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إعداد
راشد أحمد قبالن الشيوان
إشراف

األستاذ الدكتور عمر حمدان الحضرمي
الممخص

ىدفت الدراسة إلى بيان واقع مشكمة الالجئين السوريين في األردن منذ عام  2011وحتى
عام  ،2015وبيان وتحميل تداعيات مشكمة الالجئين السوريين عمى االقتصاد األردني .وسعت
لمتثبت من صحة الفرضية التي مفادىا أن "ىنالك عالقة ارتباطية بين موجات الالجئين من دول
إلى أخرى وبين التحوالت والتحديات االقتصادية والسياسية واالجتماعية في بمدان المجوء".
واستخدمت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي ومنيج دراسة الحالة والمنيج التاريخي في تحقيق
اىدافيا.
ألقت أزمة الالجئين السوريين بظالليا عمى األردن وبأعداد ىائمة تفوق كل امكانياتو ،إذ
أثرت سمباً عمى األمن الوطني األردني وفي المجاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية كافة،
مما ش ّكل ضغطاً عمى البنية التحتية ،باإلضافة إلى اضطرار األردن نشر المزيد من القوات
المسمحة األردنية عمى الحدود الشمالية

لضبطيا .وتوصي الدراسةبضبط عمميات الدخول

والتعامل مع الالجئين من قبل الجمعيات الخيرية والمنظمات غير الرسمية عمى أن تكون بإشراف
الحكومة األردنية ،وضرورة تنشيط السياسة الخارجية لألردنية لمضغط عمى المجتمع الدولي لتحمل
مسؤولياتو تجاه ىذه القضية االنسانية والدولية وتقديم المساعدات الكافية لدعم األردن.

الكممات المفتاحية :تأثير ،المجوء السوري ،االقتصاد األردني.
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ABSTRACT
The study aimed to clarify the reality of the problem of the Syrian
asylum in Jordan from 2011 to 2015, and to analyze the repercussions of
the Syrian asylum on the Jordanian economy. It sought to validate the
premise that "there is a correlative relationship between the waves of
refugees from one country to another and between the transformations and
economic, political and social challenges in countries of asylum." The
study used the descriptive analytical method and the case study
methodology in achieving its objectives.
The Syrian asylum crisis has over shadowed Jordan in huge numbers
and exceeded all its potential. It has negatively impacted Jordan's national
security and in all political, security, economic and social fields. This has
put pressure on the infrastructure, in addition to forcing Jordan to deploy
more Jordanian armed forces on the northern border. The study
recommends regulating the entry and handling of refugees by charities and
non-governmental organizations through the Jordanian government and the
necessity of activating Jordan's foreign policy to pressure the international
community to shoulder its responsibilities to this humanitarian and
international issue and to provide adequate assistance to Jordan.

Keywords: influence, Syrian asylum, Jordanian economy.
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الفصل األول
خمفية الدراسة وأىميتيا
المقدمة:
شيد الوطن العربي منذذ عذام ()2011العديذد مذن االنتفاضذات واالضذطرابات الشذعبية التذي
أدت إل ذذى نش ذذوب صذ ذراعات مس ذذمحة ،وبش ذذكل خ ذذاص ف ذذي ك ذذل م ذذن العذ ذراق وليبي ذذا وال ذذيمن وس ذذوريا،
مماأدىذذإلى اسذذتحالة العذيش اآلمذذن فذذي ىذذذه الذذدول ،األمذذر الذذذي دفذذع مواطنييذذا إلذذى البحذذث عذذن مكذذان
آمن يأوييم ويخمصيم من خطر القتل والتدمير والجوع.وبالنظر إلى ما يتمتع بو األردن من استقرار
أمنذذي وسياسذذي ،وألنذذو قريذذب مذذن موقذذع األحذذداث ،وأن المجذذوء إليذذو ال يكمذذف أعبذذاء ماليذذة كبي ذرة وال
يشذذكل خطذذورة الغذرق أو المذذوت ،وأن الذذدول الغربيذذة عمذذى الذذرغم مذذن تمتعيذذا باسذذتقرار وأمذذن واقتصذذاد
متطور ،فقد أغمقت حدودىا بوجو الالجئين السذوريين ،ممذا عذرض الغالبيذة مذنيم إلذى المذوت جوعذاً،
أو غرقاً دون االكتراث بالعوامل اإلنسانية التي تدعي بيا تمك الدول .ونتيجة لسياسة األردن القوميذة
فقذذد كذذان محذذط أنظذذار موجذذات المجذذوء اإلنسذذاني لجميذذع دول اإلقمذذيم التذذي تعذذاني مذذن االضذذطرابات
السياسية واألمنية ،وبشكل خاص موجات المجوء السوري التي شكمت منعطفذاً كبي اًرأث ّذر عمذى الوضذع
السياسي واألمني واالقتصادي واالجتماعي األردني.
تأثرت سوريا كغيرىا من الدول العربية بما يسمى الربيع العربي وقد اندلعت الثورة السورية
في آذار من عام ( )2011في جنوب سوريا وبالتحديد محافظة درعا قرب الحدود األردنية ،وتطور
الصراع وأصبح أكثر تعقيداً .فقد أفرزت األزمة تداعيات كثيرة عمى البيئة االستراتيجيةإضافة إلى
الكثير من المتغيرات عمى الصعيد المحمي واإلقميمي والدولي .ففي الداخل السوري اشتدت العمميات
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العسكرية ضراوة وانعكس تأثيرىا عمى المجتمع السوري من نزوح ولجوء وتشرد ،اضافة إلى
انعكاساتيا السياسية واالقتصادية والثقافية ،وقد انعكست تأثيراتياعمى مستوى اإلقميم والعالم وخاصة
دول الجوار ومنيا األردن ،حيث نزح أعداد كبيرة من الشعب السوري إلى دول الجوار.كان من
البدييي أن تمقي أزمة الالجئين السوريين بظالليا عمى األردن في ضوء تدفق أعداد كبيرة من
الجئي سوريا عمى البالد ،األمر الذي ضاق معو األردن ذرعاً بيؤالء الالجئين بعد أن أصبحوا
يشكمون تحديات كبيرة عمى األمن الوطني األردني بأبعاده السياسية ،واالقتصادية ،واألمنية
واالجتماعية كافو ،والذي يعاني أصالً من أزمة مالية حادة ،حيث تشير اإلحصائيات إلى أن عدد
الالجئين السوريين وصل إلى ( )1,377,591حتى تاريخ  ،2017/3/22منيم ()139,920داخل
المخيمات الرئيسة الثالث (الزعتري،األزرق ،اإلماراتي األردني) والباقي توزعوا عمى المدن والقرى
المختمفة في المممكة ،وأن الالجئين السوريين المسجمين لدى المفوضية العميا لالجئين )(UNHCR
بمغ ()657,287ألف الجئ(تقرير المفوضية العميا لمالجئين.)2017 ،

مشكمة الدراسة:
تقوم مشكمة الدراسة عمى أن االقتصاد األردني يفتق ارلى الموارد االقتصادية التذي تتمتذع بيذا
بعذذض الذذدول المجذذاورة ،وتشذذكل األعذذداد الكبي ذرة مذذن الالجئذذين السذذوريين عبئ ذاً اقتصذذادياً عمذذى الدولذذة
والمذ ذواطن األردن ذذي ،مم ذذا ي ذذؤثر عم ذذى مس ذذتوى الخ ذذدمات الت ذذي تق ذذدميا الحكوم ذذة ل ذذو .فمق ذذدرات األردن
االقتصذذادية ال تم ّكن ذذو مذذن أن يق ذذدم لالجئذذين ،بي ذذذه األعذذداد ،المس ذذاعدات الكافيذذة.كم ذذا أن الم ذذانحين
لممساعدات اإلنسانية لم يوفوا بعيودىم ألسباب متعددة .وأن ما تقدمو األمم المتحدة من المساعدات
كان ذذت وال ازل ذذت متواض ذذعة ،وأن المج ذذوء الس ذذوري إل ذذى األردن بع ذذد ع ذذام ( )2011ق ذذد أغ ذذرق الس ذذوق
األردنذذي بالعمالذذة ،لكونيذذا عمالذذة حرفيذذة تعمذذل بأقذذل األثمذذان وقذذادرة عمذذى الولذذوج فذذي جميذذع مفاصذذل

4

العمذل المختمفذذة ميمذا كانذذت طبيعتيذذا ،ممذا أثذذر عمذذى العمالذة األردنيذذة بشذذكل كبيذر ،وأدى إلذذى ازديذذاد
نسبة البطالة بين األردنيين .ونتج عن ذلك زيادة التذمر بين المواطنين األردنيين من الوجود السوري
وشذذعورىم بذذأنيم (أي السذذوريين) أصذذبحوا عبئ ذاً عمذذييم مذذن جميذذع الن ذواحي االقتصذذادية واالجتماعيذذة
خاص ذذة م ذذع ازدي ذذاد ظ ذذاىرة العن ذذف االجتم ذذاعي ،وازدي ذذاد نس ذذبة الجريم ذذة وتفش ذذي ظ ذذاىرة المخ ذذدرات.
يضذذاف إلذذى ذلذذك األخطذذار الخارجيذذة التذذي تحذذدق بذذاألردن والمتمثمذذة بخطذذر اإلرىذذاب وتنفيذذذ بعذذض
العممي ذ ذات اإلرىابيذ ذذة عمذ ذذى األ ارضذ ذذي األردنيذ ذذة واسذ ذذتغالل الالجئذ ذذين السذ ذذوريين مذ ذذن قبذ ذذل التنظيمذ ذذات
اإلرىابية ،وىذا ما أثر كثي اًر عمى الوضع السياسي واألمني واالقتصادي واالجتماعي في األردن.

أسئمة الدراسة:
تسعى الدراسة لإلجابة عن التساؤالت التالية:
 ما طبيعة األزمة السورية وما الموقف األردني من األزمة ؟
 ما واقع مشكمة الالجئين السوريين في االردن منذ  2011وحتى عام 2015؟.
 م ذذا ت ذذداعيات مش ذذكمة الالجئ ذذين الس ذذوريين عم ذذى االقتص ذذاد األردن ذذي خ ذذالل الفتذ ذرة (-2011
)2015؟

أىداف الدراسة:
تيدف ىذه الدراسة إلى تحقيق مجموعة من األىداف لعل أبرزىا ما يمي:
 التعريف باألزمة السورية والموقف األردني من األزمة.
 بيان واقع أزمة الالجئين السوريين في األردن.
 تحميل اآلثار االقتصادية ألزمة الالجئين السوريين عمى األردن.
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أىمية الدراسة :
تنطوي أىمية ىذه الدراسة عمى أىمية عممية وعممية:
 األىميةةةة العمميةةةة :تب ذذرز األىمي ذذة العممي ذذة لمبح ذذث فيم ذذا يمك ذذن ان يفي ذذد الميتم ذذين والمختص ذذين
والباحثين وصانعي القرار في األردن في المجال السياسي واالقتصادي ،وذلك من خالل تسميط
الضوء عمى طبيعة إدارة أزمة الالجئين السذوريين فذي األردن ،وتذأثيرىم عمذى االقتصذاد الذوطني
االردني من النذواحي المرتبطذة بالبنيذة التحتيذة والذدخل القذومي والطاقذة والتعمذيم والبطالذة وغيرىذا
من النواحي.
 األىمية العممية :يسعى الباحث إلى أن يسيم في توفير دراسة منيجية تتعمق بمشكمة الالجئين
السوريين في األردن وتأثيرىم عمى االقتصاد الوطني والذي يعاني من مشاكل اقتصادية حقيقية
تذ ذرتبط بض ذذعف مذ ذوارد الدول ذذة واالعتم ذذاد عم ذذى المس ذذاعدات الخارجي ذذة وارتف ذذاع نس ذذب المديوني ذذة
الخارجيذ ذذة .وتذ ذذوفير معمومذ ذذات موضذ ذذوعية لمتخذ ذذذي الق ذ ذرار فذ ذذي األردن فذ ذذي المجذ ذذال السياسذ ذذي
واإلقتصادي حول موضوع المجوء السوري عمى االقتصاد األردني.

فرضية الدراسة:
تنطمذق الد ارسذذة مذذن فرضذذية رئيسذية مفادىذذا" :ىنالذذك عالقذذة ارتباطيذة بذذين موجذذات الالجئذذين مذذن دول
إلى أخرى وبين التحوالت والتحديات االقتصادية والسياسية واالجتماعية في بمدان المجوء" .

مصطمحات الدراسة:
ىنالك العديد من المصطمحات والمفاىيم الرئيسية والميمة التي تتطمب تعريفيا خدمة
ألىداف الدراسة ،وىذه المصطمحات تتمثل بما يمي:
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الالجئ:
لغة :مشتق من لجأ ،يقال :لجأ إلى الشيء أو المكان ،ويقال :لجأت إلى فالن :أي استندت إليو
واعتضدت بو (أبو الفضل.)751: 2003،
اصطالحاً :ىو كل شخص ىجر موطنو األصمي ،أو أبعد عنو بوسائل التخويف ،فمجأ إلى إقميم
دولة أخرى ،طمباً لمحماية،أو بسبب حرمانو من العودة إلى وطنو األصمي (غانم.)124: 1964 ،
إجرائياً :يعرف الالجئ لغايات ىذه الدراسة عمى أنو المواطن السوري الذي ترك دولتو وانتقل لمعيش
في الدولة األردنية بيدف الحصول عمى الحماية واألمن وايجاد بيئة مالئمة لمحياة واالستقرار.
االقتصاد:
لغة :مصدر اقتصد أي االدخار وعدم التبذير (معجم المعاني الجامع)
ويعذذرف االقتصذذاد اصةةطالحاً بأنذذو "العمذذم الذذذي يبحذذث فذذي كيفيذذة إدارة واسذذتغالل الم ذوارد االقتصذذادية
النادرة إلنتاج أمثل ما يمكذن إنتاجذو مذن السذمع والخذدمات إلشذباع الحاجذات اإلنسذانية مذن متطمباتيذا
الماديذذة التذذي تتس ذذم بذذالوفرة والتن ذذوع فذذي ظ ذذل إطذذار معذذين م ذذن القذذيم والتقالي ذذد والتطمعذذات الحض ذذارية
لممجتمع ،كما يبحذث فذي الطريقذة التذي تذوزع بيذا ىذذا النذاتج االقتصذادي بذين المشذتركين فذي العمميذة
اإلنتاجية بصورة مباشرة (وغير المشتركين بصورة غير مباشرة).
إجرائياً :ىو عمم من العموم االجتماعية الذذي يذدرس السذموك البشذري والرفاىيذة كعالقذة بذين المقاصذد
واالىداف التي ليا استعماالت بديمة ،وبين الموارد المتاحة المحدودة والنادرة.
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االقتصاد األردني:
مص ذذطمح يشذذذير الذ ذذى واقذذذع العمميذ ذذات االقتص ذذادية والماليذذذة التذذذي تش ذذكل مح ذذور النشذ ذذاطات
االقتصذادية لذذألردن ،واالقتصذاد االردنذي مذن االقتصذذاديات الناميذذة ويعذاني مذذن مشذاكل بنيويذذة تتمثذذل
بالمديونية واالعتماد عمى المساعدات الخارجية وقد تعرض االقتصذاد األردنذي لمعديذد مذن الصذدمات
الخارجيذذة قذذد وضذذع ضذذغوطات عمذذى السياسذذات االقتصذذادية الكميذذة خذذالل عذذام  .2011وقذذد فاقمذذت
التذذوترات اإلقميميذذة تبعذذات األزمذذة الماليذذة واالقتصذذادية العالميذذة ،وأثذذرت سذذمباً عمذذى السذذياحة وحذواالت
العاممين واالستثمار األجنبي المباشر خالل عام  ،2011وذلك في الوقذت الذذي ارتفعذت فيذو أسذعار
النفط والغذاء عالمياً (خصاونة.)7: 2017 ،

حدود الدراسة:
 .1الحدود المكانية :تقتصر الدراسة في حدودىا المكانية عمى المممكة األردنية الياشمية.
 .2الحدود الزمنية :تقتصر الدراسة في حدودىا الزمنية عمى الفترة الممتدة ما بين (-2011
.)2015

