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حسام اللحام طبيب سوري يشغل حال يًا منصب نائب مدير الصحة في برنامج سوريا التابع للجنة اإلنقاذ الدولية.
عروب العبد هي باحثة أولى وباحثة مشاركة في مركز الدراسات اللبنانية في عمان ،األردن ،وهي تقود مشروع دراسة "مسارات تعليم
وتوظيف الالجئين والسكان المحليين" في األردن ولبنان في ظل ضبابية مشهد النزوح المطول.
نسيبة شبيطة باحثة مجتمعية في مركز الدراسات اللبنانية في عمان ،األردن.
تم إعداد هذه الورقة البحثية من قبل المؤلفين أعاله كجزء من مشروع تأثير كوفيد 19-على الالجئين السوريين في األردن التابع للمجلس العالمي
لالجئين والهجرة.
حقوق النشر ©  2020من قبل المجلس العالمي لالجئين والهجرة
توفر منشورات المجلس العالمي للهجرة والالجئين معلومات لدعم عمل المجلس ،ولكنها ال تعكس بالضرورة آراء المجلس نفسه.
هذا العمل متاح بموجب رخصة المشاع اإلبداعي  -غير تجاري  -ال توجد رخص فرعية .لعرض هذا الترخيص ،قم بزيارة المشاع اإلبداعي .عند إعادة
االستخدام أو التوزيع ،يرجى تضمين إشعار حقوق النشر هذا.
ترجم إلى الّلغة العربيّة بواسطة :دعاء الحسان
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تقديم من الحسن بن طالل

يقدم المجلس العالمي لالجئين والهجرة ( ،)WRMCفي التقرير"التحديات التي تواجه الالجئين السوريين واألردن :ضغوطات نتيجة الوباء"
نظرة شاملة لتأثير كل من أزمة الالجئين السوريين و جائحة كوفيد 19-على المستويين الجزئي والكلي .فيما يخص الالجئين ،يبحث التقرير
في نتائج الوباء نفسه ،وعواقب إجراءات الدول في االستجابة للوباء على سبل عيش الالجئين وصحتهم وآفاق عودتهم إلى سوريا .ويشير
التقرير أنه ،لألسف ،فإن األوضاع األمنية واالقتصادية والصحية في سوريا تثني الالجئين عن المضي في طريق العودة ،حيث أنه في العام
 2019لم ي ُعد إلى سوريا سوى  150ألف شخص فيما بقي أكثر من  1.36مليون الجئ سوري في األردن ،وفقا ً لألرقام الرسمية األردنية.
ونتيجة لذلك ،ال يزال الالجئون ،بوصفهم من فئات المجتمع األكثر ضعفاً ،متأثرين بشكل غير متناسب بالوباء.
على المستوى الكلي ،يستعرض التقرير اآلثار االقتصادية للوباء على اقتصادات األردن وسوريا ،ويسلط الضوء على عواقبه المدمرة على
سوريا ،والتي أدت لتفاقم الوضع سو ًءا نظرا الجتماعها مع ظروف العنف وانعدام االستقرار .وفقا لمفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين
فإن األردن يُعد رابع أكبر دولة مستضيفة لالجئين نسبة إلى عدد السكان في العالم؛ وقد فرض الوباء وأزمة الالجئين ضغوطا ً هائلة على
االقتصاد الذي يعاني بالفعل بسبب عدم االستقرار اإلقليمي ومحدودية الموارد الطبيعية والعجز المالي وتراجع النمو االقتصادي؛ إضافة إلى
معدالت البطالة المرتفعة والبنية التحتية المثقلة باألعباء.
يتناول هذا التقرير ثالثة محاور" :الالجئون السوريون في األردن ،مع التركيز بشكل خاص على العودة"؛ "تأثير كوفيد  19-على الالجئين
السوريين في األردن من وجهة نظر الالجئين"؛ و"الالجئون السوريون والتحديات التي نتجت عن جائحة كوفيد  19-على سوريا واألردن".
وقد بذل المجلس العالمي لالجئين والهجرة جهد ملحوظ مكنه من نقل معاناة ووجهات نظر الالجئين السوريين باقتدار ،ونجح في تسليط
الضوء على األ عباء التي يواجهها األردن كدولة مضيفة وجهود الحكومة للسيطرة على الوباء والحد من انتشاره بين األردنيين والالجئين
على حد سواء.
من خالل هذا التقرير ،يزود المجلس صانعي القرار من الحكوميين ،النشطاء ،المنظمات غير الحكومية ،أصحاب األعمال الخيرية ،بنوك
التنمية الم تعددة األطراف ،والقطاع الخاص ببيانات مقرونة باألدلة ،وذلك من أجل تحفيزهم على إعادة النظر والوفاء بالتزاماتهم تجاه الالجئين
والدول المضيفة لالجئين .لقد حان الوقت ،عبر أطر السياسات العالمية ،لوضع مسألة عودة الالجئين وإعادة دمجهم في صميم السياسات التي
تستهدف حل النزاعات ،التنمية ،وبناء القدرة على الصمود .وفي الوقت نفسه ،البد أن ال نغفل عن مدى الصعوبة المتنامية التي تواجه البلدان
المضيفة في استمرار تأقلمها مع وضع الالجئين بسبب انتشار جائحة كوفيد 19-الحالي واالنكماش االقتصادي الذي يستتبعه .عالوة على
ذلك ،فإن سور يا ،مثلها مثل البلدان المضيفة لالجئين ،تحتاج إلى مساعدات واستثمارات دولية من أجل إعادة بناء المناطق ذات معدالت
النزوح المرتفعة وخلق ظروف مواتية للعودة المستدامة إليها وإعادة االندماج.
تذكرنا وثيقة "الدعوة إلى العمل" التي نشرها مؤخراً المجلس العالمي لالجئين ( ،)WRMCبأن قضية الالجئين هي قضية عالمية ،تتطلب
تشارك االلتزامات ،بما في ذلك المساهمات المالية وإعادة التوطين وغيرها من أشكال التعبير عن التضامن ،استنادًا إلى مبدأ "مسؤوليات
مشتركة ولكن متباينة" .هناك حاجة ملحة لتطوير آلية عادلة ومنصفة ويمكن التنبؤ بها للتشارك في حمل أعباء مسؤولية الالجئين.
أعيد التأكيد على الدعوات المتكررة التي وجهها المجلس العالمي لالجئين للمجتمع الدولي لتكثيف الدعم والجهد لبناء قدرات الحكومات
ال ُمضيفة على المستويين الوطني والمحلي فيما يتعلق بإدارة األموال ،إدراج خطط تركز على النتائج الجماعية في برامجهم ،وإعداد التقارير.
يجب أن يتم ذلك أيضا ً من خالل اعتماد نهج شامل لدعم البلدان ال ًمضيفة على المستوى المحلي ،بما في ذلك التركيز على العالقة المتداخلة
بين المياه والطاقة والغذاء وكيفية االستجابة للتحديات التي تحد من الموارد الطبيعية.
وقد دعا المجلس العالمي لالجئين والهجرة بنوك التنمية اإلقليمية إلى تقديم المزيد من الدعم المالي الميسر لصالح البلدان المضيفة لالجئين.
كما أشار المجلس إلى أن اتخاذ البنك الدولي لخطوات مهمة نحو زيادة دعمه للبلدان المضيفة لالجئين ،يجب أن يقترن بدور مهم تلعبه بنوك
التنمية اإلقليمية أيضاً .نحن أحوج ما نكون ،في هذا الوقت ،إلى وجود بنك تنمية إقليمي يخدم منطقة المشرق العربي.
آمل أن يُسارع المجتمع الدولي ويتكاتف في العمل من أجل بناء نظام لجوء أكثر عدالً .إن التضامن الدولي ليس ضروريا ً في مكافحة الوباء
وحسب ،بل هو الطريقة الفُ ضلى من أجل تحقيق األمن واالنتعاش العالمي في حقبة ما بعد الجائحة .العالم قوي بمقدار قوة أضعف حلقاته.
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مقدمة

ي
أمام المسؤوليّة الثقيلة الملقاة على عاتق الدول المضيفة لالجئين إلى جانب الحاجة لمزيد من الّتوزيع العادل لهذه المسؤوليّة ،وضع المجلس العالم ّ
لالجئين ،في دعوته للعمل ( )World Refugee Council, 2019األولويّة للحاجة إلى مزيد من الّدعم المقدّم للبلدان التي تستضيف أعداداً كبيرة
ي لالجئين (،)UNHCR, 2018
ي لالجئين في بداية  ،2019اعتمدت األمم المتحدّة الميثاق العالم ّ
من الالجئين .منذ صدور تقرير المجلس العالم ّ
ي لالجئين الذي عقد في ديسمبر 2019
العالم
للمنتدى
األول
االجتماع
أسفر
الالجئين.
تجاه
ّة
ي
المسؤول
مشاركة
والذي حدّد آليّات تعمل على تعزيز مبدأ
ّ
عن العديد من التعهدّات بمزيد من الّدعم – المقدّم من حكومات ومنظ ّمات غير حكوميّة – إلى جانب بنوك تنميّة وفاعلين في القطاع الخاص .وكما هو
الحال في مبادرات من هذا النوع ،تظهر دائما الفجوة بين الوعود المقطوعة وما هو مقدّم منها على أرض الواقع لنبقى مترقّبين فيما إذا كانت الوعود
األمميّة ستؤدي إلى مزيد من الّدعم الملموس لالجئين والبلدان المضيفة لهم.
خالل األشهر الّثمان الماضية ،واجه العالم تهديداً جديداً – الفايروس – الذي أصاب أكثر من  35مليون إنسان وحصد أرواح أكثر من مليون بين
ي مارس وسبتمبر  .)Johns Hopkins, 2020( 2020تأثّرت جميع البلدان بما أطلق عليه البنك الدولي تسمية الّتهديد الثالثي :الوباء ،تأثيرات
شهر ّ
ّ
ي ( .) World Bank, 2020حمل الوباء والقيود المرتبطة به تأثير غير متناسب على
العالم
والكساد
الفايروس
انتشار
من
د
للح
الهادفة
السياسات
ّ
وتضرر بذلك بشكل خاصّ العاملون في القطاع الخاصّ ،
الفقراء والفئات المه ّمشة في جميع الدّول .وقد تم دفع من يعيشون على خطّ الفقر نحو العوز،
ّ
إلى جانب انخفاض الّتحويالت الماليّة وتراجع العائدات الحكوميّة ،وما قامت به كل الّدول من فرض للقيود على الّسفر بينها.
