
 العدد الرابع -  كانون األول / ديسمبر 2021

حوار مع جان بيير فيليو؛ اإلسالم السياسي والهويات

حوار مع نظير حمد؛ أوطان وذوات مفقودة

تجارب نساء سوريات في المنفى

مجلــــة فصلّيــــة تصــــدر عــــن مؤسســــة ميســــلون للثقافــــة والترجمــــة والنشــــر

في هذا العدد

Political and Cultural Studiesدراســـات سيـــاسيـــة وثقافيـــة

الوطن المنفي



الـعـدد الــرابــع
كانون األول / ديسمبر 2021

الـعـدد الــرابــع
كانون األول / ديسمبر 2021

ــر  ــاج ونش ــى بإنت ــة، ُتعن ــر ربحي ــتقلة، غي ــة مس ــة وبحثي ــة ثقافي مؤسس
ــية  ــا السياس ــاول القضاي ــي تتن ــب الت ــوث والكت ــات والبح الدراس
ــط،  ــرق األوس ــة الش ــي منطق ــة ف ــة واالقتصادي ــة واالجتماعي والثقافي
وتولــي اهتماًمــا رئيًســا بالترجمــة بيــن اللغــات األوروبيــة، اإلنكليزيــة 
ــى اإلســهام فــي  ــة. وتهــدف إل ــة، واللغــة العربي والفرنســية واأللماني
التنميــة الثقافيــة والتفكيــر النقــدي واالعتنــاء الجــاد بالبحــث العلمــي 
واالبتــكار، وإلــى تعميــم قيــم الحــوار والديمقراطيــة واحتــرام 
ــرات،  ــة والخب ــة والمعرف ــادل الثقاف ــعى لتب ــان. وتس ــوق اإلنس حق
وإقامــة شــراكات وعالقــات تعــاون وثيقــة مــع المؤسســات والمعاهد 
ــة  ــن بأهمي ــة. وتؤم ــة واألوروبي ــة، العربي ــة والعلمي ــز الثقافي والمراك
تعليــم وتدريــب الشــباب، واألخــذ بيدهــم، واالرتقــاء بهــم ومعهــم 
ــة  ــا التدريبي ــون خططه ــل لتك ــاج، وتعم ــداع واإلنت ــلَّم اإلب ــي س ف
متوافقــة مــع المعاييــر العالميــة، بالتعــاون مــع مجموعــة مــن الخبــراء 

ــن. ــرب واألوروبيي الع

مجلــة »رواق ميســلون« للدراســات الفكريــة والسياســية؛ مجلــة بحثيــة 
علميــة، فصليــة، تصــدر كل ثالثــة أشــهر عــن مؤسســة ميســلون للثقافــة 
 .(ISSN: 2757-8909) والترجمــة والنشــر، ولهــا رقــم دولــي معيــاري
وُتعنــى بنشــر الدراســات ومراجعــات الكتــب، ويتضمــن كل عــدد منهــا 
ــر  ــة تحري ــة هيئ ــة. وللمجل ــواب الثابت ــا ومجموعــة مــن األب ــا رئيًس ملًف
ــى  ــة إل ــتند المجل ــا، وتس ــرف عليه ــارية تش ــة استش ــة، وهيئ ص متخصِّ
ــا، وإلــى  أخالقيــات البحــث العلمــي، وقواعــد النشــر المعتمــدة عالمًي
نواظــم واضحــة فــي العالقــة مــع الباحثيــن، وإلــى الئحــة داخليــة تنّظــم 

عمليــة التقويــم.
ــر  ــدة، عب ــية جدي ــة سياس ــواب فكري ــرق أب ــى ط ــة إل ــح المجل تطم
إطــالق عمليــة فكريــة بحثيــة معّمقة أساســها إعمــال النقــد والمراجعة 
ــدة،  ــرى جدي ــا أخ ــاء قضاي ــا، وبن ــك القضاي ــئلة، وتفكي ــارة األس وإث
ــادة  ــة إلع ــه أداة فاعل ــرى بوصف ــة كب ــدي أهمي ــر النق ــي التفكي وتول
النظــر فــي األيديولوجيــات واالتجاهــات الفكريــة المختلفة الســائدة.
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مة - وضعية المرأة السورية الالجئة في المنفى بين النزوح القسري 
ّ

دراسات محك
واألمل في العودة في المخيمات األردنية

وضعية المرأة السورية الالجئة في المنفى بين النزوح القسري
واألمل في العودة في المخيمات األردنية

محـمد الصافـي
تاريخ وصول المادة: 

ملّخص

شــّكلت بلــدان الجــوار خصوًصــا لبنــان واألردن وتركيــا مقصــًدا لعــدٍد كبيــٍر مــن النازحيــن الســوريين 
الذيــن هربــوا مــن الحــرب المســتعرة فــي بالدهــم، نزحــوا نســاًء ورجــااًل وأطفــًاال مــن كافــة الشــرائح 
العمريــة إلــى مناطــَق مجــاورٍة عــّدة، وقــد تــرك هــذا النــزوح آثــاًرا اقتصاديــًة واجتماعيــًة وسياســيًة جّمــًة 
علــى البلــدان المضيفــة، كمــا تــرك آثــاًرا عديــدًة علــى النازحيــن الّســاعين إليجــاد مــكان آمــن للعيــش.

ولكونهــا امــرأةً وحيــدًة الجئــًة وتحتــاج إلــى المســاعدة والرعايــة، وتعــّد ضعيفــًة فــي مجتمــع ذكوري، 
فــإن هــذا وّلــد للمــرأة الســورية الالجئــة المزيــد مــن العــبء والمشــاكل والمعانــاة، حيــث أنهــا تتعــرض 
أثنــاء تدبيــر معيشــة أســرتها ألشــكال عديــدة مــن العنــف واالســتغالل واالبتــزاز. وتتعــدد أشــكال العنف 
التــي مــن الممكــن أن تتعــرض لهــا المــرأة الســورية الالجئــة ســواء مــن داخــل أســرتها مــن قبــل الــزوج 
ــل أو  ــد رب العم ــى صعي ــواء عل ــف س ــع المضي ــي المجتم ــرة ف ــارج األس ــن خ أو األخ أو األب، أو م
 ، الجيــران أو األصدقــاء وغيرهــم، علــى شــكل عنــف لفظــي وعنــف جســدي أو عنــف نفســيًّ واجتماعــيًّ
إاّل ّأن اآلثــار التــي يتركهــا العنــف علــى المــرأة خاصــة فــي حــاالت صعبــة كاللجــوء هــو أســوأ بكثيــر 

مــن العنــف الــذي تتعــرض لــه مثيالتهــا فــي ظــروف اجتماعيــة مســتقرة نوًعــا مــا أو أكثــر أمنًــا.
ــع تأثيــر النــزوح القســري علــى المــرأة الســورية قــد أّدى بهــا إلــى أن تعيــش أزمــة مواجهــات  إّن تتّب
تقّلبــات التواصــل األســري، وأزمــة تبــّدل الموقــع المجالــي، وألــم فقــدان الــدور الرمــزّي لــألّم، وكّلهــا 
مــن األمــور التــي تزيــد مــن مســتوى الكآبــة، وبالتالــي علينــا أن نــدرك مــدى معانــاة النســاء الســوريات 
الالجئــات فــي حــرب ليســت مــن صنعهــن، وعلينــا أن نقــّر بصعوبــة حيــاة هــذه الفئــة االجتماعيــة التــي 

أســتاذ باحــث فــي التاريــخ المعاصــر بكليــة اآلداب والعلــوم اإلنســانية بنمســيك، جامعــة 
الحســن الثانــي بالــدار البيضــاء – المغــرب، عضــو الجمعيــة المغربيــة للبحــث التاريخــي – المغــرب، 
عضــو االتحــاد الدولــي للمؤرخيــن للتنميــة والثقافــة والعلــوم االجتماعيــة – الدانمــارك، عضــو 
ــورة  ــاالت المنش ــات والمق ــن الدراس ــد م ــه العدي ــر، ل ــة – مص ــة كان التاريخي ــر دوري ــة تحري هيئ
فــي مجــالت علميــة محكمــة وطنيــة ودوليــة، شــارك فــي العديــد مــن النــدوات والملتقيــات 

الوطنيــة والدوليــة.

محـمد الصافـي
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انتزعــت قســًرا مــن عالمهــا لتجابــه ثقافــة متمايــزة عــن ثقافتهــا، ولتصــارع كل الضغوطــات االجتماعيــة 
واالقتصاديــة الطارئــة علــى نمــط عيشــها.

تحــاول هــذه الدراســة البحثيــة مقاربــة وضعيــة حيــاة المــرأة الســورية الالجئــة فــي المنفــى بالمخيمات 
األردنيــة، مــن خــالل التطــرق لهمومهــا االجتماعيــة واالقتصاديــة، ومختلــف المشــكالت التــي تواجههــا 
والمتعلقــة بذاتهــا وأســرتها وبالمجتمــع المحيــط بهــا. وتكتســب الدراســة أهميتهــا مــن خــالل تناولهــا 
جانًبــا مهًمــا فــي ملــف الالجئيــن، وهــي المــرأة التــي تواجــه تحديــات ومشــكالت عديــدة نتيجــة ظروف 
الحــرب القاســية التــي أجبرتهــا علــى اللجــوء إلــى البلــدان المجــاورة المضيفــة، إلــى جانــب فقدانهــا 

أحــد أفــراد األســرة وغيــاب المعيــل لألســرة، وألــم مضاعــف فــي إدارة أمــور مــا تبقــى مــن أســرتها.

الكلمات المفتاحية: المرأة الالجئة، المنفى، النزوح القســري، المخيمات، األســرة.