األدب النظري والدراسات السابقة
أوالً :األدب النظري
تعتبذذر اليج ذرة الدوليذذة مذذن الظ ذواىر االجتماعيذذة التذذي حظيذذت باالىتمذذام مذذن قبذذل البذذاحثين
والمخطط ذذين ومتخ ذذذي القذ ذ اررات لم ذذا لي ذذا م ذذن انعكاس ذذات ذات أبعذ ذاد متع ذذددة (اجتماعي ذذة واقتص ذذادية
وسياسية وأمنية) .ولقد لعب الموقع الجغرافي الذي يحتمو األردن في ممتقى قارات العالم الذثالث دو اًر
ىام ذاً ومتمي ذ اًز فذذي العصذذور كافذذة ،ممذذا جعذذل األردن منذذذ القذذدم معب ذ اًر لمعديذذد مذذن الحركذذات السذذكانية
سذواء فذذي أوقذذات السذذمم أم فذذي حذذاالت الصذراعات .وكذذان مسذذرحاً لتصذذارع القذذوى وتالقذذي الحضذذارات
اإلنسانية منذ فجر التاريخ.
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تأثر األردن خالل النصف الثاني من القرن العشذرين ،وال زال يتذأثر ،بموجذات متالحقذة مذن
اليجرات الدولية القادمة والتي كذان ليذا انعكاسذاتيا السذمبية .وأظيذرت اليجذرات الدوليذة تذأثي اًر ممموسذاً
عمى الجوانب الحياتية كافة كالجوانب الديمغرافية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية .وأدت اليجرات
الدولية المتعاقبة الداخمة إلى األردن والزيادة السكانية الكبيرة إلى خمق ضغوط لم تكن معروفة سذابقاً
عمذ ذذى الم ذ ذوارد المتاحذ ذذة كذ ذذالموارد الطبيعيذ ذذة (الميذ ذذاه واأل ارضذ ذذي الزراعيذ ذذة والبيئذ ذذة) ،وعمذ ذذى الخذ ذذدمات
المجتمعي ذذة المقدم ذذة بمختم ذذف أنواعي ذذا (التعم ذذيم والص ذذحة واإلس ذذكان).نجح األردن خ ذذالل عق ذذود م ذذن
االضذذطراب السياسذذي اإلقميمذذي فذذي المحافظذذة عمذذى اسذذتق ارره وبنذذاء قواعذذد متينذذة لمنمذذو االقتصذذادي،
حيذذث تعامذذل مذذع األزمذذات اإلقميميذذة بحكمذذة ورويذذة مكنتذذو مذذن بنذذاء عالقذذات طيبذذة مذذع دول الج ذوار
كافذذة ،وأصذذبح مركذ اًز إقميميذاً لممسذذتثمرين وأصذذحاب األعمذذال .وقذذد أظيذذر المسذذتثمرون ثقذذتيم بذذاألردن
من خالل افتتاح أكثر من ( )10.000شركة وما يزيد عن خمسين مشروعاً تجارياً لشركات متعذددة
الجنسيات .وساىمت جيود المستثمرين في خمق زخم عالي لنمو االقتصاد وتطور البالد تجمت آثاره
في الحركة العمرانية والصناعية والسياحية المزدىرة (مؤسسة تشجيع االستثمار.)9 :2013 ،
ومذن أبذذرز مرتكذزات السياسذذة الداخميذذة لذذألردن التذي أسذذيمت فذذي جذذذب اليجذرات القسذرية أن
األردن لذذيس طرف ذاً فذذي اتفاقيذذة عذذام 1951م وال فذذي بروتوكذذول 1967م الخذذاص بوضذذع الالجئذذين،
ولكنيا تمنح المجوء بمحض إرادتيا ألناس ىجروا أوطانيم ىربذاً مذن االضذطياد والظمذم .وال يتضذمن
الدسذذتور األردنذذي فذذي المذذادة الحاديذذة والعشذرين الخاصذذة بذذالالجئين السياسذذيين تعريفذاً ليذؤالء واكتفذذت
المذذادة بذذالقول" :ال يسذذمم الالجئذذون السياسذذيون بسذذبب مبذذادئيم السياسذذية أو دفذذاعيم عذذن الحريذذة" .وال
يتضمن اتفاق التعاون بين المممكة والمفوضية المعقود في عام 1997م ،ىذو اآلخذر تعريفذاً لالجذئ.
غيذذر أن مذذذكرة التفذذاىم المعقذذودة فيمذذا بذذين الط ذرفين عذذام 1998م اسذذتكممت ىذذذا الذذنقص .فذذي البنذذد
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األول مذذن المذذذكرة يعذذرف الالجذذئ كمذذا يمذذي" :الالجذذئ ىذذو شذذخص بسذذبب خذذوف لذذو م ذا يبذذرره مذذن
التعرضمالضذذطياد بسذذبب عرقذذو أو دينذذو أو جنسذذيتو أو انتمائذذو إلذذى فئذذة اجتماعيذذة معينذذة أو آ ارئذذو
السياسذذية ،يغذذادر البمذذد التذذي يحمذذل جنسذذيتو ،وال يسذذتطيع ،أو ال يرغذذب فذذي حمايذذة ذلذذك البمذذد بسذذبب
ذلك الخوف ،أو كل من ال جنسية لو وىو خارج بمد إقامتو السابقة ،وال يستطيع ،أو ال يرغب بسبب
ذلك الخوف في العودة إلى ذلك البمد" .كما قطع األردن شوطاً طويالً في اتجاه االعتراف بالحق في
المجوء وفذي تحديذد المركذز القذانوني لالجذئ .ويمكذن القذول أن األردن تعامذل الالجئذين المعتذرف بيذم
بيذذذه الصذذفة مذذن قبذذل المفوضذذية السذذامية لشذذؤون الالجئذذين معاممذذة تص ذل فذذي بعذذض نواحييذذا حذذداً
يماثمتمذذك التذذي يتمقاىذذا الالجئذذون فذذي الذذدول األط ذراف فذذي اتفاقيذذة 1951م وبرتوكذذول  .1967وتقذذع
مس ذذؤولية الحماي ذذة الدولي ذذة لالجئ ذذين ف ذذي المممك ذذة عم ذذى المفوض ذذية الس ذذامية لألم ذذم المتح ذذدة لش ذذؤون
الالجئذذين وعمذذى حكومذذة المممكذذة.ومن أىذذم مرتك ذزات السياسذذة الخارجيذذة األردنيذذة التذذي سذذاىمت فذذي
جذب اليجرات القسرية ما يأتي (المشاقبة:)132 :2012 ،
أ -التزام الممك بالعمل العربي المشترك وآليات تفعيمو وتطويره ليتواكب مع متغيرات
العصر ،فالممك رافع لواء التضامن العربي،فيو رئيس القمة العربية الدورية األولى .وما الدور
الذي لعبو في ذلك المؤتمر لتقريب وجيات النظر ،وحل النزاعات والوصول لحمول توفيقية إال
دليل واضح عمى أولوية التضامن العربي وتفعيمو في كل المجاالت ،فالمصالح العربية كانت
وال زالت تطغى عمى ق ارراتو دائماً حيث يقدم مصالح األمة العربية أياً كانت عمى المصالح
الخاصة لمدولة األردنية كقطر بعينو.
ب -االلتزام بالقضية الفمسطينية وحقوق الشعب العربي الفمسطيني في استعادة أراضيو وتحقيق
السالم العادل والشامل والدائم حسب ق اررات الشرعية الدولية وقراري مجمس األمن رقم
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( )338(،)242وق اررات الجمعية العامة لألمم المتحدة المتعمقة بالصراع العربي – اإلسرائيمي،
وحتى في كتب التكميف السامي لمحكومات المتعاقبة تركيز الممك عمى الوقوف إلى جانب
األشقاء في فمسطين ومساعدتيم في الوصول إلى حقوقيم المشروعة واقامة الدولة الفمسطينية
المستقمة وعاصمتيا القدس الشريف.
ج -اإليمان باالعتدال وعدم التطرف (الوسطية) والتسامح واالنفتاح عمى العالم وايمانو الصادق
والجاد بضرورة التحديث االقتصادي واالجتماعي والسياسي من خالل األجواء االستثمارية
واستقطابيا ،ومواصمة التحديث والتركيز عمى تنمية الموارد البشرية والعمم ونقل التكنولوجيا
وبناء أردن الحداثة مع بداية األلفية الثالثة.
ونتيجة لتفاقم األزمة السورية منذ عام  ،2011ظيرت أزمة إنسانية كبيرة لم تشيدىا
المنطقة العربية من قبل ،كما أدت ىذه األزمة إلى ضعف الدولة السورية واندالع حرب أىمية
داخمية .ووجود ما يقارب ( )12.2مميون بحاجة إلى مساعدات إنسانية ،وتم تسجيل أكثر من 4.2
مميون الجئ سوري في لبنان واألردن وتركيا والعراق ومصر خالل عام ( 2015المفوضية السامية
لألمم المتحدة لشؤون الالجئين ،(2016 ،من ىنا فإن مشكمة المجوء قد تفاقمت واتسعت اتجاىات
حركتيم ،مع تزايد حدة الصراع واتساع نطاقو الجغرافي ،فخالل المراحل األولى لمصراع ظمت
حركة الالجئين محدودة ،وبحسب المفوضية السامية لشؤون الالجئين التابعة لألمم المتحدة ففي
 18يوليو2012؛ بمغ عدد الالجئين  120ألف الجئ سوري توجيوا إلى األردن ولبنان وتركيا
والعراق (المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين.)2013 ،
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ثانياً :الدراسات السابقة:
 1الدراسات العربية:
 دراسة الزغول ،آمال محمد والعضايمة ،لبنى مخمد ( )2017بعنوان :المشكالت التي تواجو
الالجئين السوريين في مخيم الزعتري دراسة ميدانية ،ىدفت ىذه الدراسة إلى بيان المشكالت
فعالة
التي تواجو الالجئين السوريين في مخيم الزعتري في األردن ،وكذلك البحث عن حمول ّ
لمحد من ىذه المشكالت ،واعتمدت الدراسة عمى المقابالت في جمع المعمومات من المراجعين
لممنظمات العاممة مع الالجئين السوريين في المخيم والذي بمغ عددىم خالل الفترة
 2016/10/6- 2016/9/20ما يقارب ( )120أسرة ،إذ بمغ عدد األسر الكمي حوالي
 15000أسرة ،ومن النتائج التي توصمت إلييا الدراسة :أن من أبرز المشكالت التي تواجو
الالجئين في مخيم الزعتري ىي القمق والخوف عمى أبنائيم وما سيواجييم من مواقف
وظروف صعبة داخل المخيم ،كذلك مشكمة اإلىمال الذي يتعرض لو الالجئين في المخيم من
قبل المجتمع الدولي.
 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي( ،)2017األزمة السورية أضعفت قدرة الحكومة عمى تقديم
الخدمات لممجتمعات المحمية ،ىدفت الدراسة ،والتي طبقت عمى محافظتي المفرق واربد ،إلى
الكشف عن أوضاع الالجئين السوريين في ىاتين المحافظتين ،وذلك من حيث :الصحة
والتعميم والسكن ،والمياه ،والتوظيف .وكشفت الدراسة عن وضع شؤون البمديات في ىاتين
المحافظتين وفي ظل وجود الالجئين السوريين والذي يتطمب إعادة الييكمة أو التدريب واإلدارة
والتخطيط المالي وبناء القدرات ،وأن المجتمع المحمي األردني قد بات يشعر باالستياء والظمم
واالقصاء نتيجة لتفاقم أعداد الالجئين السوريين.
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 دراسة عثامنة ،عبد الباسط ،والمومني ،فواز ،والردايدة ،يسرى ( )2016بعنوان
"اتجاىات األردنيين نحو تبعات المجوء السوري" ،سعت ىذه الدراسة إلى قياس اتجاىات
المواطنين األردنيين نحو تبعات المجوء السوري عمى المممكة من حيث البعد االقتصادي
واألمني والسياسي والتنموي واالجتماعي ،وتكون مجتمع الدراسة من المواطنين األردنيين
المقيمين في كل من المفرق واربد والرمثا ،إال أن عينة الدراسة قد بمغت ( )1600شخصاً
خالل الربع األول من العام  ،2015واعتمدت االستبانة كأداة لمدراسة ،ومن أىم النتائج
التي توصمت إلييا الدراسة :أن االتجاه العام لتصورات عينة الدراسة كان سمبياً ومرتفعاً ،إذ
جاء ترتيب األبعاد عمى النحو التالي :البعد االقتصادي والتنموي في المرتبة األولى ،ومن
ثم البعد البيئي ،البعد النفسي واالجتماعي ،البعد األمني والسياسي ،وأخي اًر البعد اإلعالمي.
 دراسة العالن ،)2015( ،بعنوان :أثر التحديات اإلقميمية عمى الواقع الجيوسياسي األردني
 ،2015-2001تناولت الدراسة موضوع التحديات اإلقميمية المحيطة باألردن خالل الفترة
 ،2015 - 2000وبينت الدراسة أن المممكة قد واجيت خالل فترة الدراسة تطورات واضحة
عمى الصعيد اإلقميمي مما كان ليا األثر الكبير عمى الشأن الداخمي األردني ،إال أنيا قد
عممت عمى تخطي األزمات الخارجية المتمثمة باألوضاع العراقية واألزمة السورية بشكل
يحول دون التأثير عمى الشأن الداخمي األردني .
 دراسة عثمان ( ،)2014بعنوان :معاناة السوريين في األردن :ىدفت الدراسة إلى الكشف
عن معاناة الالجئين السوريين في األردن ،ولتحقيق اليدف اعتمدت الدراسة االستبانة كأداة
لمدراسة والتي وزعت عمى أكثر من ( )2200الجئ سوري في عمان والزرقاء واربد والمفرق،
ومن أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة :أن أكثر من نصف مميون الجئ سوري يعيشون
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في المناطق الحضرية باألردن ،والذين أصبحوا يصارعون لمتأقمم مع تحديات السكن غير
الالئق والديون الكبيرة وتكاليف المعيشة المتزايدة ،وألن كثي اًر من ىؤالء ال يممكون عقود إيجار
فيم عرضة لمطرد في أي وقت.
 دراسة مؤسسة كارنيجي ( )2014بعنوان" :دخول األزمة السورية عاميا الرابع" ،تناولت
ىذه الدراسة أىم التطورات التي شيدتيا سوريا منذ عام  ،2011حيث أشارت الدراسة إلى
وجود أثر بارز ومدمر لألزمة عمى طمبة وأساتذة الجامعات وقطاع التعميم بشكل عام ،وأصبح
أغمب الطمبة واألساتذة أكثر عرضة لمقتل والخطف ،ففي ظل ذلك أصدرت العديد من
نداء يدعو إلى تحسين فرص الحصول عمى التعميم لجميع
المنظمات لشؤون الالجئين
ً
األطفال السوريين سواء داخل سوريا أو في الدول المجاورة .
 دراسة سميران ،وسميران ( )2014بعنوان "أثر المجوء السوري عمى األردن" سعت ىذه
الدراسة إلى الكشف عن أبرز اآلثار االقتصادية واالجتماعية لمجوء السوري في األردن،
ولتحقيق ىدف الدراسة تم االعتماد عمى المنيج الوصفي ،ومن النتائج التي توصل إلييا
الباحثان :أن المممكة األردنية الياشمة ىي أكثر الدول العربية والعالمية في استقبال أكبر عدد
من الالجئين السوريين والفمسطينيين والعراقيين وغيرىم ،وأن ىذا المجوء قد أثر عمى الموارد
المحمية في األردن بشكل سمبي ،ومن أكثر المدن األردنية تأث اًر بالمجوء السوري (أربد
والمفرق) ،وفي ظل ىذه النتائج أوصى الباحثان بضرورة تقديم المساعدات والمنح من الدول
األخرى لمحكومة األردنية لتمبية وتغطية حاجات المجوء في األردن.
 دراسة البزايغة ( ،)2012بعنوان "تأثير الالجئين العراقيين عمى األردن (،")2011-2003
ىدفت ىذه الدراسة إلى الكشف عن أثر تدفق الالجئين العراقيين إلى األردن عمى الصعيد
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االجتماعي واالقتصادي والسياسي ،واعتمدت الدراسة عمى المنيج الوصفي التحميمي ،وأشارت
نتائج الدراسة إلى أن المممكة األردنية الياشمية وسوريا ىما أكثر الدول تحمالً لتبعات المجوء،
ومن التوصيات التي وضعتيا الدراسة ،أنو البد من تحرك الدول العربية واإلسالمية لدعم
الشعب العراقي والدول المستضيفة لالجئين.
 دراسة الوزني ( ،)2012بعنوان :اآلثار االقتصادية واالجتماعية ألزمة الالجئين السوريين
عمى االقتصاد األردني،سعت ىذه الدراسة إلى بيان اآلثار االقتصادية واالجتماعية ألزمة
المجوء السوري عمى االقتصاد األردني ،إذ قدر األثر المالي ألزمة الالجئين السوريين عمى
االقتصاد االردني خالل الفترة ( )2012-2011بنحو ( )590.100.000مميون دينار
أردني ،وعميو فقد توصمت الدراسة إلى أن النمو السكاني الذي شيدتو المممكة نتيجة لتدفق
الالجئين قد شكل ضغطاً كبي اًر عمى البنية التحتية في األردن ،وعمى الرغم من ذلك إال أن
األردن لم يتخمى عن دوره اإلنساني ضمن اإلطار العربي واألخالقي واالجتماعي.
 دراسة قنديل ( ،)2012بعنوان :مستويات متعددة :التأثيرات المحتممة لألزمة السورية،
ىدفت ىذه الدراسة إلى بيان التأثيرات المحتممة لألزمة السورية ،حيث يمكن وصف األزمة
السورية بأنيا أزمة سياسية عميقة ،تسبب فييا اإلحباط الذي أصاب قطاعات واسعة من
الشعب السوري ،تتطمع إلى اإلصالح السياسي ،واحترام حقوق اإلنسان ،نتج ىذا اإلحباط عن
غياب "الحل السياسي" ،والقمع المفرط الذي تقوم بو الحكومة السورية لقوى المعارضة ،وقد
تسببت االشتباكات المسمحة بين المعارضة والقوات الحكومية بوقوع خسائر فادحة في صفوف
المدنيين.
 دراسة دراجي ( ،)2011بعنوان "مشكالت الالجئين وسبل معالجتيا" ،حاولت الدراسة الكشف
عن واقع الالجئين في العالم العربي ،حيث أكدت ىذه الدراسة حقيقة افتقاد الدول العربية إلى
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أنظمة لجوء وطنية تحدد من يستحق صفة المجوء من عدمو ،وأوصت الدراسة بأن تعود الدول
العربية المستضيفة لالجئين إلى التقاليد اإلسالمية الثرية والغنية جداً بكيفية احتضان الالجئين
وتوفير كل أوجو الدعم والحماية ليم .كما أنو عمى الدول العربية أن تعمل عمى صعيدين
صعيد إقميمي عربي :يتضمن تبني اتفاقية عربية خاصة بالالجئين تعكس قيم المنطقة،
وصعيد وطني :يتضمن قيام كل دولة عربية بتبني تشريعات وطنية خاصة بالالجئين بما
يكفل تحقيق التوازن المطموب ما بين حقوق الالجئين اإلنسانية من جية وحقوق الدول
المضيفة من جية أخرى.
 2الدراسات االجنبية:
 دراسة فرانسيس (،)2015
The refugee crisis in Jordan
بعنوان :أزمة الالجئين في األردن ،حاولت الدراسة البحث والتعرف عمى واقع أزمة الالجئين
في األردن ،حيث أنيا اعتمدت عمى التقارير المحمية واإلقميمية والدولية ،وفي ظل ذلك أشارت
الدراسة إلى ضرورة أن يعطي األردن األولوية إلدماج المساعدات التنموية واإلنسانية ،كما أن
عمى المجتمع الدولي أن يدرك ىذه الديناميكية ويعطي األولوية إلدماج مساعدات التنمية
الوطنية مع المساعدات اإلنسانية في سياق استجابتو ألزمة الالجئين السوريين ،ما سيعود بالنفع
عمى المجتمعات المضيفة والالجئين عمى حد سواء.
 دراسة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي،)2011(،UNDP
Mitigating the impact of the Syrian refugee crisis on host communities in Jordan

بعنوان “ :تخفيف أثر أزمة الالجئين السوريين عمى المجتمعات المضيفة في األردن" .سعت ىذه
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الدراسة إلى قياس مدى تأثير تخفيف أثار أزمة تدفق الالجئين السوريين إلى األردن ،وعميو فقد
أشارت نتائج الدراسة إلى أن أزمة الالجئين ىذه قد شكمت عبئاً كبي اًر عمى المجتمع األردني ،وأن
سوريا أصبحت أكثر عرضة لخطر حرب أىمية شاممة ،وبالتالي قد يترتب عمى ذلك تداعيات ميمة
وكبيرة عمى الشعب السوري والدول المجاورة لسوريا.
ما يميز الدراسة عن الدراسات السابقة:
رغم أىمية الدراسات السابقة التي عرضت وعالجت موضوع الالجئين السوريين وتأثيرىم
عمى الدول المضيفة ومنيا األردن ،فقد تبين من عرض الدراسات السابقة أنما تركز عمى مشاكل
المجوء السوري ،بينما تعالج الدراسة الحالية بشكل محدد أزمة الالجئين السوريين في األردن وتأثيرىا
عمى االقتصاد األردني بشكل تفصيمي وىذا ما لم يتم التطرق ليذا الموضوع بشكل خاص من
خالل الدراسات السابقة.

منيجية الدراسة:
لمتثبت من صحة الفرضية ستعتمد الدراسة عمى المناىج التالية:
أ.

المنيج الوصفي التحميمي:

 المنيج الوصفي :يعد ىذا المنيج مظمة واسعة ومرنة قد تتضمن عدداً من المناىج واألساليب
الفرعية مثل المسوح االجتماعية ،ويسعى ىذا المنيج إلى تحديد خصائص الظاىرة ،ووصف
طبيعتيا ،ونوعية العالقة بين متغيراتيا وأسبابيا واتجاىاتيا وما إلى ذلك من جوانب تدور حول
سبر أغوار مشكمة أو ظاىرة معينة ،والكشف عن حقيقتيا في أرض الواقع ،وسيتم توظيف ىذا
المنيج في عرض واقع مشكمة الالجئين السوريين في األردن وتطورىا خالل الفترة -2011
.2017
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ب .منيج دراسة الحالة:
ىي طريقة لدراسة وحدة معينة مثل مجتمع محمي دراسة تفصيمية عميقة بغية استجالء
جميع جوانبيا ،والخروج بتعميمات تنطبق عمى الحاالت المماثمة ليا ،وسيتم استخدام المنيج في
بيان مستوى تأثير المجوء السوري عمى االقتصاد األردني .
ج .المنيج اإلحصائي الكمي:
أضفى صيغة عممية عمى األبحاث السياسية واالجتماعية ،يحمل الظاىرة االجتماعية
والسياسية وىو وسيمة منطقية استقرائية لتحميل الجدول اإلحصائية ،وسيتم استخدام المنيج في بيان
مستوى تأثير المجوء السوري عمى االقتصاد األردني في القطاعات المختمفة.
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الفصل الثاني
األزمة السورية – الالجئون السوريون
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الفصل الثاني
األزمة السورية – الالجئون السوريون
انطمقت الثورة السورية إثر اعتقال مجموعة من األطفال من مدينة درعا بتاريخ
 2011/2/26لقياميم بكتابة شعارات عمى جدار مدرستيم ،باإلضافة لقيام مصدر مجيول بدعوة
العديد من الشبان لمتظاىر في  2011/3/15عبر موقع التواصل االجتماعي الفيس بوك ،وقد ّلبى
العديد من الشبان ىذه الدعوة ،إال أن االنطالقة الفعمية لألزمة السورية كانت يوم الجمعة بتاريخ
2011/3 /18م إثر خروج المتظاىرين في مدينة درعا تحت شعار «جمعة الكرامة» ،إلى أن قابميا
األمن بوحشية ،فسقط أربعة قتمى عمى يد قوات األمن السوري .أما بتاريخ  2011/3/25فقد
لتعم العشرات من مدن سوريا تحت شعار «جمعة العزة»؛ لتشمل
انتشرت المظاىرات َّ
لممرة األولى َّ
جبمة وحماة والالذقية ،ومناطق عدة في دمشق وريفيا كالحميدية والمرجة والمزة والقابون والكسوة
استمرت بعدىا بالتوسع والتمدد (قنديل.)43: 2012 ،
وداريا والتل ودوما والزبداني ،و َّ
وعمى أثر خروج ىذه المظاىرات بقيادة الشبان السوريين لممطالبة بإجراء إصالحات
اقتصادية وسياسية واجتماعية ،قامت قوات األمن والمخابرات السورية ومميشيات موالية لمنظام
فتحول الشعار إلى إسقاط النظام .وعمى أثر
(عرفت بالشبيحة) بمواجية المتظاىرين بالرصاص،
ُ
ّ
ذلك أعمنت الحكومة السورية أن ما حدث ىو من تنفيذ إرىابيين ىدفو زعزعة األمن القومي واقامة
إمارة إسالمية في بعض أجزاء البالد  ،إذ أشار الرئيس السوري "بشار األسد" في خطاب لو بتاريخ
 2011/3/31إلى أنو سيعتزم القيام بإصالحات إلى جانب تشكيل حكومة جديدة بعد
استقالة حكومة عطري ،حيث قام بتجنيس آالف األكراد الذين حرموا من الجنسية في محافظة
الحسكة ،ورفع حالة الطوارئ المعمول بيا منذ  ،1963واطالق سراح المعتقمين عمى خميفة
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أن طريقة التعامل مع المظاىرات
المظاىرات في  14أبريل ،2011وبالرغم من ىذه الخطوات ،إال ّ
ذاتيا لم تختمف ،ففي يوم الجمعة بتاريخ  ،2011/4/22سقط  100قتيل؛ وكانت حمص قد
شيدت في ساحة الساعة اعتصاماً ضخماً فرقتو قوى األمن في الميمة ذاتيا ،بما عرف بمجزرة
الساعة في ( 2011 /4/18قنديل.)44: 2012 ،
سوف يتم تناول ىذا الفصل من خالل المبحثين اآلتيين:
المبحث األول :االزمة السورية والموقف األردني من األزمة.
المبحث الثاني :واقع أزمة الالجئين السوريين في األردن.