أبدت العديد من الهيئات اإلنسانيّة قلقها من إمكانيّة انتشار كوفيد 19-في مخيّمات الالجئين المكتظة وما قد يحمله ذلك من فوضى (مع العلم أن معظم
ي ( Alemi
الالجئين في العالم ال يعيشون ضمن مخيّمات) نتيجة البيئة المكتظّة وش ّح وسائل الّتعقيم والمساحة الالزمة للحفاظ على التّباعد االجتماع ّ
 .) et al 2020ال توجد حتى اآلن إحصائيّات شاملة حول عدد الالجئين الذي أصيبوا بكوفيد 19-على الرغم من أنّ األنباء المتواترة تشير إلى أعداد
منخفضة بشكل مدهش – مع العلم أنّ هذه األعداد قد تعكس في جزء منها على األقلّ ،مستويات اختبار وإبالغ منخفضة في مخيّمات الالجئين.
منذ بدء األزمة السوريّة في  ،2011طلب الالجئون الحماية واألمان في بلدان الجوار .وتقدّر المفوضيّة السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين ،حسب
ي مسجّل في المنطقة يتوزعون كما هو موضّح في الجدول  1أدناه .يتوجّب المالحظة
بيانات سبتمبر  ،2020وجود ما يقارب  5.4مليون الجئ سور ّ
أن المصادر الحكوميّة ،وباألخصّ في األردن ولبنان ،قامت باإلبالغ عن عدد أكبر بكثير من الالجئين .ومع اقتراب الّنزاع من عامه العاشر ،مع عدم
وجود نهاية له في األفق القريب ،أصبح وضع الالجئين يُرى على أنه طويل األمد وهذا ما يزيد من األعباء على كاهل الدول المضيفة .مع وصول
كوفيد 19-إلى المنطقة ،واجهت الدول المضيفة تحديا ً مزدوجاً :يتمثّل في محاربة الوباء إلى جانب االستجابة إلى حاجات الالجئين .يقوم هذا التقرير
ي ،على
بتحليل مدى تأثير كوفيد 19-على الالجئين في إحدى هذه البلدان المضيفة – األردن – مع التركيز على تأثير الوباء على االقتصاد األردن ّ
تصورات ونوايا الالجئين في األردن ،وعلى الظروف في سوريّا.
ّ
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جدول  .1أعداد الالجئين المسجّلين وأعداد حاالت اإلصابة بكوفيد في البلدان المضيفة
البلد المضيف
األردن
لبنان
تركيا
العراق
مصر
شمال أفريقيا
المجموع

 #الجئين سوريّين وفق المفوضيّة الساميّة لشؤون
) (UNHCRالالجئين
659,673
879,598
3,621,968
243,011
130,047
31,667
5,565,954

 #حاالت اإلصابة بكوفيد 19-حسب منظمة
الّصحة العالميّة ()WHO
21,157
49,744
330,753
394,566
104,156
( 2,567,134منطقة شرقي المتوسط)

المصدر :أرقام الالجئين من المفوضيّة السامية لألمم المتحدّة لشؤون الالجئين ،آخر تحديث في  23سبتمبر  .2020بيانات عن حاالت كوفيد 19-من
الصفحات القطريّ ة لمنظمة الصحة العالمية (األردن ولبنان وتركيا ومصر ولبنان) وموقع منظّمة الّصحة العالميّة الخاص بمرض فيروس كورونا
كوفيد( 19-تم الوصول إليه في  09أكتوبر 2019 .)2020

الالجؤون السوريّون في األردن
على الرغم من وضعها كدولة غير موقّعة على اتفاقيّة الالجئين لعام  ،1951فقد ساهم األردن تاريخيّا ً في تح ّمل أعباء الالجئين والمهاجرين من البلدان
المجاورة .يستضيف األردن الجئين من سوريا ،فلسطين ،العراق ،اليمن ،السودان والصومال ،وهو رابع أكبر مضيف لالجئين نسبة إلى عدد السكان
ي تدعمهم األونروا ،فإن
ي في البالد ( .)UNHCR 2020bباستثناء  2.3مليون الجئ فلسطين ّ
في العالم  62 -الجئ مقابل كل  1000مواطن أردن ّ
ي ،استقبل األردن أكثر من  1.3مليون
الغالبية العظمى من  750,000الجئ مس ّجل أبلغ عنهم األردن هم من سوريا .منذ األيّام األولى للنزاع السور ّ
فروا من االضطهاد وطلبوا الحماية ( ،)2020 ،ACAPSوصل معظمهم بين عامي  2012و 2013من درعا (جنوب سوريا) تليها
ي ّ
الجئ سور ّ
حمص ،ريف دمشق وحلب ( .)UNHCR, 2020aأكثر من  659,000مس ّجلون رسميّا ً لدى المفوضيّة السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين،
يعيش  81بالمائة منهم في المناطق الحضريّة في جميع أنحاء األردن ،بما في ذلك عمان ( 29.5بالمائة) ،المفرق ( 13بالمائة) ،إربد ( 21بالمائة)،
والزرقاء ( 15بالمائة) (المفوضيّة السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين ..)c2020 ،على الرغم من أن غالبيّة السوريّين في األردن يعيشون في
ي ( 11.7بالمائة) ،ومخيّم
المناطق الحضريّة ( ،)Healy & Tiller, 2013يعيش أكثر من  19بالمائة في المخيمات ،بما في ذلك مخيّم الزعتر ّ
ي األردني (< )٪01.مخيّم (.)UNHCR, 2020c
األزرق ( 6بالمائة) ،والمخيّم اإلمارات ّ
النمو
فرض وصول الالجئين السوريّين إلى األردن ضغوطا ً كبيرة على الموارد والبنية التحتيّة األردنيّة المحدودتين باألساس ،م ّما أدّى إلى تباطؤ
ّ
ي المضيف تجاه الالجئين
ي وارتفاع معدّالت البطالة في البالد .على ّ
االقتصاد ّ
الرغم من المواقف الترحيبيّة إلى حدّ كبير من المجتمع األردن ّ
السوريين ،فإن المواقف تتغيّر مع استمرار تأرجح قدرة البالد على استضافة الالجئين .حتى بعد مرور تسع سنوات ،ما زال يُنظر إلى الوضع إلى حدّ
ضح هذا من خالل عدم وجود سياسات وضعتها الحكومة األردنيّة إلدماج الالجئين السوريّين ،بما في ذلك في سوق العمل،
كبير على أنه مؤقت .يت ّ
المستقرة داخل
يستمر هذا في الضغط على الالجئين السوريّين للعودة ،على الّرغم من التقلبات المستمرة والظروف األمنيّة غير
التعليم واإلسكان.
ّ
ّ
سوريّا ( .)Mencutek & Nashwan, 2020تظهر االستطالعات األخيرة لالجئين السوريّين في األردن بشأن نوايا العودة زيادة في عام ،2018
ال سيّما بعد إعادة فتح معبر حدودّي في جابر واتفاقات المصالحة في درعا القريبة ،وهي محافظة رئيسيّة في جنوب سوريا بالقرب من الحدود
األردنية ( .)UNHCR, 2019في الواقع ،تشير تقديرات المفوضيّة السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين إلى أن عدد الالجئين السوريين في األردن
سيستمر في االنخفاض ،ليصل وفق تقديرات إلى حوالي  466,350بحلول عام .2021
ّ
في عام  ،2020وصلت هذه الّضغوط إلى مستوى جديد مع ظهور كوفيد ،19-الذي وضع أعباء اقتصاديّة وسياسيّة كبيرة على البلدان في جميع أنحاء
العالم .األردن لم يكن استثناء .فرضت الّسلطات حظر تجول فوري وصارم وقيود على الحركة في  15مارس ،بما في ذلك في مخيّمات الالجئين .في
ي والمسؤولين األردنيين من أنّ
اآلونة األخيرة ،تم تسجيل بضع حاالت إصابة بكوفيد 19-في مخيّم األزرق لالجئين ،مما أدّى إلى قلق المجتمع اإلنسان ّ
ي لـكوفيد19-
واالجتماع
العام
ي
تفشيّا ً أكبر قد بات وشيكا ً ( .)ACAPS, 2020يقدّم التقرير التالي نظرة عا ّمة شاملة على األثر االقتصاد ّ
ّ
ي والصح ّ
على الالجئين السوريّين في األردن.
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كوفيد 19-في الشرق األوسط
منذ ظهور فيروس كورونا الجديد ( ،)COVID-19عانت البلدان في جميع أنحاء العالم من اآلثار االقتصاديّة واالجتماعيّة والصحيّة للوباء .اعتباراً
من  09أكتوبر  ،2020تركّز  7.1في المائة من مجموع الحاالت العالميّة في منطقة شرق البحر األبيض المتوسط ( .)WHO, 2020aتشمل البلدان
التي تأثّرت بجائحة كوفيد19-؛ إيران ( 488,236حالة 27,888 ،حالة وفاة) ،العراق ( 394,566حالة 9,683 ،حالة وفاة) ،المملكة العربيّة
السعوديّة (حوالي  338,132حالة 4,972 ،حالة وفاة) ،وباكستان ( 317,595حالة 6,552 ،حالة وفاة).
الرغم من الجهود المبذولة للحد من انتشار الوباء في المنطقة ،ال يزال كوفيد 19-يشكل تهديداً كبيراً على سبل عيش الّسكّان في جميع أنحاء
على ّ
معرضون لخطر الفقر وأنّ  1.7مليون
منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا .تشير الّتقديرات األخيرة إلى أن ما يقرب من  45مليون شخص ّ
وسيستمر في
معرضون لخطر البطالة ( .)Abdo & Almasri, 2020أدّى كوفيد 19-إلى اتّساع فجوة المساواة الموجودة مسبقا ً لدى بلدان المنطقة،
ّ
ّ
التأثير على الفئات األكثر ضعفا ً ،بما في ذلك الالجئين والمهاجرين والنساء واألطفال.