مقدمة

ــة  ــى االجتماعي ــت البن ــة مس ــا جوهري ــة قضاي ــوام الماضي ــالل األع ــر خ ــي المعاص ــن العرب ــهد الوط ش
ــة  ــدان بداي ــن البل ــد م ــي العدي ــت ف ــي حدث ــات الت ــروب والنزاع ــكلت الح ــث ش ــراد، حي ــن األف ــد م للعدي
تغييــر فــي هيكلــة البنــاء االجتماعــي، فتأثــرت المــرأة ســلًبا وبشــكٍل كبيــر مــن الناحيــة الصحّيــة واالقتصادّيــة 
ــا،  ــر دوره ــا تغيي ــرض عليه ــد ف ــع جدي ــق واق ــم وف ــش الكري ــبل العي ــر س ــى توفي ــعت إل ــة، وس واالجتماعّي
ــك  ــدث ذل ــا يح ــًرا م ــرة، وكثي ــاه لألس ــن والرف ــر األم ــة بتوفي ــؤوليات المتعلق ــن المس ــد م ــل المزي وتحم
ــد  ــب وأعق ــن أصع ــرية م ــرة القس ــكلة الهج ــد مش ــي. وتع ــم اجتماع ــوارد أو دع ــن م ــزم م ــا يل ــر م دون تواف
المشــكالت االجتماعيــة التــي تواجههــا البشــرية، ومــا يترتــب عليهــا مــن تهجيــر واضطهــاد فــي بقــاع العالــم، 
مّمــا يجعــل المــرأة والطفــل همــا الضحيــة فيهــا، فقــد أنتجــت الثــورة الســورية موجــًة عارمــًة مــن اللجــوء 
نحــو البلــدان المجــاورة خصوًصــا األردن، وعلــى الرغــم مــن أن دول الجــوار الســوري ال تمثــل واقًعــا مغايــًرا 
بشــكل جوهــري مــن الناحيتيــن االجتماعيــة والثقافيــة، فــإن الخــروج مــن الوطــن إلــى مجتمــع آخــر يســتلزم 

تغيــرات حياتيــة وجهــوًدا تكيفيــة، وخــوض نضــاالٍت مســتمرًة مــن أجــل العيــش.
وتجــدر اإلشــارة إلــى أنــه بحســب إحصائيــات إدارة شــؤون الالجئيــن يقيــم %20 مــن الالجئيــن في خمســة 
مخيمــات أردنيــة وهــي: مخيــم الزعتــري، مخيــم مريجــب الفهــود، ســكن الســايبر ســتي، مخيــم الحديقــة، 
ومخيــم الراجحــي للعســكريين المنشــّقين، وجميعهــا موجــودة فــي محافظــات الشــمال التــي تتحمــل العــبء 
األكبــر مــن اســتضافة الالجئيــن الســوريين لقربهــا مــن الحــدود الســورية، حيــث يشــكل الوجــود الســوري 

فيهــا نحــو %60 مــن مجمــوع الالجئيــن الســوريين فــي األردن.
وانطالًقــا مــن هــذا الواقــع، فقــد دفعــت الحاجــة الالجئيــن الســوريين الذيــن يقيمــون خــارج المخيمــات 
ــا بعيــن االعتبــار القيــود التــي ُفرضــت علــى  إلــى البحــث عــن عمــل فــي مجــاالت مختلفــة، وإذا مــا أخذن
العمالــة الســورية مــن الذكــور بوجــه خــاص فــي دول الجــوار، فــإن أعــداد النســاء المكافحــات مــن أجــل 
ــا فــي مواجهــة المشــكالت الناتجــة عــن اللجــوء، حيــث  العيــش يتضاعــف، وهنــا يبــدو دور المــرأة محوريًّ
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ــاء األســرة وتنظيــم العالقــات يقــع علــى عاتــق المــرأة، األمــر الــذي يتطلــب  ــة بن ــًرا مــن عملي إّن جــزًءا كبي
مســاعدتها فــي الســيطرة علــى المشــكالت التــي تعانــي منهــا.

لقــد وجــدت المــرأة الســورية الالجئــة نفســها وحيــدة فــي مواجهــة رعايــة األســرة وتدبيــر شــؤونها، ممــا 
أضــاف مســؤوليات جديــدة فرضهــا الواقــع الــذي تعيشــه، وأصبحــت المــرأة الالجئــة عرضــة بصــورة خاصــة 
ــة  ــرأة عرض ــون الم ــا تك ــا م ــها، فغالًب ــى جنس ــة إل ــي باإلضاف ــا االجتماع ــبب وضعه ــك بس ــر، وذل للمخاط
للعنــف الجنســي واالعتــداء الجنســي واالســتغالل فــي ســبيل الحصــول علــى حــق المــرور أو الوصــول إلــى 

الملجــأ اآلمــن لهــا وألطفالهــا.
وعليــه فقــد انبثــق لــدى معظــم النســاء الالجئــات الســوريات أدوار جديــدة بعــد اللجــوء، فقــد انتقلــن مــن 
العمــل المنزلــي التقليــدي وتدبيــر المعيشــة داخــل البيــت إلــى العمــل المنتــج الــذي يــدّر دخــاًل بالتفاعــل 
مــع المجــال العــام، كمــا انتقلــن مــن الخضــوع الجنــدري واالعتماديــة إلــى تقّلــد الســلطة الذكوريــة واتخــاذ 
ــة  ــتويات االقتصادي ــى المس ــبء عل ــل بالع ــم ومثق ــاق دور معّم ــة انبث ــذه الحال ــى ه ــب عل ــد ترت ــرار، وق الق

ــة. واالجتماعي
إن معظــم النســاء الســوريات وجــدن أنفســهن وحيــدات فــي مواجهــة رعايــة األســرة وتدبيــر شــؤونها، وقــد 
وّلــدت هــذه المســؤوليات الجديــدة كفاًحــا مســتمًرا فــي محاولــة الوصــول إلــى المــوارد وفــرص العمــل، 
كمــا أصبحــت هــذه المســؤوليات الجديــدة ومــا تفرضــه مــن عنــاء قصــة شــائعة بيــن الالجئــات الســوريات، 
ــات  ــي المخيم ــة ف ــورية الالجئ ــرأة الس ــه الم ــذي يواج ــدي ال ــإن التح ــك ف ــن ذل ــم م ــى الرغ ــن، وعل ولك

ا.  األردنيــة حظــي باعتبــار قليــل جــدًّ
ــاج  ــي إنت ــر ف ــة للبش ــدرة اإلبداعي ــول المق ــوم ح ــع المفه ــة يوّس ــرأة الالجئ ــارئ للم ــدور الط ــا أن ال كم
ــاس ال  ــة، فالن ــم التقليدي ــة أدواره ــي بني ــا ف ــي يحدثونه ــات الت ــم، واالنقالب ــبع احتياجاته ــدة تش أدوار جدي
يعملــون علــى تأســيس األدوار وحدودهــا ويعيــدون إنتاجهــا أو يحافظــون عليهــا فقــط، بــل يعبــرون حــدود 
األدوار، ويغّيــرون ترتيبهــا وتراتبّيتهــا ونطاقهــا وتبادلّيتهــا، إنهــا حالــة تظهــر حركيــة الفاعــل اإلنســاني وحريتــه 

ــة. ــرات الوجودي ــي تتحــدد بالخب ــة الت ــه العملي ــه وحكمت وعقالنيت
إشكالية الدراسة

فــي ضــوء مــا تقــدم تتحــدد مشــكلة الدراســة بالتركيــز علــى ثالثة جوانــب أساســية تتجســد في المشــكالت 
ــر فــي حياتهــا وأســرتها، وهــي: أواًل: المشــكالت  ــة وتؤث ــي تواجــه المــرأة الســورية الالجئ والمعّوقــات الت

التــي تواجــه المــرأة الســورية الالجئــة والمتعلقــة بذاتهــا. 
ثانًيا: المشكالت التي تواجه المرأة الالجئة والمتعلقة بأسرتها. 

ثالًثا: المشكالت التي تواجه المرأة السورية الالجئة والمتعلقة بالمجتمع المحيط بها. 
وانطالًقا من هذه الجوانب يمكن طرح التساؤالت التالية: 

مــا المشــكالت التــي تواجــه المــرأة الســورية الالجئــة فــي المخيمــات األردنيــة والتــي تتعلــق   -
ــا؟  ــط به ــع المحي ــرتها وبالمجتم ــا وبأس بذاته
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ــا  ــرة وقيادته ــة األس ــؤولية إعال ــة مس ــورية الالجئ ــرأة الس ــي الم ــط بتوّل ــرات ترتب ــة تغي ــل ثم ه  -
ــرار؟  ــاذ الق واتخ

وكيــف اســتطاعت التأقلــم مــع الظــروف الجديــدة الطارئــة ومواجهــة كل هــذه المشــاكل فــي   -
ــودة؟ ــل الع ــار أم انتظ

أهداف الدراسة

ــا،  ــة بذاته ــة المتعلق ــورية الالجئ ــرأة الس ــا الم ــي تواجهه ــكالت الت ــان المش ــى تبي ــة إل ــت الدراس هدف
وأســرتها، والمتعلقــة بالمجتمــع المحيــط بهــا بالمخيمــات األردنيــة، والتعــرف إلــى أثــر المتغيــرات النوعيــة 
فــي هــذه المشــكالت. كمــا تهــدف هــذه الدراســة إلــى الكشــف عــن طبيعــة التحــوالت الطارئــة علــى دور 
المــرأة الســورية الالجئــة وأبعــاده االقتصاديــة واالجتماعيــة، كتعبيــر عــن دور طــارئ ال يســتند إلــى معاييــر 
ــة  ــش والمصلح ــر العي ــة بتدبي ــة مقترن ــى عملي ــتند إل ــل يس ــتقر، ب ــام دور مس ــى نظ ــخة وال إل ــة وراس مؤسس
ــة. وعلــى الرغــم مــن أن هــذا  ــة عالي ــة تدفــق مســتمرة ودينامي ــة، ممــا يجعــل هــذا الــدور فــي حال الوجودي
الــدور قــد يــدوم لســنوات طويلــة وربمــا إلــى األبــد فإنــه -مــن الناحيــة العمليــة - يبقــى معلًقــا بيــن الحنيــن 

إلــى الماضــي واألمــل فــي المســتقبل فــي انتظــار العــودة إلــى الوطــن األم.
أهمية الدراسة

تكتســب الدراســة أهميتهــا العمليــة مــن خــالل توجيــه االنتبــاه نحــو أشــكال المعانــاة التــي تتعــرض لهــا 
المــرأة الســورية الالجئــة فــي مخيمــات اللجــوء، فــي محاولــة لتوجيــه االنتبــاه نحــو مــا تتعــرض لــه المــرأة 
الالجئــة مــن إســاءة علــى الصعيــد الداخلــي، كمــا تحــاول الدراســة الوقــوف علــى أشــكال العنــف واإلســاءة 
ــي  ــي تلق ــة ف ــن العالق ــف ع ــن، والكش ــف لالجئي ــع المضي ــن المجتم ــة م ــرأة الالجئ ــا الم ــرض له ــي تتع الت