المبحث األول :االزمة السورية والموقف األردني من األزمة:
الشبان
بدأ الحراك الثوري في سوريا ،كما سبق ذكره ،عمى إثر دعوة قام بيا مجموعة من ّ
عبر مواقع التواصل االجتماعي ،ترافق ذلك مع تصريح لمرئيس السوري بشار األسد في 1شباط
 2011بأنو ال مجال لحدوث تظاىرات في سوريا" ،ألنو ال يسودىا أي سخط عمى النظام الحاكم".
بالرغم من ذلك ،بدأ بعض الناشطين بمحاولة تنظيم عدة مظاىرات تضامنية مع الثورة المصرية
بدأت في  29كانون الثاني ،2011واستمرت حتى  2شباط  2011بشكل يومي في دمشق ،إال أن
األمن السوري اعترض المتظاىرين ،وأغمق سوق الحريقة بدمشق في  17شباط  ،2011وتجمير
التجار والسكان في المناطق المحيطة ،بعد إىانة رجل األمن البن أحد التجار ،وحضر وزير
الداخمية في محاولة لمتفاىم مع ىؤالء المحتشدين ،وفي  22شباط اعتصم عشرات السوريين أمام
السفارة الميبية في دمشق تضامناً مع الثورة الميبية(التوبة.)5 :2012 ،
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أما في  31آذار  2011فقد ألقى الرئيس السوري بشار األسد خطاباً عمنياً ،وكان لو
ظيور بارز منذ بداية حركة االحتجاجات .وفي  7نيسان  2011أعمن عن منح الجنسية السورية
آلالف المواطنين من األكراد بعد حرمانيم منيا لعدة عقود .وفي  14نيسان  2011قام بتشكيل
الحكومة الجديدة خمفاًلمحكومة السابقة .وفي  25نيسان  2011تم إطالق عمميات عسكرية قوية في
درعا ودوما من قبل الجيش السوري ،أدت إلى قتل الكثير من األشخاص المدنيين بعد الحصار
عمييما ،وقام الجيش أيضاً بحممة مشابية في  14نيسان أدانتيا المنظمات الحقوقية الداخمية
والدولية .وفي  28أيار بدأت حممة أخرى في مدينتي الرستن وتمبيسة أوقعت حوالي  100قتيل.
وبناء عميو ،اعتصم عشرات آالف المتظاىرين في ساحة العاصي بمدينة حماة وسط سوريا ،مما
ً
أجبر قوات األمن عمى إطالق النار ،وأدى ذلك إلى قتل  70شخصاً .ىكذا وصمت الثورة السورية
ط ٍ
ف خطير ،وأبرز ىذه المنعطفات التي يمكن الوقوف عمييا ،ىي (قنديل:)45: 2012 ،
منع َ
إلى َ
امي.
محرٍم في استباحة سورية وشعبيا ،عمى ٍ
 .1اشتداد ممارسات النظام واتّباعو كل َّ
نيج إجر ٍّ
 .2أظيرت األزمة السورية عدم قدرة المجتمع الدولي عمى اتخاذ مواقف واضحة وصريحة تجاه
األزمة السورية؛ بسبب انقسام الدول الكبرى ،أمريكا وبريطانيا وفرنسا من جانب ،ومن جانب
آخر روسيا والصين ،مما ساىم في زيادة حدة الصراع الداخمي بين أطراف الصراع في النظام
السوري (بشار األسد) والمعارضة السورية من جانب ،وبروز كثير من الجماعات المتطرفة
في الصراع السوري خصوصاً تنظيم داعش من جانب آخر.
 .3عجز الدول العربية عن اتخاذ أي إجر ٍ
لكف يد النظام ،وحماية
عممي
اء
ٍّ
ٍّ
ميداني عمى األرضّ ،
الشفوي.
تقدم ىذه الدول إال الكالم والتصريحات والتعاطف
ي ،إذ لم ّ
ّ
الشعب السور ّ
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المبناني)
الطائفي (إيران ،والنظام السوري ،والقوى الشيعية العراقية ،وحزب اهلل
 .4بروز التحالف
ّ
ّ
ٍ
ٍ
بشكل ظاىر.
بشكل واضح ،وىو المدعوم من روسيا
ي ،من قبل
 .5اشتداد حمالت التشويش عمى المعارضة السورية ،ممثمةً بالمجمس
الوطني السور ّ
ّ
النظام وحمفائو.
تغير كبير وواضح لألوضاع الداخمية ،ويتمثل ذلك
نتج عن أحداث الصراع في سوريا ّ
التغير بما يأتي (مارديني:)57: 2017 ،
 .1استخدام أسموب الحصار العسكري عمى المدن والبمدات السورية ،مع استمرار القصف الكثيف
باألسمحة الثقيمة ،وعمميات االقتحام الوحشية ،التي تخمِّف مئات الشيداء والجرحى والمعتقمين
المدمرة في كل منطقة ،من األطفال والنساء والرجال.
والبيوت المنيوبة والمحروقة و َّ
 .2انتشار الثورة والتظاىرات في العديد من المحافظات السورية؛ مما أدى إلى ارتفاع درجة
الشعبي لمنظام ،ورفضو لمسياسات التي يعتمدىا النظام في التعامل مع المتظاىرين.
التحدي
ّ
ّ
 .3تعرضت بعض المدن السورية؛ مثل حمص وحماة وادلب وريف دمشق إلى التدمير والقتل
واالغتصاب والترويع والتجويع ،وحجب كل مقومات الحياة عنيا من الكيرباء والمياه
واالتصاالت والتموين والغذاء والدواء.
ومع تطورات األزمة السورية بدأت تظير المعارضة السورية ،متمثمة بالمجموعات واألفراد
الذين يطالبون بتغيير النظام في سوريا ،ويعارضون حكومة حزب البعث .في عام  2011اتبعت
جديدا بعد األزمة السورية ،حيث توحدت تمك الجماعات
بعض جماعات المعارضة في سوريا درًبا
ً
لتشكيل االئتالف الوطني السوري وحظيت بذدعم دولي ،وتم االعتراف بالمعارضة كشريك في
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الحوار لمخروج من األزمة السورية .وكانت ليبيا ىي الدولة الوحيدة التي اعترفت باالئتالف الوطني
السوري ،وتشكمت مجموعة معارضة شاممة جديدة في عام  2012تحت اسم االئتالف الوطني
لقوى الثورة والمعارضة السورية .ولقد اعترف بو مجمس التعاون الخميجي كذ "الممثل الشرعي لمشعب
السوري" وباعتباره "ممثل طموحات الشعب السوري" لدى جامعة الدول العربية .أضحت خريطة
سوريا الجغرافية ،خريطة عسكرية ،حيث تقاسمتيا ثالثة أطراف متنازعة( :النظام السوري
يعا
والمعارضة وتنظيم داعش) ،وأصبحت الخريطة العسكرية عمى أرض الميدان بسوريا متغيرة سر ً
نظر لتقاسم المناطق بين األطراف المتنازعة .فالمعارضة السورية متمثمة بالجيش
أيضا؛ ًا
وشائكة ً
الحر وتسانده جبية النصرة تبسط سيطرتيا عمى مناطق في حمب والرقة ودير الزور وادلب
وسع نطاق
والغوطة الشرقية ودرعا وحماه ،وتنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام (داعش)ّ ،
سيطرتو عمى مناطق ِعدة في القامشمي والحسكة والرقة وكذلك دير الزور ،بينما تسيطر قوات بشار
األسد ومميشيات حزب اهلل عمى معظم المدن الكبرى بالمحافظات (عالء.)2014 ،
التأزم؛ نتيجة لتشابك
في ضوء وجود أطروحات سياسية حقيقية ،ظيرت في سوريا حالة من ّ
األزمة ،وتعدد مستويات الصراع اإلقميمي والدولي ،وقصور المبادرات السياسية المطروحة ،ومن
ىذه األطروحات ما يأتي(مؤتمر لإلخوان المسممين في بروكسل:)2011 ،
أوًال :يقع الصراع في سوريا ضمن ثالث دوائر ،ىي :صراع إقميمي ودولي ،وصراع نظام وثورة
شعبية ،وصراع ضد تنظيمات عابرة لمحدود ،فالصراع اإلقميمي والدولي يتسم باالستم اررية
والتصادم نظ اًر لتعارض غايات ومصالح الفاعمين الدوليين واإلقميميين ،الذي نجم عنو عدم ثبات
واستقرار في استراتيجية معالجة الوضع المتأزم في سوريا ،مما يؤكد عدم نضوج مناخ التقارب
المرتين بظروف ومعطيات إقميمية ودولية تساعد في طرح مبادرة لمخروج من األزمة .أما الصراع
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لتشعب العوامل الدافعة عمى
عمى مستوى القوى المعارضة والنظام فيو معقّد بشكل أكبرً ،ا
نظر ّ
استم اررية األزمة ،حيث كشفت المعارضة والنظام جممةً من الصراعات التي تختمف من منطقة إلى
أخرى ،وىي أربعة صراعات في دائرة المعارضة ،وأربعة في دائرة النظام .فالصراعات المرتبطة
بالمعارضة ىي :صراع سياسي ضمن مكونات المعارضة السياسية المستندة إلى قواعد إيديولوجية
وسياسية مختمفة ،وتحالفات دولية متباينة ،وصراع مع النظام وميميشياتو ،وصراع التنظيمات
العسكرية الكبرى فيما بينيا ،الذي تغ ّذيو االختالفات الفكرية والعقائدية والسياسية ،وصراع عسكري
حدتيا في دائرة النظام ،فيي :صراع ضد قوى الثورة
داخل الوحدة الجغرافية .والصراعات التي تزداد ّ
السياسية والعسكرية ،وصراع اجتماعي محتمل مع البيئة االجتماعية المؤيدة لو ،حيث إن أسباب
اندال عو متوافرة ،وصراع مصالح اقتصادية بين أمراء الحرب ،وصراع كامن مع الميميشيات الوطنية
وغير الوطنية التي تقاتل ضد خصومو؛ لذلك يدرك نظام األسد أن فكرة استمرار الحرب تش ّكل
عامال ُمس ّكًنا النفجار تمك الصراعات ،وىو ما تستبعد معو االستجابة ألي مبادرة سياسة لمحل.
ً
ثانيا :المعادلة األمنية في سوريا ،حيث اتّسمت بتداخل كبير بين مفيومي األمن اإلقميمي واألمن
ً
تحولت األراضي السورية من محض ثورة شعبية إلى صراع إقميمي تتفاعل مكوناتو،
الدولي ،فمقد ّ
وبالتالي فإن ح ّل المعادلة األمنية بطريقة أو بأخرى يستوجب تقارًبا دوليًّا أو إقميميًّا عمى أقل تقدير،
وىذا ما لم تظير مالمحو بعد ،تمك المالمح المرتبطة بممفات جيوسياسية إقميمية ،وبمحددات
يفرضيا داخل الوحدة الدولية .وقد انعقد ثالث مؤتمر لممعارضة السورية في  28يونيو 2011تحت
مقره في دمشق ،وحضره 200
شعار "سوريا لمجميع في ظل دولة ديموقراطية مدنية" ،وكان ّ
شخصية معارضة ومستقمة سورّية ،وىو أول مؤتمر ينعقد لممعارضة منذ  1963داخل سوريا ،وقد
دعم المؤتمر في بيانو الختامي (النتفاضة السممية) ،وأكد عمى ضرورة المسير قدماً في
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اإلصالحات وانياء الحل األمني .وفي  4يوليو 2011انعقد مؤتمر آخر في دمشق تحت عنوان
عضوا في مجمس الشعب،
«مبادرة البرلمانيين المستقمين من أجل سوريا الحديثة» ،وشارك فيو 60
ً
ست نقاط ،رأى المؤتمرون إمكانية تنفيذىا خالل 12
غير أن خطة العمل التي قدميا تضمنت ّ
التحول نحو نظام تعددي ديموقراطي .ونتيجة األحداث في الغوطة بعد اليجوم
مما يؤمن
شيراّ ،
ً
ّ
عمييا باألسمحة الكيميائية في آب  ،2013قامت سوريا باالنضمام إلى اتفاقية تؤكد عمى تدمير
األسمحة الكيميائية المعمنة ،وتم إزالة تمك األسمحة وتدميرىا في عام  ،2014وتشير األدلة إلى أن
شنت ىجوما بقنابل تحتوي عمى غاز الكمور عمى ثالث مناطق في شمال سوريا،
الحكومة السورية ّ
يعد ىذا اليجوم ىجوما محظو ار بموجب اتفاقية األسمحة الكيميائية ،إال أن سوريا لم تمتزم بو.
أدى استخدام الذخائر العنقودية في اليجوم عمى المناطق السورية إلى وقوع العديد من
اإلصابات وحدوث دمار في المحافظات ،حيث حددت "ىيومنرايتسووتش" بين تموز  2012وتموز
ٍ
ىجوم عمى األقل في عشرة من ضمن أربع عشرة محافظة سورية ،وذلك
 2014وقوع 249
باستخدام أسمحة مختمفة ،منيا قنابل وموزعات جوية ،وصواريخ أرضية ،والعديد من المتفجرات
الصغيرة ،كما تم استخدام نوع قوي من الذخائر العنقودية في اليجوم عمى بمدة "كفرزيتا" شمال
سوريا ،وفي بمدة منبج في حمب ،والذي نجم عنو مقتل ستة مدنيين وجرح  40آخرين .واصمت
الحكومة السورية إسقاط أعداد كبيرة من القنابل شديدة االنفجار ،وذلك تحدياً لقرار مجمس األمن
الدولي رقم  2139الذي تم إق ارره في  22شباط  ،2014إذ يتم إنتاج تمك القنابل بشكل محمي،
حيث تصنع من براميل النفط واسطوانات الغاز الكبيرة وخزانات المياه ،ويتم تعبئتيا بمتفجرات
ومعادن ،وتُمقى من المروحيات عمى المواطنين في مدينة حمب ،مما نتج عنيا قتل  3557مدنياً
عام (2014عالء.)2014 ،
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وبالرغم من اإلعفاء الذي أعمنتو الحكومة السورية باإلفراج عن المعتقمين إال أن ىناك
العشرات من الناشطين المعتقمين بقوا قيد المحاكمة أمام المحاكم العسكرية ومحكمة مكافحة
اإلرىاب؛ وذلك بسبب ممارستيم حقوقيم ،ومنيم :باسل خرطبيل المدافع عن حرية التعبير ،ومازن
درويش المدافع عن حقوق اإلنسان ،وزميميو ىاني الزيتاني وحسين غرير من المركز السوري
بأنو
لإلعالم وحرية التعبير ،ووصف العديد من المعتقمين طبيعة االحتجاز وسوء المعاممة والتعذيب ّ
يؤدي أحياناً إلى الوفاة ،حيث توفي عمى األقل  2197معتقالً في عام  ،2014وذلك وفقاً إلفادة
وقدرت األمم المتحدة األمريكية بأن  7.6مميون سوري نزحوا داخمياً ،و12.2
بعض المعتقمينّ ،
مميون بحاجة إلى المساعدة اإلنسانية ،كما أقر مجمس األمن بتوصيل المساعدات اإلنسانية عبر
الحدود ،حتى وا ْن كانت دون تصريح من الحكومة ،وذلك بسبب الرفض المتكرر من الحكومة بعدم
السماح بإيصال تمك المساعدات (عالء.)2014 ،
وفي  30سبتمبر عام  ،2015تدخمت روسيا بقواتيا العسكرية في األزمة السورية بشكل
فعمي،
وصب النظام السوري ُج ّل اىتمامو لبسط سيطرتو عمى كامل محافظة حمب الشمالية ،معتمداً
ّ
في ذلك عمى الدعم الجوي الروسي لقواتو البرية .وفي أواخر عام  2015حدد مجمس األمن الدولي
خارطة طريق لمحل السياسي في سوريا ،عمى أن يتم بموجبيا خالل  2016وقف شامل إلطالق
أن األزمات
النار في عموم البالد ،وتحضير دستور جديد ،واجراء انتخابات شفافة ونزيية .غير ّ
اإلنسانية التي تسببت بيا قوات النظام السوري والقصف الروسي العنيف ،أعاقت تطبيق بنود
خارطة الطريق ،حيث شيدت منطقتي مضايا والمعضمية التابعتين لمعاصمة دمشق أواخر 2015
حاالت وفاة بين األطفال بسبب الجوع ونقص األغذية .وتعتبر عممية درع الفرات التي أطمقتيا تركيا
في الشمال السوري بيدف إبعاد خطر التنظيماتاإلرىابية عن حدودىا الجنوبية ،من أىم األحداث
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التي ألقت بظالليا عمى مجريات األحداث في الساحة السورية خالل عام ( 2016وكالة
األناضول.)2016 ،
كان ألمريكا دور ميم في دعم تنظيمي القاعدة وداعش فقد جاء االعتراف األىم بأن
الواليات المتحدة ىي من خمقت تنظيم القاعدة في إطار صراعيا الكوني مع االتحاد السوفيتي من
جانب وزيرة الخارجية األمريكية السابقة "ىيالري كمينتون" ،التي أكدت عمى أن المخابرات
الباكستانية لعبت دو ار كبي ار في دعم التصور األمريكي لوقف محاولة التمدد الروسي في أفغانستان،
واستخدام المجاىدين العرب كأداة من أدوات االستراتيجية األمريكية لمقضاء عمى االتحاد السوفيتي
السابق ،وتأتى اعترافات ىيالري كمينتون عمى النحو التالي (الزيات:)4: 2016 ،
أ -إن القاعدة عمى األقل في مرحمة التأسيس كانت جزءاً من تصور أمريكي ىدفو االنفراد
بقيادة العالم وتأكيد نياية التاريخ كما أشار " فوكوياما".
ب -إن استخدام الفكر الجيادي المتطرف وتوظيفو في ىذه المسألة أمر ميم عمى اعتبار أن
فكر الشباب العربي في مرحمة السبعينيات والثمانينيات كان متأث ار بذلك الفكر بصورة كبيرة.
ج -تأكيد السيدة ىيالري كمينتون المرشحة لمرئاسة األمريكية عام ( )2014خالل مؤتمراتيا
االنتخابية مؤخ اًر ،إن الذين قدمنا ليم المساعدات والدعم (تقصد المجاىدين في أفغانستان)
ىم الذين يحاربوننا وييددون األمن القومي األمريكي.
وأكد مستشار األمن القومي لمرئيس كارتر "بريجنسكي" في مقابمة مع المجمة الفرنسية
"التوفيل أوبزرفاتور" بأن الواليات المتحدة كانت تريد انييار االتحاد السوفيتي بأي وسيمة سواء من
خالل دعم طالبان أو غيرىا ،وعندما أشار أحد الصحفيين لو بأن الواليات المتحدة تربي وحشاً
يمكن أن ييدد أمن العالم كانت إجابتو  :إن إسقاط االتحاد لو األولوية بغض النظر عن اآلثار
الجانبية.
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الموقف األردني من األزمة السورية :
شكمت األزمة السورية تحدياً حقيقياً لمسياسة الخارجية األردنية بكافة أبعاده االقتصادية
واالجتماعية والسياسية واألمنية ،حيث تقدر تكمفة استضافة الالجئين بأكثر من ( )2,5مميار دوالر
سنوياً ،كما أن أعداد الالجئين ساىمت في ارتفاع نسبة السكان في األردن بحوالي ( ،)%10مما
شكل ضغطاً عمى البنية التحتية ،باإلضافة إلى نشر المزيد من القوات المسمحة األردنية ونشرىا
عمى الحدود الشمالية لضبطيا(العمري؛ وصوالحة.)2016 ،
إن وجود تنظيمات مسمحة متعددة منيا متطرفة ومنيا تكفيرية منخرطة في الصراع الدائر
في سوريا تشكل تحدياً حقيقياً لألمن الوطني األردني ،وقد يرتقي ىذا التحدي إلى التيديد بأية لحظة
مما يتطمب المزيد من المتابعة الدقيقة لما يجري داخل سوريا واالستعداد لمواجية ذلك في المحظة
ّ
الحاسمة.وكان األردن دوماً يرفض الزج بنفسو في الصراع الدائر في سوريا وينادي دوماً بالحل
السياسي ولم يقف إلى جانب النظام أو المعارضة بالرغم من االتيامات المتكررة لو بدعم المعارضة
عسكرياً ،فقد رفض األردن قرار جامعة الدول العربية بقطع العالقات الدبموماسية مع سوريا ،ولم
يغمق الحدود بوج و الفارين من الحرب ،إال أنو يجب التفريق بين عدم التدخل والحفاظ عمى
عما يحصل في الصراع الدائر في سوريا ألن
المصالح الحيوية ،وال يستطيع األردن النأي بنفسو ّ
تداعياتو حتماً ستنعكس عميو ،وأن أي حل أو تسوية لألزمة السورية تستوجب أن يكون األردن
جزءاً منيا حتى ال يتفاجأ بحمول تكون عمى حسابو وتعرض المصالح الحيوية األردنية لمخطر
(شقير.)55: 2014 ،
كانت السياسة األردنية متوازنة وفق معطيات أرض الواقع لما يجري داخل سوريا .فقد أكد
األردن وقوفو إلى جانب الشعب السوري ومساندتو لمجيود السياسية التي تضمن انتقال السمطة
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سممياً ل تجنيب سوريا الحرب األىمية والدمار والخراب ،ولكن فشل المجتمع الدولي في التوصل إلى
قرار بشأن سوريا فرضت األزمة السورية نفسيا عمى األردن ،وأصبحت تشكل تحدياً لألمن الوطني
األردني ،وىذا يفرض عمى األردن أن يراعي مصالحو الحيوية ،وبالتالي يجب أن يكون جزءاً من
الحل أو التسوية لألزمة السورية.
أتسمت اتجاىات الموقف الرسمي األردني تجاه الثورة السورية باالنقسام ما بين تأييد الثورة
ومساندتيا وبين معارضتيا والوقوف إلى جانب النظام ،وفيما يمي تفصيل الموقفين:
الموقف األول :المؤيد لمثورة.
ىناك مواقف عديدة تشير لوقوف المممكة لجانب الثورة السورية منيا(أبو رمان: )82: 2012 ،
ِ
المعارضين السوريين في األردن ومنحيم حرية الحركة والتحدث مع وسائل اإلعالم
 .1احتضان
المختمفة ومياجمة نظام بشار األسد بشكل عمني.
 .2أن الممك عبد اهلل الثاني بن الحسين ىو أول زعيم يدعو الرئيس السوري "بشار األسد" ،بمغة
غير مباشرة ،إلى االستقالة وتمييد الطريق إلى مرحمة انتقالية.
 .3أ ّن السياسة الخارجية األردنية داعم مباشر لق اررات الجامعة العربية ضد ما يرتكبو النظام
السوري ضد الشعب السوري ،ويؤيد المبادرة العربية.
سير الحركة اإلسالمية المعارضة بالتعاون مع آالف الالجئين السوريين مسيرات واعتصامات
 .4تُ ّ
ضخمة ضد النظام السوري.
 .5تصويت األردن لمصمحة قرار يدين سوريا في الجمعية العمومية لألمم المتحدة ومن قبل في
مجمس حقوق اإلنسان.
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 .6مشاركة األردن في مؤتمر أصدقاء سوريا الذي عقد في تونس بتاريخ  ،2012/2/24وفي
أكثر من مناسبة.
 .7استمرار العنف ضد المدنيين في المدن السورية ،وساند مطالب الشعب السوري بالحرية
والكرامة.
 .8وقوف الشعب األردني منذ بداية األحداث في درعا إلى جانب أشقائو السوريين ،فاستقبميم في
دياره واعتصم ألجل حريتيم وخرج في مسيرات تطالب بوقف مجازر النظام وطالب بفتح
الحدود واستقبال الياربين من الموت الكريو.
 .9االستجابة األردنية السريعة لطمب العقيد "حسن مرعي" الذي ىبط بطائرتو الذ «ميغ  »21في
قاعدة الممك حسين الجوية في مدينة المفرق بمنحو المجوء السياسي.
الموقف الثاني :المعارض لمثورة.
ىناك عدة مواقف تشير لعدم وقوف المممكة مع الثورة السورية منيا(رضوان:)84: 2012 ،
أن موقف األردن يتمثل بالحذر من االنجرار إلى سيناريوىات
 .1قناعة صانع القرار في عمان ّ
غامضة ورىانات غير مضمونة في التعامل مع ىذا الممف الشائك.
 .2كثف األردن من تضييقو عمى المعارضة والنشطاء السوريين في عمان ،واعتقل وىدد أكثر
من ناشط ،واستبعد آخرين من األردن.
 .3اعتقاد صانع القرار الرسمي األردني أن أكثر المستفيدين من سقوط القيادة السورية ىم جماعة
اإلخوان المسممين مما سيقوي الجماعة باألردن التي تعيش حالة صراع وتوتر مع السمطة
الرسمية.
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 .4رفض رئيس الوزراء األردني السابق "عون الخصاونة" ألي تدخل أجنبي من أي نوع في
األزمة السورية.
 .5أعمن رئيس الوزراء األردني سابقاً "عون الخصاونة" بأن المممكة أبمغت الجامعة العربية
رسمياً أنيا لن تمتزم بأي نظام عقوبات اقتصادية عربي ضد سورية يمس مصالح الشعب
األردني.
 .6رفض األردن سحب السفير من دمشق أسوة بدول خميجية وعربية كثيرة.
 .7أبقى األردن عمى حدوده مفتوحة لحركة التجارة بين البمدين.
 .8تصدي األردن بقوة لمحاوالت تيريب السالح عبر أراضيو.
 .9سعي المسؤولين األردنيين إلى احتواء مضاعفات ما وصفو الناطق الرسمي باسم الحكومة
األردنية "راكان المجالي" بالذ “صورة المجتزأة” لنقل “تصريحات الممك عبد اهلل حول سورية”
في وسائل اإلعالم والتي دعا فييا الرئيس السوري بصورة غير مباشرة إلى االستقالة.
يتضح مما سبق أن الموقف األردني حيال األزمة السورية وتداعياتيا يسير عمى خيط رفيع
من التوازنات بين الضغوط المتداخمة بين الخارج والداخل ،فالحكومة األردنية تتفق مع األجندة
العربية والمبادرة التي تصب نحو تنحي األسد وتأييد العقوبات الدولية ،وان السياسة األردنية تقاوم
الضغوط التي تدفعيا لالنحياز الكامل ألحد الطرفين المتصارعين ،وتسعى جاىدة لالستمرار في
مسك العصا من المنتصف .لكنيا ال تكتفي بانتظار التطورات ،وانما تستعد لمواجية أسوأ
سيناريوىات التدخل العسكري األجنبي أو الحرب األىمية المزمنة وما ينتج عنيا من أزمات إنسانية.
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وقد عبر الممك عبداهلل الثاني بن الحسين عن موقف األردن من األزمة السورية حيث حذر
جاللتو من مخاطر استمرار انسداد أفق الحل السياسي ليا عمى األمن واالستقرار والسالم في
ال شرق األوسط وتداعيات الوضع السوري عمى دول الجوار والمنطقة ككل جراء تصاعد حدة العنف
واالقتتال وتفاقم معاناة الشعب السوري ودفعيم لمجوء عن بالدىم ،ما شكل تحدياً كبي اًر لدول
الجوار ،خصوصاً األردن الذي يستضيف نحو ( )1.3مميون منيم عمى أراضيو ،وما يترتب عمى
وجودىم من األعباء االقتصادية التي يعاني منيا األردن جراء استضافة الالجئين والتي انعكست
عمى التوازنات االجتماعية من جية ،وزادت الضغط عمى البنية التحتية والخدمات من جية أخرى،
خصوصاً في مدن محافظات شمال المممكة .وفرضت األزمة السورية نفسيا عمى األردن بحكم
الجوار وتدفق الالجئين السوريين ،وساىمت في زيادة األعباء االقتصادية التي أثقمت كاىل
االقتصاد األردني بالرغم من المساعدات الدولية ،إال أن األردن يجد أنيا لم تكن بالقدر
المطموب(الجمعية األردنية لحقوق اإلنسان.)44: 2013 ،
وبالتالي كان األردن ينادي بأن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياتو تجاه األزمة في سوريا،
وبضرورة حل األزمة السورية منذ البداية ،ألنو كان يدرك بأن الحرب األىمية قادمة ال محالة في
ظل إصرار النظام السوري عمى استخدام الحل األمني الذي قابمتو المعارضة بالرد بالمثل وتخوفو
من تقسيم سوريا إلى دويالت مركبة طائفياً ،إال أن تقاطع المصالح لمدول الفاعمة حال دون ذلك،
مما نتج عنو امتداد الصراع إلى كافة أرجاء سوريا وعدم التوصل إلى حل شامل لألزمة السورية
ّ
(فريحات.)2: 2016 ،
أن الوضع في سوريا يغمب عميو التعقيد من نواحي عديدة وذلك ألن سوريا ليست كالدول
األخرى التي قامت فييا الثو ارت بسبب التقسيمات الطائفية الواسعة ،وأن النظام السوري قوياً وأنو
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من المستبعد أن يسقط دون تدخل عسكري خارجي مؤثر وذلك بسبب الدعم السياسي واالقتصادي
والعسكري والمعنوي الذي يتمقاه النظام السوري من روسيا وايران وحزب اهلل  ،فاألزمة السورية تعتبر
تحدياً كبي اًر ييدد األمن األردني ينافس النشاط العسكري المتزايد لذ تنظيم «القاعدة» في األردن ،فإن
انتشار اإليديولوجيات المتطرفة من قبل الجماعات اإلسالمية في سوريا ،وتدفق الجياديين الذين
يدينون بالعنف ،والتيديد الناجم عن اإلرىاب العابر لمحدود ،والتجارة باألسمحة المتطورة ،كل ذلك
سيؤدي إلى زعزعة االستقرار الداخمي في األردن .ولمساعدة األردن عمى التصدي لمثل ىذا الطيف
من التيديدات ولحماية السياسة الداخمية في البالد من التطورات في سوريا ،فبإمكان الواليات
المتحدة أن توسع من تبادليا لممعمومات االستخباراتية القوية بالفعل وتعاونيا مع األردن .ومع ذلك
ال بد ليا من العمل مع األردن عمى نحو يكتنفو السرية واليدوء ،وميما كان الردع اإلضافي الذي
من الممكن أن ينتج عنو التصادم وجياً لوجو مع سوريا من خالل اإلعالن عن تعاون استخباري
وعسكري بين الواليات المتحدة واألردن والذي يتضمن نشر قوات أمريكية لالستعداد ألي حالة
طارئة إال أنو يمكن االستعاضة عنو عن طريق تأجيج المشاعر المحمية التي قد تشتعل إذا ما
تفاقمت الظروف (ساتموف؛ وشينكر.)2013 ،

المبحث الثاني :واقع أزمة الالجئين السوريين في األردن:
استقبمت المممكة األردنية الياشمية مع بدء األزمة السورية العديد من األسر السورية كانت
غالبيتيم من سكان محافظة درعا السورية ،وقد دخمت في تمك الفترة عبر مراكز الحدود بطريقة
مشروعة ،وكان مركز حدود الرمثا نقطة الدخول الرئيسية لتمك األسر نظ اًر لقرب المسافة التي ال
تزيد عن كيمو متر واحد بين مدينتي درعا السورية والرمثا األردنية .ومنذ بداية األزمة السورية أكدت
الحكومة األردنية استعدادىا لمحفاظ عمى حدودىا مفتوحة أمام تدفق المواطنين السوريين الذين كانوا
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يدخمون أراضي المممكة دون تأشيرة دخول أو إذن إقامة أو تصريح عمل .وسوف يتم تناول ىذا
المبحث من خالل المطمبين اآلتيين :المطمب األول الذي تناول الالجئين السوريين في األردن
( .)2015-2011بينما عرض المطمب الثاني الحكومة األردنية وادارة أزمة الالجئين السوريين.
المطمب األول :الالجئون السوريون في األردن (:)2015-2011
بدأت األسر السورية بالقدوم إلى أراضي المممكة األردنية عبر مركز حدود جابر وبطرق
مشروعة ،وذلك لوجود امتداد عشائري وعالقات اجتماعية واقتصادية وتاريخية بين سكان محافظة
حمص السورية ،وسكان محافظة المفرق األردنية كما ىو الحال بين سكان أربد األردنية ،ودرعا
السورية .وفي الفترة المبكرة المتمثمة في األشير الست األولى من عمر االنتفاضة السورية في عام
( )2011كانت العائالت األردنية تقوم باستضافة أقاربيا وأنسابيا من أبناء العائالت السورية
النازحة بسبب األحداث ،بينما تسارعت الجيود األىمية المتمثمة ببعض الجمعيات الخيرية المحمية
إلى تقديم المساعدة لمعائالت السورية المقيمة في المدن األردنية بجيودىا المتواضعة ،أو بتعاون
مع جيات إغاثية دولية تقوم بتوزيع المساعدات عمى األسر السورية المستضافة في المحافظات
األردنية .وقد شيد عام ( )2012تدفق مئات اآلالف من الالجئين السورين إلى األردن عبر الحدود
الشمالية بطريقة مشروعة ،أو غير مشروعة بسبب األزمة السورية ،وجاء ىذا النزوح الكثيف بحثا
عن األمن واألمان وبغرض العالج لمجرحى والمصابين في األحداث التي اندلعت في سوريا ،وقد
افتتحت الحكومة األردنية مخيم الزعتري لمواجية األعداد المتزايدة من الالجئين السوريين الذين
دخموا البالد (الجمعية األردنية لحقوق اإلنسان.)43_7 : 2013 ،
لذلك قرر مجمس الوزراء األردني بتاريخ  9تموز ( )2012وبتنسيب من وزير الخارجية
الموافقة عمى إنشاء مخيمات الطوارئ لالجئين السوريين في المممكة ،والبدء باستقبال الالجئين
السوريين الموجودين فييا ،والسماح لممنظمات الدولية بإقامة مخيم لالجئين الذين يعبرون إلى
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األرد ن من األراضي السورية لغاية تنظيم التعامل معيم ،وقرر اعتماد الييئة الخيرية األردنية
الياشمية جية مشرفو عمى إدارة مخيم الزعتري لالجئين السورين ،وأن تتحمل المفوضية السامية
لشؤون الالجئين كامل نفقات المخيم ومستمزماتو وفق اتفاقية وقعت بذلك ،واعتماد الييئة الخيرية
األردنية الجية الوحيدة الستقبال وتوزيع المساعدات العينية والمالية لالجئين السورين من الجمعيات
المحمية والدولية.وقد تم بدأت أعمال تسوية األرض المقررة إلقامة مخيم الالجئين السوريين عمييا
بتاريخ  17تموز ( )2012بمساحة تبمغ (7م) ما يقارب ( )5000دونما ،وفي ( )29تموز
( )2012أعمن المنسق الميداني لمفوضية الالجئين أن مخيم الزعتري أصبح جاى اًز الستقبال
الالجئين وفق المعايير الدولية واإلنسانية .وأن عدد الالجئين السوريين المسجمين في المفوضية
السامية بمغ نحو ( )600الف الجئ منذ بداية األزمة السورية في مارس من عام ( ،)2011وحتى
نياية العام ( .)2013وقد بمغ عدد الالجئين في مخيم الزعتري بحسب بيانات عام ()2014
لمفوضية األمم المتحدة لالجئين ( )80.000ألف الجئ ،بينما بمغ مجموع الالجئين السوريين في
المخيمات حتى آذار ( )2013ما يقارب ( )106.587الجئ سوري ،وفي شير أكتوبر عام
()2014وصل العدد إلى ()435.000ألف الجئ يقيمون خارج المخيمات (الزيود.)2014 ،
والجدول التالي يوضح نسب الالجئين السوريين في محافظات المممكة لعام منذ بدء األزمة السورية
وحتى عام .2014
جدول رقم ()1-2
نسب الالجئين السوريين في محافظات األردن حسب تعداد (:)%( )2014
عمان