جول للتخفيف من انتشار وانتقال كوفيد .19-في
ي ال ّ
كان األردن من أوائل الدول في المنطقة التي طبّقت سياسات الحجر ال ّ
صارمة وحظر التّ ّ
صح ّ
مرة
البداية ،إال أنّ البلد الذي كان بداية من أقل البلدان عدداً بالنسبة للحاالت في المنطقة بات يعاني من تزايد حاالت اإلصابة بفيروس كوفيدّ 19-
ي  21,517حالة 144 ،حالة وفاة) ،مع أكثر من  1,300حالة جديدة ( .)WHO, 2020bتم إغالق حدود البالد مع المملكة العربيّة
أخرى (إجمال ّ
ّ
تتوزع في جميع أنحاء البالد .من ناحية أخرى ،في سوريا ،تم اإلبالغ عن ما مجموعه
السعوديّة وسوريا وفرض حظر التجول في نقاط ساخنة
ي للحاالت في البالد
 4,566حالة (و  215حالة وفاة مرتبطة) ( .)WHO, 2020cومع ذلك ،تشير التقارير إلى هذه األرقام أق ّل بكثير من العدد الحقيق ّ
بتقديرات ال تقل عن  85000حالة في دمشق وحدها ( .)Syria in Context, 2020في حين أنّ الوصول إلى البيانات مرهق بسبب القدرة البالد
المخبريّة المحدودة فيما يتعلق بتوزيع الفحوصات ،هناك أيضا ً أدلّة على اإلهمال وانعدام الشفافيّة من قبل وزارة الّصحة السوريّة .تشهد أجزاء أخرى
ي ،موجات أولى من الفيروس ،يترافق ذلك مع محدوديّة البنية التحتيّة الصحيّة والموارد التي من
ي والشمال الشرق ّ
من البالد ،بما في ذلك الشمال الغرب ّ
شأنها منع تفشّي المرض.

نظرة عا ّمة على الدراسة
تستند هذه الدراسة إلى عمل ثالثة باحثين وزمالئهم في المنطقة .حلّلت األستاذة رشا استيتية ،الخبيرة االقتصادية في الجامعة الهاشميّة ،تأثير كوفيد-
ي مع التركيز بشكل خاصّ على السياسات تجاه الالجئين السوريّين .أجرتا الدكتورة عروب العابد ونسيبة شبيطة ،وكلتهما
 19على االقتصاد األردن ّ
من مركز الدراسات اللبنانيّة في عمان ،مقابالت مع الجئين سوريّين في األردن لتحليل آثار الوباء على سبل عيشهم.
ي ،بالعمل مع الدكتور حسام اللحام ،بتحليل تأثير كوفيد 19-على سوريا ،مع األخذ بعين االعتبار
قام عمر عصفور ،خبير ال ّ
صحة العامة السور ّ
التمايز بين تأثير الوباء في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة وتلك الخارجة عن سيطرتها .يتمّّ نشر تقرير كل من الباحثين بشكل منفصل على
موقع .WRMC
ي لـكوفيد 19-على الالجئين السوريّين في
في القسم األول من هذا التقرير الموجز ،نقدّم ملخ ّ
صا ً لتقرير البروفيسور رشا استيتية حول األثر االقتصاد ّ
ّ
ّ
ي ،وكذلك اإلجراءات التي اتخذتها الحكومة األردنيّة للحد من انتشار كوفيد،19-
األردن .حيث تبدأ الدراسة بإلقاء نظرة عا ّمة على االقتصاد األردن ّ
ي .ثم تقدّم نظرة عا ّمة شاملة عن وضع الالجئين السوريّين في األردن ،بما في ذلك
واآلثار قصيرة وطويلة األجل للفيروس على االقتصاد األردن ّ
استجابة الحكومة األردنيّة بخصوص الالجئين السوريّين خالل أزمة كوفيد ،19-وتحليل محدّد لكيفيّة تأثّر سبل عيش السوريّين والمشاركة في سوق
العمل في ظ ّل الوباء.
صا ً لتحليل الدكتورة عروب العا بد ونسيبة شبيطة للخيارات المتاحة لالجئين السوريين في األردن أثناء جائحة
في القسم الثاني من التقرير ،نقدّم ملخ ّ
ّ
ً
كوفيد .19-حيث تبدآن بنظرة عامة على األزمة السوريّة واألوضاع ما قبل كوفيد 19-في سوريّا ،ثم يسلطان الضّوء تحديدا على تأثير الوباء في سبل
عيش الالجئين السّوريّين من منظور الالجئين أنفسهم ،باستخدام المقابالت النوعيّة وآراء الالجئين السوريّين في األردن.
صا ً لتوضيح الدكتور عمر عصفور والدكتور حسام اللحام حول تداعيات كوفيد 19-على األنظمة الصحيّة في
في القسم الثالث واألخير ،نقدّم ملخ ّ
األردن وسوريّا ،مقارنة جهود االستجابة لـكوفيد 19-في األردن بتلك المبذولة في سوريا عبر جزئيها .تبدأ الدراسة بعرض لمحة عامة عن األزمة
السوريّة قبل كوفيد 19-وتأخذ في االعتبار العواقب السلبيّة لـكوفيد 19-على األنظمة الصحيّة واالقتصادات والظروف العا ّمة في كل من األردن
وسوريّا ،وكذلك آثاره على عودة الالجئين الطوعيّة وغير الطوعيّة في الوقت الحالي.
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أفكار ختامية
يتعرض له األردن حاليا ً :حالة الطوارئ الصحيّة العا ّمة بسبب فيروس كورونا المستجدّ ،اآلثار االقتصاديّة لتدابير االحتواء
ي األوجه التي
ّ
الضغط ثالث ّ
ي ،إلى جانب العدد المتزايد لالجئين السوريّين ،وكثير منهم يقيمون في البالد منذ ما يقرب من عشر سنوات .حيث يؤكّد تقرير رشا
والّركود العالم ّ
ضح تقرير عمر عصفور
الرغم من تقديم بعض المانحين دعما ً إضافيّا ً لألردن ،فال تزال هناك حاجة إلى مزيد من الموارد .ويو ّ
استيتية أنّه على ّ
صة
وحسام اللحام ،أن احتماالت العودة إلى سوريا ال تزال قاتمة  -ال سيّما بالنّ ظر إلى عدم وجود تقارير كافية عن مدى انتشار فيروس كورونا ،خا ّ
في المناطق التي يفترض أن يعود إليها الالجئون السوريّون يوما ً ما .وكما يخلص تقرير عروب العابد ونسيبة شبيطة ،إلى أنّ معظم السوريّين  -حتى
مع تدهور أوضاع الالجئين السوريّين في األردن  -ال يرون العودة خياراً قابالً للتطبيق في هذه المرحلة.
تمر على الالجئين في جميع أنحاء العالم حيث تواجه الحكومات ضغوطا ً متزايدة بشأن توسيع نطاق الخدمات التي تقدّمها
هذه أوقات عصيبة ّ
لمواطنيها في ظ ّل انتشار الوباء وهو ما يضع المانحين التقليديّين في مواجهة مع احتياجات متزايدة على جميع الجبهات وفي جميع المناطق .في هذه
المواقف ،سيفعل الالجئون ما كانوا يفعلونه دائما ً في األوقات الّصعبة  -سيعتمدون على العائلة واألصدقاء ،ومن المحتمل أن يثقلوا أنفسهم بمزيد من
يتعرض الالجئون السوريّون في األردن إلى التمييز أو اإلحساس بالعار بتلك
الديون ،وسيأكلون أق ّل ويبحثون عن عمل في وظائف أكثر خطورة .لم ّ
الدرجة مقارنة بالعديد من البلدان األخرى .ولكن هناك خطر يتمثل في أنّه إذا استمر الوباء في حصد األرواح ،والتسبّب في إجهاد النظم الصحيّة
واستنفاد الميزانيات الحكوميّة ،فقد تصبح مشاعر الناس أق ّل ترحيبا ً بالالجئين.
ي لتطوير البحوث ،مزيداً من األبحاث في األردن ولبنان وتركيا
ي لالجئين والهجرة ،بدعم من المركز الدول ّ
على هذه الخلفيّة ،سيجري المجلس العالم ّ
ي للبلدان المضيفة لالجئين وال سيّما من خالل التجارة ،االستثمار والفرص غير التقليديّة.
إليجاد طرق جديدة تكون كفيلة بزيادة الّدعم الدول ّ
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التأثير االقتصادي لكوفيد 19-على الالجئين السوريين في
األردن :ملخص

رشا استيتية
الجامعة الهاشمية
هذا ملخص لتقرير بحثي طويل أعدته األستاذ المشارك في الجامعة الهاشمية استيتية ،وهو متاح ضمن هذا اللينك حيث يركز على األثر االقتصادي
لكوفيد 19-على األردن كدولة مضيفة لالجئين.
يحلل هذا التقرير اآلثار االقتصادية لـكوفيد 19-على االقتصاد األردني ،بما في ذلك قطاعاته االقتصادية المتنوعة واألهم من ذلك على مستويات الفقر
وعدم المساواة .كما يستعرض سياسات األردن تجاه الالجئين السوريين ،بما في ذلك توفير الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها من الخدمات األساسية
باإلضافة إلى تأثير الوباء على سبل عيش الالجئين السوريين في األردن .يتناول التقرير أيضا ً السؤال المهم حول مدى مساهمة المساعدةدات الدولية
الحالية والمستقبلية في التحفيف من آثار كوفيد 19-على االقتصاد األردني وتحديداً في قدرة األردن على مواصلة استضافة الالجئين السوريين
قبل الوباء ،حافظ األردن على توازن دقيق يبقيه في حالة استقرار على المستوى الكلي ،وتقديم خدمات كافية لمواطنيه ،والحفاظ على ثقة المؤسسات
الدولية .إال أن وصول كوفيد 19-قد ح ّمل األردن  -مثل جميع البلدان أعبا ًء تجعل من التعامل مع العواقب االقتصادية والصحية واالجتماعية لهذا
الفيروس أمراً أكثر صعوبة .كانت ا لجهود التي بذلتها الحكومة األردنية لمواجهة هذا الوباء مثيرة لإلعجاب .ومع ذلك ،جاءت سياسات األردن الناجحة
نسبيا ً في هزيمة الفيروس على حساب تجميد اقتصاده جزئياً .على الرغم من تسجيل حاالت قليلة فقط من كوفيد 19-في مخيمات الالجئين السوريين
حتى تاريخ  30سبتمبر  ، 2020يبقى السؤال :هل يمكن لألردن االستمرار في استضافة جيرانه السوريين في ضوء الضغوط اإلضافية التي يشكلها
الوباء؟

األردن ،االقتصاد وكوفيد19-
حالة 22,763تم تسجيل أول حالة مؤكدة لـكوفيد 19-في األردن في  2مارس  .2020وبحلول  9أكتوبر  ،2020بلغ عدد حاالت اإلصابة المسجلة
 .مقارنة 1,387,472منها  166وفاة ،وتعافي  5906و 1232تحت العالج .بلغ عدد األشخاص الذين خضعوا لالختبار في جميع أنحاء األردن
بالدول األخرى في المنطقة ،يعتبر األردن واحداً من أقل البلدان بالنسبة لعدد حاالت كوفيد 19-بسبب اإلجراءات الصارمة التي تفرضها الحكومة.
ومع ذلك ،تستمر الحاالت في الزيادة على أساس يومي.