الالجئــة لمســاعدات وصمتهــا عــن العنــف واإلســاءة المحيطــة بهــا فــي المجتمــع المضيــف.
أمــا بالنســبة لألهميــة النظريــة للدراســة الحاليــة، فهــي تحــاول الدخــول إلــى عمــق الخبــرة التــي تشــكلت 
لــدى المــرأة الســورية الالجئــة نتيجــة لظاهــرة اللجــوء وانعكاســاتها علــى طبيعــة وبنيــة شــخصيتها، فمــا زالت 
هــذه الدراســات بحاجــة إلــى مزيــد مــن التعمــق فــي جوانبهــا وأبعادهــا االجتماعيــة والثقافيــة واالقتصادية من 
أجــل وصــول البحــث لفهــم أكثــر عمًقــا ودقــًة لمــا اكتســبته مــن اللجــوء. كمــا تكمــن أهمية هــذه الدراســة في 
توجيــه صنــاع القــرار نحــو أهميــة العمــل علــى تهيئــة السياســات والبنــى التحتيــة لتمكيــن النســاء الالجئــات 
ــاء  ــاندة للنس ــم والمس ــج الدع ــر برام ــل توفي ــن أج ــة م ــات المعني ــه المؤسس ــة، وتوجي ــدول المضيف ــي ال ف

ضحايــا الحــروب والنزاعــات المســلحة.
فرضيات الدراسة

تتأسس هذه الدراسة على عدة فرضيات منها: 
ــاالً  ــااًل وأطف ــى األردن رج ــوريين إل ــن الس ــزوح الالجئي ــى ن ــورية إل ــة الس ــوع األزم أّدى وق  -
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ــاب  ــام أســرهّن فــي حــال غي ــر المتضــررات نتيجــة توّليهــن زم ــت النســاء أكث وشــيوًخا، وكان
ــن.  ــن وأقاربه ــاه أطفاله ــرة تج ــؤوليات كبي ــّن مس ــرة، وتوليه رّب األس

ــل  ــريع، ب ــع وس ــر متوق ــًدا غي ــًرا جدي ــل تغي ــة تمّث ــورية الالجئ ــرأة الس ــبة للم ــة بالنس إن األزم  -
ــي  ــها ف ــن تمارس ــم تك ــوء ل ــد اللج ــي بل ــة ف ــؤوليات وأدوار إضافي ــا مس ــد لديه ــٌر ول ــه تغّي إّن
ــها  ــي تعيش ــية الت ــروف القاس ــه الظ ــة هات ــا مواجه ــب عليه ــا ُيصع ــو م ــي، وه ــا األصل موطنه

ــوء.  ــكان اللج ــع م ــام م ــف الت ــى التكي ــا عل ــدم قدرته وع
وّلــدت األزمــة الســورية وزيــادة أعــداد النســاء الالجئــات اللواتــي يرأســن أســرهّن مســؤوليات   -
جديــدة، وكفاًحــا مســتمًرا فــي محاولــة وصــول المــرأة الالجئــة إلــى المــوارد وفــرص العمــل 
لتدبيــر المعيشــة اليوميــة لألســرة وتأميــن مواردهــا، رغــم قّلــة الفــرص المتاحــة للعمــل كونهــا 

ــا شــكل لديهــا أزمــة اجتماعيــة، اقتصاديــة ونفســية نتيجــة حاجتهــا للعمــل.  الجئــة، مّم
ــاء  ــا للبق ــعى دائًم ــا تس ــة، وإنه ــة وخارجي ــة داخلي ــوط مختلف ــة لضغ ــة معّرض ــرأة الالجئ إن الم  -
ــّل  ــطة لح ــة واألنش ــل التكيفي ــن الحي ــلة م ــتخدام سلس ــالل اس ــن خ ــوازن م ــن الت ــة م ــي حال ف
المشــكلة، مــن أجــل مواجهــة احتياجاتهــا األساســية ومتطلبــات أدائهــا لدورهــا، إضافــة إلــى 

ــوء.  ــن اللج ــة ع ــار المترتب اآلث
ــد لديهــا العديــد  ا وتحّملهــا لمســؤوليات عديــدة، وّل إّن تــرك الالجئــة الســورية لبالدهــا قســريًّ  -
ــة والميــل إلــى العزلــة واالنســحاب  ــة والنفســية كشــعورها بالدوني مــن المشــكالت االجتماعي

ــن، والقلــق علــى أســرتها مــن القــادم. التدريجــي عــن اآلخري

منهجّية الدراسة

إن طبيعــة اإلطــار النظــري والمنهجــي لهــذه الدراســة يتطلــب االعتمــاد علــى عــدة مناهــج، لكــون الظاهــرة 
ــذه  ــوم ه ــه تق ــرات،  وعلي ــاد والمتغي ــددة األبع ــة ومتع ــدة، مرّكب ــرة معق ــا ظاه ــة عموًم ــية واالجتماعي السياس
ــة  ــة والمتعلق ــة الحالي ــراض الدراس ــبته ألغ ــامل، لمناس ــي الش ــح االجتماع ــتخدام المس ــى اس ــة عل الدراس
بمشــكالت المــرأة الســورية الالجئــة، حيــث يتــّم وصــف المشــكالت التــي تواجــه المــرأة الســورية الالجئــة 
ــة مــع  ــط بهــا، وكــذا مــدى تكيــف المــرأة الســورية الالجئ المتعلقــة بذاتهــا، وبأســرتها، وبالمجتمــع المحي
ــة بالنســبة لهــا إلــى حيــن العــودة إلــى الوطــن األصلــي. كمــا ســتتم االســتعانة  ــدة والطارئ األوضــاع الجدي
بالمنهــج الوصفــي الــذي يهــدف إلــى جمــع الحقائــق والبيانــات مــن أجــل تحليلهــا وتفســيرها الســتخالص 

داللتهــا، والــذي يتناســب مــع مشــكلة الدراســة بوصفهــا دراســة وصفيــة لواقــع معيــن.
أدبّيات الدراسة

ــب علــى اللجــوء الســوري عــدة مشــكالت عانــت منهــا كافــة الفئــات أطفــااًل ونســاًء ورجــااًل،  لقــد ترّت
ولكــن المــرأة الســورية كانــت األكثــر عرضــة للتحديــات خاصــة فــي ظل فقــدان الــزوج أو األبنــاء أو األســرة، 
وفــي عــرض الدراســات الســابقة لوحــظ أنهــا لــم ُتعــَن بدراســة مشــكالت الالجئيــن أنفســهم محّلًيــا. وقــد 
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تولــى مثــل هــذه الدراســات باحثــون أجانــب، ومنظمــات دوليــة، وفيمــا يلــي أهــم الدراســات التــي تناولتهــا 
علــى النحــو اآلتــي:

ــي األردن«:  ــة ف ــورية الالجئ ــرأة الس ــة للم ــوان »األدوار الطارئ ــي )2016( بعن ــة الحوران ــرت دراس أظه
ــي  ــات ف ــوريات المقيم ــاء الس ــع النس ــى جمي ــت عل ــي ُأجري ــا الت ــدور وتعديالته ــة ال ــى نظري ــتدراًكا عل اس
مدينــة إربــد وقراهــا خــارج مخيــم إربــد، والتــي بلغــت61 امــرأة ســورية معتمــًدا علــى المقابلــة المعّمقــة، 
وبّينــت أّن الــدور اإلنتاجــي للمــرأة لــم يحقــق لهــا االســتقالل والرفــاه، بــل وّلــد مزيــًدا مــن المعانــاة وااللتزام 
االجتماعــي إزاء األســرة ومتطلباتهــا ونقلهــا إلــى نضــال وكفــاح، وترّتــب عليــه هبــوط وانحــدار فــي توقعاتهــا 
ــى  ــة إل ــن إضاف ــن الوط ــروج م ــرة الخ ــن خب ــة م ــلبية ناتج ــرة س ــود ذاك ــة وج ــدت الدراس ــا أك ــة. كم الذاتي
ــر  ــوي انحس ــدور األب ــى أّن ال ــارت إل ــرية، وأش ــم األس ــة ظروفه ــم نتيج ــة التعلي ــن فرص ــال م ــان األطف حرم
مقابــل زيــادة الحريــة غيــر الســعيدة لــدى اإلنــاث نظــًرا لخروجهــن للعمــل، كمــا زاد لــدى المــرأة التخــّوف 

والقلــق واالضطــراب خاصــة فيمــا يــدور حــول مســتقبل أســرتها.
ــات  ــروب والنزاع ــان الح ــرأة إب ــى الم ــع عل ــف الواق ــوان »العن ــل )2014( بعن ــة العقي ــت دراس وهدف
المســلحة: دراســة ميدانيــة للمــرأة الســورية الالجئــة فــي مخيــم الزعتــري« إلــى التعــرف علــى أنــواع العنــف 
الواقــع علــى المــرأة جــراء الحــروب والنزاعــات المســلحة، وفــي المخيمــات بعــد مرحلــة اللجــوء، بدراســة 
ــدي  ــف الجس ــر العن ــة مظاه ــك بدراس ــي، وذل ــري األردن ــم الزعت ــي مخي ــة ف ــورية الالجئ ــرأة الس ــة الم حال
والنفســي والجنســي والصحــي فــي مرحلَتــي مــا قبــل اللجــوء وبعــده، والتعــرف إلــى المشــكالت التــي تعانيها 

ــة الســورية داخــل المخيــم. الالجئ
وقامــت المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن )2014( بدراســة بعنــوان »نســاء بمفردهّن: 
صــراع الالجئــات الســوريات مــن أجــل البقــاء«، اعتمــدت الدراســة علــى مقابــالت أجرتهــا المفوضيــة مــع 
135 امــرأة فــي األردن ولبنــان ومصــر إللقــاء نظــرة إنســانية علــى تجربتهــّن، كيــف يدفعــن مصاريفهــّن؟ كيف 

يتكّيفــن مــع العزلــة والقلــق؟ والعوامــل التــي تهــّدد ســالمتهّن وكيــف يتصــرف أطفالهــن حيــال الصدمــات 
النفســية؟ وأظهــرت نتائــج الدراســة أن الالجئــات فــي دّوامــة مــن المشــّقة والعزلــة والقلــق بعدمــا ُأرغمــَن 
علــى تحّمــل مســؤولية عائالتهــن بمفردهــن، بســبب تعــّرض أزواجهــّن للقتــل أو األســر أو انفصالهــّن عنهــم 