اربد

المفرق الزرقاء جرش

8.5 12.5 23.4 27.5

1.8

المصدر :دائرة االحصاءات العامة .2015

عجمون الكرك
1.6

1.6

مأدبا

معان

البمقاء

1.5

1.5

3.2
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يتضح من الجدول السابق أن أعمى نسبة لجوء سوري كان في العاصمة عمان ،بمغت
( )%27.5تمييا محافظة اربد ( )%23,4ثم المفرق ( ،)%12,5وتعد إربد والمفرق مناطق حدودية
مع سوريا أي أنيا أكثر المناطق تأث اًر باألزمة السورية وقد زاد المجوء السوري من معانات المواطنين
األردنيين في ىذه المدن التي تشكو أصالً من سوء األحوال االقتصادية قبل األزمة ،أي نزوح
الالجئين السوريين إلييا ،ومع ىذه األزمة زادت األحوال سوءاً ،أي أن الالجئين السوريين شكموا
إضافة تصل( )%10إلى السكان ،في حين أن النسبة في بعض المدن في شمال األردن اجتازت
حاجز ( )%10مثل محافظة المفرق واربد وفي العاصمة عمان ،ويضاف ىذا إلى عدد السكان
األردنيين والبالغ حوالي ستة ماليين نسمة في العام (( )2014دائرة االحصاءات العامة.)2015 ،
والجدول التالي يوضح نسب الالجئين السوريين في محافظات المممكة بحسب تعداد عام .2015
جدول رقم ()2-2

نسب الالجئين السوريين في محافظات األردن حسب تعداد ()%( )2015
عمان

اربد

22,8 27,9

المفرق الزرقاء البمقاء جرش عجمون الكرك معان مأدبا الطفيمة
8,2 12,1

3,3

1,7

1,5

1.5

1,2

0,3 1,8

العقبة
0,5

المصدر :دائرة االحصاءات العامة .2015
يتضح من الجدول السابق وجود تغييرات ممحوظة ما بين زيادة أو نقصان في نسبة عدد
الالجئين السوريين في محافظات األردن لعام  ،2015فقد زادت النسبة في العاصمة عمان وبعض
المحافظات عمى النحو التالي :في عمان ( )27,9-27,5وفي مأدبا ()1,8-1,5ذ وفي البمقاء
( ،)%3,3-%3,2وقد ظيرت نسبة لجوء جديدة في محافظة الطفيمة بنسبة ( )%0,3ومحافظة
العقبة بنسبة ( ،)%0,5ىذا الوجود لم يكن في العام ( )2014مما يشير إلى انتقال الالجئين
السوريين لمناطق جديدة قد تتوافق مع سبل معيشتيم وتتواءم مع متطمبات حياتيم بعيداً عن
االكتظاظ في بعض المحافظات الكبيرة ،أما الزيادة الممموسة في عمان العاصمة والمحافظات
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القريبة منيا (البمقاء -مأدبا) فيشير إلى انتقال الالجئين السوريين إلى المناطق التي تتوفر فييا
فرص عمل أكثر وسبل معيشة أفضل(دائرة االحصاءات العامة.)2015 ،
وتفيد التقارير أن( )500شركة سورية قد أنتقمت إلى األردن منذ عام ( ،)2011وىذا يؤكد
أن االستثمارات والمشاريع السورية تمركزت في العاصمة لوجود المؤسسات الحكومية والشركات
المختمفة الضرورية إلنشاء المشاريع المختمفة في العاصمة ،فيما يط أر انخفاض طفيف عمى نسبة
الالجئين السوريين في المحافظات التالية :إربد  ،%22,8-%23,4والمفرق (،)%12,1-%12,5
والزرقاء ( ،)%8,2 -%8,5وجرش ( ،)%1,7 -%1,8وعجمون ( ،)%1,5 -1,6والكرك
( ،)%1,5 -%1,6ومعان ( ،)%1,2 -1,5ولعل ىذا االنخفاض يؤكد ما طرح في الدراسة من
أن محافظات إربد والمفرق تعاني من أوضاع معيشية صعبة وبطالة ظاىرة بين السكان ،األمر
الذي دفع الالجئين السوريين إلى البحث عن مناطق أكثر مالئمة لظروفيم المعيشية تتوافر فييا
فرص عمل أكثر (العالن.)25: 2015 ،
جدول رقم ()3-2

عدد الالجئين السوريين في محافظات األردن لمعام (( )2015بااللف)
174,972
عمان
143,031
إربد
75,810
المفرق
51,248
الزرقاء
20,702
البمقاء
11,172
مأدبا
10،738
جرش
9,387
عجمون
9,398
الكرك
7,278
معان
3,121
العقبة
2,047
الطفيمة

المصدر :دائرة االحصاءات العامة .2015
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أشار الجدول السابق إلى أعمى تعداد الالجئين السوريين لعام ( )2015في العاصمة عمان
( )174,972ألف الجئ يمييا محافظة اربد بعدد سكاني بمغ ( )143,034ألف الجئ سوري ثم
محافظة المفرق ( )75,810ألف الجئ سوري ،في حين العدد األقل كان في محافظة العقبة إذ بمغ
( )3,121ألف الجئ ومحافظة الطفيمة ( )2,047ألف الجئ ،والمجموع الكمي لالجئين السوريين
في محافظات األردن لعام ( )2015بمغ ( )509,517ألف الجئ ،يضاف ىذا العدد إلى الالجئين
السوريين في المخيمات الثالث (الزعتري ،األزرق ،اإلماراتي األردني) ليصبح المجموع اإلجمالي
( )616,104ألف الجئ .ىذه األرقام واإلحصائيات تبنى عمى أساس التسجيل القانوني لالجئين
السوريين ،ولكن عمى أرض الواقع التعداد أكبر بكثير منذ ذلك ،فيناك الجئون يدخمون األراض
األردنية بطرق غير شرعية وال تسجميم المفوضية (العالن.)26: 2015 ،
وأعمنت مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين أن عدد المسجمين لدييا حتى بداية آب
( )2015بمغ ( )6570203الجئ سوري ،وبمغ عدد المقيمين منيم في المخيمات ()141.294
بنسبة ( )%.21من التعداد اإلجمالي لالجئين .وذكرت في تقرير عبر موقعيا اإللكتروني أن خطة
استجابة الالجئين اإلقميمية لمسوريين لمعام ( )2016بمغ ( )1.105.517.045دوالر ،تمقت األردن
منيا ( )492.761.192دوال اًر والمبمغ المتبقي ( )612.755.853دوال اًر ،أي نسبة ()%45
(مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين.)2017 ،
وفقًا لمتقديرات الرسمية بمغ عدد الالجئين السوريين الموجودين في األردن ما ُيقَ َّدر بذ 1.3
مميون الجئ .وتُقَ َّدر تكمفة استضافة الالجئين في األردن خالل الفترة ما بين ()2015- 2011
بنحو  6مميارات و 700مميون دوالر ،في حين تبمغ التكمفة التقديرية لخطة االستجابة األردنية
لألزمة السورية لألعوام ( )2018- 2016بنحو  7.9مميارات دوالر موزعة عمى النحو التالي:
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دعم مطموب لالجئين يقدر بذ  2.483مميار دوالر ،دعم مطموب لتمكين المجتمعات المستضيفة
قدر بذ  2.306مميار دوالر ،دعم مطموب لمخزينة األردنية َّ
ُي َّ
يقدر بذ  3.201مميارات دوالر .ووفقًا
لتصريحات رسمية سابقة من قبل أحد وزراء الداخمية األردنيين السابقين ،فإن عدد الالجئين
السوريين في األردن قد وصل إلى ما يقارب  1.5ماليين الجئ منذ بداية األزمة السورية عام
 2011حتى بداية عام  .2015وىو ُي َش ِّكل تقر ًيبا ما نسبتو  %20من عدد السكان .ووفقًا لتمك
التصريحات فإن االنتشار السوري بين محافظات األردن ىو عمى النحو التالي :العاصمة َع َّمان
الجئا سوريًّا ،إربد  ،144.214المفرق  ،159.519الزرقاء  ،67.262البمقاء
تحوي ً 791.172
 ،20.212جرش  ،11.109مأدبا  ،11.337الكرك  ،9.549معان  ،7.187عجمون ،3.470
الطفيمة  2.073و 2.214في البوادي (دائرة االحصاءات العامة. )2015 ،
المطمب الثاني :الحكومة األردنية وادارة أزمة الالجئين السوريين:
كاستجابة لمحكومة األردنية لمجيد الذي يقوم بو المواطنون األردنيون ومنظمات المجتمع
المدني ،وتخفيفاً منيا لمعبء الذي يقع عمى كاىل مواطنييا جراء المجوء السوري ،بدأت الحكومة
األردنية في مطمع العام ( )2012تعمل عبر مظمتيا الييئة الخيرية الياشمية ،التي أعمنت رسمياً
في ذلك الحين عن إطالق مصطمح الالجئين عمى السوريين الذين قدموا إلى لمممكة عمى إثر
األحداث السورية ،بالتعاون مع منظمات أىمية لتقديم المساعدات لمسوريين ،وتوقيع اتفاقيات مع
مؤسسات المجتمع المدني في األردن بيدف تنظيم عمميات جمع التبرعات لمعائالت السورية بعد أن
اعتبر قيام الجمعيات بجمع التبرعات لصالح الالجئين سوريين بشكل مباشر يشكل مخالفة قانونية،
وبدأت المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين واليونيسيف بالتعاون مع الييئة لموصول
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إلى المحتاجين من الالجئين السوريين ،وتقديم المساعدات لألطفال السوريين كالخدمات النفسية
والتعميم العالجي ،بينما قدمت الييئة الخيرية األردنية الياشمية مساعدات نقدية لألسر السورية.
شكمت الحكومة األردنية في الشيور األولى النطالق األزمة السورية في  18آذار
( )2011لجنة فنية لدراسة آليات االستعداد لتطورات الوضع السوري وانعكاساتو عمى األردن،
فاجتمعت في  2آيار ( )2011ىذه المجنة التي كمفيا مجمس الوزراء األردني بوضع خطة لمتعامل
مع فرضية لجوء مواطنين سوريين ،بل والجئين من جنسيات أخرى قادمة من األراضي السورية إلى
األراضي األردنية ،وقررت تمك المجنة أن تتولى القوات المسمحة األردنية واألجيزة األمنية وو ازرات
ومؤسسات الدولة المختمفة إدارة شؤون الالجئين المسموح ليم بالدخول إلى األراضي األردنية عبر
الشريط الحدودي ونقاط العبور إلى مراكز اإليواء المعدة لذلك ،وكذلك تنظيم عممية اإليواء في ىذه
المراكز وتشكيل لجنة عميا إلدارة أزمة الالجئين يرأسيا وزير الداخمية ،وبعضوية وزراء الخارجية
والصحة ومدير المخابرات العامة ومدراء األمن العام والدرك والدفاع المدني ،والقيادة العامة لمقوات
المسمحة األردنية .وفي الفترة األولى من عمر األزمة السورية كانت العائالت األردنية تستضيف
أقاربيا وأنسابيا من أبناء العائالت السورية النازحة بسبب األحداث الدائرة ،حيث تسارعت الجيود
األىمية المتمثمة ببعض الجمعيات الخيرية المحمية إلى تقديم المساعدة لمعائالت السورية المقيمة في
المدن األردنية بجيودىا الخاصة أو بالتعاون مع جيات دولية تقوم بتوزيع المساعدات عمى األسر
السورية المستضافة في المحافظات األردنية ،وذلك انطالقاً من الشعور األخوي مع األشقاء
السوريين الذين لجؤوا إلى األردن طمباً لألمن واألمان (فريحات.)3: 2016،
ومع تفاقم الوضع األمني في سوريا ومع استمرار النزاع المسمح بين الحكومة والجيات
المعارضة ،أخذت تتسع دائرة العنف المتبادل ،مع امتداد المظاىرات لتشمل مدن ًا جديدة ،لتتبعيا
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الحمالت العسكرية وبالتالي المواجيات الدامية ،وشمل القصف األحياء السكنية ،ثم أخذ يمتد إلى
أحياء جديدة مخمفة مزيداً من الضحايا والخسائر باألرواح والممتمكات ،فطال الدمار الذي يخمفو
القصف العشوائي ألحياء التي كانت مزدىرة بأىميا وأعماليا ،وبالتالي يزداد عدد النازحين من
األسر السورية إلى دول الجوار األقرب إلييم ،حيث فر أىالي الشمال السوري من محافظات ادلب
وفرت العائالت الدمشقية إلى لبنان ،بينما كانت وجية سكان محافظة
وحمص وحمب إلى تركياّ ،
درعا إلى األردن انطالقاً من محافظاتو الشمالية :إربد والمفرق ،عمى أن سكان األخيرة ىم األكثر
فق اًر ،فأصبح عبء استضافتيم أقاربيم السوريين شديد الوطأة أمام ضعف اإلمكانيات المادية
لغالبيتيم ،وأصبحت تواجييم عدة مشاكل جراء ذلك ،كان من أىميا توفير أجرة المنازل لالجئين
ومصاريفيم اليومية ،ولكون طبيعة العائالت السوريين كثيرة األفراد ،وممتدة وفقيرة حيث أن غالبيتيم
كانت من األطفال والنساء غير المتعممات ،فأخذت مدخراتيم التي حمموىا معيم تنفذ ،خصوصاً مع
ارتفاع تكاليف المعيشة في األردن نسبة لما عمييا في سوريا ،يضاف إلى ذلك شح فرص العمل
المناسبة ليؤالء في محافظات المفرق واربد (العمري ،صوالحة.)2016 ،
كان الالجئون في معظميم يعانون من أوضاع صحية وحاالت مرضية مزمنة (نفسية
وجسدية) واحتياجاتيم إلى تناول األدوية بشكل دائم ،وكانوا بأمس الحاجة إلى التأمين الصحي
والرعاية الصحية .لعدم قدرتيم عمى دفع أثمان العالج واألدوية المرتفعة ،وكون المساعدات التي
تقدميا مؤسسات المجتمع المدني من جمعيات خيرية ونقابات مينية واتحادات ومنظمات دولية
كانت دون المستوى المطموب ،وفي إزاء الظروف الصعبة التي مرت بيا العائالت السورية المقيمة
في األردن في تمك الفترة المبكرة من عمر الص ارع الدائر في سوريا كان معظم الالجئين السوريين
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يترددون كثي اًر في تسجيل أسمائيم كالجئين لدى مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين وذلك
خوفاً عمى ذوييم وأقاربيم في سوريا بقيام النظام السوري باالنتقام منيم (فريحات.)2016:4،
إقامة مخيمات الالجئين السوريين في األردن وادارتيا:
نتيجة لتزايد تدفق الالجئين السوريين إلى األراضي األردنية ،قررت الحكومة األردنية إنشاء
مخيم لالجئين السوريين عام ( )2012في منطقة رباع السرحان بمحافظة المفرق ( )100كم شمال
شرق عمان ،بيدف استيعاب األعداد من الالجئين السوريين الذين بدأت أعدادىم تت ازيد يوماً بعد
يوم في أحياء مدينة المفرق مركز محافظة المفرق وفي البمديات المجاورة ليا(سميران؛ وسميران،
 .)125: 2014وكمُفت و ازرة التنمية االجتماعية بالتنسيق مع الييئة الخيرية الياشمية لتأمين خيم
اإليواء وبنائيا وتأمين األثاث الالزم لممخيم بالتعاون مع الدوائر المعنية بتجييز البنية التحتية
وتأمين الطعام والشراب ،بينما تولى األمن العام تأمين الحماية األمنية لممخيم واقامة فيو مرك ًاز امنياً
متكامالًُ ،كمف الدفاع المدني بفتح مركز دفاع مدني في المخيم مجيز بكافة اآلليات والمعدات
والكوادر البشرية ،وتولت و ازرة الصحة فتح عيادة صحية لممخيم ،عمى أن يقوم مركز الدفاع المدني
بنقل المرضى عند الحاجة ،والتنسيق مع المستشفيات الحكومية والمراكز الصحية الستقبال الحاالت
المرضية المحولة إلييا ،وتقديم العالج الالزم مجاناً(العمري ،صوالحة.)2016 ،
وتولت و ازرة المياه والري تجييز خزانات المياه والتمديدات الداخمية ،وتأمين صياريج مياه
صالحة لمشرب لتزويد المخيم بيا ،وتولت و ازرة الطاقة والثروة المعدنية بالتعاون مع شركة كيرباء
محافظة إربد إنارة المخيم و ُكمفت و ازرة االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات بتأمين وسائل االتصال
الالزمة لممخيم.وتم استكمال أعمال البنية التحتية لممخيم وتزويده بالتيار الكيربائي واإلضاءة
المناسبة وخزانات المياه وتعبيده بخمطة إسفمتية ساخنة واحاطتو بأسالك شائكة وبكمفة مميون دينار
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من أموال الخزينة .وبمبادرة من الييئة الخيرية األردنية الياشمية في نيسان عام ( )2012أنشئ
مخيم جديد مكون من ( )300مسكن جاىز (كرفان) في إحدى الحدائق العائدة لبمدية الرمثا ،بيدف
إيواء الالجئين السوريين المقيمين في مدينة الرمثا ،الذين كانوا يسكنون سابقاً في سكن خاص كان
يمتمكو أحد المواطنين وكان مخصصاً الستيعاب ( )400شخص ،في حين أن من كان يقطنو في
تمك الفترة ما يزيد عمى ( )1500شخص ،حتى إن العديد من ىؤالء اضطر لإلقامة بتسوية المبنى،
وفي كرفانات تفتقر لمشروط الصحية .وفي أول نيسان عام ( )2012بدأت أعداد كبيرة من
الالجئين السوريين من مختمف األعمار تعبر الشيك الحدودي بطريقة غير مشروعة بشكل يومي،
جراء تزايد حدة النزاع المسمح ،وتصاعد العمميات الحربية التي يشنيا الجيش السوري عمى الفصائل
المعارضة المسمحة وفصائل الجيش السوري الحر في مناطق محافظة درعا ،وبدأت ىذه األعداد
المتزايدة تشكل ضغطاً

ىائالً عمى المرافق الصحية والعيادات والمستشفيات في المحافظات

الشمالية من األردن (السرحان.)2012،
نتيجة لذلك تولت فكرة إنشاء مخيم "سايبر سيتي" الذي كان باألساس مجمعاً مترامي
األطراف لشركات التكنولوجيا قرب مدينة الرمثا ،حيث تم إيواء الالجئين السوريين والفمسطينيين
الذين لم يجدوا كفيالً فيو ،وكان يعيش في ىذه الشقق المكتظة ( )347الجئاً سورياً و( )140الجئاً
فمسطينياً من سوريا ،وكانوا يتمقون جميعاً مساعدة من وكاالت الغوث الدولية ،بما في ذلك
المفوضية السامية لشؤون الالجئين ووكالة غوث وتشغيل الالجئين ،وكان ُيسمح لساكني ىذه الشقق
بالتحرك في ذلك المكان دون إذن مغادرتو ،مع وجود مركز لمشرطة يبعد حوالي ( )30مت اًر عن
المدخل األمامي وظيفتو القيام بحراستيم .وتبع ذلك إنشاء الحكومة األردنية مخيم الزعتري في مدينة
المفرق بالتنسيق مع مفوضية األمم المتحدة لالجئين ،وكان ذلك في شير تموز ( )2012وبمساحة
تزيد عن ثمانية كيمو مترات مربعة ،بطاقة استيعابية تصل إلى ما يقرب من ( )80ألف الجئ ،ومع

44

افتتاح ىذا المخيم وفي العام نفسو ،تم تسجيل ( )350ألف الجئ سوري ،إال أن العديد منيم قام
بمغادرة المخيم من خالل ثالث طرق ،إما بالطريق القانوني من خالل الرعاية من قبل األردنيين،
والثاني من العودة التي تنظميا الحكومة لسوريا ،والثالث ىو من جانب الالجئين أنفسيم ببساطة
الخروج من المخيم ،وأشارت التقديرات الحكومية لعام ( )2013إلى أن أكثر من ( )90.000الجئ
منيم قد غادر وكانت وجيتو سوريا ،عمى الرغم من أن العديد منيم عاد من جديدإلى األردن (دائرة
اإلحصاءات العامة.)2017 ،
يعد مخيم الزعتري شبو مدينة ،فقد أصبح يضم أكثر من ( )17000وحدة سكنية ويعمل
فيو أكثر من ( )270معمماً أردنياً في مدارس المخيم االبتدائية والثانوية ،وقد تم تطوير ()33
مساحة صديقة لألطفال ،وىناك ما يقرب من ( )1000مشروع في شوارع الزعتري  ،ويشيد المخيم
والدة عشرة أطفال في المخيم يومياً ،فاألمر يعادل بناء مدينة في حجم مدينة كامبيردج في انجمترا،
وتزايد عدد المدرسين في المخيم ليصل إلى ( )462معمماً ومعممة مقابل ( )20ألف طالب يدرسون
في مدارس المخيم ،موزعين عمى ست مدارس لإلناث وست مدارس لمذكور (فريحات2016 ،
.)2:
وقد أعمن األردن في ()2016/6/12وقف استقبالو لالجئين السوريين ،بعد استم ارره بفتح
الباب أماميم منذ اندالع األزمة ىناك قبل ( )5سنوات .وأكدت وثيقة استجابة المجتمع الدولي لنيج
العمل الشمولي والجديد بين األردن والمجتمع الدولي لمتعامل مع ازمة الالجئين السوريين التي
قدمت خالل مؤتمر المانحين الذي عقد في لندن أن "األردن تحمل عبئاً ثقيالً بسبب استضافتو
لالجئين ،وقيامو بميام ومسؤوليات خدمة لمصالح العام العالمي ،ونيابة عن المجتمع الدولي بأسره".
وأن المجتمعات المضيفة تحتاج إلى دعم أفضل ،وىناك حاجة إلى دعم عاجل لمعالجة المشاكل
المالية في األردن ،عن طريق المنح بالدرجة األولى ،وضمن أسموب عمل ُيتفق عميو مع صندوق
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النقد الدولي ،مبينة أن التقدم المحرز في معالجة ىذه القضايا ،سيحدد مقدار الوفاء بااللتزامات
الواردة في ىذا االتفاق ،والمرتبطة بتحقيق التنمية الشاممة وتوفير فرص العمل (الدباس.)2016 ،
وتصل قيمة التعيدات التي قدمت في مؤتمر لندن إلى حوالي ( )700مميون دوالر ،كمنح
لدعم خطة االستجابة األردنية لعام ( ،)2016وسيخصص معظميا لألولويات المدرجة تحت القسم
المتعمق بدعم تكيف واستقرار المجتمعات المستضيفة .وسوف تساىم تعيدات إضافية ،في تأمين
نحو ( )700مميون دوالر من المنح لعامي ( )2017و ( )2018أيضا .وسوف يدعم المانحون
برامج توفير فرص العمل مثل برنامج األجر مقابل األداء ) (P4Pلالجئين السوريين والمجتمعات
المستضيفة .وقد حددت البنوك التنموية متعددة األطراف إمكانية زيادة تمويميا من ( )800مميون
دوالر إلى ( )1.9مميار دوالر (الدباس.)1: 2016 ،
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الفصل الثالث
اآلثار االقتصادية ألزمة الالجئين السوريين عمى األردن
عانى االقتصاد الوطني منذ نشأتو العديد من االختالالت المزمنة التي كان ليا دور بارز
في تطوره ،ومن ىذه االختالالت ضعف القطاعات اإلنتاجية وتفوق القطاعات الخدمية ،والتي
استحوذت عمى حوالي %70من الناتج المحمي االجمالي ،بينما شكمت القطاعات المنتجة من
الصناعة والزراعة والتعدين والمياه والكيرباء واإلنشاءات مجتمعة نحو  %30فقط .وقد تراجع
نصيب القطاع الزراعي من الناتج المحمي اإلجمالي إلى  %3عمماً أنو كان يشكل نحو %18
لغاية سبعينات القرن العشرين ،وذلك بسبب تخريب عالقات اإلنتاج الزراعي ،واإلىمال المتعمد
لمقطاعات المنتجة ،وزيادة االعتماد عمى الخارج ،انطالقاً من المصالح الطبقية لمفئات المييمنة
عمى االقتصاد الوطني ،ولترسيخ وتعميق التبعية .واحتل القطاع الحكومي الممول بالمنح والقروض
الجزء األعظم منو ،وأصبحت تكمفتو عبئاً ثقيالً عمى موازنة الدولة بسبب تضخم الجياز الحكومي
البيروقراطي والتوسع في االنفاق الحكومي غير الرشيد .وقد اقترن التوسع في قطاع الخدمات
والمالية والعقارات واالتصاالت والنقل والتجارة بتراجع قطاعات اإلنتاج السمعي مدفوعاً بتراجع
القطاع الزراعي(الدباس.)8: 2016 ،
رحب األردن بالمواطنين السوريين وفتح ليم بيوتو ومدارسو ومستشفياتو ويسر ليم كل
السبل لحياة مقبولة وحسب االمكانيات المتوفرة لديو ،إضافة إلى استضافة األردنيين في القرى
والمدن لمالجئين السوريين وتقديم كل العون ليم ،ونتيجة لما تعكسو أزمة الالجئين السوريين عمى
األردن من أثار سمبية كبيرة ،فقد سعت الحكومة األردنية إلى اتخاذ اجراءات لمتعامل مع األزمة
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والتخفيف من آثارىا ،حيث اتخذت ىذه اإلجراءات بعدين أساسين أوليما عمى الصعيد الداخمي
وتمثل بإجراءات رئاسة الوزراء وو ازرة الداخمية واألجيزة المعنية واآلخر عمى الصعيد الخارجي
مثمتو الدبموماسية األردنية التي قادىا الممك عبد اهلل الثاني من خالل لقاءاتو واجتماعاتو عمى
المستوى الدولي ،باإلضافة الى الو ازرات المعنية ،وقد تفاعل المجتمع المحمي مع ىذه األزمة عمى
كافة المستويات الشعبية ومنظمات المجتمع المدني بما فييا األحزاب األردنية ومؤسسات المجتمع
المدني كافة .انطالقاً من المواقف القومية األردنية تجاه األخوة األشقاء.