بعد أسبوعين من اإلبالغ عن الحالة األولى ،أصدر الملك عبد هللا الثاني مرسوما ً بقانون الدفاع الوطني ( )NDLفي  17مارس  ،2020يقضي بتفعيل
حالة الطوارئ الحتواء تفش محتمل لكوفيد 19-في األردن ( .)UNDP, 2020في  17مارس ،أعلنت الحكومة تعليق جميع واجبات العمل ،في كل من
القطاعين العام والخاص ،مع إغالق جميع األنشطة الصناعية حتى إشعار آخر ،باستثناء الصناعات الحيوية مثل الرعاية الصحية والطاقة والغذاء،
وكذلك بتشكيل خلية أزمة إلدارة ملف كوفيد .)Al-Tammemi, 2020( 19-في  20مارس ،فرضت الحكومة حظر تجول لمدة  24ساعة ،تم نشر
الجيش في البداية لتنفيذه .ثم تم تخفيف حظر التجول قليالً لتسهيل شراء الطعام؛ ومع ذلك ،استمرت عمليات اإلغالق لمعظم األنشطة األخرى .بالنسبة
لمن هم في أمس الحاج ة إليها ،بدأت الحكومة في توزيع الخبز والضروريات األخرى بالمجان ( .)Riedel, 2020في وقت الحق ،خففت السلطات من
قيود كوفيد ،)Garda World, 2020( 19-حيث بات باإلمكان إعادة فتح دور العبادة والمقاهي والمطاعم والفنادق مع التقيد الصارم بالتباعد االجتماعي
( .)Ali, 2020وبحلول  6حزيران (يونيو)  ،2020عادت جميع القطاعات االقتصادية في األردن إلى العمل بكامل طاقتها اإلنتاجية تماشيا ً مع قرار
الحكومة .لكن تم استبعاد بعض القطاعات من هذا القرار كالمدارس المراكز الثقافية والجامعات والمسابح والنوادي الرياضية ودور العبادة
( .)Aljazeera, 2020كان اإلغالق المشدد فعاالً في وقف انتشار كوفيد ،19-لكنه أدى إلى توقف قطاعات كبيرة من االقتصاد ( Al-Khalidi,
.)2020; Albawaba, 2020

اآلثار قصيرة األجل لكوفيد 19-على االقتصاد األردني
عانى االقتصاد األردني من حالة ركود ألكثر من عشر سنوات كما يتضح من تذبذب نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي وزيادة البطالة (بين -12
 .)٪15جاءت هذه األزمة لتقوم الحكومة باإلضافة إلى إغالق جميع األنشطة االقتصادية ،بتعليق جميع الرحالت الجوية الدولية اعتباراً من  18مارس
وإغالق حدودها البرية.
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تضمنت خطة وزارة الزراعة لالستجابة ألزمة كوفيد  19-آليات الستدامة اإلنتاج ،مع إعطاء األولوية إلدارة إنتاج المزارع والمصانع من أجل الحفاظ
على توافر المنتجات للمستهلكين أثناء األزمة ،وكذلك لضمان توافر اإلمدادات لشهر رمضان (.)Almamlakatv, 2020
على مستوى االقتصاد الكلي
توقع وزير المالية األردني محمد العسعس انخفاضا ً في الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة  ٪3.4لعام .)Al-Sharif, 2020 and JT, 2020( 2020
وأفاد أنه بنهاية نيسان  ،2020ستنخفض اإليرادات المحلية بمقدار  602مليون دينار ( 849مليون دوالر) مقارنة بنفس الفترة من العام Al- ( 2019
 .)Sharif, 2020كما أدت عواقب كوفيد 19-إلى تكبد الميزانية عجزاً إضافيا ً قدره  1.7مليار دينار أردني ( 2.3مليار دوالر أمريكي) ( Al-Sharif,
.)2020
بسبب انخفاض االستهالك وتراجع القدرة الشرائية أثناء الوباء ،انخفضت اإليرادات من ضريبة المبيعات .باإلضافة إلى ذلك ،انخفضت اإليرادات من
ضريبة دخل الشركات واألرباح أيضا ً وفقا ً لتراجع النشاط االقتصادي ،مما أدى إلى تقلص اإليرادات العامة والحد من تحسين كفاءة اإلنفاق العام ( JSF,
 .)2020bلقد زاد كوفيد  19-الضغط على الموازنة العامة بسبب زيادة اإلنفاق وانخفاض اإليرادات الضريبية.
من المتوقع أن يبلغ عجز ميزانية الحكومة األردنية حوالي  4.5مليار دينار أردني أو  ٪10من الناتج المحلي اإلجمالي في عام Al Sharif, ( 2020
 )2020ومن المتوقع أن يتوسع عجز الحساب الجاري إلى  ٪5.3من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام  2021من  ٪2.8في عام  2019نتيجة لتفشي
كوفيد.)Export Entreprises, 2020( 19-
البطالة
قبل كوفيد ،19-كانت نسبة البطالة في األردن قريبة من  ٪20وهي أعلى نسبة في تاريخ األردن الحديث  -وإذا استمر اإلغالق والتحوط الحاليان ،فمن
المرجح أن تزيد هذه النسبة وتخلق مشاكل هيكلية جديدة - .أكثر من  ٪52يعملون في القطاع غير الرسمي؛ معظمهم عمال مياومة .باإلضافة إلى ذلك،
فإن العمال الموسميين ،والعمال الذين ال يشملهم الضمان االجتماعي أو شبكات األمان األخرى ،والالجئون الذين يعيشون داخل المخيمات واألردنيون
الذين يعيشون في ظروف فقيرة ،هم مجرد مثال عن كثير من العمال الذين باتوا أكثر ضعفا ً أو سيصبحون من الفئات األكثر ضعفا ً بسبب األزمة الحالية
(.)Husseini, 2020
تباطأ اإلنتاج الصناعي نتيجة النخفاض الطلب وتعطل سلسلة التوريد العالمية .بالمقابل ،من المتوقع أن تنتعش الصناعات الغذائية والزراعية سريعا ً مع
زيادة طلب المستهلكين بالتزامن مع تخفيف اإلغالق ،)JSF, 2020a( .حيث تزدهر الصناعات المرتبطة بـكوفيد 19-أثناء الوباء ،مثل تلك التي تتعلق
بإنتاج األغذية واألدوية والمنظفات والمعقمات واألقنعة ()Al-Da'jah, 2020
لقد عانى قطاع السياحة من خسائر فادحة .ففى عام  ،2019زار البالد نحو خمسة ماليين سائح أجنبي ،مما وفر فرص عمل ،خاصة في جنوب البالد
الفقير تاريخيا ً (.)Riedel, 2020; Alajlouni, 2020
في الواقع ،يدعم قطاع النقل الجوي والسياح األجانب الذين وصلوا عن طريق الجو الناتج المحلى اإلجمالي بما نسبته Arabian Aerospace, ( 5.7٪
 .) 2020من المرجح أن تحدث حاالت إفالس لشركات الطيران والمكاتب السياحية ومن المتوقع حدوث نقص في العملة األجنبية وشح في فرص عمل
( .)Albawaba, 2020وفقا ً لتصنيفات فيتش ( ،)2020سيؤدي تراجع السياحة إلى مضاعفة عجز الحساب الجاري إلى  2.5مليار دينار أردني أو
 ٪6.1من إجمالي الناتج المحلي في عام  ،2020سيحدث ذلك بعدما شهد هذا العجز تحسنا ً كبيراً بعد أن وصل إلى أدنى مستوى له في  15عاما ً وهو
 ٪2.9من إجمالي الناتج المحلي في عام  . 2019سيؤدي انخفاض أسعار النفط وتراجع الواردات غير النفطية إلى تعويض انخفاض إيرادات السياحة
جزئياً.
األردنيون العاملون في الخارج
من المتوقع تسريح أعداد كبيرة من األردنيين المغتربين العاملين في دول مجلس التعاون الخليجي ،بسبب األزمة المزدوجة التي تضرب اقتصادات هذه
الدول وهى :انخفاض أسعار النفط والركود االقتصادي الناتج عن كوفيد .)ESC, 2020( 19-انخفض حجم تحويالت األردنيين العاملين خارج األردن
خالل الربع األول من عام  2020بنسبة  .) UAC, 2020( ٪5.4حتى في الحاالت التي لم يتم فيها تسريح العمال األردنيين في دول مجلس التعاون
الخليجي ،فقد يتعرضون لتخفيضات في أجورهم .إن أوضاع العمالة الوافدة األردنية صعبة ،خاصة مع توقع عودة ربع مليون أردني وافد من دول
الخليج بعد فقدان وظائفهم (.)Fdailat, 2020
كانت المساعدات األجنبية واالستثمار األجنبي المباشر ( )FDIمورداً ماليا ً أساسيا ً ل لحكومة منذ أن أنشأ ونستون تشرشل منطقة شرق األردن في عام
 .)Riedel, 2020( 1921لقد أدت أزمة كوفيد 19-الحالية إلى جفاف األسواق المالية بينما أدى انخفاض االستهالك إلى مزاحمة السيولة المتاحة للقطاع
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الخاص ( .) JT, 2020لذلك ،من المتوقع أن تنخفض االستثمارات األجنبية المباشرة ،وخاصة من دول الخليج والدول األجنبية (.)ESC, 2020
الفئات األكثر ضعفا
من المرجح أن يؤدي التأثير االجتماعي واالقتصادي لتفشي كوفيد 19-على األردن إلى زيادة البطالة والعمالة الموسمية ،النساء والشباب على وجه
الخصوص تأثروا وسيتأثرون بشكل غير متناسب بفقدان الوظائف مما يؤدي إلى زيادة عدم المساواة .تشمل اآلثار االقتصادية طويلة المدى إمكانية
عكس التقدم األخير في اعتماد الالجئين على أنفسهم ،مع تناقص فرص كسب العيش.
كما يلخص ليندسي ( ،) 2020فإن اإلغالق السريع وشبه الكامل لألردن أبقى كوفيد 19-تحت السيطرة ،لكنه فرض أيضا ً ضغطا ً هائالً على السكان
األكثر فقراً وضعفا ً في المملكة.