لســبب أو آلخــر.
ومــن خــالل اســتعراض الدراســات الســابقة التــي تناولــت موضــوع الالجئــات الســوريات، يالحــظ أنهــا 
ركــزت علــى الجوانــب المعيشــية لالجئيــن دون التركيــز علــى المشــكالت المترتبــة عــن اللجــوء، ممــا يشــير 
إلــى أن هــذه الدراســة ســتضيف الجديــد مــن المعلومــات حــول المشــكالت التي تعانــي منهــا المرأة الســورية 

الالجئــة ذاتًيــا وأســرًيا، وكــذا المشــاكل المتعلقــة بالمجتمــع المحيــط بهــا.
: مدخل مفاهيمي: مفهوم اللجوء وعالقته بالمفاهيم األخرى

ً
أوال

1 ـ تعريف اللجوء

ــِه الفقــه  ــة فــي القانــون الدولــي، حيــث لــم ينت ُيعتبــر مفهــوم اللجــوء بصــورة عامــة مــن المســائل الصعب
الدولــي الحديــث إلــى تعريــف شــامل وموّحــد لالجئيــن، لكــن هــذا ال يعنــي عــدم اهتمــام القانــون الدولــي 
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بالالجئيــن. فاللجــوء لغــًة مــن »لجــأ« ُيقــال »لجــأ إلــى الشــيء أو إلــى المــكان، وُيقــال لجــأت إلــى فــالن أي 
اســتندت إليــه واعتضــت بــه، ولجــأ مــن فــالن إذا عــَدَل عنــه إلــى غيــره«، وكان اللجــوء بهــذا المعنــى إشــارة 
إلــى الخــروج واالنفــراد، وُيقــال لجــأ مــن القــوم أي انفــرد عنهــم وخــرج عــن زمرتهــم إلــى غيرهــم، فكأنــه 

تحّصــن منهــم، وألجــأه إلــى الشــيء أي اضطــر إليــه(1). 
ــة فــوق  ــة التــي تمنحهــا الدول ــه الحماي ــون الدولــي اللجــوء علــى أن ــا: فيعــّرف معهــد القان ــا اصطالًح أّم
أراضيهــا أو فــوق أي مــكان تابــع لســلطتها لفــرد طلــب منهــا هــذه الحمايــة، فالهــدف مــن اللجــوء إذن هــو 

ــاة أو حريــة أشــخاص يعتبــرون أنفســهم عــن صــواب أو عــن خطــأ مهّدديــن فــي بالدهــم(2).  إنقــاذ حي
ويمكــن تعريــف اللجــوء علــى أنــه الحمايــة القانونيــة التــي تمنحهــا دولــة فــي مواجهــة أعمــال دولــة أخرى 
ــذه  ــح ه ــارج، وال تمن ــي الخ ــا ف ــع له ــر تاب ــكان آخ ــة أو م ــم الدول ــا إقلي ــة، إم ــن معين ــل أماك ــم داخ وأن يت
الحمايــة إال ألجنبــي تتوفــر فيــه صفــات تميــزه عــن باقــي األجانــب، بحيــث ينطبــق عليــه وصــف الجــئ طبًقــا 

للقانــون الدولــي(3)
2 ـ تعريف اللجوء في االتفاقيات الدولية واإلقليمية

ــة  إن تعريــف الالجــئ وفهــم أســاليب التعامــل معــه مهــم جــًدا وهــو بصــورة عامــة مــن المســائل الصعب
لعــدم وجــود تعريــف عــام لــه، فتعريفــه يختلــف باختــالف الظــروف والوقائــع التــي يعيشــها الالجــئ، وتتمثل 

أهــم تعاريــف الالجــئ فيمــا يلــي:
بحســب االتفاقيــة الدوليــة لوضــع الالجئيــن لعــام 1951: جــاء فــي هــذه االتفاقيــة أن الالجــئ   •

هــو »مــن يتعــرض لالضطهــاد بســبب عرقــه أو دينــه أو انتمائــه السياســي أو فئاتــه االجتماعيــة 
ــه فــي النــزوح  ــه السياســية، إضافــة إلــى الحــروب وخوفــه مــن البقــاء فــي بلــده ورغبت أو آرائ

إلــى دولــة أخــرى«(4). 
ــه »ذلــك الشــخص الــذي  ــة الالجــئ علــى أن ــة جنيــف الرابعــة: عّرفــت االتفاقي بحســب اتفاقي   •
ــه، بســبب  ــا مــن تعّرضــه للتعذيــب واالضطهــاد مــن طــرف حكومــة دولت ــه خوًف ــّر مــن وطن ف

ــة«(5).  ــه الديني ــبب معتقدات ــة أو بس ــاتها الداخلي ــه لسياس معارضت
بحســب منظمــة الوحــدة اإلفريقيــة: عّرفــت منظمــة الوحــدة اإلفريقيــة الالجــئ علــى أنــه »كل    •

ابن منظور، لسان العرب، المجلد األول، )لبنان: دار صادر، 1994(، ص. 125.  (1)

(2)  عبــد الوهــاب الكيالــي، الموســوعة السياســية، الجــزء 5، )بيــروت: المؤسســة العربيــة للدراســات والنشــر، 

.467 ص.   ،)1999

(3)  برهــان أمــر اللــه، حــق اللجــوء السياســي: دراســة فــي نظريــة حــق الملجــأ فــي القانــون الدولــي، )القاهــرة: دار 

ــة، 1982(، ص443. ــة العربي النهض
المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن، اتفاقيــة األمــم المتحــدة الخاصــة بوضــع الالجئيــن،   (4)

المــادة 1، 28 يوليــوز 1951.
ــت  ــي وق ــن ف ــخاص المدنيي ــة األش ــأن حماي ــة بش ــف الرابع ــة جني ــر، اتفاقي ــب األحم ــة للصلي ــة الدولي اللجن  (5)

الحــرب، المــادة 45، 12 غشــت 1949. 
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شــخص ُأجبــر علــى تــرك مــكان إقامتــه المعتــاد للبحــث عــن مــكان آخــر خــارج دولــة أصلــه 
ــام  ــت بالنظ ــداث أخّل ــة أح ــي أو أي ــالل الخارج ــدوان أو االحت ــبب الع ــك بس ــيته، وذل أو جنس

العــام«(6). 
بحســب جامعــة الــدول العربيــة: عقــد مجلــس وزراء جامعــة الــدول العربيــة اجتماًعــا لمناقشــة   •
ــات  ــد أزم ــة بع ــام 1994 خاص ــارس ع ــي م ــي ف ــن العرب ــي الوط ــن ف ــوء والالجئي ــألة اللج مس
اللجــوء التــي عرفتهــا المنطقــة، مــروًرا بالحــرب العراقيــة والحــرب اليمنيــة وصــواًل إلــى حــرب 
الصومــال ولبنــان، األمــر الــذي تــّوج بإقــرار االتفاقيــة العربيــة الخاصــة بالالجئيــن فــي27  مــارس 
ــن  ــئ م ــا لالج ــي تعريفه ــوء ف ــرى للج ــباب أخ ــة أس ــذه االتفاقي ــت ه ــد أضاف ــام 1994، وق ع
ــا  ضمنهــا الكــوارث الطبيعيــة، وهــو مــا أّكدتــه المــادة األولــى مــن هــذه االتفاقيــة: »يعتبــر الجًئ
ــة، بســبب  ــه االعتيادي كل شــخص يلجــأ مضطــًرا إلــى عبــور حــدود بلــده األصلــّي أو مقــّر إقامت
ــوع  ــه، أو لوق ــة علي ــيطرة األجنبي ــه أو الس ــه ل ــد أو الحتالل ــك البل ــى ذل ــّلط عل ــدوان المس الع
كــوارث طبيعيــة أو أحــداث جســيمة ترتــب عليهــا إخــالل كبيــر بالنظــام العــام فــي كامــل البلــد أو 

جــزء منــه«.

3 ـ عالقة اللجوء بالمفاهيم األخرى المشابهة له

يرتبط مفهوم اللجوء بمجموعة من المفاهيم األخرى المشابهة له منها:
٭ االســتجارة: وتعنــي طلــب األمــن، قــال تعالــى: »وإن أحــد اســتجارك فَأِجــْره حتــى يســمع كالم اللــه ثــم 
أبلغــه مأمنــه ذلــك بأنهــم قــوم ال يعلمــون«(7)، والجــار والُمجيــر هــو الــذي يمنعــك ويجيــرك، يقــال اســتجار 

مــن فــالن أي أجــاره عنــه، ويقــال أيًضــا أجــاره اللــه مــن العــذاب أي أنقــذه.
٭ النــزوح: هــو إجبــار وإكــراه مجموعــة مــن الســكان تقيــم بصــورة قانونيــة علــى أرضهــا أو فــي ديارهــا 
علــى االنتقــال إلــى منطقــة أخــرى ضمــن الدولــة نفســها، وإشــراف الدولــة نفســها أو الجماعــة التابعــة لهــا أو 

الجماعــات األخــرى األقــوى فــي مســعى لتطهيــر يقــوم علــى أســاس عرقــي أو دينــي أو قومــي(8). 
٭ الهجــرة: هــي انتقــال شــخص مــن مــكان إلــى آخــر وقــد ُيجبــر علــى المغــادرة ألنــه خائــن أو بحاجــة 
ماســة لضمــان ســالمته وينتقــل طواعيــة لبلــد آخــر، والمهاجــر يتمتــع بحقــوق إنســانية كغيــره مــن األشــخاص 
مثــل الحــق فــي الحيــاة والحــق فــي المســتوى المعيشــي(9)، وتميــز الهجــرة عــن اللجــوء فــي اختــالف حقــوق 

ــكالت  ــددة لمش ــب المح ــم الجوان ــي تحك ــة الت ــدة اإلفريقي ــة الوح ــة منظم ــة، اتفاقي ــدة اإلفريقي ــة الوح منظم  (6)

الالجئيــن فــي إفريقيــا، المــادة 1، 10 شــتنبر 1969.
القرآن الكريم، سورة التوبة، اآلية 6.  (7)

ــتقبلية«، املجلــة السياســية  ــاق المس ــات واآلف ــراق: التحدي ــي الع ــن ف ــة النازحي ــد، »أزم ــاح أحمي ــازم صب ح  (8)

.264 ص.   ،)2017)  36  -  35 العــدد  والدوليــة، 
ــة  ــات االجتماعي ــة الدراس ــاني«، أكاديمي ــي اإلنس ــون الدول ــي القان ــن ف ــع الالجئي ــي، »وض ــد بلمديون محم  (9)

.164 ص.   ،)2017)  17 العــدد  واإلنســانية، 
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مة - وضعية المرأة السورية الالجئة في المنفى بين النزوح القسري 
ّ

دراسات محك
واألمل في العودة في المخيمات األردنية

وواجبــات األشــخاص فــي كل منهمــا، فالالجــئ هــو شــخص بأمــس الحاجــة للحمايــة الدوليــة بعــد أن فقــد 
حمايــة البلــد الــذي يحمــل جنســيته علــى عكــس المهاجــر.