سوف يتم تناول ىذا الفصل من خالل المباحث األتية:
المبحث األول :لمحة عن االقتصاد االردني
المبحث الثاني :التداعيات االقتصادية لمجوء السوري عمى االقتصاد األردني
المبحث الثالث :تداعيات أزمة الالجئين السوريين عمى قطاع التعميم والصحة والطاقة والمياه
المبحث الرابع :تداعيات مشكمة الالجئين عمى قطاع العمل واألمن في األردن

المبحث األول :لمحة عن االقتصاد االردني:
اىتم االردن منذ المراحل المبكرة من تاريخو ببناء عالقات سياسية اقتصادية وثيقة مع دول
المنطقة ،وال سيما الدول النفطية العربية باعتبار انيا تشكل المصدر الرئيس لممساعدات الخارجية
وسوقا لتصريف منتجاتو وتشغيل العمالة الماىرة (المقداد ،)3 : 2001 ،فحقق االقتصاد االردني
خالل الفترة ( )1984-1976معدالت نمو مرتفعة تراوحت ما بين ( )%25.5-%7.5مستفيدا
بذلك من االنتعاش االقتصادي الذي شيدتو الدول النفطية في اعقاب الثورة النفطية وما ادى اليو
من ارتفاع حصيمة الموارد لألردن من ىذه الدول ،وقد ادى ىذا الى تحسن واضح وممموس في
مستوى االداء االقتصادي والمركز المالي لألردن ،كما شيد سوق العمل االردني حالة متقدمة من
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تشغيل العمالة وانخفاض معدالت البطالة وارتفاع حواالت العاممين في الخارج ،االمر الذي انعكس
عمى تحسين الدخل الفردي وزيادة القدرة الشرائية لمفرد والمجتمع.بيد ان مالمح اختالل االقتصاد
االردني اخذت تطفو عمى السطح في اواخر عقد الثمانينات نتيجة لتعرضو الى ازمة حادة كانت
بمثابة محصمة طبيعية لمجموعة من العوامل كان من اىميا الصدمات الخارجية التي ادت الى
تزايد الفجوة التمويمية  ،وتراجع مصادر تغطيتيا نتيجة لتراجع حجم المساعدات العربية وتراجع
تحوالت االردنيين العاممين في الخارج ،وتراجع الطمب عمى القوة العاممة االردنية وانحسار اسواق
الصادرات الوطنية ،وترافق ذلك مع تفاقم المديونية الخارجية ونضوب االحتياطات ،والعجز في كل
من ميزان المدفوعات والموازنة العامة لمدولة ،االمر الذي ادى بمجممو الى تراجع حاد في النمو
االقتصادي الحقيقي ،وارتفاع معدالت التضخم وما ترتب عمى ذلك من انخفاض كبير في مستوى
المعيشة قياسا مع نصيب الفرد من الناتج المحمي االجمالي(السعدين. )87 :2007 ،
ولمواجية التحديات التي افرزتيا تمك االزمة والتغمب عمى تباطؤ النشاط الحكومي الذي
اصاب االقتصاد االردني ،اتبعت الحكومة االردنية سمسمة من السياسات واإلجراءات التي ىدفت
الى معالجة الصعوبات والمشكالت التي واجيت القطاعات االقتصادية المختمفة ،فقامت بداية
بتبني نيج التصحيح االقتصادي واإلصالحات الييكمية ضمن برنامج االصالح االقتصادي االول
الذي بدأ في عام ( )1989بالتعاون مع صندوق النقد والبنك الدوليين وبالرغم من ان العمل كان قد
توقف في عام ()1990إبان حرب الخميج الثانية وتداعياتيا السمبية عمى االقتصاد االردني ،إال أن
االردن تبنى واعتبار من عام ( )1992برنامجا جديدا لإلصالح االقتصادي ،وقام بوضع خطة
التنمية االقتصادية واالجتماعية لفترة ( )1997-1993اخذت بعين االعتبار دور القطاع الخاص
في النشاط االقتصادي كمشارك رئيسي في تحديد االىداف العامة والقطاعية ورسم السياسات
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لتحقيق ىذه االىداف ،ثم تبع ذلك خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية لفترة ()2003-1999
التي جاءت في عيد الممك عبد اهلل الثاني التي اعمن ان في مقدمة التحديات التي تواجو الوطن
التحدي االقتصادي  ،والتي اولت عناية خاصة لتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط االقتصادي
مع تركيزىا عمى محاربة الفقر والبطالة ،واستم ار ار لمسيرة االصالح االقتصادي تبنى االردن
برنامجين جديدين لإلصالح االقتصادي غطى احداىما الفترة ( ،)2001-1999بينما اىتم ثانييما
بتغطية الفترة ( )2004-2002وذلك لمعالجة ما تبقى من اختالالت ىيكمية في االقتصاد
الوطني(الدباس.)2: 2016 ،
ولما كانت برامج االصالح االقتصادي تيدف بشكل اساسي الى تحقيق التنمية
االقتصادية المستدامة من خالل معالجة االختالالت الييكمية وتوفير بيئة محمية اقتصادية مستقرة
وخالية من ضغوط التضخم  ،فقد استطاع االردن قطع شوط كبير في ىذا المجال حيث ركز في
البداية عمى تحقيق االستقرار االقتصادي الكمي خاصة في المجالين النقدي والمالي  ،ثم اتجو بعد
ذلك الى التصحيح الييكمي القطاعي بيدف رفع مستوى االنتاجية وتحسين كفاءة تخصيص الموارد
بما يزيد من القدرة التنافسية لالقتصاد الوطني  ،وذلك من خالل انتياج سياسات جديدة تتسم
باالنفتاح والتحرر لتييئة البنية المناسبة لتعبئة المدخ ارت المحمية واستقطاب وجذب الستثمارات
االجنبية (المناصير.)168: 2003 ،
وىنا يرى البعض ان برامج التصحيح االقتصادي التي طبقت بين عامي 2004 – 1989
وبالرغم من تحقيق بعض اىدافيا المتمثمة بتجاوز ازمة المديونية والسيطرة عمى التضخم وتخفيض
العجز في الموازنة العامة ،اال انيا لم تفمح في ترك اثر ممموس فيما يتعمق بتحسين مستوى معيشة
المواطن .وحقق األردن منذ منتصف عقد السبعينيات من القرن العشرين العديد من االنجازات
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الميمة ،حيث استكمل معظم البنى األساسية في األردن ،كما وحقق االقتصاد معدالت نمو مرتفعة،
وتمت إنشاء العديد من المشاريع اإلنتاجية ،إضافة إلى انو استطاع أن يحقق نقمة نوعية في مجال
التعميم شممت معظم مناطق األردن ،ولكن لم يواكب ىذه االنجازات والتحوالت تطور سياسي
بالمستوى نفسو ،وكان لغياب المشاركة الشعبية ،واالنفراد في اتخاذ القرار السياسي واالقتصادي من
قبل السمطة التنفيذي ة أثر كبير في تراجع األداء العام ،وفقدان الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة
ومنذ منتصف الثمانينات بدأ التراجع االقتصادي في األردن ،وبسبب غياب الرقابة المؤسسية
والقانونية دخمت أزمة األردن االقتصادية مرحمة حرجة ،فقد اتسمت ىذه المرحمة ببروز عدد
المشكالت االقتصادية والمالية واالجتماعية من :مديونية ،وارتفاع أسعار ،وفساد مالي واداري،
وبطالة مثمت بمجمميا أىم العوامل التي دفعت الحكومة إلى تبني سياسات تحرر اقتصادي كان ليا
اكبر األثر في جعل األردن يتجو نحو االنفتاح الديمقراطي (الدعجو.)70-53: 1996 ،
وفيما يمي استعراض ليذه المشكالت :
أوال :المديونية:
لمتعريف بالمديونية الخارجية ،يجب التمييز بين الديون الصافية والديون اإلجمالية ،حيث
تساويالديون الصافية الفرق بين قيمة األرصدة الخارجية التي يمتمكيا المقيمون (الديون المستحقة
عمى الخارجوالقروض الممنوحة لمخارج) وأرصدة البمد التي يمتمكيا غير المقيمين (االلتزامات نحو
الخارج أوالقروض في الخارج) ،وبالتالي ليس ىناك من شك بأن العجز ىو الذي يقود إلى المديونية
(حريتي.)27 ،2006 ،
وشيد األردن بين عامي  1974و ،1984نمواً اقتصادياً سريعاً واستق ار اًر مالياً نسبياً تزامناً
مع االزدىار االقتص ادي الذي شيدتو المنطقة العربية ،والذي أدى إلى تدفق المعونات المالية
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الخارجية ،وتحويالت المغتربين األردنيين ،وقد بمغ ىذا التدفق ذروتو عام  ،1979حينما بمغت
المعونات الخارجية  %54من إيرادات الموازنة العامة لمدولة (محافظة ،)51: 1989 ،وازداد
اعتماد األردن عمى المعونات الخارجية من ( )57.7مميون دينار سنة 1974إلى ( )183مميون
دينار سنة  1984أي بمعدل زيادة ( )%12سنوياً وفي المدة نفسيا ،وقد لجأت الحكومات األردنية
المتعاقبة إلى االقتراض اإلنمائي والتجاري من الخارج ،وتضاعف ىذا االفتراض من ()14.4
مميون دينار إلى ( )170,5مميون دينار ،ويتضح من ذلك انو خالل عقد واحد من الزمن تضاعف
الدين العام الخارجي عشر مرات ،وفي نياية سنة  ،1988بمغت ديون األردن الخارجية المتوسطة
والطويمة األمد ( )8مميارات دوالر أمريكي ،أي ما يعادل ( )%159من الناتج القومي اإلجمالي
لممممكة أما الديون القصيرة األمد ،فقد بمغت ( )400مميون دوالر في نياية العام نفسو ،وارتفعت
نسبة خدمة الدين بشكل ممحوظ ،حيث قدرت بذ ( )%36لسنة  ،1989أي حوالي خمسة أضعاف
النسبة عام ( 1983و ازرة المالية.)2017 ،
أصبحت المديونية الخارجية عائقاً حقيقياً أمام التنمية االقتصادية في األردن لما ليا من
آثار سمبية عمى رفاىية المجتمع واستنزاف الموارد الوطنية وتخفيض االستثمار وتخفيض النمو
االقتصادي ،وفيما يتعمق بحجم المديونية فقد بمغ حجميا بشقييا المديونية الخارجية والداخمية عام
 2004حوالي  7200مميون دينار أردني منيا ( )5.392مميون دينار مديونية خارجية ،و()1815
مميون دينار مديونية داخمية وبمغت نسبة المديونية الخارجية إلى الناتج المحمي حوالي ()%77
خالل نفس الفترة وبمغت المديونية الخارجية عمى األساس النقدي حوالي  750مميون (أقساط
+فوائد) منيا ( )209مميون دينار فوائد ،ويدفع األردن ( )270مميون دينار سنوياً فوائد عمى
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القروض الخارجية أي بمعدل ( )740ألف دينار يومياً أو ( )31ألف دينار كل ساعة(المومني،
.)2015
ارتفعت المديونية األردنية بنياية عام  2011إلى ( )13.4مميار دينار ،ثم نمت إلى
( )16.6مميار دينار بنياية عام  2012وصوًال إلى ( )19.1مميار دينار بنياية عام  ،2013ومن
ثم وصمت إلى ( )20.6مميار دينار بنياية عام  ،2014كما وارتفعت خالل سنوات الربيع العربي
"كنسبة من المنتوج المحمي اإلجمالي" من ( )%58.7منو مطمع عام  2011إلى ( )80.3مميار
دينار بنياية عام  ،2010وبزيادة ( )21.6نقطة مئوية ،ويعادل مستوى العجز المتراكم لشركة
الكيرباء الوطنية "ديون الشركة" حوالي ( )%18.1من المنتوج المحمي اإلجمالي المقدر لمعام
 ،2014وفي نياية شير كانون أول من عام  2014ارتفع الدين العام لألردن عن مستواه في نياية
عام  ،2013بمقدار ( )1.5مميار دينار أو ما نسبتو ( ،)%7.6ليصل إلى ( )20.6مميار دينار
أو ما نسبتو ( )%80.3من الناتج المحمي اإلجمالي المقدر لعام  ،2014مقابل بموغو حوالي
( )19.1مميار دينار أو ما نسبتو ( )%80.1من الناتج المحمي اإلجمالي لعام  2013أي بارتفاع
مقداره ( )0.2نقطة مئوية(جريدة العرب اليوم .)2015 ،وتشير بيانات و ازرة المالية االردنية الى إن
صافي الدين العام ،الداخمي والخارجي ،ارتفع لنياية نيسان من العام  2015بمقدار ( )550مميون
دينار عن مستواه في نيايذة عام  2014إلى حوالي ( )21مميا ار و( )106ماليين دينار مقابل
( )20مميا ار و( )556مميون دينار لمفترة ذاتيا من ( 2014و ازرة المالية.)2017 ،
ثانيا  :ارتفاع األسعار:
كشفت دراسة أجراىا بيت .كوم ،الموقع المتخصص في التوظيف بالشرق األوسط،
بالتعاون مع مؤسسة أبحاث السوق ،أن أكثر من نصف المجيبين في األردن يتوقعون زيادة في
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رواتبيم خالل العام  ،2014عمى الرغم من إشارة ( )%39إلى أنيم لم يحصموا عمى زيادة في
العام  ،2014وان ( )%89من المستجيبين لمدراسة أن تكاليف المعيشة شيدت ارتفاعاً في العام
ويرجع ىؤالء أسباب ارتفاع تكاليف
 ،2014مع إشارة ( )%34أنيا ارتفعت ألكثر من (ُ ،)%20
المعيشة إلى تكاليف اإليجار ( ،)%59ومصاريف األطعمة والمشروبات ( ،)%74والخدمات
( .)%80ويتوقع ( )%85من المجيبين استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة خالل العام (المومني،
.)2015

المبحث الثاني :التداعيات االقتصادية لمجوء السوري عمى االقتصاد األردني:
عقب اندالع الثورة السورية في شير آذار عام  2011وجد األردن نفسو أمام منعطف
خطير وتحدي كبير لمتعامل مع ىذه األزمة التي انطمقت ش اررتيا من مدينة درعا عمى الحدود
الشمالية ،فقد كانت السياسة األردنية تنادي دوماً بضرورة الحل السممي ليذه األزمة ،والدعوة إلى
الحوار وتجنب الحل األمني من قبل النظام السوري ،إال أن إصرار النظام السوري عمى استخدام
الحل األمني؛ أدى إلى امتداد الثورة لتشمل كافة األراضي السورية عقب تحويميا إلى صدام مسمح
بين الجيش والمعارضة ،وبالتالي ألقت ىذه األزمة ظالليا وتداعياتيا عمى الدول المجاورة ،وكان
األردن األكثر تأث اًر بيا في كافة النواحي االقتصادية واالجتماعية والسياسية واألمنية.
كان لألزمة السورية أثرىا السمبي في االقتصاد األردني بشكل كبير ،فقد بمغ إجمالي اآلثار
االقتصادية غير المباشرة التي تكبدىا االقتصاد األردني نتيجة األزمة السورية لعامي ()2014
و( )2015ما يقارب ( )5,87مميار دوالر أميركي ،بواقع ( )2,47مميار دوالر لمعام ()2014
و( )4,3مميار دوالر لمعام ( ،)2015وأن نسبة الزيادة ما بين عامي ( )2014و( )2015بمغت
حوالي ( ،)%38وبتطبيق ىذه النسبة عمى عامي (( )2013سمباً) و(( )2016زيادة) فإن إجمالي
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األثر لمفترة من ( )2013إلى ( )2016ما يقارب ( )12,37مميار دوالر ،وكانت خطة االستجابة
األردنية الجديدة لألزمة السورية في الفترة ( )2018-2016قد قدرت تكمفة المجوء السوري عمى
المممكة بذ( )8.2مميار دوالر ،منيا ( )2.450مميار دوالر تكمفة الالجئين السوريين ،و()2.485
مميار دوالر التكمفة عمى المجتمعات المستضيفة ،وحوالي ( )3.201مميار دوالر لتمبية احتياجات
دعم الموازنة العامة (المستقبل العربي.)2016 ،
أثر تدفق الالجئون السوريون وبشكل متزايد إلى المزيد من األعباء االقتصادية وعمى النمو
االقتصادي في األردن ،من حيث التضخم في أسعار المواد الغذائية والوقود واإليجارات ،واالنخفاض
في نمو الناتج المحمي اإلجمالي بنسبة ) ،(%2كما شيد االقتصاد األردني انخفاض في االستثمار
األجنبي ،وزيادة في العجز التجاري والعجز في الميزانية والدين العام ،وعدد األشخاص تحت خط
الفقر ،واجياد البنية التحتية لمخدمات وخاصة المدارس والمستشفيات والصرف الصحي ونظام
المياه .وقد أدى وجود السوريين إلى زيادة الطمب عمى مختمف المنتجات والخدمات ،ويمكن تفسير
الزيادة الطفيفة عمى معدالت النمو االقتصادي بزيادة الطمب المحمي من قبل األردنيين ،باإلضافة
إلى الطمب المتأتي من الالجئين السوريين عمى الخدمات والسمع ،حيث زادت وتحسنت نمو
المعدالت االقتصادية من ) (%2.3عام  2010إلى معدل نمو حقيقي بمغت قيمتو ) (%2.8في
نياية عام .(Government of Jordan and United Nation,2013) 2013
المجوء السوري وانعكاسو عمى النفقات العامة األردنية:
فيما يتعمق بمؤشرات المالية العامة لممممكة األردنية الياشمية ،فإن االقتصاد األردني عادة
يعاني من العجز المزمن في الموازنة العامة والتي لم تصل فييا تغطية اإليرادات المحمية لمنفقات
أكثر من ) ،(%70وذلك يعود إلى ارتفاع كمفة فاتورة الطاقة نتيجة النقطاع الغاز المصري ،ونتيجة
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الزيادة المستمرة ألعداد الالجئين السوريين الذي أدى إلى زيادة الطمب المحمي عمى السمع والخدمات
وساىم في زيادة عجز الموازنة العامة ،وذلك وفقاً لمتقرير التحميمي ألثر أزمة الالجئين السوريين
عمى الخصائص االقتصادية واالجتماعية لألسر في المجتمعات األردنية المستضيفة في محافظتي
إربد والمفرق لعام  .2015وعمى صعيد السياسات االقتصادية ،فإن غالبية الالجئون السوريون ىم
من الفئة العمرية الشابة ،وبالتالي فيم يسعون لمبحث عن فرص عمل بغض النظر عن مستويات
األجور وظروف العمل الذي أدى إلى زيادة مستويات البطالة بين األردنيين نظ اًر إلحالل العمالة
السورية بدالً من العمالة األردنية في كثير من المين ،والجدير بالذكر أن غالبية ىؤالء العاممين من
الالجئين يعممون بشكل غير قانوني وبدون تصريح ،كما ساىمت األزمة السورية في ازدياد ظاىرة
عمالة األطفال ومايرافقيا من أحداث (المجمس األعمى لمسكان .(2015 ،ويبين الجدول التالي
إجمالي اإلنفاق العام خالل الفترة ()2015-2010
الجدول رقم ()1-3

إجمالي اإلنفاق العام خالل الفترة ()2015-2010
السنة

الشير

اجمالي االنفاق

2010

12

754.4

2011

1

346.1

2011

12

1061.3

2012

1

349.9

2012

12

935.3

2013

1

374.0

2013

12

864.7

2014

1

440.8

2014

12

896.2

2015

1

482.6

2015

12

962.1

المصدر :تقرير البنك المركزي 2016
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يتضذذح مذذن الجذذدول الس ذابق أن إجمذذالي اإلنفذذاق العذذام لشذذير  12مذذن العذذام  2010قذذد بمذذغ
( ،)754.4وفي شير  1من العام  2011قد بمغ ( ،)346.1أما في شير  12مذن العذام نفسذو فقذد
بمغ إجمالي اإلنفاق حوالي ( ،)1061.3وفي شير  1من عام  2012قد بمغ ( ،)349.9بينمذا بمذغ
إجمالي االنفاق في شير  12من العام نفسو ( ،)935.3أما فذي شذير  1مذن العذام  2013فقذد بمذغ
حوالي ( )374.0وفي شير  12من العام نفسو ( ،)864.7بينما فذي شذير  1مذن العذام  2014قذد
بمذذغ إجمذذالي االنفذذاق حذوالي ( )440.8أمذذا فذذي شذذير  12مذذن العذذام نفسذذو فقذذد بمذذغ ( ،)896.2وفذذي
شذذير  1مذذن العذذام  2015قذذد بمذذغ اجمذذالي االنفذذاق ( )482.6أمذذا فذذي شذذير  12مذذن نفذذس العذذام فقذذد
بمذغ ( ،)962.1ويشذذير ذلذذك إلذذى أن الرتفذذاع أعذذداد الالجئذين السذذوريين األثذذر الكبيذذر عمذذى االقتصذذاد
األردني وازدياد االنفاق لتوفير احتياجات الالجئين اليومية ولتوفير األمن واألمان ليم عمى األراضي
األردنية(و ازرة المالية.(2017 ،
يعذد االقتصذاد األردنذي واحذ ًذدا مذن اقتصذادات الشذرق األوسذذط المفتذوح عمذى العذالم الخذذارجي،
َ
ًّ
دوليذذا وا ًّ
وىذذو يعذذاني بشذذكل واضذذح وجمذذي مذذن تذذداعيات األزمذذات التذذي تحذذدث ًّ
ومحميذذا؛ وبالتذذالي
قميميذذا
فيو محاط بالعديد من التداعيات واألزمات التي تؤثِّر فيو بشكل كبير ،ويمكن تمخيص أىم المشاكل
التي ُيعاني منيا االقتصاد األردني إنذو يعتمذد فقذط عمذى قطذاع الخذدمات والتجذارة والسذياحة ،وبعذض
الص ذذناعات االس ذذتخراجية كاألس ذذمدة واألدوي ذذة والفوس ذذفات والبوت ذذاس واإلس ذذمنت؛ وى ذذذا يجع ذذل حج ذذم
قميال ًّ
وي َبذيِّن الجذدول
الصادرات األردنية ً
جدا مقارنة بحجم ما ُي ْستَ ْوَرد مذن الخذارج مذن سذمع وخذدماتُ ،
رقذذم ( )5حجذذم الص ذذادرات وال ذواردات ف ذذي االقتصذذاد األردنذذي خ ذذالل الفت ذرة (ُ )2015-2000مقََّيم ذذة
بال ذذدينار األردن ذذي؛ وذل ذذك وفقً ذذا إلحص ذذائيات البن ذذك المرك ذذزي األردن ذذي لع ذذام ( 2015البن ذذك المرك ذذزي
األردني.)2017 ،

58

جدول رقم ()2-3
حجم الصادرات والواردات في األردن لمفترة ()2015-2010
السنة

الصادرات(دينار أردني)

الواردات(دينار أردني)

2010

4.216.948.000

11.050.126.000

2011

4.805.873.000

13.440.215.000

2012

4.749.570.000

14.733.749.000

2013

4.805.234.000

15.667.344.000

2014

5.163.029.000

16.280.189.000

2015

4.797.583.000

14.537.181.000

المصدر :البنك المركزي األردني ،تقارير .2015-2000
يش ذذير الج ذذدول الس ذذابق إل ذذى حج ذذم الص ذذادرات والذ ذواردات ف ذذي األردن خ ذذالل الفتذ ذرة -2010
 ،2015إذ بمغ حجم الصادرات لعام  )4.216.948.000( 2010دينار أردنذي ،أمذا الذواردات فقذد
بمغ ذ ذ ذ ذ ذ ذذت ( )11.050.126.000دين ذ ذ ذ ذ ذ ذذار أردن ذ ذ ذ ذ ذ ذذي ،بينم ذ ذ ذ ذ ذ ذذا بمغ ذ ذ ذ ذ ذ ذذت الص ذ ذ ذ ذ ذ ذذادرات لع ذ ذ ذ ذ ذ ذذام 2011
( )4.805.873.000دينار أردني أما الواردات ( )13.440.215.000دينار أردني ،أما في عام
 2012فق ذ ذ ذ ذ ذ ذذد بم ذ ذ ذ ذ ذ ذذغ حج ذ ذ ذ ذ ذ ذذم الص ذ ذ ذ ذ ذ ذذادرات ( )4.749.570.000دين ذ ذ ذ ذ ذ ذذار أردن ذ ذ ذ ذ ذ ذذي ،والذ ذ ذ ذ ذ ذ ذواردات
( ،)14.733.749.000بينمذذا فذذي عذذام  2013بمذذغ حجذذم الصذذادرات ( )4.805.234.000دينذار
أردن ذ ذذي والذ ذ ذواردات ( )15.667.344.000دين ذ ذذار أردن ذ ذذي ،بينم ذ ذذا بمغ ذ ذذت الص ذ ذذادرات لع ذ ذذام 2014
( )5.163.029.000دينذ ذذار أردنذ ذذي ،وال ذ ذواردات ( ،)16.280.189.000وفذ ذذي عذ ذذام  2015بمذ ذذغ
حج ذ ذذم الص ذ ذذادرات ( )4.797.583.000دين ذ ذذار أردن ذ ذذي والذ ذ ذواردات ( )14.537.181.000دين ذ ذذار
أردني .من ىنا يمكن القذول بذأن ألزمذة الالجئذين السذوريين عمذى األ ارضذي السذورية األثذر البذارز فذي
ارتفذذاع حجذذم ال ذواردات األردنيذذة وذلذذك فذذي ظذذل ارتفذذاع أعذذداد الالجئذذين السذذوريين وازديذذاد احتياجذذاتيم
الحياتية (البنك المركزي األردني ،تقارير .)2015-2000
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ويبين الجدول التالي الناتج المحمي االجمالي بسعر السوق الجاري خالل الفترة .2015-2010
الجدول رقم ()3-3