التأثيرات على الالجئين السوريين
يعيش حوالي  80بالمائة أو  ٪من الالجئين السوريين تحت خط الفقر و 2في بالمائة أو ٪من األسر لديها مدخرات .بعد اإلعالن عن قيود السفر ،أفاد
الالجئون الذين يعيشون في مخيم الزعتري لالجئين بزيادة فورية في األسعار لدى متاجر السوق الرئيسي للمخيم ( .)2020 Dhingra,تم اإلبالغ عن
أول حالتي إصابة بـكوفيد 19-في مخيم األزرق لالجئين السوريين ،الذي يضم أكثر من  40,000شخص ،في  8سبتمبر
 . 2020في مخيمات الالجئين األردنية ،المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين وشركاء آخرين ،بدعم من وزارة الصحة األردنية (،)MoH
قاموا بتقديم الدعم الصحي واإلنساني لالستجابة لـكوفيد .) Mhailan, 2020( 19-يمكن لالجئين خارج المخيمات الحصول على الخدمات الصحية
األردنية مقابل رسوم رمزية (.)Bar'el, 2020
تعتمد الحكومة األردنية بشكل كبير على الدعم الدولي في مساعدة الالجئين والحفاظ على استقرار اقتصادها .ومع ذلك ،أدى االنتشار السريع إلجراءات
االحتواء الصارمة إلى تعطيل أنشطة اإلغاثة ،وتهديد سبل العيش ،وفشل في مراعاة احتياجات كل من الالجئين واألردنيين من الفئات األكثر ضعفا ً
(.)Dhingra, 2020
التعليم
ما يقارب ثلث الـ  660,000سوري مسجلين لدى مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين في األردن (أي ما يقرب من  )220,000هم أطفال في سن
المدرسة بين  5و 17عاما ً ( .)HRW, 2016س ّهل األردن دمج األطفال الالجئين في نظامه التعليمي من خالل مدارس وزارة التربية والتعليم األردنية
في المخيمات أو مدارس المجتمع المضيف (بما فيها ذات الدوام الواحد أو الدوامين ) في المناطق الحضرية أو من خالل التعليم غير الرسمي المعتمد
(.)UNICEF and ESC, 2020
عندما تم اإلعالن عن اإلغالق الشامل ،أغلقت السلطات األردنية  32مدرسة في مخيم الزعتري وبثت دروسا ً ألكثر من  18000طالب مسجل هناك
على قناة تلفزيونية يستخدمها الطالب في جميع أنحاء البالد ( .)Dunmore and Cherri, 2020واجه الالجئون العديد من التحديات في الوصول إلى
التعليم عبر اإلنترنت ،بما في ذلك الوصول إلى األجهزة واإلنترنت ،وعدم القدرة على طرح أسئلة حول المحتوى ،وتلقي مساعدة محدودة من المعلمين
وأولياء األمور (.)Małachowska et al., 2020
الصحة
بعد اإلعالن األولي عن حالة الطوارئ الوطنية ،علقت منظمات اإلغاثة في األردن أو قلصت العديد من األنشطة ،باستثناء البرامج األساسية مثل الرعاية
الصحية والصرف الصحي .أثر اإلغالق أيضا ً على أنظمة توزيع المساعدات الحالية بسبب االرتباك بشأن القيود المفروضة على التنقل ،حيث تم أيضا ً
تقييد وصول موظفي المنظمات غير الحكومية وتم تأجيل اجتماعات مجموعات األمم المتحدة لتنسيق المساعدة واإلشراف عليها (.)Dhingra, 2020
ومع ذلك ،تستمر المراقبة النشطة في المخيمات من قبل جميع الشركاء الصحيين ،بما في ذلك الفحص العشوائي السريع.
ما زالت جميع التدابير الالزمة لمواصلة المساعدة الغذائية العامة ( )GFAلالجئين قائمة ،حيث يعمل برنامج األغذية العالمي على توسيع أنشطة
االستجابة لالحتياجات المرتبطة بكوفيد .19-تواصل اليونيسف أيضًا خدمات الصحة األساسية في مخيمات األزرق والزعتري و مخيم حدائق الملك
عبد هللا التي تخدم  112,852الجئا ً على الرغم من محدودية وصول الموظفين (.)UNHCR, 2020
سبل العيش
يواجه الالجئون تحديات معقدة تتمثل في الظروف المعيشية الصعبة ،ومحدودية الوصول إلى أنظمة الرعاية الصحية ،وانعدام األمن االقتصادي
واالعتماد على المساعدة اإلنسانية .فقد العديد من الالجئين مصادر رزقهم ويواجهون الفقر بسبب االنقطاع المفاجئ لدخلهم الذي يأتي على شكل أجر
يومي .قبل كوفيد ، 19-كانت القوى العاملة من الالجئين السوريين تعمل في اقتصاد غير رسمي آخذ في االتساع ،يتميز بتدني األجور ،طول أيام العمل،
الضمان االجتماعي غير متوفر وظروف العمل السيئة ،بما في ذلك نقص كبير في عقود العمل ( .)ILO, 2017وجدت منظمة العمل الدولية ومنظمة
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الغذاء العالمي ( )2020مؤخراً أن  24بالمائة ٪فقط من السوريين يتمتعون بتغطية ضمان اجتماعي مقارنة بـ  63بالمائة من األردنيين.
لقد أعلنت الحكومة األردنية عن إنشاء صندوق لمساعدة العمال الذين فقدوا دخلهم بسبب كوفيد ،19-لكنه يستهدف في الغالب العمال األردنيين ،وتقريبا ً
جميع الالجئين غير مؤهلين للحصول على المساعدات الحكومية (.)Vidal, 2020
أدى فقدان سبل العيش بسبب كوفيد 19-وحظر التجول المطول في األردن أيضا ً إلى زيادة تأثر الفئات األكثر ضعفا ً ( ،)NRC, 2020وقد ترك النزاع
الذي طال أمده الالجئين في المجتمعات المضيفة إلى زيادة مستويات الضعف وانعدام األمن الغذائي أثناء استخدامهم آلليات التكيف التي تستنزف
مواردهم وتترك لهم خيارات بديلة قليلة لتلبية االحتياجات األساسية.
يمكن تلخيص التأثير على كل من السوريين في المناطق الحضرية واألردنيين من الفئات األكثر ضعفا ً بسبب كوفيد 19-على أنه خسارة فادحة لسبل
العيش ،وزيادة في العنف الجنسي والعنف القائم على النوع االجتماعي (خاصة بسبب ظروف السكن المكتظة) ،وانتهاكات بخصوص حقوق العمل،
وفقدان التعليم ،والتهديد باإلخالء (عدم القدرة على دفع اإليجار والفواتير) وأخيراً زيادة خطر اإلصابة (بسبب االكتظاظ) .ومن ثم ،فإن األثر طويل
المدى يتمثل في زيادة الفقر وخطر االستغالل المتزايد في أماكن العمل ،والمخاطر المتعددة التي يتعرض لها األطفال ،وعدم االستقرار ،والنزوح من
جديد.
في الوقت الذي تشير فيه خطة االستجابة األردنية ( )2022-2020إلى وجود عجز بنسبة  ،)Al-Shboul, 2020( ٪81تتزايد التحديات التي تواجه
الالجئين السوريين وسبل عيشهم في األردن .بينما قد يختار بعض الالجئين العودة لسوريا في ظل هذا الوضع ،فإن معظم الالجئين السوريين يقاومون
هذا الخيار .بوجود الخطر الماثل للمرض ،إلى جانب األثر االقتصادي للتدابير المتعلقة بكوفيد ،19-فمن غير المرجح أن تتحسن الظروف االقتصادية
لالجئين السوريين واألردنيين من الفئات األكثر ضعفا ً في المستقبل القريب .ومع أن المساعدة الدولية الحالية غير كافية لتلبية احتياجات الالجئين ،فهناك
مخاوف من أن هذا الدعم الدولي سوف يتضاءل على المدى البعيد.
وفقا ً لدراسة أجرتها فرانسيس ( ،)2015أنه إذا كان األردن على األردن مواجهة تحدياته الوطنية واالستمرار في نفس الوقت بتوفير مالذ آمن لالجئين
السوريين؛ فال بد من زيادة االعتماد على الدعم الدولي بشكل أكبر .بدون مساعدات إضافية واستجابة مستدامة ألزمة الالجئين ،فسيستمر األردن في
تقييد مساحة الحماية للسوريين .وسيؤدي ذلك إلى زيادة مخاطر عدم االستقرار على المدى الطويل في األردن والمنطقة العربية .يجب على األردن
والمانحين الدوليين العمل على استغالل الفرص الكامنة في تدفق الالجئين السوريين إلى المملكة من أجل تعزيز التنمية الوطنية لألردن وإعالة السوريين
النازحين بسبب الصراع واألزمة اإلنسانية األكثر تدميراً في القرن الحادي والعشرين.
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تأثير كوفيد  19-على الالجئين السوريين في األردن من وجهة
نظر الالجئين :ملخص
عروب العبد
مركز الدراسات اللبنانية
نسيبة شبيطة
مركز الدراسات اللبنانية
استخدمت هذه الدراسة المقابالت النوعيّة لفهم تأثير كوفيد 19-على العائالت من الالجئين الّسوريّين ،مع الّتركيز على استراتيجيّات الّتكيّف المتعلّقة
ي ،وكذلك األفكار المتعلّقة بالعودة ،في ظ ّل الحظر الشامل اإلغالق
ي والماد ّ
بسبل العيش ،الوصول إلى الّتعليم ،الّتوظيف ،ورأس المال االجتماع ّ
الكامل.
تأثير كوفيد 19-على سبل العيش لالجئين السوريين
كان أكثر ما يسعى إليه الالجئون السّوريون منذ وصولهم إلى األردن هو األمان ،وحدة األسرة ،إيجاد طرق إلعالة أنفسهم وأسرهم ،وضمان مستقبل
أفضل ألطفالهم .لقد تسبب الوباء في زيادة مقلقة في المخاطر التي تهدّد سبل العيش ألن غالبية الالجئين يعتمدون على الدخل اليومي لتأمين لقمة
العيش ألنفسهم وأفراد أسرهم المعالين .اعتمد الالجئون السّوريّون مجموعة من االستراتيجيات إلعالة أنفسهم على مدار فترة نزوحهم ،بما في ذلك
ي ،واستخدام شبكاتهم للعثور على الوظائف
ي وغير رسم ّ
العمل لساعات طويلة في وظائف متدنيّة ومنخفضة األجر ،العمل بشكل غير قانون ّ
وتحسينها ،والشراكة مع السّكان المحليّين لبدء األعمال التجارية ،وتعظيم الوصول إلى المساعدات اإلنسانيّة الرسميّة .إلعالة أنفسهم أثناء الوباء،
اعتمد الالجئون على الدعم والمساعدة المقدّمة من قبل مجموعة واسعة تتمثل في أفراد من األسرة ،أصدقاء ،جيران وأرباب العمل وغيرهم في
المجتمع المضيف ،مع االستفادة أيضا ً من الدعم الرسمي من الدولة أو الجهات الفاعلة في مجال المساعدات (.)Agenda for Humanity, 2016
المنهجية
أجريت هذه الدراسة عبر مكالمات هاتفيّة مع عيّنة مالئمة من  35الجئا ً سوريّا ً ّ
موزعين على جميع أنحاء األردن ،بما في ذلك  18ذكراً و 17أنثى في
يو ّ
ي .سعى الباحثون إلى تحليل الممارسات اليوميّة
الزعتر ّ
محافظات المفرق ،إربد ،عمان ،الّزرقاء ومعان ،باإلضافة إلى مخيّمات األزرق ،اإلمارات ّ
لالجئين السوريّين من خالل المقابالت شبه المنظ ّمة المس ّجلة باإلضافة إلى مراجعة األدبيّات التي كُتبت حول سبل عيش الالجئين السوريّين في
األردن.
