واإلمكانيات ،وهي رغم ذلك تحارب اإلرهاب
يف سورية والعراق ودول الجوار ،وتساعد الالجئني ،وتحاول
رفع مستويات التنمية ملواطنيها .يقول تقرير أع ّدته مؤسسة
راند حديثًا "ميكن لالجئني السوريني أن يساهموا بشكل أفضل
يف االقتصاديات املحلية" لو تم اتخاذ اإلجراءات الالزمة إلصدار
تصاريح العمل ،وتسكينهم يف أماكن قريبة من املناطق الصناعية
وتدريبهم وضخ استثامرات وتشجيع القطاع الخاص لالستفادة من
وجود العامل املهرة(.((7

خاتمة
أظهرت الدراسة أن اللجوء السوري يف األردن ساهم يف كشف
تحديات كانت موجودة مسبقًا وتفاقمها ،وعىل رأس تلك التحديات
املياه واإلسكان والبطالة وتراجع مستويات الصحة والتعليم والبنى
التحتية .ضاق الحال باملجتمعات املستضيفة إىل درجة إلقاء اللوم
عىل الالجئني السوريني يف كل املشكالت التي يواجهها األردن ،وتُبنى
املبالغات حول تأثري أزمة اللجوء السوري يف األردن .لكن ما من
شك يف أن األزمة قد تكون تضاعفت بحكم أزمات مزمنة عاناها
األردن مثل االقتصاد املتعرث .تتب ّنى الدراسة أن الالجئني السوريني
كان لهم تأثري إيجايب شمل مشاركتهم االستثامر االقتصادي وهجرة
رؤوس األموال والعامل املهرة واملزارعني وتطوير املدن والقرى،
وزيادة اهتامم املانحني وإنفاقهم لتخفيف أثر أزمة الالجئني ،والعمل
عىل تحسني الخدمات املقدمة مثل املياه والصحة والتعليم والرصف
الصحي وإعادة تدوير النفايات الصلبة .إن األثر اإليجايب لالجئني
السوريني يجعل عودتهم إىل بالدهم ذات تبعات تنموية واقتصادية
عىل املجتمعات املستضيفة.
74 Wa'ed Alshoubaki & Michael Harris, "The Impact of Syrian Refugees
on Jordan: A Framework for Analysis," Journal of International Studies, vol.
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