الناتج المحمي االجمالي بسعر السوق الجاري خالل الفترة 2015-2010
السنة

الشير

الناتج المحمي االجمالي بسعر السوق الجاري

2010

3

4099.1

2010

6

4507.9

2010

9

5108.5

2010

12

5046.6

2011

3

4520.2

2011

6

4851.0

2011

9

5575.8

2011

12

5529.6

2012

3

4883.5

2012

6

5238.7

2012

9

5958.9

2012

12

5884.4

2013

3

5347.9

2013

6

5747.3

2013

9

6434.8

2013

12

6321.6

2014

3

5729.5

2014

6

6100.5

2014

9

6832.5

2014

12

6774.6

2015

3

6020.4

2015

6

6376.4

2015

9

7152.7

2015

12

7087.9

المصدر :البنك المركزي األردني ،تقارير .2017-2008
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يتضح من الجذدول السذابق أن النذاتج المحمذي االجمذالي بسذعر السذوق الجذاري لشذير  3مذن
العام  2010قد بمغ ( ،)4099.1وفي شير  6مذن العذام  2010قذد بمذغ ( )4507.9أمذا فذي شذير
 9من العام نفسو فقد بمغ الناتج المحمي االجمالي ( )5108.5وفي شير  ،)5046.6( 12أما فذي
ش ذذير  3م ذذن الع ذذام  2011فق ذذد بم ذذغ الن ذذاتج ( )4520.2وف ذذي ش ذذير  )4851.0( 6وف ذذي ش ذذير 9
( )5575.8وفي شير  ،)5529.6( 12بينما بمغ الناتج في شير  3من العام )4883.5( 2012
وف ذذي ش ذذير  )5238.7( 6وف ذذي ش ذذير  )5958.9( 9أم ذذا ف ذذي ش ذذير  12م ذذن الع ذذام نفس ذذو فق ذذد بم ذذغ
( ،)5884.4وفذذي عذذام  2013فقذذد بمذذغ النذذاتج فذذي شذذير  )5347.9( 3وفذذي شذذير )5747.3( 6
وفي شير  )6434.8(9وفي شير  ،)6321.6(12بينما بمغ الناتج المحمي االجمذالي فذي شذير 3
من العام  )5729.5( 2014وفي شير  )6100.5(6وفي شير  )6832.5(9وفي شير  12من
الع ذذام نفسذ ذذو ( ،)6774.6أمذ ذذا ف ذذي شذذذير  3مذذذن الع ذذام  2015فق ذذد بمذ ذذغ الن ذذاتج المحمذ ذذي االجمذذذالي
( )6020.4وف ذ ذذي ش ذ ذذير  )6376.4( 6وف ذ ذذي ش ذ ذذير  )7152.7( 9أم ذ ذذا ف ذ ذذي ش ذ ذذير  12فق ذ ذذد بم ذ ذذغ
( )7087.9ويشير ذلك إلذى وجذود ارتفذاع فذي نسذبة النذاتج المحمذي االجمذالي بسذعر السذوق الجذاري
لمفترة ( 2015-2010البنك المركزي األردني ،تقارير .)2017-2008
ويقصذذد بيذذذا المفيذذوم ارتفذذاع مسذذتوى اإلنفذذاق العذذام عمذذى اإلي ذرادات
إرتفةةاع عجةةز الموازنةةة العامةةةُ :
العامة لمدولة خالل فترة زمنيذة معينذة؛ ممذا يعنذي حذدوث فجذوة ماليذة " "Fiscal Gapبذين اإليذرادات
العامة والنفقات العامة؛ التي تقاس بالفرق بين اإليرادات والنفقات العامة ،وتحسب كنسبة مذن النذاتج
المحمذي اإلجمذالي""Gross Domestic Product GDP؛ وبذالرجوع إلذى بيانذات البنذك المركذزي
األردنذذي يتضذذح الفذذرق بذذين إجمذذالي اإلي ذرادات العامذذة والنفقذذات العامذذة لمفت ذرة مذذن ()2015-2004
(و ازرة المالية )2017 ،وذلك كما ىو ُم َبيَّن في الجدول التالي .
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جدول رقم ()4-3
إجمالي النفقات واإليرادات العامة في األردن لمفترة ((2015-2004
السنة

الفجوة المالية(*)

اإليرادات العامة

النفقات العامة

(دينار أردني)

(دينار أردني)

2004

2.958.500.000

3.180.500.000

222.000.000-

2005

3.062.800.000

3.539.900.000

477.100.000-

2006

3.468.800.000

3.912.300.000

443.500.000-

2007

3.971.000.000

4.586.000.000

615.000.000-

2008

4.783.300.000

5.431.000.000

692.700.000-

2009

4.526.200.000

5.975.900.000

1.449.700.000-

2010

4.662.800.000

5.708.000.000

1.054.200.000-

2011

5.415.800.000

6.796.600.000

1.380.800.000-

2012

5.054.500.000

6.878.100.000

1.823.600.000-

2013

5.758.200.000

7.065.400.000

1.307.200.000-

2014

7.276.600.000

7.851.100.000

583.500.000-

2015

6.796.300.000

7.722.900.000

926.600.000-

المصدر :البنك المركزي األردني (*) حسابات قام بيا الباحث لحساب الفجوة المالية
أش ذذارت البيان ذذات المالي ذذة الرس ذذمية إل ذذى أن نس ذذبة ال ذذدين الع ذذام بحم ذذول اكت ذذوبر  2016ق ذذدرت
بنحو %95.3من الناتج المحمي اإلجمالي ،متجاوزة قانون الدين العذام الذذي حذدد سذقفيا ب .%60
وأصبحت خدمة الذدين تقتطذع أكثذر مذن مميذار دينذار سذنويا مذن النفقذات الجاريذة مذن الموازنذة العامذة
لمدولة ،أي من جيوب الفقراء ،بينما أقساط الديون المستحقة يجري إعادة جدولتيا ،فقد بمغذت موازنذة
التمويل  5.2066مميار دينار لتسديد األقساط المستحقة خالل العام الحالي وتغطية عجز الموازنة.
ويتم تغطية موازنة التمويل عن طريق االقتراض ،حيث ارتفعت وتيرة االقتراض المحمي لتشكل ثمثذي
المديونيذ ذذة العامذ ذذة ،ناىيذ ذذك عذ ذذن األثمذ ذذان السياسذ ذذية الباىظذ ذذة التذ ذذي تذ ذذدفعيا الذ ذذبالد ج ذ ذراء االقت ذ ذراض
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الخذذارجي ،كاالنصذذياع لمضذذغوط السياسذذية واالقتصذذادية لتمريذذر سياسذذات تصذذب فذذي مصذذالح الكيذذان
الصذذييوني واالحتكذذارات ال أرسذذمالية ،كمذذا تعذذرض أمذذن واسذذتقرار المنطقذذة العربيذذة واالقطذذار الشذذقيقة
لمخطذذر (مقذذدادي .)2016 ،وبنذذاء عمذذى البيانذذات الرسذذمية ،فقذذد بمغذذت المديونيذذة بنيايذذة عذذام 2016
أكثذذر مذذن  27.3مميذذار دينذذار ،منيذذا  26.247مميذذار دينذذار وفذذق تقريذذر و ازرة الماليذذة ،ونحذذو مميذذار
دين ذذار وردت ف ذذي موازن ذذة الدول ذذة تح ذذت ب ذذاب تس ذذديد الت ازم ذذات س ذذابقة عم ذذى ث ذذالث س ذذنوات – 2017
 2019وبذلك تصل نسبة الدين العام إلى ما يقرب من  %100مذن النذاتج المحمذي اإلجمذالي(البنذك
المركزي األردني ،تقارير .)2015-2004
ارتفاع الدين العام الداخمي والخارجي :وذلك بيدف تمويل العجز في الموازنة العامة لمدولة ولتمويل
القروض المكفولة لشركة الكيرباء الوطنية وسمطة المياه؛ فوفقًذا إلحصذائيات البنذك المركذزي فقذد بمذغ
الذ ذذدين الذ ذذداخمي لمدولذ ذذة لع ذ ذذام  2014مذ ذذا مقذ ذذداره  14.621.000.000ممي ذ ذذار دينذ ذذار ،مقارنذ ذذة ب ذ ذ ذ
 15.486.000.000ممي ذذار دين ذذار ع ذذام  ،2015وبنس ذذبة نم ذذو بمغ ذذت %5.9؛ أم ذذا الرص ذذيد الع ذذام
لمدين العام الخارجي فقد بمغ في عام  2014ما مقذداره  8.030.100.000مميذار دينذار مقارنذة ب ذ
وي َش ِّذكل الذدين العذام مذا نسذبتو  %86.2مذن إجمذالي
 9.390.050.000مميار دينار عذام ُ ،2015
الناتج المحمي اإلجمالي (البنك المركزي األردني.)2017 ،
معةةدالت البطالةةة :تعذذاني المممكذذة األردنيذذة الياشذذمية مذذن وجذذود ارتفذذاع كبيذذر فذذي معذذدالت البطالذذة
بشكل عام ،والتي ِّ
كبير عمى الحكومات المتعاقبة؛ فمعدالت البطالة المرتفعة مزمنة؛ أي
عبئا ًا
تشكل ً
إنيا مرتفعذة لفتذرات زمنيذة طويمذة ،وعنذد الرجذوع إلذى و ازرة العمذل األردنيذة والتقذارير السذنوية الصذادرة
عني ذ ذذا لمفتذ ذ ذرة ( ،)2015-2013يتض ذ ذذح أن مع ذ ذذدالت البطال ذ ذذة كان ذ ذذت  %12.6ف ذ ذذي ع ذ ذذام ،2013
و %11.9عذ ذذام  ،2014و %13عذ ذذام 2015؛ وىذ ذذذا دليذ ذذل واضذ ذذح عمذ ذذى ضذ ذذعف معذ ذذدالت النمذ ذذو
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االقتصادي ،وعذدم قذدرة االقتصذاد عمذى إيجذاد وظذائف جديذدة وتشذغيل الذراغبين فذي العمذل والقذادرين
عميذذو عنذذد مسذذتويات األجذذور السذذائدة فذذي السذذوق ،وعذذدم مالءمذذة منظومذذة التعمذذيم الحاليذذة (لخريجذذي
الجامعات) لمتطمَّبات سوق العمل (و ازرة العمل.)2017 ،
وخصوص ذذا الضذ ذرائب غيذ ذر المباشذ ذرة؛ ولك ذذن عم ذذى الس ذذمع
ارتفةةةاع معةةةدالت الضةةةرائب فةةةي األردن :
ً
األساس ذذية ،األم ذذر ال ذذذي يعن ذذي أني ذذا تُص ذذيب الجمي ذذع ،وال أح ذذد يس ذذتطيع ال ذذتممص مني ذذا؛ وم ذذن تم ذذك
الضذرائب مذذا ىذذو مفذذروض عمذذى المذذاء والكيربذذاء ،والمشذذتقات النفطيذذة ،واألدويذذة ،ومالبذذس األطفذذال،
والسذذيارات ،وغي ذذر ذل ذذك الكثي ذذر؛ األم ذذر ال ذذذي أدى إلذذى انخف ذذاض مع ذذدالت ال ذذدخول الحقيقي ذذة لألفذذراد
والمجتمع ،وبمغت اإليرادات الضريبية في عام  2014ما مقداره  4.073.100.000مميارات دينار
وي َو ِّ
ض ذذح الج ذذدول الت ذذالي حج ذذم اإليذ ذرادات
مقاب ذذل  4.096.300.000ممي ذذارات دين ذذار ع ذذام ُ .2015
الضريبية في األردن خالل الفترة (( )2015-2010البنك المركزي األردني)2017،
جدول رقم ()5-3
حجم الضرائب في األردن لمفترة ()2015-2010
السنة

اإليرادات الضريبية (دينار أردني)

2010

2.986.300.000

2011

3.062.200.000

2012

3.351.400.000

2013

3.652.400.000

2014

4.073.100.000

2015

4.096.300.000

المصدر :البنك المركزي األردني
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يبين الجدول السابق حجم الضرائب في األردن خالل الفترة  ،2015-2010حيث بمغت
االيرادات الضريبية لعام  )2.986.300.000( 2010دينار أردني ،أما في عام  2011فقد بمغت
( )3.062.200.000دينار أردني ،وفي عام  2012بمغت ( )3.351.400.000دينار
أردني،وبمغت ( )3.652.400.000دينار أردني في عام  ،2013بينما بمغت في عام 2014
( )4.073.100.000دينار أردني ،وفي عام  2015فقد بمغت االيرادات الضريبية
( )4.096.300.000دينار أردني ،ويشير ذلك إلى وجود ارتفاع بمعدل االيرادات الضريبية في
ظل ازدياد أعداد الالجئين السوريين عمى االراضي األردنية خالل الفترة (.)2015-2010
انخفاض حجم المساعدات الخارجية :انخفض حجم المساعدات الخارجية المقدمة لألردن
من  1.236.050.000مميار دينار عام  2014إلى  886.200.000مميون دينار عام 2015؛
وذلك وفقًا إلحصائيات البنك المركزي األردني ،وال يوجد أدنى شك في أن تمك المساعدات
خصوصا تمك المساعدات التي كان يتم تقديميا بشكل سنوي
ستتالشى ولن تكون موجودة أصالً؛
ً
من ِقَبل دول الجوار الخميجية خاصة السعودية؛ فالمنحة الخميجية التي قُ ِّدمت عمى خمس سنوات
وكانت تبمغ  5مميارات دينار استنفدت ،ولن َّ
تتجدد؛ خاصةً أن أسعار النفط العالمية قد انخفضت،
وانعكس ذلك بشكل سمبي عمى إيرادات السعودية النفطية ،و َّأدى إلى حدوث عجز في موازنتيا؛ بل
َّأدى إلى قياميا باتخاذ إجراءات داخمية؛ مثل :تخفيض الرواتب ،وايقاف العديد من المشاريع التي
ِ
ويشرف عمييا القطاع الخارجي؛ إضافة إلى االقتراض من العالم
كانت تُ َم َّول من قَبل الحكومةُ ،
الخارجي (البنك المركزي األردني. )2017،
عمى صعيد النمو االقتصادي ،ونتيجة لما شيدتو وتشيده الدولة السورية من أحداث منذ
عام  2011والذي أثر بشكل كبير عمى االقتصاد األردني ،فإن كل ذلك قد انعكس بشكل واضح

65

عمى توقعات النمو الحقيقي وعمى ما تحقق منو .وأن نسبة تغطية االيرادات العامة لمنفقات العامة
أرتفع من نحو ( )%77عام  2014الى ما يزيد عن ( )%82في العام  2015وىو تقدم إيجابي،
اال أن ىناك اعتماد بنحو ( )%18عمى القروض الخارجية في تغطية نفقات الدولة وىو مؤشر
يعني صعوبة التخفيف من حدة المديونية الخارجية وأثرىا السمبي عمى االقتصاد الوطني.وقد وصل
إجمالي القروض لعام  2015الى نحو ()6.168مميار دينار أردني لمحكومة األردنية وما يقرب من
( )1.761مميار دينار لممؤسسات المستقمة األردنية ،مما رتب عميو مديونية إضافية بمغت نحو
( )7.929مميار دينار ،وأن محصمة الموازنتين تشير إلى أن العجز المالي الكمي أنخفض بمبمغ
 877مميون دينار بعد المنح بين العامين  2015-2014وىي نسبة انخفاض محورية تصل إلى
نحو  ،%. 34أما العجز المالي قبل المنح فقد أنخفض بمبمغ مميار دينار وبنسبة تصل إلى نحو
 ،%25ولعل ذلك داللة ىامة عمى التأثر الكبير واعتماد االقتصاد األردني عمى بند المنح الخارجية
في تمويل مسيرة التنمية والنفقات الجارية في األردن .وأن المديونية العامة الصافية لمدولة قد
ارتفعت بما يقارب ممياري دينار خالل العام  2015وىي مديونية تسعى إلى تغطية العجز المالي
الكمي ،وتم تغطيتيا مناصفة بين الديون الداخمية والخارجية (و ازرة المالية.)2017 ،

المبحث الثالث :تداعيات أزمة الالجئين السوريين عمى قطاع التعميم والصحة
والطاقة والمياه:
أن المج ذذوء الس ذذوري ق ذذد أس ذذيم ف ذذي زي ذذادة أع ذذداد المذ ذراجعين لمم ارك ذذز الص ذذحية والمستش ذذفيات
عمذا كذان قبذل األزمذة؛
الحكومية؛ حيث وصل العذدد إلذى  1.2ماليذين م ارجذع ،بزيذادة نسذبتيا َّ %20
حيذذث بمغذذت تكمفذذة عذذالج الالجئذذين السذذوريين  55مميذذون دينذذار .أمذذا فذذي قطذذاع الز ارعذذة ،فذذإن األزمذذة
السذذورية فرضذذت تحذذديات؛ أبرزىذذا :انخفذذاض حجذذم الصذذادرات الزراعيذذة إلذذى األس ذواق ذات األسذذعار
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العالية في شرق أوروبا وروسذيا وأوكرانيذا ،مذن حيذث الخضذار والفواكذو ،إلذى أكثذر مذن  %90عذامي
 2011و ،2012باعتبار أنيا تُشحن عبر األراضي السورية؛ كما أن المجوء السوري والضغط عمى
المس ذذاكن ،والتوج ذذو إل ذذى العمذ ذران ،أس ذذيم ف ذذي تالش ذذي ز ارع ذذات الح ذذدائق المنزلي ذذة الت ذذي تُذ َذؤ ِّمن لألس ذذر
م ذذردودات غذائي ذذة ومالي ذذة ،فضذ ذالً ع ذذن دخ ذذول المواش ذذي تير ًيب ذذا عب ذذر الح ذذدود ،وزي ذذادة كمف ذذة ال ذذدعم
لألعذذالف ،ومنافسذذة العمالذذة الزراعيذذة السذذورية لممحميذذة ،ورفذذع أسذذعار الخضذذار والفواكذذو جذ َّذراء زيذذادة
أثر سمبيًّا كبي ًذرا؛ حيذث إن ىنذاك أكثذر مذن
الطمب عمييا .وفي القطاع التعميمي خمَّف المجوء السوري ًا
 140ألذذف طالذذب وطالبذذة سذذوريين أسذذيموا فذذي عذذودة نظذذام الفتذرتين فذذي المذذدارس الحكوميذذة؛ إضذذافة
إلى اآلثار االجتماعية والمعيشية؛ مثل :ارتفاع أجور السكن ،واتساع ظاىرة زواج القاصرات ،وزيادة
نسبة التسول (و ازرة الصحة.)2017 ،
أوالً :تداعيات أزمة الالجئين السوريين عمى واقع التعميم في األردن:
اتخذت الحكومة األردنية منذ بداية أزمة الالجئين السوريين عدداً من اإلجراءات لمتسييل
عمى الالجئين السوريين ،مثل السماح ألبناء الالجئين السوريين ممن يحممون وثائق لجوء صادرة
من مفوضية الالجئين بالدراسة في المدارس الحكومية في المدن والبمدات التي يقيم فييا الالجئون
السوريون ،وذلك جنباً إلى جنب مع الطمبة األردنيين ،إذ بمغ عددىم خالل العام الدراسي (-2012
 )2013حوالي ( )25ألف طالب (خارج مخيم الزعتري) ،ويعاني عدد كبير من المدارس الحكومية
في شمال المممكة من اكتظاظ الغرف الصفية ،وعودة نظام الفترتين ،وخصوصاً في المدارس التي
استقبمت أعداداً من الطمبة السوريين ،ما استدعى زيادة عدد الغرف الصفية ،توسعة المرافق
الصحية والمختبرات المدرسية ،وغيرىا من لوازم وأثاث ومعدات ،الستيعاب التزايد في أعداد الطمبة،
وتالفي األثر السمبي ليذا التزايد عمى نوعية التعميم ،وعمى إثر ذلك أبرمت اتفاقية مع منظمة
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اليونيسيف ،تكفمت بموجبيا المنظمة المذكورة بتكاليف الدراسة ،من أجور معممين وكتب مدرسية،
ومرافق وخدمات تعميمية ،وتمويل أو توسعة مدارس جديدة ،وصيانة غرف صفية في مدارس قائمة
في المدن والبمدان التي يدرس فييا طمبة سوريون ،وقامت الحكومة األردنية بالتعاون مع منظمة
اليونيسف وحكومات دول أخرى كدولة البحرين بالسماح بإنشاء مجمعات تعميمية داخل المخيمات
المخصصة لالجئين (و ازرة التربية والتعميم.)2017 ،
وتقدر تكمفة الخدمات التعميمية المقدمة لمطمبة السوريين في المدارس األردنية بنحو ()250
مميون دينار سنوياً ،سواء تكاليف مباشرة أو غير مباشرة ،في حين أشارت مصادر الو ازرة إلى
أنياعممت عمى بناء نحو ( )5آالف غرفة صفية ،فاقت كمفتيا ( )600مميون دوالر ،لتمبية حاجات
ومتطمبات استيعاب الطمبة السوريين ،إضافة إلى تعيين وتدريب أعداد كبيرة من المعممين لمتعامل
مع األعداد المتزايدة من الطمبة .وحولت الو ازرة )98( ،مدرسة حكومية لمعمل عمى نظام الفترتين،
وستعمل في العام الدراسي المقبل عمى تحويل ( )100مدرسة أخرى عمى النظام ذاتو ،الستيعاب
الطمبة السوريين الذين لم يتمكنوا من االلتحاق بالتعميم ،بحسب المصادر .وتسبب المجوء السوري
بضغط كبير عمى المدارس ،نتج عنو ارتفاع عدد المدارس ذات الصفوف المكتظة من ()%36
العام ( )2013إلى ( )% 46العام (( )2015مبيضين .)2016 ،إذن تسبب المجوء السوري
بضغط كبير عمى المدارس نتج عنو ارتفاع عدد المدارس ذات الصفوف المكتظة من ()% 36
عام ( )2013إلى ( )% 46عام (((2016المستقبل العربي.)2016 ،
نظ اًر الرتفاع أعداد الالجئين السوريين عمى األراضي األردنية وحاجتيم لمتعمم ،فإن قطاع
التعميم في األردن يواجو تحديات عديدة من أبرزىا(خطة االستجابة األردنية:)9 : 2019-2017،
 .1زيادة أعداد الطمبة في المدارس.
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 .2نقص الكوادر( المعممين واإلداريين).
 .3العمل بنظام الفترتين في أكثر من مئة مدرسة حكومية.
 .4نقص في عدد المدارس ونقص في البنى التحتية لممدارس الموجودة.
 .5االختالف في الثقافة العامة بين التالميذ واختالف المناىج التعميمية.
 .6نتيجة زيادة عدد الطمبة أدى إلى زيادة الطمب إلنشاء مدارس جديدة الستيعاب ىذه
األعداد ،إذ تم استحداث ( )98مدرسة لمسنة الدراسية . 2017-2016
ثانياً :تداعيات أزمة الالجئين السوريين عمى واقع الصحة في األردن:
عانى القطاع الصحي الحكومي في األردن من صعوبات أساسية نتيجة لألوضاع
االقتصادية الصعبة التي تمر بيا المممكة ،وفرض تدفق الالجئين السوريين إلى المممكة األردنية
الياشمية بأعداد كبيرة أعباء ىائمة إضافية عمى موارد وامكانياتيا وكوادرىا و ازرة الصحة التي
تحممت مسؤولية معالجة المصابين من الالجئين ،وتقديم الرعاية الصحية لمختمف شرائح الالجئين
السوريين والمقيمين السوريين عمى أراضي المممكة ،في المستشفيات الحكومية والمراكز الصحية
الشاممة واألولية في المدن والبمدات التي يوجد فييا ىؤالء الالجئون ،وقد شيدت ىذه المستشفيات
والمراكز تضاعف أعداد المراجعين ليا من طالبي العناية الطبية من الالجئين ،وشيد الطمب عمى
األدوية واإلسعافات الطبية تزايداً متنامياً ،مع تفاقم أزمة المجوء يوماً بعد يوم ،إذ أشارت سجالت
و ازرة الصحة األردنية إلى أن ( )14708مرضى سوريين راجعوا مستشفيات و ازرة الصحة في الربع
األخير من عام ( )2012في محافظات الشمال ،وأدخل ( )3641حالة إلى المستشفيات الحكومية
لتمقي العالج ،في حين اجريت عمميات جراحية لحوالي ( )305مريضاً،أما الذين راجعوا المراكز
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الصحية فقد وصل عددىم إلى ( )27218مراجعاً من الالجئين السوريين (تصريح الناطق الرسمي
باسم الحكومة األردنية ،سميح المعايطة لوكالة  CNNاألمريكية (وزارة الصحة.)2017 ،
ولمداللة عمى بعض ىذه الضغوط التي تعرض ليا قطاع الصحة األردني فقد تجاوزت
نسبة أشغال مستشفى المفرق الحكومي بحمول شير نيسان ( )2013نسبة ( )%110مقارنة مع
( )%70قبل دخول الالجئين إلى المحافظة ،األمر الذي تطمب توفير أسرة إضافية في المستشفى
لمواجية االختالالت التي أفرزتيا عمميات تدفق الالجئين السوريين إلى البالد ،وبمغ عدد مراجعي
عيادات المستشفى وقسم اإلسعاف والطوارئ في المستشفى المذكور ( )326ألف مريض عام
( )2012مقارنة مع ( )175ألفاً عام ( ،)2010ما أدى إلى مضاعفة جيود الكوادر الطبية
والتمريضية إلى جانب استنزاف العالجات التي توفرىا و ازرة الصحة لطالبييا المرضى األردنيين
(و ازرة الصحة.)2017 ،
وأعاد قدوم الالجئين السوريين لألردن العديد من األمراض السارية التي اختفت كالمالريا
وشمل األطفال والحصبة ،ولذا كان عمى و ازرة الصحة منع وصول ىذه األمراض وتفشييا بين أفراد
المجتمع األردني عن طريق التطعيم لألطفال والمواليد ،وقد تعاونت الحكومة األردنية منذ بداية
األزمة مع وكاالت األمم المتحدة كمنظمة الصحة العالمية ،والمنظمات غير الحكومية العاممة في
مجال الصحة ،سواء في المجتمعات المحمية التي يوجد فييا السوريون أو في مخيم الزعتري
لالجئين ،من اجل تقديم الرعاية الصحية المناسبة لالجئين بأفضل نوعية ،وتخفيفاً لمضغوطات
الواقعة عمى عاتق القطاع الصحي الحكومي ذي اإلمكانيات المادية الضعيفة ،ومنعاً لتأثير الوضع
الصحي لالجئين سمباً عمى صحة المجتمع المحمي ،مثل ازدحام المستشفيات والمراكز الصحية ،أو
انتقال األمراض المعدية والسارية والخطرة إلى صفوف األطفال والمواطنين ،ومن ىذه األمراض:

72

السل ،والحصبة والتياب الكبد الفيروسي بنوعيو (ألف وباء) والتدرن الرئوي والتيفوئيد والالشمانية
واأليدز (موقع خبرني ،)2013 ،وقد نفذت و ازرة الصحة األردنية وبالتعاون مع شركائيا في
المخيمات والمجتمع المحمي عدة حمالت تطعيم استيدفت آالف األطفال السوريين ضد عدة
أمراض منيا :شمل األطفال ،والحصبة وفيروس التياب الكبد وغيرىا.
كما أجريت مئات العمميات الجراحية الكبرى لممصابين السوريين المدنيين والعسكريين في
المستشفيات الحكومية في محافظات اربد والمفرق والزرقاء مثل الكسور واإلصابات المختمفة
باألعيرة النارية ،كما تقوم و ازرة الصحة بالتعاون مع شركائيا من المنظمات الدولية وكاالت األمم
المتحدة وفرق مستشفيات الميدان التابعة لمدول المانحة ،بعقد دورات تدريبية لمقدمي الخدمات
الصحية من مختمف الجيات العاممة بالمجال الصحي في المخيم عمى إدارة الجيود الصحية
المختمفة.كما تقوم فرق و ازرة الصحة بالكشف الصحي الدوري عمى مرافق المخيم لضمان موافقة
معايير الصحة والسالمة العامة فيما يخص الغذاء والدواء والصرف الصحي والتزام معايير الصحة
العامة في المطابخ الممحقة بالمخيم ومستودعات تخزين األغذية فيو ،وتقوم بفحص مياه الشرب
الموردة لممخيم لمتأكد من مطابقتيا لمواصفات الصحة والسالمة وخموىا من التموث والجراثيم ،وذلك
لضمان صحة قاطني المخيم ومنعاً من انتشار األمراض المعدية إلى المجتمع المحمي .وتقوم و ازرة
الصحة بالتعاون مع اليونيسيف بالعديد من الجيود اإلدارية لتمبية المتطمبات الصحية لمختمف
شرائح الالجئين ،ومن ذلك :مراجعة مدونة وطنية لتسويق بدائل لبن األم ،ومناقشة أنشطة بناء
القدرات لو ازرة الصحة عمى تعزيز الرضاعة الطبيعية ،واجراء دراسة عن واقع وفيات األطفال،
وتحديد اإلجراءات الالزمة لتحسين رعاية األطفال حديثي الوالدة ،وخفض معدل وفيات األطفال
حديثي الوالدة في مستشفى الرمثا ،اربد ،المفرق ،والزرقاء (و ازرة الصحة.)2017 ،
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بمغ عدد المواليد السوريين في عام ( )2013في مستشفى المفرق الحكومي ()1549
مولوداً ،كما بمغ عدد مراجعي المستشفى من الالجئين السوريين لمعام ذاتو ( )14620مراجعاً
ومراجعة ،فيما سجل قسم الطوارئ في المستشفى مراجعة حوالي ( )9آالف سوري ،بينما نفذت
الكوادر الطبية في المستشفى خالل العام ( )463( )2012عممية لالجئين السوريين من األطفال
والنساء .وتعد مستشفى المفرق والرمثا واربد وجرش من أكثر المستشفيات التي تشيد ضغوطاً من
األعداد اإلضافية من المراجعين منذ بدء األزمة السورية ،وازدياد نسبة استيالك األدوية بمغت
 ،%30ونسبة إشغال األسرة في المستشفيات بمغت  %100في محافظات الشمال ،باإلضافة إلى
المواد الطبية واألجيزة وسيارات اإلسعاف بنسبة تجاوزت الذ .%30ويواجو القطاع الصحي في
االردن تحديات كبيرة بسبب موجة المجوء السوري وتتمثل ىذه التحديات بما يمي( :و ازرة الصحة،
:)2016
 ارتفاع نسبة اإلشغال في المستشفيات وتقديم الخدمات العالجية وزيادة نسب صرفالمستيمكات الطبية وغير الطبية بنسبو تزيد عن.%30
 ارتفاع الطمب عمى استيالك االدوية واالجيزة والمعدات الطبية.-

ظيور بعض األمراض المعدية بين الالجئين السوريين التي أدت إلى القيام بحمالت تطعيم
متعددة وبكمفة مادية مرتفعة.

 ازدياد مشاكل الصحة العامة (مشاكل المياه وفحصيا ومراقبتيا بشكل مستمر ،النفايات الطبيةوعمميات االتالف المكمفة ،مراقبو الغذاء وطرق نقمو وتخزينو وتقديمو).
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ييدف قطاع الصحة في خطة االستجابة األردنية لألزمة السورية إلى تعزيز مركزية النظام
الصحي الوطني لالستجابة لألزمة السورية ،وشمول الخطة لنطاق واسع من األنشطة ،بدءاً من
التدخالت المباشرة التي تضمن تمبية االحتياجات الممّحة عمى المدى القصير لألردنيين والالجئين
السوريين من خالل دعم الخدمات الصحية األولية والثانوية وخدمات المرحمة الثالثة في كل من
المخيمات والمناطق الريفية والحضرية ،واالستثمارات المنيجية التي تعزز قدرة النظام الصحي
الوطني بما في ذلك بناء منعة لمنظام الصحي الحكومي من خالل االستثمار في نظام إدارة
المعمومات والخدمات الموجستية( .خطة االستجابة األردنية)14 : 2019-2017،
ثالثاً :تداعيات أزمة الالجئين السوريين عمى أزمة الطاقة في األردن :
عانى قطاع الطاقة في األردن نتيجة الرتفاع أعداد الالجئين السوريين في أراضي المممكة
من ضغوط متزايدة ،وأصحبت مواكبة االحتياجات المتزايدة بزيادة القدرة اإلنتاجية لتوفير الطاقة
الكيربائية وتجنب النقص أم اًر ضرورياً فييا وىذا استدعى أن تقوم شركة كيرباء من أجل زيادة
الطاقة اإلنتاجية ليا أن تستخدم مولد التوبين الغازي بقدرة إنتاجية تصل إلى ( )146ميجا واط
وبكمفة إنشائية بحوالي ( )105مميون دوالر .وقام بعض الالجئين السوريين داخل المخيم بأخذ
الكيرباء من محوالت الكيرباء في مخيم الزعتري بإجراء توصيالت من أعمدة الكيرباء بأنفسيم من
أجل تزويد خيميم وكرفاناتيم باإلنارة ،ما يؤدي إلى حدوث "تماس كيربائي" وبالتالي اشتعال بعض
الخيم التي يمتد اشتعاليا ليطال أعداداً كبيرة منيا ،وفي بعض األحيان تحصل إصابات باألرواح
أو إصابات بالحروق المختمفة أو احتراق ممتمكات الالجئين (و ازرة الطاقة والثروة المعدنية،
.)2017
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عامي  2013و،2014
استمر االستيالك الخاص في دفع عجمة النمو االقتصادي في َ
مع زيادة في االستثمارات األجنبية المباشرة وانتقال قطاع األعمال السوري إلى األردن .ونما الناتج
المحمي اإلجمالي الحقيقي بنسبة ( )2.8في المئة في العام  2013و( )3.1في المئة في العام
.2014فضالً عن ذلك ،ساىم استيالك الالجئين السوريين في النمو االقتصادي ،لكن الزيادة في
استيالك األردنيين ىي التي ّأدت إلى توسع الناتج المحمي اإلجمالي .كان تدىور التجارة ىو
عد مؤش اًر عمى أن المشاكل االقتصادية
ماي ّ
العامل االقتصادي األساسي في زعزعة االستقرارُ ،
التنبع في المقام األول من وجود الالجئين ،وأن الصراعات في الدول المحيطة تمعب دو اًر ىاماً في
الحد من عدد الالجئين
ذلك .وعميو فإن واقع التحديات االقتصادية في األردن يشير إلى أن
ّ
وسع المجتمع الدولي
السوريين لن يصمح
ّ
التحديات االقتصادية المختمفة في البالد.إضافةً إلى ذلكّ ،
عامي 2012
إلى ّ
حد كبير المساعدات الخارجية والمنح التنموية في أعقاب األزمة .وبين َ
و ،2015تمقّى األردن مبمغاً غير مسبوق من المساعدات الدولية التي ساىمت في زيادة نمو الناتج
المحمي اإلجمالي .ففي العام  ،2012وصمت قيمة المنح والقروض الخارجية إلى ( )3.1مميار
دوالر ،أي أكثر من أربعة أضعاف إجمالي ماتمقاه األردن في العام  ،2011وأكثر من ضعف
األموال التي تمقاىا في أي سنة منذ العام .2000ووصمت قيمة المساعدات االقتصادية األميركية
عامي  2014و ،2015أي تقريباً
ّ
المقدمة إلى الحكومة األردنية وحدىا ( )700مميون دوالر في َ
ضعف المبمغ الذي قدمتو الواليات المتحدة في العام .2011وما من شك في أن أزمة الالجئين
حاد في التمويل األجنبي .والواقع أن التكمفة السنوية في
السوريين ساىمت في حدوث ارتفاع ّ
الميزانية المخصَّصة لالستجابة اإلنسانية ألزمة الالجئين السوريين في األردن تبمغ  3في المئة من
الناتج المحمي اإلجمالي لألردن .ومع ذلك ،يبدو أن إعياء المانحين بدأ بالظيور ولم تتم تمبية
العديد من النداءات الحكومية واإلنسانية( .و ازرة الطاقة والثروة المعدنية.)2017 ،
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رابعاً :تداعيات أزمة الالجئين السوريين عمى مشكمة المياه في األردن:
يعد األردن من أفقر أربعة دول في المياه في العالم ،بمغت حصة الفرد حوالي (135م)3
في السنة ،في حين يبمغ خط الفقر العالمي لممياه في السنة (1000م ،)3ومعدل الطاقة السنوية
لممياه المتجددة والقابمة لمتطوير يقدر بحوالي ( )780مميون متر مكعب ،منيا حوالي ( )505مميون
متر مكعب مياه سطحية و( )275مميون متر مكعب مياه جوفية ،ويواجو قطاع المياه جممو
التحديات ويمكن إجماليا بما يمي (و ازرة المياه والري:)2017 ،
 اتساع الفجوة بين الطمب عمى المياه والمتاح منيا.
 تدني حصة الفرد السنوية من المياه المتاحة لجميع االستعماالت إلى اقل من  %15من خط
الفقر المائي العالمي.
 ضعف كفاءة أداء أنظمة التزويد والتوزيع المائي.
 ارتفاع نسبة الفاقد من المياه.
ومن ىذه التحديات أيضاً ارتفاع نسبة النمو السكاني واليجرات اإلقميمية القسرية ،حيث
أثرت أزمة تدفق الالجئين السوريين عمى قطاع المياه ،وأصبح توفير مصادر مائية وخدمات
الصرف الصحي من التحديات التي تتطمب إعادة تأىيل شبكات المياه والصرف الصحي ،وأن
إنشاء المخيمات ضمن مناطق األحواض المائية يشكل خط اًر عمى المياه الجوفية ،األمر الذي
تطمب اتخاذ اإلجراءات الوقائية الالزمة لعدم تموث ىذه المصادر ،باإلضافة إلى أىمية توسعة ورفع
القدرة االستيعابية لشبكات المياه والصرف الصحي ،خاصة في المحافظات الشمالية التي تشيد
زيادة سكانية مضطردة نتيجة لمجوء السوريين ،فاستمرار أالزمة السورية وتدفق مئات آالف
الالجئين السوريين لألردن أدى الى تفاقم األزمة المائية في األردن الذي يعاني من شح موارده
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وندرتيا وتسبب في تناقص الكميات المخصصة لمفرد الواحد إلى حوالي ( )100لتر يومياً ،لعل
ىذا الكم من الالجئين زاد األعباء المالية عمى الخزينة إذ قدرت كمفة المياه ليم بحوالي ()360
مميون دينار ،كما قدرت و ازرة التخطيط حاجة ىذا القطاع إلى ( )18.6مميون دوالر لتمويل مشاريع
لضمان توفير مصادر مياه مستدامة والحد من التموث ،وأثر ذلك عمى خدمات الصرف الصحي
في المجتمعات المحمية الوطنية والالجئة وش ّكل ضغوطاً قاسية عمى نظام توريد المياه لممواطنين
بشكل ممموس ،وقد قامت الحكومة األردنية بحساب التكمفة المالية واالقتصادية لالجئين السوريين
في مجال المياه ،فتبين أن التكاليف المباشرة قصيرة المدى لالجئ السوري ىي ( )310دوالرات
والكمف البعيدة المدى بحدود ( )290دوال اًر وبرقم إجمالي وصل إلى ( )600دوالر (جريدة الدستور،
.)2013
قدرت الحكومة األردنية االحتياجات من المياه لألغراض المختمفة بحوالي ()1.400
وقد ّ
مميار متر مكعب لكافة مناطق المممكة ،أضاف الطمب االستثنائي لوجود الالجئين السوريين ،عج اًز
إجماليا يقدر بحوالي ( )550مميون متر مكعب سنوياً ،عولج ىذا العجز باتباع برنامج التقنين،
فوزعت المياه عمى المواطنين بواقع يومين في األسبوع ،وجمب مصادر مياه جديدة ،فقد بمغ إجمالي
إيرادات سمطة المياه لعام ( )2012حوالي ( )161مميون دينار بينما بمغ إجمالي اإلنفاق ()586
مميون دينار بعجز يبمغ ( )425مميون دينار ،إذ لم تستطع سمطة المياه تسديد المستحقات المالية
المترتبة عمييا في العام ( )2012لشركات الكيرباء والمقاولين ومصفاة البترول بسبب العجز المالي
الذي تعانيو ،ألن سعر الكيرباء تضاعف لترتفع فاتورة الكيرباء إلى نحو ( )85مميون دينار بعد أن
كانت نحو ( )50مميون دينار ،وبمغت تكمفة المتر الواحد من المياه عمى السمطة ( )37قرشاً بدل
أثمان مياه ،ولم تتمكن السمطة من توفير سوى ( )%13من مصادر المياه الجديدة في حين ان
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نسبة الطمب ارتفعت لعام ( )2013إلى ما نسبتو ( ،)%24وتقدر كمية مياه الشرب التي تضخ
يومياً من اآلبار داخل أو من خارج مخيم الزعتري لالجئين تنقل بواسطة الصياريج بحوالي
( )4500-4200متر مكعب ،وذلك باحتساب معدل ( )35لتر /اليوم /لمفرد وىي كمية كبيرة جداً
األمر الذي ييدد باستنزاف اآلبار (و ازرة المياه والري.)2017 ،
وكان لزيادة عدد الالجئين السوريين الذين باتوا يتدفقون إلى أراضي المممكة أثره الضاغط
عمى المتطمبات األساسية التي تدعميا الحكومة األردنية من طحين ومياه وكيرباء وغاز منزلي
وقدرت و ازرة التخطيط حاجة الحكومة األردنية بمبمغ ( )243.7مميون دوالر تعويض مخصصات
الدعم ليذه المواد األساسية ضمن موازنة الدولة في العام (.)2013

المبحث الرابع :تداعيات مشكمة الالجئين عمى قطاع العمل واألمن في األردن:
تشكل األزمة السورية تحدياً حقيقياً لألمن الوطني األردني بكافة أبعاده االقتصادية
واالجتماعية والسياسية واألمنية ،إذ تقدر تكمفة استضافة الالجئين بأكثر من ( )2,5مميار دوالر
سنوياً ،وقد ساىمت أعداد الالجئين في ارتفاع نسبة السكان في االردن بحوالي ( ،)%10فشكل ىذا
ضغطاً عمى البنية التحتية ،باإلضافة إلى نشر المزيد من القوات المسمحة االردنية عمى الحدود
الشمالية لضبطيا ،ويشكل وجود تنظيمات مسمحة متعددة منيا متطرفة ومنيا تكفيرية منخرطة في
الصراع الدائر في سوريا تحدياً حقيقياً لألمن الوطني األردني ،وقد يرتقي ىذا التحدي إلى تيديد
بأية لحظة وىو أمر يتطمب المزيد من المتابعة الدقيقة لما يجري داخل سوريا واالستعداد لمواجية
ذلك في المحظة الحاسمة.
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أوالً :تداعيات الالجئين السوريين عمى قطاع العمل في األردن:
مع اندالع األزمة السورية ظيرت ىناك عممية إحالل لمعمالة السورية في السوق المحمي
ومنافستيا لمعمالة المحمية في مختمف المين والقطاعات ،وحتى داخل المحال التجارية وذلك بيدف
توفير مصادر دخل ألسرتيم ،فضالً عن كونيا تتقاضى أجو اًر تعادل نصف تمك التي يتقاضاىا
العامل األردني فأدى ذلك إلى إيجاد بطالة محمية بدأت تظير أثارىا عمى بعض األسر األردنية
لفقدانيا مصادر دخميا ،ويمكن إجمال العواقب التي خمفتيا أزمة الالجئين عمى قطاع العمل باآلتي
(و ازرة العمل:)2017 ،
 ارتفاع معدالت البطالة ،ال سيما في صفوف الشباب والعمال ذوي الميارات المتدنية.
 اشتداد المنافسة ،وازدياد الضغط عمى األجور ،وتدىور ظروف العمل ،وزيادة العمل غير
المنظم.
 نضوب سبل العيش في اقتصادات المجتمعات المحمية المضيفة جراء الظروف المتوترة
لسوق العمل ،وانخفاض الدخل ،وارتفاع أسعار السمع والخدمات.
 ضعف إدارة وتنظيم سوق العمل ،وضعف قدرة الحكومتين عمى التصدي بطريقة مالئمة
لموضع.
 ارتفاع أسعار المواد الغذائية المختمفة لزيادة الطمب بينما تضاعفت أجور السكن وأسعار
الشقق والمنازل شح المساكن القابمة لمتأجير ما شكل أعباء مضاعفة عمى المواطن األردني
في وقت تمر فيو المممكة بظروف اقتصادية صعبة ،فضالً عن المسيرات الشعبية التي كانت
تنطمق في مختمف مدن المممكة احتجاجاً عمى انتشار الفساد السياسي واإلداري وفشل
السياسات الحكومية وىذا صاعد من المطالب االقتصادية والمطالبة باإلصالح السياسي.
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وفيما يتعمق بالعمالة السورية وتأثيرىا عمى سوق العمل األردني ،فقد تضاربت تقديرات
أعداد السوريين الالجئين وغير الالجئين الذين دخموا إلى سوق العمل ،فقد أشارات تقديرات و ازرة
العمل األردنية إلى أن تعداد العمالة السورية في األردن يتراوح ما بين ( )160-150ألف عامل،
مقارنة مع ( )2333عامالً سورياً مسجمين لدى و ازرة العمل األردنية قبل اندالع األزمة (الفينيق،
.)2013
في حين يقدر خبراء اقتصاديون فرص العمل التي استحوذت عمييا العمالة السورية في
األردن بنحو ( )50ألف وظيفة ،ووفقاً لو ازرة العمل األردنية عام ( ،)2013كان ىناك حوالي
( )160,000سوري يعممون بشكل غير قانوني في المفرق واربد ،وكان ىناك حمالت من قبل
الشرطة ومفتشي العمل المحمي لمنع السوريين من العمل دون تصاريح عمل .وتعد العمالة السورية
نظر لقمة كمفتيا مقارنة بغيرىا من العمالة
منافساً جيداً في كثير من المين في السوق األردني اً
الوافدة ،إالأن تقصير أرباب العمل بتسجيل تمك العمالة رسمياً لدى و ازرة العمل أو الحصول عمى
ويقدر اإليراد الضائع عمى الخزينة من عدم ترخيص العمالة السورية بنحو ()11
تراخيص لياُ ،
مميون دينار أردني سنوياً ،يذىب منيا ما يقرب من نحو ( )2,7مميون دينار لصندوق تأىيل
وتدريب العمالة األردنية لدى صندوق التدريب الميني والحرفي ،ناىيك عما يتركو ذلك من أثر عمى
عدم إشراك تمك العمالة في الضمان االجتماعي وما يترتب عمى ذلك من فرص ضائعة في
تحصيل إيرادات مباشرة لمؤسسة الضمان االجتماعي في شكل اشتراكات واقتطاعات تصل إلى ما
يزيد عن ( )16مميون دينار سنوياً (الوزني.)22 : 2012 ،
واذا ما أخذ بعين االعتبار أن ما يقارب ( )%44,8من السوريين في األردن ىم في سن
العمل ( %21,2رجال %23,6 -نساء) ممن تتراوح أعمارىم ( )59-18سنة حسب تعداد عام
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( ،)2015يمكن القول إن تمك النسبة تسربت إلى سوق العمل األردني بطريقة أو أخرى ،في ظل
تواجد ما يزيد عن ( )%80من الالجئين السوريين خارج المخيمات موزعين في العديد من
المحافظات .وىذه األرقام مرشحة لالزدياد بسبب استمرار األزمة وتوافد الالجئين بكل الطرق
القانونية وغير القانونية ما يشكل تحدياً كبي اًر لمسياسة العامة لمدولة في مجال إيجاد فرص عمل
لألردنيين ،فضالً عن نسبة األطفال السوريين العاممين في العديد من المين حيث ينتشرون بشكل
ممفت في محالت صيانة السيارات بمختمف أنواعيا إلى جانب البيع عمى الشوارع الرئيسية داخل
المدن (العالن.)28: 2015 ،
وىناك تقديرات أخرى غير رسمية تشير إلى أن عدد األطفال السوريين في سوق العمل
األردني يقارب ( )30ألف طفل ،في حين بمغ عدد األطفال السوريين في األردن حسب تعداد شير
نيسان ( )2015من عمر ( )17-0سنة ما يقارب ( )280,915ألف طفل ،ويشير ذلك إلى تفاقم
أزمة العمل في األردن بعد تخطي تمك األعداد من األطفال سن ( )17سنة ودخوليم معترك العمل.
من أبرز التحديات التي يواجييا قطاع العمل والعمال في األردن في ظل المجوء السوري ما يمي
(و ازرة العمل:)2016 ،
-

زيادة أعداد العمالة السورية وانخفاض فرص العمل المتاحة لمعمالة المحمية.

-

ازدياد حجم االقتصاد غير المنظم في سوق العمل األردني.

-

ازدياد حجم البطالة وتدني معدالت األجور.

-

تراجع المساعدات اإلنسانية ،مما أدى إلى ازدياد حاجة الالجئين السوريين إلى العمل من
أجل اإلنفاق عمى احتياجاتيم األساسية.
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-

الحاجة إلى توفير مشاريع مستدامة لممجتمعات المحمية المضيفة لالجئين السوريين تسعى
إلى تعزيز التنمية المحمية وتيدف إلى صمود ىذه المجتمعات أمام أزمة المجوء السوري.

-

تعزيز خمق فرص عمل الئقة لالجئين السوريين والمواطنين في المجتمعات المضيفة لمعيش
بكرامة والمحافظة عمى األمن الوطني من خالل المساواة في الحصول عمى فرص العمل
والمحافظة عمى التعايش المجتمعي السممي.

-

التعاون مع المنظمات العالمية لمحد من ظاىرة عمالة األطفال ومن خالل مراكز الدعم
االجتماعي والتعميمي ألعاده تأىيل ىذه العمالة ودمجيا في المجتمع.
أثر عدم االستقرار السياسي في المنطقة العربية منذ أوائل عام ( )2011سمباً عمى األردن،

نجم عن ذلك انخفاض في عائدات السياحة والتحوالت وتدفقات االستثمار األجنبي المباشر ،وقد
أضاف ارتفاع تكاليف الطاقة ،وخاصة في أعقاب اليجمات المتكررة عمى خط الغاز المصري في
سيناء ،والذي أدى إلى تعطيل مصدر األردن الرئيسي من الغاز الطبيعي ،وارغام الحكومة األردنية
عمى المجوء إلى استيراد الوقود الثقيل لتوليد الكيرباء ،ما أدى إلى أعباء مالية كبيرة عمى المممكة،
إذ انخفضت مستويات النمو إلى أقل من نصف المتوسط لمسنوات ( ،)2010-2000والتي ثبتت
عند معدل ( )%2.3في عام ( ،)2011واتسع العجز ليصل إلى نسبة ( )%12.0من الناتج
المحمي اإلجمالي مقارنة مع ( )%6.1في عام (( )2010موقع الوقائع اإلخبارية.)2016 ،
وتقدر تكمفة استضافة الالجئين في األردن في الفترة ما بين ( )2015- 2011بنحو ()6
مميار و( )700مميون دوالر أمريكي ،في حين تبمغ التكمفة التقديرية لخطة االستجابة األردنية
لألزمة السورية لألعوام ( )2018- 2016بنحو  7,9مميار دوالر موزعة عمى النحو اآلتي:


الدعم المطموب لالجئين )2,483( :مميار دوالر أمريكي.
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الدعم المطموب لتمكين المجتمعات المستضيفة )2,306( :مميار دوالر أمريكي.



الدعم المطموب لمخزينة )3.201( :مميار دوالر أمريكي.