توزيع العينة عبر المحافظات حسب المنطقة  /المخيمات والجنس
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ملخص النتائج
ّ
أدّى الحظر الّشامل بسبب جائحة كوفيد 19-إلى انخفاض الطلب بشكل كبير في العديد من القطاعات االقتصاديّة ،ال سيّما في قطاعات السّياحة ،البناء،
التّجارة وخدمة العمالء .ونتيجة لذلك ،تدهورت حالة أولئك الذين كانوا يعانون أساسا ً من أوضاع هشّة .كان تأثير الوباء على الالجئين السوريّين
خطيراً ألن دخلهم محدود للغاية ،وفرص العمل المتاحة لهم محدّدة ،وليس لديهم مدّخرات .كانت األماكن المتاحة لالجئين السوريّين لكسب لقمة العيش
محدودة للغاية وكانت فرصهم في الحصول على الدّعم هزيلة ،سواء من المنظمات غير الحكوميّة الدوليّة أو بعض المنظّمات المحليّة .كما أنهم
استخدموا الّدخل الذي يتقاضونه في بعض الحاالت لدعم عائالتهم في سوريا ،حيث يستمر الّنزاع .أثّر الوباء على الجميع ،بما في ذلك الّسكان
المحليّون ،مما جعل من الّصعب على الالجئين توقّع الكثير من الّدعم من شبكاتهم االجتماعية .أثناء مقابالتنا ،أبلغوا عن مواقف سخيّة وموقف
متعاطف من المجتمع المضيف في تخفيف بعض األعباء الماليّة ،غير أن هذا الّدعم ال يكفي لتأمين العيش ولضمان رفاهيّة كل فرد داخل األسرة.
التأثيرات على رأس المال المادي
أثناء المقابالت وأثناء الحديث عن سبل عيشهم قبل كوفيد ،19-أعرب المشاركون في البحث  ،على اختالف بيئاتهم ،عن تقديرهم لالختيار الجغرافي
لمكان إقامتهم وأعربوا عن قدرتهم على وضع استراتيجيّات ألنشطتهم اليوميّة بنا ًء على موقعهم م .بالنسبة ألحد المستجيبين  ،31 CUSOوهو عامل
مياومة ذو خبرة "نعم ،شمال ع ّمان ال يزال قيد البناء ؛ هناك الكثير من مواقع البناء ”وهذا ما أتاح له المزيد من فرص العمل (ذكر 37 ،سنة ،شمال
ي له وألفراد أسرته حتى بدأ اإلغالق وتوقف عن العمل .أخبرنا بعض م ّمن قابلناهم عن
ع ّمان ،آب  .)2020ونتيجة لذلك ،تمكّن من تأمين دخل يوم ّ
حياتهم في مخيّمات الالجئين للسوريّين وكيف تمكنوا من االستفادة من أفضل الفرص المتاحة ،مع اإلشارة بشكل خاصّ إلى أنه منذ عام ُ 2017منحوا
مرة واحدة في الشّهر.
الحق في المغادرة والعودة إلى المخيّم ّ
مشاركة أخرى ،توقّفت عن العمل لمدة ثالثة أشهر أثناء اإلغالق ،تعمل مع إحدى المنظّمات غير الحكوميّة في المخيّمات وتدرس في كليّة مهنيّة في
تمول تعليمها ونفسها" ،نعم ،وجودي في المخيّم ساعدني على إيجاد فرصة [للعمل] .على الرغم من أنني لم أحصل على
ع ّمان في نفس الوقت حيث ّ
ً
ّ
درجة علميّة بعد"(أنثى 21 ،عاما ،مخيّم الزعتري ،يوليو .)2020
التأثيرات على رأس المال البشري :التعليم
بالنسبة لمعظم الالجئين الّسوريّين في جميع أنحاء األردن ،كان الوصول إلى التّعليم عبر اإلنترنت صعبا ً أيضا ً طوال فترة الوباء .أفاد العديد من
األشخاص الذين تمت مقابلتهم بعدم قدرتهم على إعادة شحن أرصدة هواتفهم المحمولة من أجل الوصول إلى اإلنترنت لمتابعة فصول أو امتحانات
أطفالهم .وجود أكثر من طفل واحد في المدرسة وحاجتهم إلى الوصول إلى األجهزة لمتابعة الصفوف عبر اإلنترنت ،في ظل العدد المحدود لألجهزة
المتوفرة في كل منزل جعل من الصعب على الطالب متابعة عمليّة الّتعلم" ،كان لدى األطفال مشاكل في الفهم ،وعانوا من مصاعب في االمتحانات
ي ،ت ّموز
والتسجيل .كان االتصال باإلنترنت سيّئا ً للغاية ،ولم يكن لدينا سوى هاتف جوال واحد " ،11 CUSO( .ذكر  35سنة ،مخيّم الّزعتر ّ
ي .فيما سعى البعض اآلخر لشراء هاتف محمول
ي أو كمبيوتر محمول  /جهاز لوح ّ
.)2020كان لدى بعض الذين قابلناهم جهاز كمبيوتر شخص ّ
ي من أجل ضمان استمرار تعليمهم أطفالهم .تتراوح التّكلفة التقريبية للهواتف النّقالة أو المستعملة بين  70-50ديناراً .لجعل العملية التعليمية
إضاف ّ
ً
ي ،لديه  8أفراد في منزله ،يوليو
مارات
اإل
ّم
ي
مخ
،
ا
عام
48
ذكر
،
13
CUSO
(
المحمول"
الهاتف
لشراء
المال
"اقتراض
إلى
البعض
اضطر
،
ممكنة
ّ
استمرت الجهود لدعم التعلّم اإللكتروني في األردن ومبادرات التّعليم المبتكرة مع عودة األطفال إلى الفصول
 .)2020حتّى بعد انتهاء الحظر،
ّ
صات التي تتماشى مع المناهج األردنيّة.
الدراسيّة من خالل البرامج والمن ّ
التأثيرات على رأس المال البشري :العمل
أدّى اإلغالق إلى تقييد جميع التّنقالت داخل وخارج المخيّمات وفي المناطق الحضريّة .وكان لذلك تأثير كبير "كبير لدرجة أنه ال يمكن قياسه أو
معرفة نطاقه حتى اآلن" ،كما تدّعي إحدى هيئات المجتمع المدني التي تخدم الالجئين السوريين ( .)Hamou, 2020قال أحد المشتركين" :ت ّم
تخفيض راتبي ،حيث ُخفّضت ساعات العمل من  10ساعات في اليوم إلى  8ساعات في اليوم ،ليتم تخفيض راتبي بنسبة  25بالمائة"،20 CUSO( .
ي أجر من صاحب المطعم خالل  45يوما ً من
ذكر 24 ،سنة ،إربد ،ت ّموز  .)2020انخفض راتبه من  325دينارا إلى  250دينارا .ولم يتقاضى أ ّ
ً
اإلغالق .من بين الذين تحدثنا إليهم ،تم إيقاف بعضهم عن العمل والبعض اآلخر كان وال يزال عاطال .كان شقيقان يحمالن تصاريح عمل ووضع
قانوني يعمالن في مطعم قبل كوفيد 19-كما أوضحت والدتهما (أنثى 46 ،عاماً ،مخيم األزرق ،يوليو  ،)2020تحدّثت عن استغاللهما .بصفتهما
المقدرة بمبلغ 500
معيالن لألسرة ،لم يت ّم دفع أجورهما المستحقّة قبل كوفيد 19-ولم يتم منحهما عقود عمل .بعد اإلغالق ،فشلوا في استرداد رواتبهم
ّ
دينار ورسوم المواصالت غير المدفوعة لهم.
تعرضوا
لم يتمكّن الالجئون السوريّون من الوصول إلى فرص العمل بسهولة بسبب القيود العديدة ؛ حيث اقتصرت مشاركتهم على قطاعات معينة ؛ و ّ
لالستغالل في القطاع الخاصّّ من حيث ساعات العمل واألجر وسوء ظروف العمل .نظراً ألن غالبيّة الحاالت كانت من ع ّمال المياومة  ،فإن هذا
ي أموال لعدّة أشهر أو شراء طعام أو دفع إيجار منازلهم .سواء في المناطق الحضريّة أو في المخيّمات،
يعني أنّهم كانوا غير قادرين على جني أ ّ
وسواء كان العمل في القطاع الخاص أو العمل من المنزل ،كانت التحديّات والمخاطر كبيرة بالنسبة لالجئين السوريّين في األردن.
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التأثيرات على رأس المال المادي :الدخل والمدخرات
أدّت محدوديّة الّدخل النّاجمة عن كوفيد 19-إلى زيادة القلق الذي عبّر عنه معظم الالجئين الذين ت ّمت مقابلتهم .كان على الالجئين السوريّين االستفادة
من أصولهم الماليّة لتغطية نفقاتهم خالل هذه الظروف الّصعبة .أدّت الظروف التي يعيش فيها الالجئون بالتوازي مع محدوديّة وصولهم إلى فرص
ي الضئيل الذي يتلقاه الالجئون من المفوضيّة السامية .كان استئجار المساكن مصدر قلق
العمل إلى خلق تحدّيات ماليّة لالجئين بمعزل عن الدعم المال ّ
كبير لالجئين السوريّين ،قبل وأثناء كوفيد" .19-نعم ،كوني مدينا ً لصاحب المنزل بمبلغ  900دينار من ايجار مستحق متراكم ،جعله يرفع شكوى
ضدّي في قسم الشرطة وقام بتهديدي بطردي من المنزل" ( ،25 CUSOذكر 37 ،عاماً ،قرى إربد ،تموز )2020
كانت عدم القدرة على دفع اإليجار تعني أن الناس أصبحوا مدينين ألصحاب الممتلكات .تعرض أحد الالجئين لضغوط لمغادرة منزله ألنه لم يستطع
دفع إيجار الشهر" .نعم ،تلقينا إشعاراً من المالك يطلب منا الدفع في بداية الشهر ،ولم يطردنا ،ولكن من الواضح أننا لم نكن موضع ترحيب وشعر
ابني بالضغط ،لذلك غادرنا المنزل ووجدنا منزالً آخر ،اقترضنا  400دينار أردني من األصدقاء واألقارب ”( CUSO 32أنثى 59 ،عاما ً من شرق
عمان ،جبل ناصر :تموز  .)2020ي تفاوت متوسط تكلفة إيجار المنازل  /الشقق من قبل السوريين من منطقة  /محافظة إلى أخرى .في عمان ،على
سبيل المثال ،يتراوح اإليجار حول  350دينار أردني في شمال وشرق عمان ويمكن أن يتراوح حول  130دينار أردني في شمال شرق عمان .سكن
البعض في أكواخ أو خيام في عمان وتراوحت إيجاراتهم بين  50-18ديناراً .تفتقر أماكن المعيشة هذه إلى شروط األمن والسالمة ،ناهيك عن
الخدمات الصحية المناسبة.