ثانًيا: نظرة على اللجوء السوري في األردن

تعــّد األردن المــأوى األول واألساســي لــكّل العــرب ال ســيما بعــد اســتقاللها عــام1946 ، وذلــك 
بســبب موقعهــا الجغرافــي الــذي تختــص بــه، إذ إنهــا تجــاور ثــالث دول عربيــة منكوبــة )فلســطين، ســوريا، 
والعــراق(، وقــد بــدأت باســتقبال الالجئيــن الفلســطينيين بعــد حربهــم مــع الصهاينــة عــام1948 ، ثــم كانــت 
هجرتهــم الثانيــة عــام1967 ، الــذي اســتقبلت فيــه األردن النازحيــن مــن دولــة فلســطين، ومــن ثــم جــاءت 
ــم  ــن، ث ــن اللبنانيي ــا اســتقبلت األردن أعــداًدا مــن الالجئي ــان عــام1974 ، وهن بعــد ذلــك الحــرب علــى لبن
ــرت  ــة، وأّث ــة واالقتصادي ــوارد األردن الطبيعي ــن م ــر م ــتنزاف الكثي ــى اس ــي أّدت إل ــراق الت ــرب الع ــا ح تلته
أيًضــا علــى البنيــة االجتماعيــة لــه، وفــي عــام 2003 بــدأت أمريــكا الحــرب علــى العــراق مّمــا أدى ذلــك إلــى 
لجــوء الكثيــر مــن العراقييــن إلــى األردن وآخريــن مقيميــن فــي العــراق، وكل ذلــك أدى إلــى التأثيــر الكبيــر 
علــى االقتصــاد فــي األردن وارتفــاع فــي أســعار الشــقق الســكنية والعقــارات وأســعار المــواد كافــة، وارتفــاع 

معــّدل االســتثمار بشــكل كبيــر.
ــالد،  ــة للب ــة واالجتماعي ــية واالقتصادي ــاة السياس ــكيل الحي ــر بتش ــي دور كبي ــع األردن الجغراف كان لموق
ــدول  ــة )فلســطين، ســوريا، العــراق(، وقربهــا مــن بعــض ال ــة منكوب ــالث دول عربي ــه مجــاور لث وذلــك ألن
غيــر المســتقرة جعلهــا تتأثــر بشــكل كبيــر وملحــوظ، حيــث تعــّد الدولــة األردنيــة دولــة صغيــرة ومحــدودة 
ــث  ــة، حي ــة واالجتماعي ــة االقتصادي ــن الناحي ــًدا م ــا جي ــاورة ارتباًط ــدول المج ــط األردن بال ــوارد، وترتب الم
ــوريين،  ــمالية والس ــا الش ــة خصوًص ــق األردني ــن المناط ــد م ــن العدي ــرة بي ــرية كبي ــط أس ــاك رواب ــد أن هن نج

ــا. ــا وثيًق ــاورة ارتباًط ــدول المج ــن األردن وال ــاط بي ــت االرتب جعل
ففــي عــام 2011 شــهد األردن حــركات لجــوء مــن العديــد مــن الــدول التــي شــهدت »الربيــع العربــي«، 
والتــي وّلــدت أزمــات علــى المــوارد بشــكل عــام )مثــل تونــس، ليبيــا، مصــر( وفــي آخرهــا األزمــة الســورية 
والتــي اســتمر تأثيرهــا حتــى اآلن، إذ إن الالجئيــن الســوريين مســتمّرون باللجــوء إلــى يومنــا هــذا، وأعدادهــم 
ــا مــن األوضــاع التــي يتعّرضــون  تفــوق المالييــن داخــل المخيمــات والمناطــق الســكنية فــي األردن، هروًب

لهــا والدمــار الــذي حــّل بالمناطــق التــي يعيشــون فيهــا داخــل ســوريا(10).
هــذا وتعتبــر قضيــة اللجــوء الســوري مــن أبــرز قضايــا التهجيــر التــي شــهدتها المنطقــة فـــي القـــرن الواحد 
والعشــرين، حيــث بــدأت فصولهــا األولــى منــذ شــهر مــارس 2011 فــي بدايــة حركـــة هجـــرة الســوريين 
قســرًيا إلــى دول الجــوار وخاصــة إلــى األردن ولبنــان وتركيــا، وقــد اســتقبل منـــذ ذلـــك الوقــت هجــرات 
ــرب  ــم الق ــك بحك ــن األردن، وذل ــمالية م ــق الش ــى المناط ــا إل ــت وجهته ــوريا كان ــن س ــة م ــة وجماعي فردي
الجغرافــي، مــا لبــث بعدهــا أن تــوّزع الّســورّيون الموجــودون فـــي األردن علـــى معظــم أنحــاء األردن. ومــع 
اســتمرار الحــرب الدائــرة فــي ســوريا واالنفــالت األمنــي هنــاك، اّتســـمت هجــرة الســوريين إلــى المملكــة 
باســتمراريتها وتســارع وتيرتهــا فــي جانَبــي الحــدود بيــن البلديــن؛ وهــو مــا جعــل األردن يضاعــف جهــوده 

ــر،  ــراق، مص ــا، الع ــان، األردن، تركي ــي لبن ــوريون ف ــون الس ــوريا والالجئ ــي س ــون ف ــي، النازح ــر الغزال ناص  (10)

)ســوريا: مركــز دمشــق للدراســات النظريــة والحقــوق المدنيــة، 2012(، ص. 47.
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ويزيــد مــن إمكاناتــه ومــوارده ويعــّزز جاهزّيتــه للتعامــل مــع ذلــك، ممــا أثــر منــذ أكثــر مــن خمــس ســنوات 
علــى خططــه التنمويــة، وممــا ترتــب عليــه زيــادة المشــاكل االقتصاديــة التــي يعانــي منهــا فــي األصــل، حيــث 
لــم يلبــث االقتصــاد األردنــي أن يتعافــى مـــن التبعــات الســلبية لألزمــة االقتصاديــة العالميــة منــذ نهايــة العقــد 
ــا  ــه ديموغرافًي ــى بتبعات ــًدا ألق ــا جدي ــت واقًع ــي فرض ــوريين الت ــن الس ــة الالجئي ــرزت أزم ــى ب ــي، حت الماض

واقتصادًيــا واجتماعًيــا وأمنًيــا علـــى المجتمــع األردنــي والدولــة األردنيــة(11). 
توافــدت أعــداد كبيــرة مــن الالجئيــن الســوريين إلــى األراضــي األردنيــة منــذ األحــداث الســورية للحفــاظ 
علــى حياتهــم وحقوقهــم وحرياتهــم، حيــث أصبــح األمــن معدوًمــا هنــاك وذلــك بســبب العمليات العســكرية 
الدائــرة بيــن قــوات النظــام الســوري والمعارضــة، واســتمر توافــد الالجئيــن الســوريين، إال أن كثافــة التوافــد 
كانــت متفاوتــة مــن وقــت آلخــر، ففــي بدايــة األزمــة الســورية كان التوافــد كبيــًرا جــًدا بالمقارنــة مــع الوقــت 
ــاد  ــع ازدي ــة مـ ــًدا وصعوب ــة ازداد تعقي ــى األراضــي األردني ــة اللجــوء الســوري عل ــد أزم ــع تزاي ــي. وم الحال
األعــداد واآلثــار السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة إلى غير ذلـــك مـــن آثـــار أخــــرى مرتبطــة بالموضوع، 
فقــد وصــل عــدد الالجئيــن الســوريين علــى األراضــي األردنيــة مــا يزيــد عـــن 1,4 مليــون الجــئ حســب دائرة 
اإلحصــاء العامــة للعــام 2016، يقطــن منهــم مــا نســبته 20 فــي المئــة، فــي المخيمــات والباقــي ينتشــرون فــي 
ــات التســّرب مــن المخيمــات بطــرق رســمية  ــة أو ضابــط، ناهيــك عــن طــرق وآلي أرجــاء الوطــن دون رقاب

وأخــرى غيــر رســمية(12).  
وطبًقــا لألرقــام الصــادرة عــن دائــرة اإلحصــاء األردنــي، فــإّن توزيــع الســوريين المقيميــن فــي األردن كمــا 
ــي  ــد، و207.903 ف ــة إرب ــي مدين ــان، و343.479 ف ــة عم ــة األردني ــي العاصم ــون ف ــي: 435.578 يعيش يل
المفــرق، و175.280 فــي الزرقــاء، وتتــوّزع بقيــة الالجئيــن علــى بقيــة المحافظــات األخــرى، مــع مالحظــة 
ارتفــاع عــدد الســكان فــي بعــض المحافظــات بنســبة 30 فــي المئــة خــالل الســنوات القليلــة الماضيــة(13). 
ــا  ــّدت خصيًص ــي أع ــات الت ــي المخيم ــش ف ــف يعي ــن النص ــل م ــون أق ــى األردن ك ــًرا عل ــكل خط ــذا يش وه
لهــم والتــي يجــري دعمهــا مادًيــا مــن المفوضيــة العليــا لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن ومنظمــات دوليــة 
ــاك  ــة مــن الحــدود الســورية وهــي المناطــق الشــمالية، إذ إّن هن ــز الباقــي فــي المناطــق القريب أخــرى، وَترّك
ــن الســوريين  روابــط أســرية بيــن الالجئيــن وســكان المناطــق الشــمالية فــي األردن، ممــا زاد تدفــق الالجئي

إلــى األردن(14). ومــن أبــرز مخيمــات الالجئيــن الســورين فــي األردن نذكــر:
ــدد  ــدر ع ــا، ويق ــن الرمث ــرقية م ــة الش ــي المنطق ــع ف ــا: وتق ــي الرمث ــه ف ــد الل ــك عب ــة المل حديق   •

ــز  ــورات مرك ــوري، )األردن: منش ــوء الس ــات اللج ــو تبع ــن نح ــورات األردنيي ــة، تص ــط العثامن ــد الباس عب  (11)

.45 2016(، ص.  القســرية،  دراســات الالجئيــن والنازحيــن والهجــرة 
(12)  سوســن المجالــي، التجربــة األردنيــة فــي قضيتــي الهجــرة واللجــوء وتأثيرهمــا فــي تحقيــق واســتثمار الفرصــة 

الســكانية فــي األردن، )األردن: منشــورات مركــز دراســات الالجئيــن والنازحيــن والهجــرة القســرية، 2016(، 
ص. 38.