ثانياً :تداعيات الالجئين السوريين عمى قطاع األمن في األردن:
تعد خدمات األمن والحماية والدفاع المدني من الخدمات المحورية التي التزم األردن
بتقديميا لالجئين عمى مر تاريخو ،وقد وفر األردن خدمات األمن والحماية والدفاع المدني لالجئين
سواء استفادوا منيا ضمن المخيمات الرسمية المعتمدة أو األماكن العامة ،أو أولئك الذين انتشروا
بين السكان في شتى أنحاء المممكة ،سواء أكانوا يقطنون بشكل منفرد أو لدى عائالت أردنية،
وأشارت الدراسة التي أعدىا المجمس االقتصادي واالجتماعي المجموع الكمي لخدمات الحماية
واألمن والدفاع المدني عمى مدى الفترة محل البحث ( )2012-2011إلى ( )49.19مميون دينار
أردني .إذ تتحمل األجيزة األمنية جيداً كبي اًر ومضاعفاً لتأمين األمن واالستقرار لممخيمات وأفراد
المجتمع األردني ،إذ تترتب عمى إثر ذلك زيادة أعداد الكوادر البشرية والمرتبات ،مما أدى إلى
زيادة كبيرة في النفقات في مجاالت :الحركة والسيارات ،والمحروقات والجيد اإلضافي في العمل،
وىذا أثر عمى الجيد األمني المقدم لخدمة الموطن ،وقد بمغ مجموع الجرائم التي ارتكبيا الالجئون
السوريون منذ  2011/1/1لنياية العام نفسو ( )5717جريمة ،فيما بمغت في العام ()2012
( )1836جريمة بنسبة ( )%34مقارنة مع ( )%18لمعام ( )2011وبواقع ( )981جريمة ،وبمغت
نسبة الجرائم المرتكبة من قبميم في العام ( )2013نحو ( )%48من المجموع العام ،وبواقع
( )2900جريمة.وكان عدد القضايا ذات الطابع األخالقي في الفترة نفسيا ( )177قضية ،بنسبة
( ،)%3أغمبيا قضايا زنا وادارة بيوت بغاء ،وىتك عرض وأعمال منافية لمحياء واغتصاب أما في
قضايا المخدرات ،فبمغ مجموعيا ( )243قضية ،في حين بمغ مجموع قضايا المخدرات التي جرى
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ضبطيا داخل مخيم الزعتري ( )9قضايا ،وأودعت لمقضاء ،وكانت اإلحصائية الرسمية أن عدد
الموقوفين من الجنسية السورية داخل مراكز اإلصالح والتأىيل منذ ( )2011/3/15حتى نياية
عام ( )2607( )2012موقوفين ،بينيم ( )802موقوف إداري أفرج عنيم ،و( )21في السجن،
و( )1113موقوفاً قضائياً ،فضالً عن ( )414محكوماً مفرجاً عنيم و( )109داخل السجن ،وبمغ
عدد الموقوفين الذين ما يزالون داخل السجن منذ بداية األزمة السورية ( )273موقوفاً ،وبمغ عدد
الموقوفين المفرج عنيم ( ،)2334وبمغ عدد قضايا السرقات التي ارتكبيا الالجئون السوريون منذ
بداية األزمة ( )807جرائم شكمت ما نسبتو ( )%14من مجموع الجرائم والقضايا المرتكبة بينيا
( )16قضية سمب و( )33قضية احتيال ،وقد برزت من الناحية األمنية الظواىر التالية (و ازرة
الداخمية:)2017 ،
 زيادة في قضايا المشاجرات والسرقات والتزوير الوثائق واستخداميا من كفاالت ،وبطاقات
خدمة الجالية السورية من قبل أفراد من الالجئين.
 المظاىرات شبو اليومية بالمخيمات.
 ازدياد حاالت التسول.
 حاالت نفسية وعصبية لدى أطفال ونساء في القرى األردنية الحدودية جراء سماع االنفجارات
في الجانب السوري.
 احتقان مجتمعي من قبل بعض الفئات ضد الالجئين جراء تحويل الجمعيات الخيرية
مساعداتيا لالجئين السوريين دون الفقراء األردنيين.
 أدت اليجرة الدولية المتعاقبة الداخمة إلى األردن والزيادة السكانية الكبيرة الناجمة عنيا إلى
خمق ضغوط لم تكن معروفة سابقاً عمى الموارد المتاحة كالموارد الطبيعية (المياه واألراضي
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الزراعية والبيئة) ،وعمى الخدمات المجتمعية المقدمة بمختمف أنواعيا (التعميم والصحة
واإلسكان) .وشكمت األعداد الكبيرة من الداخمين الجدد إلى سوق العمل األردني من غير
األردنيين ضغطاً متواصالً عمى فرص العمل المتوافرة المحدودة ،مما أدى إلى بروز ظاىرة
البطالة واستمرار مستوياتيا صعودا في ظل غياب البرامج واإلجراءات المنظمة لسوق العمل
ومحدودية االستثمار والمشاريع الجديدة القادرة عمى استيعاب األيدي العاممة الداخمة إلى
السوق من جية ،وغياب السياسات التي تنظم استقدام األيدي العاممة غير األردنية من جية
أخرى .وأدى وجود أعداد كبيرة من العمالة الوافدة إلى تدني األجور في بعض القطاعات
االقتصادية نظ ار لزيادة العرض من قوة العمل وخاصة غير األردنية التي تميل في قبول العمل
بأجور تقل بكثير عن األجور التي تقبميا العمالة األردنية وذلك لمتفاوت االقتصادي بين
األردن والدول التي قدمت منيا تمك العمالة.
والبد من القول إن التطورات عمى الساحة اإلقميمية شذكمت فيمذا بعذد الثذورات العربيذة "الربيذع
العربذذي" بيئذذة مالئمذذة لزيذذادة نشذذاط التنظيمذذات اإلرىابيذذة وتنميذذة قذذدراتيا العسذذكرية ،وذلذذك عذذن طريذذق
عممي ذذات التجني ذذد والتش ذذغيل والدعاي ذذة عم ذذى مس ذذتوى الع ذذالم ،باإلض ذذافة إل ذذى الفوض ذذى العارم ذذة الت ذذي
اجتاحت المنطقة العربية واعتبرت بيئة خصبة لتنامي وتطور تمذك التنظيمذات ،فقذد كذان مفترضذاً أن
تكون الثورات بداية عيد جديد في واقع البمدان العربية بعد سقوط أنظمة الفساد واالستبداد من خالل
إيجذذاد عالقذذات عربيذذة اكثذذر تقارب ذاً وتنسذذيقاً فذذي سياسذذتيا الخارجيذذة وعالقتيذذا التجاريذذة واالقتصذذادية.
وتمثل تنظيم "الدولة اإلسالمية في العراق والشام -داعش" بشكل يدعو إلذى القمذق والتشذاؤم مذن ىذذه
الظذذاىرة ،إلذذى حذذد ال ذربط بينيذذا وبذذين نيايذذة الثذذورات خصوص ذاً بعذذدما بذذات ىذذذا التنظذذيم فذذي صذذدارة
المشيد السياسي األمني واحتاللو لمموصل في العراق في مطمع شير تموز ( ،)2014ويعد التنظذيم
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ى ذذو األق ذذدم ب ذذين ك ذذل التنظيم ذذات المس ذذمحة الب ذذارزة عم ذذى الس ذذاحة اإلقميمي ذذة عم ذذى وج ذذو العم ذذوم وعم ذذى
الساحتين العراقية والسورية عمى وجو الخصوص (العالن.)27: 2015 ،
تمثمذذت أسذذباب ظيذذور تنظذذيم الدولذذة "داعش"نتيجذذة الغذذزو األمريكذذي لمعذراق وطائفيذذة المذذالكي
والصذراع السذذعودي اإلي ارنذذي ،أمذذا سذذرعة تمذذدده فيذذو نتيجذذة لعذذدة أسذذباب منيذذا ،سياسذذة المذذالكي التذذي
كانت سياسة أسيرة اعتبارات طائفيذة مذا أوجذد حاضذنة ل ذ "داعذش" ال سذيما فذي منطقذة األنبذار ،وعنذد
بعذذض القبائذذل السذذنية التذذي تعذذالى المذذالكي عمذذى مطذذالبيم الحياتيذذة والمعيشذذية ويشذذار إلذذى أن داعذذش
تحقق دخالً من النفط الذي سيطرت عميو في شمال سوريا وفذي منذاطق عراقيذة ،وىذي منذاطق تضذم
حوالي ( )2000بئر بترولي وبمذغ الذدخل فذي عذام حذوالي ( )800مميذون دوالر(عبذدالحي: 2012 ،
.)7
وتظيذذر عمميذذة اتجاىذذات المصذذالح والعذذداوات التذذي تحذذدد مسذذار العالقذذات الدوليذذة باإلضذذافة
إلذذى طبيعذذة التفذذاعالت الدوليذذة التذذي ليذذا أكبذذر أثذذر فيمذذا يجذذري فذذي منطقذذة الشذذرق األوسذذط عموم ذاً
والعذذرب خصوص ذاً ،فالعوامذذل المختمفذذة مذذن ثقافذذة وحضذذارة وتنذذوع ،وتطمعذذات الشذذعوب تذذؤدي ادوا اًر
مختمفذذة ،أمذذا الجيذذة الجنوبيذذة مذذن األردن وىذذي سذذيناء تضذذم أيضذاً صذذورة حذذول التنظيمذذات الموجذذودة
ىن ذذاك ،والجي ذذة الغربي ذذة إسذ ذرائيل الت ذذي ال ي ذذؤمن جانبيذ ذذا ف ذذي ك ذذل الظ ذذروف واألحذ ذوال ونزاعي ذذا مذ ذذع
الفمسطينيين وتيربيا من استحقاقات العممية السممية (العالن.)26: 2015 ،
ف ذذي ظ ذذل الواق ذذع الم ذذأزوم عن ذذد الح ذذدود األردني ذذة المحاط ذذة ب ذذالتنظيم م ذذن ث ذذالث جي ذذات الت ذذي
ستش ذذكل عبئذ ذاً اقتص ذذادياً وعس ذذكرياً واجتماعيذ ذاً جدي ذذداً عم ذذى األردن بفع ذذل ف ذذاتورة ال ذذدفع الجدي ذذدة الت ذذي
سذيتحمميا األردن لمذذدفاع عذذن حذذدوده التذذي لذذم يكذذن يحسذب ليذذا أي حسذذاب .وسذذيترتب عمذذى ذلذذك كمذذو
تحوالت استراتيجية عميقة المدى والتأثير عمى المنطقة بشذكل عذام ،سذواء فيمذا يتعمذق باتسذاع نطذاق
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التنظذذيم إلذذى خذذارج حذذدود العذراق وسذذوريا ،أو بمشذذاركة قذذوى مذذن اإلقمذذيم فذذي العمميذذات العسذذكرية التذذي
تنفذذذىا الق ذوات العراقيذذة ضذذد داعذذش مذذن خذذالل التنسذذيق األمنذذي أو عبذذر الذذدعم الموجسذذتي ،فذذي ظذذل
اخ ذذتالف مواق ذذف ال ذذدول وسياس ذذتيا ب ذذدرجات متفاوت ذذة تج ذذاه ى ذذذا التنظ ذذيم ومخ ذذاطره ووس ذذائل مواجي ذذة
تيديداتو (دياب.)104: 2014 ،
وفيما يمي يمكن بيان تأثير "تنظيم الدولة " الحدودي مع األردن:
 إقامة شبكة عالقات جيادية لمتنظيم :يتضح ذلك من خالل التنظيمات التي تؤيده وتقدم لو يذدالعون والتي أعمنت ىذا بصراحة مثل أحرار السنة في لبنان ،ثم مجمس شورى أنصذار الشذريعة
باألردن الذي يقوم بالحشذد والذدعم المعنذوي مذن أجذل مناصذرة التنظذيم ،وىذذه العالقذات تذوفر لذو
التمويل والمقاتمين (بكر.)65: 2014 ،
 التنافس الجيادي في المنطقة :وىذا يعني أن قيام دولذة الخالفذة اإلسذالمية يعنذي بطذالن جميذعالتنظيمذذات واإلمذذارات األخذذرى بذذل حتذذى الذذدول وىذذذا سيشذذكل حالذذة مذذن عذذدم االسذذتقرار خاصذذة
االستقرار الحدودي.
 تفجيذذر الص ذراعات :قذذد يشذذيد االردن توجيذذات جديذذدة س ذواء مذذن الجماعذذات أو مذذن الذذدول التذذيتذذدعم ىذذذه الجماعذذات وتخمقيذذا إلقامذذة حالذذة تذوازن بمذذا يكفذذل اسذذتقرار ىذذذه األنظمذذة التذذي تحذذاول
إيجذذاد رد فعذذل مسذ ٍ
ذاو وقذذوي لمثذذل ىذذذه الحركذذات الجياديذذة ،حتذذى تعيذذق حالذذة تقذذدميا مذذن خذذالل
إيجاد الصراعات ليا مع تنظيمات متشابية خصوصاً أن صعود داعذش بيذذه الطريقذة قذد حذول
المنطقة إلى تسونامي جيادي وال أحد يعرف حدود ىذا التطور.
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فرضذ ذذت األزمذ ذذة السذ ذذورية نفسذ ذذيا عمذ ذذى األردن بحكذ ذذم الج ذ ذوار وتذ ذذدفق الالجئذ ذذين السذ ذذوريين،
وساىمت في زيادة األعباء االقتصذادية التذي أثقمذت كاىذل االقتصذاد األردنذي بذالرغم مذن المسذاعدات
الدوليذذة ،إال أن األردن يجذذد أنيذذا لذذم تكذذن بالقذذدر المطمذذوب ،وبالتذذالي كذذان األردن ينذذادي بذذأن يتحمذذل
المجتمع الدولي مسذؤولياتو تجذاه األزمذة فذي سذوريا ،وبضذرورة حذل األزمذة السذورية منذذ البدايذة ،ألنذو
كان يدرك بذأن الحذرب األىميذة قادمذة ال محالذة فذي ظذل إصذرار النظذام السذوري عمذى اسذتخدام الحذل
األمني الذي قابمتو المعارضة بالرد بالمثل ،وتخوفو من تقسيم سوريا إلى دويذالت مركبذة طائفيذاً ،إال
ممذذا نذذتج عنذذو امتذذداد الص ذراع إلذذى كافذذة أرجذذاء
أن تقذذاطع المصذذالح لمذذدول الفاعمذذة حذذال دون ذلذذكّ ،
سوريا وعدم التوصل إلى حل شامل لألزمة السورية.
يتضح مما سبق أن األزمة السورية أثرت بشكل خطير في حياة المواطن األردني ،لمحدودية
موارد الدولة األردنية وامكاناتيا ،وىذا وضعيا أمام ٍ
تحد كبير لمصمود في وجو األحداث المتتالية
والجارية في البيئة اإلقميمية والدولية ،مع الحفاظ عمى أمنيا الوطني ودورىا القومي مرتكزةً بذلك
عمى لُحمة شعبيا وقيادتيا .وتفرض تداعيات األزمة السورية عمى األردن إعادة تقدير سياساتيا
الداخمية والخارجية ،وتعديل استراتيجياتيا بما يضمن المحافظة عمى أمنيا الوطني ،واستقرار شعبيا
الذي ىو رأسماليا .باإلضافة إلى اتخاذ كافة اإلجراءات والتدابير ،التي تضمن وحدة وسالمة
أراضييا ،والموازنة بين دورىا القومي ودورىا الوطني.
وتشكل األزمة السورية تحدياً حقيقياً لألمن الوطني األردني بكافة أبعاده االقتصادية
واالجتماعية والسياسية واألمنية ،حيث تقدر تكمفة استضافة الالجئين بأكثر من ( )2,5مميار دوالر
سنوياً ،وساىمت أعداد الالجئين في ارتفاع نسبة السكان في األردن بحوالي ( ،)%10فشكل
ضغطاً عمى البنية التحتية ،باإلضافة إلى نشر المزيد من القوات المسمحة األردنية ونشرىا عمى
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الحدود الشمالية لضبطيا .وش ّكمت األزمة السورية تحدياً حقيقياً لألمن الوطني األردني بكافة أبعاده
االقتصادية واالجتماعية والسياسية واألمنية ،حيث تقدر تكمفة استضافة الالجئين بأكثر من ()2,5
مميار دوالر سنوياً ،كما أن أعداد الالجئين ساىمت في إرتفاع نسبة السكان في األردن بحوالي
(( )%10دائرة اإلحصاءات العامة ،)2015،مما ش ّكل ضغطاً عمى البنية التحتية ،باإلضافة إلى
نشر المزيد من القوات المسمحة األردنية عمى الحدود الشمالية لضبطيا .وان وجود تنظيمات
مسمحة متعددة منيا متطرفة ومنيا تكفيرية منخرطة في الصراع الدائر في سوريا تشكل تحدياً
مما يتطمب المزيد من
حقيقياً لألمن الوطني األردني ،وقد يرتقي ىذا التحدي إلى التيديد بأية لحظة ّ
المتابعة الدقيقة لما يجري داخل سوريا واالستعداد لمواجية ذلك في المحظة الحاسمة .ويعتبر البعد
األمني من أىم مقومات األمن الوطني األردني ،فال يمكن فصل األمن عن التنمية ألن كالىما
مرتبط باآلخر فال تنمية بدون أمن والعكس صحيح ،أما إنعكاسات األزمة السورية عمى الجانب
األمني فيي (مديرية شؤون الالجئين السوريين2016 ،م):
 .1إرتفاع عمميات تيريب األسمحة والمخدرات وغيرىا من الممنوعات إلى األردن بسبب العمميات
اإلرىابية وعدم سيطرة النظام السوري عمى الحدود،حيث يتم يومياً ضبط كميات من السالح
وأجيزة إتصال ال يستيان بيا.
 .2وجود تنظيمات إرىابية متشددة متسممة تدخل إلى األردن بصفة الجئين وتنشر أفكارىا ووجود
مؤيدين ليا ،وكذلك إمكانية زرع خاليا نائمة في الداخل األردني بإستخدام الالجئين
والتنظيمات يؤثر سمباً عمى منظومة األمن األردني.
 .3الجماعات السمفية والجيادية في األردن التي تغادر إلى سوريا بيدف الجياد سيعودون إلى
األردن بعد أن أنغمسوا في أيدولوجيات الجماعات المتشددة كجبية النصرة وغيرىا وعادوا
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بفكر متشدد وبخبرات قتالية عالية.
 .4إرتفاع معدالت الخروق األمنية والتخوف من إزدياد نسبة الجريمة ال سيما وأن األعداد الكبيرة
من الالجئين تتطمب جيوداً أمنية في المخيمات وخارجيا.
 .5التحديات األمنية التي يفرضيا وجود حزب اهلل والتنظيمات اإلي ارنية في داخل سورية ،وانتشار
العديد من الجماعات االسالمية والجيادية خاصة في جنوب سوريا.
 .6أن األزمة السورية ستؤدي إلى إختالل كبير في ميزان القوى اإلقميمي لصالح إسرائيل وىو ما
سيترك أثره الكبير عمى أمن المنطقة.
 .7التأثير المباشر وغير المباشر لمعمميات العسكرية بين قوات النظام والمعارضة ،خصوصاً تمك
القريبة من الحدود األردنية ،حيث تتعرض األراضي والقرى األردنية لسقوط القذائف واطالق
النار المتبادل بين أطراف النزاع مما يؤدي لخسائر مادية وبشرية.
 .8أدى تدفق الالجئين وانتشارىم وظروفيم إلى رفع درجات التأىب واإلنذار لدى األجيزة
العسكرية واألمنية وحالة اإلستعداد التي ليا تأثير عمى برامج الوحدات والمرتبات إضافة إلى
الكمفة العالية ،حيث يبمغ معدل الجيد المبذول من قبل قوات حرس الحدود وحدىم  250آلية
و 856فرد وضابط يومياً لحراسة الحدود ونقل الالجئين.
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الخاتمة
ىدفت الدراسة إلى تحقيق بيان واقع مشكمة الالجئين السوريين في األردن منذ 2011
وحتى عام  ،2015وبيان وتحميل تداعيات مشكمة الالجئين السوريين عمى االقتصاد األردني،
حيث تبين من خالل الدراسة أن األزمة السورية قد فرضت نفسيا عمى األردن بحكم الجوار
الجغرافي وتدفق الالجئين السوريين ،وساىمت في زيادة األعباء االقتصادية التي أثقمت كاىل
االقتصاد األردني مع ضعف المساعدات الدولية.التي يجد األردن أنيا لم تكن بالقدر المطموب؛
وبالتالي كان األردن دوماً ينادي بأن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياتو تجاه األزمة في سوريا.
وكان األردن ،عمى الدوام ،ينادي بضرورة حل األزمة السورية سممياً منذ البداية ،ألنو كان يدرك
بأن الحرب األىمية قادمة ال محالة في ظل إصرار النظام السوري عمى استخدام الحل األمني
الذي قابمتو المعارضة بالرد بالمثل ،وتخوفو من تقسيم سوريا إلى دويالت مركبة طائفياً .إال أن
مما نتج عنو امتداد الصراع إلى أرجاء سوريا كافة
تقاطع المصالح لمدول الفاعمة حال دون ذلكّ ،
وعدم التوصل إلى حل شامل التي شكمت تحدياً حقيقياً لألمن الوطني األردني بأبعاده االقتصادية
واالجتماعية والسياسية واألمنية كافة ،حيث تقدر تكمفة استضافة الالجئين بأكثر من ( )2,5مميار
دوالر سنوياً .كما أن أعداد الالجئين ساىمت في ارتفاع نسبة السكان في األردن بحوالي ()%10؛
مما ش ّكل ضغطاً عمى البنية التحتية ،باإلضافة إلى نشر المزيد من القوات المسمحة األردنية
ونشرىا عمى الحدود الشمالية لضبطيا.

92

النتائج :
من أىم النتائج التي توصمت الييا الدراسة ما يمي :
 ألقت أزمة الالجئين السوريين بظالليا عمى األردن وبأعداد الجئين ىائمة تفوق كل امكانياتو،إذ أثرت سمباً عمى جميع المجاالت السياسية واألمنية واالقتصادية واالجتماعية ،ووضعت
الحكومة عمى المحك في التعامل معيا خارجياً وداخمياً .كذلك عكست أزمة الالجئين السوريين
آثار إيجابية لمسياسة األردنية وعمى المستويات كافة؛ فعمى المستوى العالمي أظير األردن
اً
احترام المواثيق الدولية واإلنسانية ،وعمى المستوى اإلقميمي بقيت صورة األردن مشرقة بيذا
المجال من حيث مواقفو القومية العربية.
 أظيرت األزمة السورية ناحية ايجابية في تفاعل مكونات الشعب األردني؛ الحكومة واالحزابوالنقابات باالىتمام بالقضايا التي تؤثر عمى األمن الوطني األردني ،وتفاعل كل ىذه األطياف
مع الشعب األردني المتأثر األول لبحث تداعيات األزمة.
 أبرزت األزمة مدى المينية واالحترافية التي تتمتع بيا القوات المسمحة األردنية واألجيزةاألمنية في التعامل مع الالجئين ،والدور اإلنساني الذي تقدمو كما ىو عيدىا دائماً.
 ألقت أزمة الالجئين السوريين بثقميا عمى األردن من حيث أن األعباء التي يتحمميا كبيرة جداًتفوق ام كانات الدولة ،وأن تأثيرىا عمى األمن الوطني األردني كبير من كافة المجاالت وقد
يكمفنا أكثر إذا لم تتخذ اجراءات وخطط مبنية عمى استراتيجية واضحة تراعي تأمين
احتياجاتيم وتحافظ عمى االمن الوطني ،لقد قامت الحكومة األردنية بإجراءات كثيرة أظيرت
نجاحات في جزء منيا كما وأظيرت قصور وضعف في بعض إجراءات إدارة األزمة ،وقد
بذلت جيوداً كبيرة إال أنيا لم تحقق األىداف والغايات التي بذلت من أجميا مما أفقدىا السيطرة
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عمى أكبر تجمع لالجئين السوريين وانتشار الكثير من السموكيات السيئة فيو والتي اذا لم يتم
السيطرة عمييا ستنتقل إلى المحافظات األردنية ميددة األمن األردني بأبعاد خطيرة جداً.
 ركزالخطابالسياسيواإلعالميمألردنعمىاعتبارقضايااليجرةوالمجوءأولوياتتنمويةكونياتؤثرفيالمكونالديمغرافيفيالمممكةويعززتبعاتمتباينةعمىمختمفاألبعاداالقتصاديةواالجتماعيةوالسياسية
 اصبح الطمب عمى استيالك الطاقة كبير جدا نتيجة لتدفق الالجئين السوريين بأعداد كبيرة،مما يحمل الميزانية األردنية تكاليف باىضو وقد خمقت ازمة اقتصادية لألردن وزادت المديونية
األردنية الى درجة عالية جداً .
-

ارتفاع معدالت البطالة ،ال سيما في صفوف الشباب والعمال ذوي الميارات المتدنية ،واشتداد
المنافسة ،وازدياد الضغط عمى االجور ،وتدىور ظروف العمل ،وزيادة العمل غير المنظم.

التوصيات:
بناءاً عمى النتائج السابقة توصي الدراسة:
 تداعيات األزمة السورية ،تفرض عمى األردن إعادة تقدير سياساتيا الداخمية والخارجية،
وتعديل استراتيجياتيا بما يضمن المحافظة عمى أمنيا الوطني ،واستقرار شعبيا .باإلضافة
الى اتخاذ االجراءات والتدابير كافة  ،التي من شأنيا ضمان وحدة وسالمة أراضييا،
والموازنة بين دورىا القومي ودورىا الوطني.
 ضبط العمالة السورية في سوق العمل األردني الذي يزيد من نسبة البطالة وتنظيم عمل
بعض الخبرات التي ممكن االستفادة منيا في سوق العمل االردني لدعم االقتصاد الوطني.
 ضرورة وجود قانون أو تعميمات ثابتو تنظم اقامة الالجئين عمى أرض المممكة وتنظم امور
حياتيم اليومية وتراعي مخاطر دمجيم وانخراطيم في المجتمع االردني .
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 ضرورة تنشيط السياسة الخارجية لألردن لمضغط عمى المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياتو
اتجاه ىذه القضية االنسانية والدولية وتقديم المساعدات الكافية لمساعدة األردن .
 ضبط عمميات الدخول والتعامل مع الالجئين من قبل الجمعيات الخيرية والمنظمات الغير
الرسمية عمى أن تكون عن طريق الحكومة األردنية ،وتفعيل دور اليالل األحمر االردني.
 أثرت ازمة تدفق الالجئين السوريين عمى قطاع المياه ،حيث اصبح توفير مصادر مائية
وخدمات الصرف الصحي من التحديات التي تتطمب اعادة تأىيل شبكات المياه والصرف
الصحي ،كما ان انشاء المخيمات ضمن مناطق االحواض المائية يشكل خط اًر عمى المياه
الجوفية ،االمر الذي يتطمب اتخاذ االجراءات الوقائية الالزمة لمنع تموث ىذه المصادر،
باإلضافة الى اىمية توسعة ورفع القدرة االستيعابية لشبكات المياه والصرف الصحي.
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