انتقد األشخاص الذين ت ّمت مقابلتهم المؤسّسات الخيريّة والتنمويّة التي لم تساعدهم خالل الوباء“ .المنظ ّمات لم تساعدنا وال المبادرات الحكوميّة .ال
ي يأتي فقط للمواطنين األردنيّين" 51 ،01 CUSO( .سنة،
يوجد دعم من األسرة أو الجيران ،وال طرود غذائية ،وال دواء ،وال شيء ،والّدعم الحكوم ّ
مدينة المفرق).
التأثيرات على قرار العودة
في عام  ،2019ذكرت بعض المقاالت أن حوالي  150ألف الجئ سوري اختاروا العودة إلى ديارهم في سوريّا ،من األردن ( AFP/Daily
ي على نطاق صغير ،وليس مؤسسيّاً ،قد توقّفت تماما ً نتيجة إغالق عام  2020وإغالق
 .)Sabah, 2019هذه العودة الطوعيّة ،التي اتّخذت بشكل فرد ّ
الحدود .ومع ذلك ،لم يُنظر إلى اإلغالق وانتشار الوباء على أنه مصدر قلق كبير لالجئين الذين قابلناهم ألن الغالبيّة لم يختاروا العودة إلى سوريّا
ي وعدم االستقرار ودفع ثمن الوقوف في وجه النّظام في سوريا .وأعربوا عن مخاوف أخرى تعكس قلقهم وعدم
بسبب مخاوف من الّتجنيد العسكر ّ
اليقين والعجز فيما يتعلّق بوضعهم في األردن كك ّل.
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بين موجتي الوباء :الالجئون السوريون وعواقب كوفيد  19-على
سوريا واألردن
د .عمر عصفور
د .حسام اللحام
هذا ملخص لتقرير بحثي للدكتور عمر عصفور والدكتور حسام اللحام يركز على تداعيات كوفيد 19-على األنظمة الصحية لألردن كدولة مضيفة
لالجئين وخاصة بالنسبة لالجئين السوريين في االردن.
يقارن هذا التقرير أيضا ً جهود االستجابة لكوفيد 19-في األردن بالوضع الذي تشهده األنظمة الصحية في سوريا على اختالف مناطق السيطرة .من
خالل الجمع بين البيانات الثانوية ووجهات نظر أصحاب المصلحة العاملين في المجال اإلنساني داخل سوريا ،يقدم التقرير لمحة عامة عن األزمة
السورية قبل كوفيد 19-ويأخذ في االعتبار العواقب السلبية لكوفيد 19-على األنظمة الصحية واالقتصادات والظروف العامة في األردن وسوريا.
وآثاره على عودة الالجئين في السياق الحالي.

قبل كوفيد :19-تسع سنوات من األزمة السورية
على مدى العقد الماضي ،شهدت سوريا صراعا ً معقداً وأزمة إنسانية شديدة و طويلة األمد .أسفرت األزمة السورية حتى اللحظة عن أكثر من 5.5
مليون الجئ مسجل رسميا ً في جميع أنحاء العالم ( .)NHCR 2020aو وفقا ً لبيانات أغسطس  ،2020يستضيف األردن ما يقرب من 660,000
الجئ مسجل رسميا ً ( .)NHCR 2020aيعيش حوالي أربعة من كل خمسة الجئين سوريين في األردن في مناطق حضرية وليس في مخيمات
( .)NHCR 2020aعموما ً  ،فإنّ الالجئين السوريين في األردن مستضعفون و معرضون للمخاطر المجتمعية و ال تتوافر لهم الفرص االقتصادية
الكافية  ،حيث يعيش حوالي  80بالمائة منهم تحت خط الفقر ( )Tiltnes, Zhang, and Pedersen 2019و من غير المرجح العودة الطوعية
وغير الطوعية لالجئين ،حيث ال يزال الصراع السوري نشطاً ،والبلد مجزأ ،والدمار مستمر ،واألزمة اإلنسانية في تفاقم متواصل.
الجائحة في سوريا
تم اإلعالن عن أول حالة مؤكدة بكوفيد 19-في سوريا في نهاية شهر مارس ثم تالها اإلبالغ عن الوفيات األولى في  29و 30مارس ( OCHA and
 .)WHO 2020bفي الشهر التالي ،تم اإلبالغ عن حوالي  44حالة مؤكدة ووفاة واحدة إضافية ( .)OCHA and WHO 2020bبحلول نهاية
شهر مايو ،تضاعف العدد الرسمي للحاالت المؤكدة تقريبا ً ( .)OCHA and WHO 2020cفي يونيو ،بلغ عدد حاالت اإلصابة المؤكدة بـكوفيد19-
حوالي  300حالة من أصل حوالي  8000فحص مخبري تم إجراؤه ( .)OCHA and WHO 2020dومع ذلك ،خالل هذه الفترة ،كانت هناك ست
حاالت مؤكدة فقط ،ووفاة واحدة تم اإلبالغ عنها رسميا ً في المناطق التي تسيطر عليها المجموعات غير الحكومية ( )NSGsفي شمال شرق وشمال
غرب سوريا ( .)OCHA and WHO 2020cغير أن التوقعات و التقارير غير الرسمية تشير إلى أن العدد الفعلي لحاالت كوفيد 19-قد يكون
أعلى بكثير من الحاالت المعلن عنها.
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)Figure 1. Cumulative Spread of COVID-19 in Syria (March 23 – October 8, 2020
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نفذت الحكومة السورية تدابير مختلفة للسيطرة على الوباء منذ بدايته .تشمل هذه اإلجراءات حظر التجول الجزئي ،إجراءات اإلغالق ،وإغالق
األماكن العامة ،والعزل المنزلي والحجر الصحي للحاالت المشتبه فيها ،وحمالت التعقيم ،وتوزيع الصابون والك ّمامات والمطهرات و المنظفات ،و
حمالت نشر الوعي (  .)OCHA and WHO 2020g; OCHA and WHO 2020i; HNAP 2020a; HNAP 2020bومع ذلك ،وبسبب
الضغوط إلعادة فتح االقتصاد ،بدأت الحكومة في تخفيف هذه اإلجراءات نحو نهاية شهر مايو  ، 2020حيث سُمح بإعادة فتح األماكن العامة وعادت
وسائل النقل العام إلى طبيعتها تقريبا ً .يظل التباعد المادي مطلباً ،على الرغم من أن االلتزام بهذه المتطلبات ليس في المستويات المثلى .استمرت
عمليات اإلغالق في بعض األحياء و القرى ( .)OCHA and WHO 2020a; OCHA and WHO 2020cومع ذلك ،يُذكر أن الحكومة
مارست سيطرت و تحكمت بالكامل بحمالت زيادة الوعي .عالوة على ذلك ،عانى نظام الرعاية الصحية في سوريا من ضعف كبير خالل العقد
الماضي ،جراء الهجمات المستمرة والدمار .تشير التقديرات إلى أن الحد األقصى لعدد حاالت كوفيد 19-التي يمكن للدولة عالجها بشكل مناسب هو
حوالي  6000مريض بسعة حالية تبلغ حوالي  300جهاز تنفس وسرير في وحدة العناية المركزة (.)Gharibah and Mehchi 2020
األثر االقتصادي
تشير التقديرات إلى أن حوالي  80في المائة من السوريين كانوا يعيشون بالفعل تحت خط الفقر مع مستويات عالية من انعدام األمن الغذائي عندما
بدأت جائحة كوفيد  .)OCHA and WHO 2020c( 19-منذ مارس  ،2020حدثت زيادة كبيرة في األسعار ونقص حاد في السلع األساسية.
( .)OCHA and WHO 2020jتشير التقارير إلى أن أسعار الك ّمامات قد زادت بنحو  50ضعفاً ،بينما ارتفعت أسعار الوقود بأكثر من الضعف
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( .)OCHA and WHO 2020jتشير التقديرات إلى أن أكثر من  300,000شخص فقدوا وظائفهم وتقدموا بطلبات للحصول على مساعدة رسمية
( .)OCHA and WHO 2020aفي حين ورد أن الحكومة خططت لصرف أموال لنحو  100,000فرد ،تلقى  5000شخص منهم فقط مساعدات
اعتباراً من يونيو  .)OCHA and WHO 2020a( 2020و في محاولة إلنقاذ االقتصاد .فرضت الحكومة إجراءات صارمة لضمان االلتزام
باألسعار الرسمية للسلع األساسية ،في حين استمر سعر صرف الليرة السورية في االنخفاض (.)OCHA and WHO 2020j
الجائحة في األردن
لم تكن هناك حالة مؤكدة واحدة بكوفيد 19-بين الالجئين السوريين في األردن حتى نهاية أغسطس .و لكن مع دخول األردن مرحلة االنتشار
المجتمعي  ،تم تأكيد خمس حاالت في مخيمي الزعتري واألزرق ( .)WHO 2020b; UNHCR 2020bيتم تحويل جميع الحاالت المؤكدة إلى
مراكز العزل في منطقة البحر الميت ،ويتم تتبع المخالطين من قبل السلطات الصحية بالتعاون مع المفوضية والجهات الفاعلة الصحية داخل المخيمات
( .)UNHCR 2020bتزداد خطورة كوفيد 19-في المخيمات حيث ترتفع احتمالية االنتشار السريع بسبب ضعف البنية التحتية والظروف المعيشية
المكتظة .تعرضت مخيمات الالجئين السوريين ،على وجه الخصوص ،إلغالق صارم .كان اإلغالق "قاسيا ً وغير إنساني" ،كما وصفه أحد العاملين
في المجال اإلنساني الذي قدم بانتظام خدمات صحية في مخي م الزعتري لعدة سنوات .توقفت حركة السكان من وإلى المخيم بشكل كامل ألكثر من
شهرين .تقطعت السبل بالعديد من سكان المخيم الذين كانوا في إجازة مؤقتة من المخيم في الخارج ولم يُسمح لهم بالدخول ،مما أدى إلى زيادة الضغط
والقيود على العائالت واألطفال.