ــرة 2015 - 2050،  ــة للفت ــي المملك ــن ف ــراد المقيمي ــكانية لألف ــقاطات الس ــة، اإلس ــاء العام ــرة اإلحص (13)  دائ

ــة. ــة األردني المملك
ــزوح  ــة ن ــة ألزم ــة واالجتماعي ــار االقتصادي ــول اآلث ــة ح ــي، دراس ــي األردن ــادي واالجتماع ــس االقتص (14)  المجل

ــي، األردن، 2012. ــاد الوطن ــى االقتص ــوريين عل الس
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مة - وضعية المرأة السورية الالجئة في المنفى بين النزوح القسري 
ّ

دراسات محك
واألمل في العودة في المخيمات األردنية

ــادي  ــان الع ــتطيع اإلنس ــة ال يس ــروف صعب ــي ظ ــون ف ــئ، يعيش ــا بـــ)5000( الج ــن فيه الالجئي
ــا. ــف معه التكي

ــة هــذا المخيــم للعائــالت الخارجــة عــن القانــون أي  مخيــم ســايبر: تســتخدم الحكومــة األردني   •

بصيغــة عقوبــة لهــؤالء الالجئيــن، وبهــذا فقــد جعلــت مــن الالجــئ الســوري محــّل إدانــة دون أن 
ــة. ــب أي مخالف يرتك

ــوز/  ــي 29 تم ــرق ف ــة المف ــي مدين ــع ف ــذي يق ــم ال ــذا المخي ــاء ه ــم إنش ــري: ت ــم الزعت مخي   •

ــدد  ــل ع ــد وص ــم فق ــؤولي المخي ــل مس ــن قب ــة م ــات المقدم ــب اإلحصائي ــو2012 ، وحس يولي
الالجئيــن داخــل المخيــم فــي 2014 إلــى 109 ألــف ســوري، ويتــم توفيــر األمــن داخــل المخيــم 
بمســاعدة مديريــة األمــن األردنيــة، وتقــوم المفوضيــة بتقديــم الدعــم المــادي وتوزيــع األطعمــة 

ــم. ــل المخي ــة داخ ــات الصحي ــم الخدم وتقدي
ومــع تطــورات األزمــة قــام األردن بالتنســيق مــع المفوضيــة العليــا لالجئيــن التابعة لألمــم المتحــدة للتعامل 
مــع تدّفــق األُســر الالجئــة، بعــد أن بــدأت األُســر الســورية تلجــأ إلــى األســر األردنيــة فــي مدينتــي »الرمثــا 
والمفــرق« بشــكل أساســي، وقيــام بعــض األُســر األردنيــة باســتضافتهم فــي بيوتهــم، ومــن بعــد ذلــك التوّجــه 
إلــى افتــراش بعــض الحدائــق واألماكــن العامــة فــي مختلــف المناطــق إلــى حيــن التحــّول إلــى إنشــاء مخيــم 
»الزعتــري« فــي محافظــة المفــرق، ويمكــن اإلشــارة إلــى النقــاط التاليــة حــول تعامــل األردن مــع التدفقــات 
ــوريين  ــن الس ــتقبال القادمي ــة باس ــماح بداي ــّم الس ــد ت ــوريا، فق ــن س ــن م ــواج الالجئي ــة ألف ــرى المتتالي الكب
بطريقــة غيــر قانونيــة فــي مراكــز إيــواء فــي مدينــة »الرمثــا« ضمــن مراكــز إيــواء خاصــة وحدائــق عامــة ومــدن 
ــن  ــة األمــم المتحــدة لشــؤون الالجئي ــه لمفوضي ــة ومرافــق عامــة، وقــد ســمحت الحكومــة فــي حين صناعي
ــة التســجيل، وســمحت الحكومــة فــي أعقــاب ذلــك  بإنشــاء مجموعــة مــن المكاتــب بهــدف تســهيل عملي
بنظــام التكفيــل الــذي يســمح لبعــض األســر واألفــراد األردنييــن بإيــواء بعــض الالجئيــن الســوريين ضمــن 
شــروط معينــة، وســّهلت الحكومــة أيًضــا عمليــة تســجيل الالجئيــن الســوريين ممــن يقطنــون فــي العاصمــة 

عمــان وخارجهــا بنقلهــم إلــى العاصمــة لتســجيلهم ضمــن ســجالت المفوضيــة العليــا لالجئيــن(15).
وقامــت الحكومــة األردنيــة بتشــكيل لجنــة عليــا للتعامــل مــع قضايــا الالجئيــن الســوريين برئاســة رئيــس 
الــوزراء وعضويــة الــوزراء والجهــات الرســمية المختّصــة، بمــا فــي ذلــك األمــن العــام والقــوات المســلحة 
ــور  ــورة تط ــة بص ــع اللجن ــن، ووض ــؤون الالجئي ــا لش ــمًيا خاًص ــا رس ــت ناطًق ــة، وعّين ــة أردني ــات خيري وهيئ

األمــور فــي قضايــا الالجئيــن المختلفــة، وشــملت هــذه اإلجــراءات مــا يلــي(16): 
حــّددت الحكومــة مرجعيــة واحــدة وهــي )الخيريــة األردنيــة الهاشــمية لإلغاثــة والتنميــة والتعاون   -
العربــي واإلســالمي(، للتعامــل مــع جميــع الجهــات الخيريــة المحّليــة واألجنبيــة الراغبــة بتقديــم 

(15) OrkhanK Aoutyon, Situation of Syrian refugees in neighboring countries, (Ankara: 

Middle East Center for Strategic Studies, 2014), p.65.

ــة آل  ــى األردن، )األردن: جامع ــره عل ــوري وأث ــوء الس ــميران، اللج ــي س ــح عل ــميران، مفل ــي س ــد عل محم  (16)

.78 ص.   ،)2014 البيــت، 
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التبّرعــات النقديــة والعينيــة لالجئيــن، ســواء أكانــوا ضمــن المخيمــات المعتمــدة أو خارجهــا. 
أنشــأت الحكومــة األردنيــة مخيــم الزعتــري فــي مدينــة المفــرق الحدوديــة مــع ســوريا وبالتعــاون   -
ــة  ــة، بطاق ــرات مربع ــة كيلومت ــن ثماني ــد ع ــاحة تزي ــن بمس ــدة لالجئي ــم المتح ــة األم ــع مفوضي م
ــة داخــل  ــع مــدارس ميداني ــا يقــرب مــن 80.000 الجــئ، وأنشــأت أرب ــى م اســتيعابية تصــل إل
المخيــم بالتعــاون مــع المؤسســة الملكيــة البحرينيــة، وكذلــك ثــالث مستشــفيات ميدانيــة بدعــم 
ــارات  ــن اإلم ــم م ــم بدع ــارج المخي ــفى خ ــى مستش ــة إل ــا، إضاف ــا وإيطالي ــرب وفرنس ــن المغ م

ــدة.  ــة المتح العربي
ــن  ــة م ــداد الهائل ــتيعاب األع ــات الس ــن المخيم ــر م ــدد آخ ــاء ع ــة بإنش ــة األردني ــت الحكوم قام  -
ــى األردن. ــي عل ــي واالجتماع ــادي والسياس ــبء االقتص ــد الع ــا يزي ــوريين، مم ــن الس الالجئي
وفيمــا يخــص النظــام التعليمــي لاّلجئيــن الســورين فــي األردن فقــد عرفــت وزارة التربيــة األردنيــة ثــالث 
فئــات أساســية مــن التعليــم وهــي: التعليــم الرســمي النظامــي، والتعليــم غيــر الرســمي غيــر النظامــي الــذي 
ــاعد  ــذي يس ــتدراكي وال ــي االس ــمي النظام ــم الّرس ــى التعلي ــة إل ــز، باإلضاف ــازل والمراك ــي المن ــدّرس ف ي
الطــالب علــى العــودة الــى المدرســة بعــد فتــرة غيــاب، ويالحــظ عــدم قــدرة األردن علــى اســتيعاب كافــة 

ــم النظامــي(17). األطفــال الســوريين فــي نظــام التعلي
وبالنســبة للنظــام الصحــي والعــالج فــي الفتــرة بيــن 2012 و2014 فقــد وّفــرت األردن لجميــع الالجئيــن 
الســورين الرعايــة الصحيــة، وعندمــا بــدأت الظــروف الماليــة تحــول دون اســتمرار ذلــك ظلــت تتحّمــل مــا 
يصــل إلــى %80 مــن تكلفــة الرعايــة، ومــا زالــت تقــّدم الرعايــة المجانيــة لقائمــة مــن الحــاالت كالزيــارات 
الروتينيــة للحوامــل والتطعيمــات وعــالج األمــراض المعديــة، وبتحــّول الرعايــة الصحيــة مــن مجانيــة إلــى 
ــدار  ــي األردن بمق ــة ف ــات الصحي ــة الخدم ــل كلف ــى تحم ــن عل ــورين القادري ــدد الس ــض ع ــة انخف مدعوم

النصــف.
وفيمــا يتعلــق بالمســاعدات اإلنســانية فــإن %90 مــن األُســر الســورية تعتمــد علــى المعونــات الخارجيــة 
فــي تغطيــة احتياجاتهــا اليوميــة، وقــد أطلــق برنامــج األغذيــة العالمــي نــداء لتوفيــر 33,4 مليــون دوالر لتلبيــة 
ــأن  ــي األردن ب ــج ف ــم البرنام ــة باس ــت الناطق ــد قال ــي األردن، وق ــوريين ف ــن الس ــة لالجئي ــات الغذائي الحاج
البرنامــج يســاعد 530 ألــف الجــي ســوري فــي األردن، مــن خــالل المســاعدات الغذائيــة ويســعى للوصــول 