كانت السلطات قد أظهرت في السابق بعض التساهل تجاه الحركة غير القانونية عبر حدود المخيمات .ومع ذلك ،فقد ردوا بعنف على جميع
المحاوالت غير القانونية للهروب أو العودة إلى المخيم منذ بداية جائحة كوفيد .19-أفلست غالبية المحالت التجارية داخل المخيم ،والتي تساهم بشكل
كبير في االق تصاد الداخلي للمخيم .تعطلت سالسل التوريد .فقد العمال المؤقتون الذين كانوا يعتمدون على العمل اليومي خارج المخيم أعمالهم و سُبل
عيشهم و مصادر دخلهم .استمرت خدمات الرعاية الصحية داخل المخيم بحدّها األدنى ،وكذلك الخدمات اإلنسانية األخرى .تم حرمان العديد من
الم رضى الذين يحتاجون إلى عالج متقدم من الرعاية المناسبة .كانت عملية اإلحالة إلى المستشفيات الخارجية ،كما أوضح ممارس الرعاية الصحية
في المخيم ،عملية بطيئة ومعقدة بالفعل .منذ ظهور كوفيد ،19-أصبحت هذه العملية مستحيلة بالنسبة لالجئين في األردن .في أحد األمثلة ،أصيب
مريض في األربعينيات من عمره بتبول دموي مفاجئ .و عندما راجع مركز الرعاية الصحية األولية ،كان يحتاج إلى تصوير متقدم وهو غير متوفر
في المخيم  ،و كان عليه انتظار حصوله على موعد احالة بعد فترة طويلة نسبيا  ،في النهاية تمكن من مغادرة المخيم خالل عطلة العيد ورؤية طبيب
خاص على حسابه الخاص .باإلضافة إلى ذلك ،فقد العديد من الالجئين الوصول إلى المساعدة ألن المفوضية لم تتمكن من تجديد وثائقهم الرسمية
وتسجيالتهم أثناء اإلغالق.
المضاعفات على مسألة عودة الالجئين
ثالثة أرباع السوريين في األردن ،بمن فيهم الالجئين المسجلين وغير المسجلين ،يعتزمون العودة إلى سوريا في وقت ما في المستقبل ( Morris
 .)2019تشير التقديرات إلى أنه في السنوات القليلة الماضية ،عبر الحدود البرية حوالي  ٪5من الالجئين السوريين في األردن عائدين إلى سوريا
( ،)Edwards and Al-Horani 2019إال أنه من غير الواضح أن أولئك الذين عادوا قد خططوا للبقاء أم ال .يشير المراقبون إلى أن العديد من
العائدين قد حصلوا بالفعل على إذن بالرجوع إلى األردن .يهرب العائدون في الغالب من الواقع االقتصادي القاسي في األردن ونقص الوظائف
والفرص ( .)Edwards and Al-Hourani 2019وفقا ً لمن قابلناهم ،يعود الالجئون إلى سوريا ألسباب متنوعة ،منها الضغوط االقتصادية وضآلة
الفرص في األردن .قبل األزمة المالية األخيرة في سوريا ،قد يكون بعض الالجئين قد تحصلوا على فرص اقتصادية أفضل في سوريا من تلك التي
حصلوا عليها في األردن .و البعض اآلخر قد يكون عاد لسوريا ألسباب و دوافع شخصية أو عائلية .ربما ال يزال لديهم شبكات دعم اجتماعي في
سوريا أو عادوا مؤقتا ً ألسباب محددة ،مثل بيع أو تسجيل ممتلكاتهم .ومع ذلك ،فإن غالبية الالجئين في األردن يترددون في العودة اآلن بسبب عدم
اليقين حول ما ينتظرهم على الجانب اآلخر من الحدود ،بما في ذلك مخاوف أمنية متعلقة باالعتقال واالحتجاز ( Edwards and Al-Horani
.)2019
هناك تصور عام بين العاملين في المجال اإلنساني الذين تمت مقابلتهم من أجل هذا التقرير هو أن قلة قليلة من الالجئين فكروا في العودة إلى سوريا
قبل انتشار الوباء بسبب تدهور االقتصاد السوري والمخاوف األمنية .من غير المرجح اآلن أن يفكر الالجئون في العودة إلى سوريا بسبب انتشار
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كوفيد 19-واالقتصاد المنهار تقريبا ً .ومع ذلك ،ال يزال وضع الالجئين في األردن أكثر صعوبة من ذي قبل ،وسط قلة فرص االندماج على المدى
الطويل في المجتمع األردني .عالوة على ذلك ،قد يصبح السكان المضيفون األردنيون أقل ضيافة بمرور الوقت .قد ال يتمكن الالجئون من الوصول
بسهولة إلى الخدمات األساسية .ومع ذلك ،حتى مع هذه التحديات المتعددة ،ال يزال األردن خياراً أفضل من الوضع السوري الحالي الذي يعاني من
ارتفاع أسعاره وتقلص خدماته وكوفيد .19-وفقا ً لعامل إنساني سوري في األردن" ،يجب أن يكون لالجئين الذين عادوا إلى سوريا أسبابا تجبرهم و
ترغمهم على العودة وإال ،فمن غير المرجح أن يرغب السوريون في العودة إلى سوريا طواعية ".
خاتمة
في الختام ،كان الالجئون والمهجّرين في جميع أنحاء العالم من بين أكثر المتضررين من هذا الوباء العالمي .لقد أدى كوفيد 19-إلى أزمة عالمية،
وأصبحت الفئات األكثر ضعفا ً قبل هذه األزمة العالمية أكثر عرضة للخطر و االستضعاف و االستغالل اآلن .ال يختلف الالجئون السوريون الذين
يعيشون في األردن عن ذلك ،فهم محاصرون في المنتصف ،بين بؤرتي وباء ووضعين اقتصاديين مترديين .ربما بدأ العنف والقتال في التراجع في
بعض أجزاء سوريا ،لكن األو ضاع في سوريا مستمرة في التدهور بسبب األزمات االقتصادية والصحية المتفاقمة .يمر األردن أيضا ً بأوقات عصيبة،
اجتماعيا ً واقتصادياً ،وال يزال الالجئون السوريون وسيظلون من بين أكثر المتضررين.
من غير المحتمل أن يفكر الالجئون السوريون في األردن في العودة إلى سوريا في المستقبل المنظور بسبب االقتصاد المنهار في بلدهم األصلي
واألوضاع الصحية المتردية .ما يقرب من نصف الالجئين السوريين في األردن قدمو من درعا وريف دمشق ( ،)UNHCR 2019وهما محافظتان
تعرضتا ألعمال عنف ودمار وحشي خالل النزاع حيث اعتبرتهما الحكومة معاقل للمعارضة .ال يزال توافر الخدمات األساسية في هذه المناطق
موضع تساؤل ،حيث يشير الكثيرون إلى أن هذه المناطق قد تعرضت إلهمال انتقامي من قبل الحكومة السورية ( ;Daher 2019; HRW 2019
 .) OCHA 2019aيخشى العديد من الالجئين المجهول الذي ينتظرهم في سوريا ،واحتمال االعتقال واالحتجاز .بالنسبة للكثيرين ،فقدوا منازلهم
وممتلكاتهم ،وال يشعرون باألمان في العودة .أدى تفشي فيروس كوفيد  19-األخير ،وانعدام الثقة في نظام الصحة العامة في سوريا ،إلى تعزيز
رغبات الالجئين في البقاء في األردن على المدى القريب.
ومع ذلك ،يبدو أن العالقة بين السلطات األردنية والسوريين في األردن تتجه نحو مرحلة أكثر صعوبة .من ناحية ،تواجه الحكومة األردنية ركوداً
اقتصاديا ً وتزايداً في الطلب على الخدمات .على سبيل المثال ،تشير التقديرات إلى أن عدد الطالب األردنيين الذين انتقلوا من المدارس الخاصة إلى
المدارس الحكومية هذا العام وصل إلى عدد غير مسبوق بأكثر من  50000طالب .من ناحية أخرى ،من المرجح أن يظل الالجئون السوريون ،من
بين الجئين آخرين في األردن ،متأثرين بشكل غير متناسب بالوضع االقتصادي في األردن .بسبب التأثير على االقتصاد العالمي ،قد يصبح وضع
الالجئين السوريين في األردن أكثر تعقيداً مع االنخفاض المتوقع في التمويل اإلنساني للسوريين في األردن .من بين متطلبات المساعدة المقدرة بـ 8.6
مليار دوالر لسوريا والالجئين السوريين في البلدان المضيفة ،تعهد المانحون الدوليون بتقديم  5.5مليار دوالر أمريكي في مؤتمر بروكسل الرابع
(.)European Council 2020
ال يزال تقديم المساعدة اإلنسانية وحماية الالجئين الضعفاء أولوية مهمة .ال ينبغي أن تصبح جائحة كوفيد 19-ذريعة للحكومات المضيفة والمجتمع
العا لمي للتخلي عن مسؤولياتهم األخالقية تجاه الالجئين .الخيارات المتاحة للسلطات األردنية محدودة .كما أوصى الرؤساء المشاركون لمؤتمر
بروكسل الرابع ،يتعين على السلطات األردنية الحفاظ على نهجها القائم على دعم الفئات األكثر ضعفا ً لضمان االستجابة الفعالة لالحتياجات األساسية
للسكان .بعد ما يقرب من عشر سنوات ،أصبح الالجئون السوريون مكونا ً أساسيا ً للقوى العاملة في األردن ( .)European Council 2020تحتاج
السلطات إلى التخطيط لدمج القوى العاملة السورية في السوق المحلية .حيث يمكن أن يساهموا في النمو االقتصادي ،وقد يخفف هذا من العبء على
الخدمات العامة في األردن .ومع ذلك ،يبقى العديد من الالجئين معرضين للخطر ،ويجب على السلطات توفير الحماية لجميع الفئات الضعيفة من
السكان على أساس األكثر ضعفا ً ،وليس بلد األصل  .كما يجب على الحكومة األردنية أن تحافظ على جهود المناصرة لتعبئة الموارد والمساعدات
الخارجية .يجب توجيه هذه المساعدة نحو خلق فرص اقتصادية مستدامة لالجئين واألردنيين من الفئات األكثر ضعفا ً.
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