إلــى مســاعدة 600 ألــف الجــئ ســوري فــي األردن(18).
وقــد بلغــت تكلفــة الالجئيــن الســوريين منــذ بدايــة األزمــة الســورية أكثــر مــن 6,6 مليــار دوالر أمريكــي، 
ــة  ــفيات الميداني ــك المستش ــة وكذل ــانية واإلغاثي ــاعدات اإلنس ــل المس ــرة مث ــف مباش ــذه التكالي ــت ه كان
ــر  ــاك تكاليــف غي ــن، وهن ــة، وكانــت تقــّدم فــي المخيمــات المعــّدة لالجئي ــة والعالجي والمســتلزمات الطبي

ــان  ــا ولبن ــي تركي ــة ف ــورين إدارة األزم ــن الس ــال الالجئي ــم األطف ــتانت، تعلي ــؤي كونس ــون، ل ــيلي كالبرتس ش  (17)

.21 2015(، ص.  واألردن، )كاليفورنيــا: مؤسســة رانــد، 
محمــود الحمــود وضــاح، أوضــاع الالجئيــن فــي المملكــة األردنيــة الهاشــمية، )الريــاض: جامعــة نايــف للعلــوم األمنيــة،   (18)

.25 2015(، ص. 
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دراسات محك
واألمل في العودة في المخيمات األردنية

ــر  ــام بتطوي ــة إلــى تنفيــذ هــذه الخطــط مــن خــالل القي مباشــرة مثــل الخطــط التنمويــة، حيــث تســعى الدول
المرافــق الخدماتيــة الموجــودة فــي المخيمــات أو خــارج المخيمــات وذلــك حتــى تتحمــل الضغــط، وكذلــك 

ــاه. ــة والمي ــر شــبكات الصــرف الصحــي والطاقــة الكهربائي تطوي
ا: اللجوء السوري في األردن وأشكال معاناة المرأة الالجئة

ً
ثالث

ــر مــن 659ألــف الجــئ، حيــث ســجل الالجئــون دون  يقــدر عــدد الالجئيــن الســوريين فــي األردن بأكث
ســن الـــ17 النســبة األكبــر مــن العــدد اإلجمالــي؛ إذ وصلــت %51,2، بعــدد بلــغ 335.107 منهــم 162.960 
ــالل  ــة خ ــجالت المفوضي ــي س ــا ف ــجيل 53.626 الجًئ ــم تس ــور، وت ــن الذك ــة م ــبة %24,9، والبقي ــى بنس أنث

ــا.  ــة العــام الماضــي 655.344 الجًئ ســنة2016 م، ليبلــغ عــدد المســجلين فــي األردن حتــى نهاي
والمتتّبــع ألعــداد الالجئيــن الســوريين فــي األردن يالحــظ أن هــذه األعــداد تقريبيــًة، وتختلــف مــن مصــدر 
آلخــر، لكنهــا متقاربــة نســبًيا، ويعــود ذلــك إلــى عــدم وجــود مصــدر واحــد يوثــق أعــداد الالجئيــن باإلضافــة 
ــق اللجــوء الســوري عبــر الحــدود األردنيــة ســواء بطريقــة رســمية أو غيــر رســمية؛ حيــث قــّدرت  إلــى تدّف
الحكومــة األردنيــة عــام2017 م عــدد الالجئيــن الســوريين بنحــو 643 ألــف الجــئ إضافــي غيــر مســجلين، 
ربمــا لــم يخططــوا إلقامــة طويلــة األمــد فــي األردن أو ال يعرفــون طــرق التســجيل، أو ال يســتطيعون الوصــول 

إلــى مراكــز التســجيل بســهولة(19). 
ــم 141.070  ــي األردن يقي ــن ف ــؤون الالجئي ــات إدارة ش ــب إحصائي ــه بحس ــى أن ــارة إل ــدر اإلش وتج
(%21,5( مــن الالجئيــن يعيشــون داخــل المخيمــات، فــي حيــن أن 514.274 يعيشــون فــي القــرى والمــدن 

ــة،  ــة، والنظاف ــة والتعليمي ــات الصحي ــى الخدم ــط عل ــذا الضغ ــث زاد ه ــي %80، حي ــبة حوال ــة بنس األردني
ــة. ــوارد المائي والم

ــن  ــوريين الذي ــن الس ــن الالجئي ــإن %80 م ــر« ف ــة »كي ــن منظم ــي 2014 ع ــادر ف ــتطالع ص ــب اس وبحس
ــا  ــة علــى أطــراف المــدن وغالًب يوجــدون خــارج المخيمــات يعيشــون فــي أحيــاء فقيــرة فــي مناطــق حضرّي
ــرة؛ حيــث يبلــغ متوســط  ــة فــي الســكن فــي شــقق صغي ــر مــن عائل ــر الئقــة، وتتشــارك أكث فــي مســاكن غي
مــا يدفعــه الالجئــون الســوريون مقابــل اإليجــار 206 دوالرات أمريكــي شــهرًيا، أو ثلثــي دخلهــم الشــهري، 

ويفتقــر ثلــث األســر إلــى عقــود إيجــار.
اســتطاعت المــرأة الســورية الالجئــة فــي األردن كســر الصــورة النمطيــة للمــرأة الالجئــة خــالل الســنوات 
ــوء  ــاع اللج ــة ألوض ــة وراضخ ــة ضعيف ــرأة الالجئ ــا: أن الم ــّدة منه ــم ع ــّززت مفاهي ــث تع ــة، حي الماضي
ــي أجبرتهــا علــى الجلــوس فــي المخيمــات، أو خارجــة مــن دون أن يكــون لهــا أّي دور فــي المجتمــع،  الت
وأنهــا المــرأة الســاعية وراء المســاعدات. وجــرى إغفــال حقيقــة النســاء الســوريات اللواتــي يعملــن إلعالــة 
أســرهّن، أو اللواتــي يقّدمــن كل مــا يمكــن لمســاعدة الالجئيــن فــي محنتهــم الصعبــة، وقــد تركــت هــؤالء 

ــا بعــد يــوم. ــا يوًم النســاء بصمــات مــا تــزال نتائجهــا تتطــّور إيجابيًّ

عيــدة مصطفــى قنــاة، أزمــة الالجئيــن الســوريين: الحيثيــات والتحديــات واآلثــار االجتماعيــة واإلنســانية علــى   (19)

المــرأة الالجئــة، مؤتمــر »الالجئــون فــي المنطقــة العربيــة: المجتمعــات المضيفــة والمصيــر الغامــض« 2013، 
)األردن: مركــز دراســات الالجئيــن والنازحيــن والهجــرة القســرية، 2016(، ص. 143.
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وانطالًقــا مــن هــذه الحقيقــة فقــد دفعــت الحاجــة الالجئيــن الســوريين الذيــن يقيمــون خــارج المخيمــات 
إلــى البحــث عــن عمــل فــي مجــاالت مختلفــة، وقــد انتهــز أصحــاب األعمــال التجاريــة والمطاعــم وصاالت 
ــة  ــه بالعمال ــد مقارن ــر زهي ــل أج ــوريين مقاب ــغيل الس ــة لتش ــا الفرص ــة وغيره ــات الحالق ــراح وصالون األف
ــية  ــاة المعيش ــر الحي ــل لتدبي ــى العم ــورية إل ــرأة الس ــع بالم ــا دف ــة، مّم ــة المحّلي ــة والعمال ــدة المرخص الواف

ــة لألســرة وتأميــن مواردهــا(20). اليومي
وكثيــًرا مــا تفّضــل النســاء، بوصفهــّن مقّدمــات الرعايــة ومســؤوالت عــن األســرة، العمــل فــي المزيــد مــن 
األعمــال المنزليــة أو فــي قطاعــات العمــل غيــر الرســمية التــي تتيــح لهــن قــدًرا أكبــر مــن المرونــة، ولكنهــا 
ــر العــبء  ــة(21)، ممــا يشــير إلــى كب ــة القانوني ــة الحماي ــد مــن المخاطــر وقل يمكــن أن تعرضهــن أيًضــا لمزي
الملقــى علــى النســاء فــي ظــل انحســار عمــل الذكــور، وقــد رافــق بــروز المــرأة فــي واجهــة األحــداث معانــاًة 
إنســانية جديــدة تشــمل مختلــف المناحــي الحياتيــة للمــرأة؛ إذ يكشــف أحــد التقاريــر الصــادرة عــن المفوضية 
الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن الموســوم بـ»نســاء بمفردهــّن: صــراع الالجئــات الســوريات مــن 
أجــل البقــاء« أّن النســاء علقــَن فــي المشــقة والعزلــة والقلــق بعدمــا ُأرغمــن علــى تحّمــل مســؤولية عائالتهــّن 
ــية،  ــتلزمات األساس ــراء المس ــذاء وش ــن الغ ــار وتأمي ــداد اإليج ــل س ــن أج ــن م ــن يكافح ــن، وأنه بمفرده
واضطــرت النســاء اللواتــي ال يملكــن وســيلة للدعــم المالــي االعتمــاد علــى مّدخراتهــن، أو بيــع مقتنياتهــن 
لســّد االحتياجــات، حيــث اضطــررن إلــى بيــع مجوهراتهــن، وكــّن يتلّقيــن عــروض زواج لفتياتهــّن القاصرات 
ــرة  ــيارات األج ــادرة عــن ســائقي س ــة ص ــات لفظي ــكل دوري لتحرش ــا بش ــن أيًض ــن، ويتعّرض ــّن يرفض لكنه
وماّلكــي العقــار، ومقّدمــي الخدمــات، وأظهــر التقريــر أن هنــاك 4 مــن 5 تقريًبــا ال يعملــن، وتعمــل ُخمــس 
ــتفيد  ــاء، وتس ــن أقرب ــا م ــاء دعًم ــس نس ــن خم ــدة م ــى واح ــع، وتتلق ــكل متقط ــي أو بش ــدوام جزئ ــاء ب النس
ــَن  ــاء يتلّقي ــع النس ــل، وأّن رب ــى العم ــن إل ــلن أطفاله ــن يرس ــي، وبعضه ــع المحل ــرم المجتم ــن ك ــن م بعضه
مســاعدة نقديــة مــن المفوضيــة وغيرهــا مــن منظمــات اإلغاثــة، كمــا أن الضوائــق الماليــة زادت مــن مشــّقة 
الحيــاة إلــى حــد كبيــر بالنســبة لألطفــال الذيــن يعيشــون ضمــن األســر التــي ترأســها النســاء، حيــث يمكــن أن 

تــؤدي قّلــة المــال إلــى قــرارات أليمــة(22).
ــتغالل  ــن لالس ــوريات يتعّرض ــات الس ــة أن الالجئ ــات الصحفي ــر والتحقيق ــض التقاري ــرت بع ــد أظه وق
الجنســي مــن قبــل مقّدمــي الخدمــات الخاصــة، كمــا بّينــت أّن الالجئــات الســوريات يعانيــن مــن انتهــاكات 
ــل  ــن ِقب ــلبية م ــرة س ــي ونظ ــرش جنس ــي وتح ــوع االجتماع ــاس الن ــى أس ــف عل ــن للعن ــة، ويتعرض مختلف
المجتمــع باعتبارهــّن ســلعة رخيصــة، باإلضافــة إلــى أّن القيــود االجتماعيــة المفروضــة علــى حركــة النســاء 
ــة  ــطة االجتماعي ــي األنش ــاركتهن ف ــد مش ــى تقيي ــد أّدت إل ــه ق ــن ل ــذي يتعرض ــرش ال ــة التح ــات نتيج والفتي
واالقتصاديــة ووصولهــن للخدمــات، كمــا تبيــن أن %71 مــن الالجئــات ال يعرفــن عــن وجــود منظمــات تقــّدم 

ــدد 44  ــة، الع ــوم االجتماعي ــة العل ــة«، مجل ــورية الالجئ ــرأة الس ــة للم ــي، »األدوار الطارئ ــد الحوران محم  (20)

.176  -  141 ص.   ،)2016)

(21) CARE International, Seven Years in Exile: Challenges and Adaptation Strategies of 

Syrian Refugees in Urban Areas in Jordan and Jordanian Host Communities, An-

nual Report, 21 June 2017.

(22) UNHCR The UN Refugee Agency, 145,000 Syrian refugee women fight for survival as 

they head families alone, UNHCR Report, 8 July 2014.
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دراسات محك
واألمل في العودة في المخيمات األردنية

ــة مــن العنــف. ــي واالجتماعــي والحماي خدمــات اإلرشــاد القانون
وتواجــه النســاء مطالــب جديــدة فــي ســبيل إعالــة أنفســهن وإعالــة أطفالهــن وكبــار الســّن مــن األقــارب، 
ــاع  ــى االنطب ــة إل ــاء الملقــاة علــى عاتقهــن مــع تضــاؤل فرصــة االنتفــاع بالخدمــات، باإلضاف ــد األعب وتتزاي
الســلبي المعّمــم حــول الالجئــات الســوريات نتيجــة مــا ينشــر فــي الصحــف حــول المــرأة الســورية الالجئــة، 
ا«، و«الــزواج المبكــر ينتشــر بيــن الالجئــات الســوريات«، مــن شــأنها أن  مثــاًل: »الــزواج مــن الســوريات ســرًّ
توّلــد التعميمــات المبّســطة حــول الالجئــات الســوريات فــي أذهــان مــن يقــرؤون هــذه األخبــار، واألهــم مــن 
ذلــك أن النتائــج المترتبــة علــى وصــم الالجئــة الســورية تزيــد مــن ثقــل المعانــاة الملقــاة عليهــا؛ ممــا يضعــف 

عزيمتهــا وســعيها لحيــاة أفضــل ويشــعرها بالدونيــة ويزيــد مــن المعانــاة(23). 
ــات  ــاء عالق ــى بن ــل إل ــف المي ــات وضع ــن الالجئ ــع م ــور المجتم ــى نف ــؤدي إل ــأنه أن ي ــن ش ــذا م وه
ــل  ــراء أي تعام ــى إج ــغيلهن أو حت ــن تش ــزوف ع ــى الع ــل إل ــاب العم ــع أصح ــا تدف ــن، كم ــة معه اجتماعي
اقتصــادي معهــن؛ ممــا يزيــد مــن حجــم العــبء المعيشــي باإلضافــة إلــى ذلــك فــإن تقديــر الــذات لديهــن 

ــة(24). ــتويات المعيش ــة مس ــي كاف ــاز ف ــتوى األداء واإلنج ــي مس ــر ف ــا يؤث ــض، مم ينخف
وبنــاًء علــى ذلــك أظهــرت التقاريــر أن المــرأة الالجئــة تعانــي بشــّدة مــن نظــرة المجتمــع المحّلــي المتدنيــة 
لهــا، وأنهــا تواجــه بعــض المضايقــات واألعــراف االجتماعيــة التــي تملــي عليهــا البقــاء فــي المنــزل، كمــا 
كشــف تقريــر جديــد صــادر عــن المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن أّن عائلــة مــن بيــن 
أربــع ترأســها نســاء يخضــن بمفردهــن كفاًحــا مــن أجــل البقــاء علــى قيــد الحيــاة، ويكشــف التقريــر النقــاب 
ــن  ــى كرامته ــاظ عل ــاء للحف ــل النس ــا تناض ــية، فيم ــور المعيش ــر األم ــل تدّب ــن أج ــي م ــراع اليوم ــن الص ع
واالهتمــام بعائالتهــن فــي منــازل متداعيــة ومكتظــة، ومالجــئ مؤقتــة وخيــام غيــر آمنــة، يعيــش الكثيــر منهــن 

تحــت خطــر العنــف أو االســتغالل، ويواجــه أطفالهــن صدمــات نفســية ومآســَي متزايــدة(25). 
رابًعا: العنف في حياة المرأة الالجئة السورية في المخيمات األردنية

تعّرضــت المــرأة العربيــة منــذ انــدالع الصراعــات فــي بالدهــا ألقســى أنــواع العنــف الجســدي والنفســي، 
ــض  ــرتها، فبع ــن أس ــا م ــتقرارها وأفراده ــا واس ــا بيته ــرت فيه ــي خس ــروب الت ــات اله ــالل عملي ــة خ وخاص
ــم تتوقــف  ــر أن هــذه القســوة ل ــة، غي ــدي التنظيمــات اإلرهابي ــى أي ــر عــادي عل ــل غي النســاء تعرضــن لتنكي
بعــد اللجــوء. ففــي مجتمعــات اللجوء وفــي ظــل األوضــاع االقتصاديــة والمعيشــية القاهــرة والتــي يتعــرض 
لهــا جميــع أفــراد األســرة الالجئــة، تزيــد وتيــرة العنــف الــذي يمارســه ذكــور األســرة ضــد نســائها وفتياتهــا، 

(23)  ناصــر عبــد اللــه أبــو زيتــون، الخصائــص االجتماعيــة واالقتصاديــة لالجئيــن الســوريين وآثارهــم علــى ســوق 

العمــل فــي محافظــة عمــان، )األردن: جامعــة الحســين بــن طــالل، مركــز الدراســات واالستشــارات وتنميــة 
ــع، 2015(، ص. 75. المجتم

(24) Mohamed Al-Haurani, The Emergency Roles of Syrian Refugee Women in Jordan: A Re-

flection on the Theory of Role and its Amendments, Journal of Social Sciences, N°44 

(2016), p. 56.

(25) UNHCR The UN Refugee Agency, 145,000 Syrian refugee women fight for survival as 

they head families alone, UNHCR Report, 8 July 2014.
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وتضــاف صــورة العنــف األســري إلــى مختلــف أنــواع العنــف التــي تتعــرض لهــا النســاء فــي مجتمــع اللجــوء 
والتــي تنبــع مــن اســتضعافهن أو الطمــع فيهــن(26). 

ــم  ــة لألم ــة العام ــه الجمعي ــذي وقعت ــرأة وال ــد الم ــف ض ــى العن ــاء عل ــي للقض ــالن العالم ــرف اإلع وُيع
المتحــدة عــام 1993 بأنــه: »أي اعتــداء ضــد المــرأة مبنــي علــى أســاس الجنــس والــذي يتســبب بإحــداث 
ــان  ــط أو الحرم ــداء أو الضغ ــذا االعت ــد به ــا التهدي ــمل أيًض ــرأة، ويش ــي للم ــدي أو نفس ــم جس ــذاء أو أل إي

ــة(27). ــة أو الخاص ــاة العام ــار الحي ــي إط ــواء ف ــات س ــفي للحري التعس
1 ـ العنف داخل أسرة المرأة السورية الالجئة في بلد اللجوء )األردن(

ــد الــدور وتوّقعــات الــدور الجنســي لــكل مــن  لقــد لعــب الســياق الثقافــي واالجتماعــي دوًرا فــي تحدي
ــا فــي إثــارة العنــف ضــد المــرأة، هــذه  الرجــل والمــرأة، حيــث تــؤدي صراعــات الــدور الجنســي دوًرا هاًم
األدوار بيــن الجنســين رتبــت األفــراد داخــل األســرة ترتيًبــا ينــأى عــن شــكل المســاواة التــي تطالــب بــه المرأة 
ــوة فــي  ــاك أصبحــت ق ــارض القــوة، فطالمــا أن هن ــد ف ــى تكريــس الســلطة بي ــي، وأدى إل ــا العرب فــي عالمن
ــدرة  ــالك الق ــا امت ــلطة باعتباره ــّور الس ــبان، فتص ــن الحس ــاواة م ــرة المس ــقط فك ــل تس ــي المقاب ــة فف العالق

ــة بيــن مــن يســتخدمونها ومــن يخضعــون لهــا(28). يوحــي بعالقــات غيــر متكافئ
ــة  ــورية الحالي ــة الس ــالل األزم ــي خ ــوع االجتماع ــاس الن ــى أس ــم عل ــف القائ ــية للعن ــل األساس إن العوام
تختلــف بعــض الشــيء نتيجــة الختالفــات معينــة فــي األوضــاع االجتماعيــة واالقتصاديــة، وانعــدام وحــدة 
األمــن واألمــان وغيــاب للتعليــم بيــن صفــوف اإلنــاث علــى حســاب األبنــاء )الذكــور( داخــل األســرة نفســها 
داخــل بيئــات اللجــوء، فليــس هنــاك عامــل مســاهم واحــد للعنــف القائــم علــى أســاس النــوع االجتماعــي 
الــذي يرتكــب ضــد النســاء، وأن الربــط بيــن العوامــل المختلفــة يمكــن أن يحّســن مــن فهمنــا لشــكل هــذا 

االنتهــاك الواقــع علــى المــرأة الالجئــة داخــل أســرة اللجــوء.
ففــي تقريــر خــاص بالجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة فــي مجــال حقــوق الالجئيــن لســنة 2012 الموســوم 
بـ»العنــف ضــد المــرأة: أســبابه وعواقبــه«، تنــاول موضــوع حقــوق المــرأة فــي عــدم التمييــز والعنــف الــذي 
تتعــرض لــه المهاجــرات والالجئــات، فقــد أكــدت النســاء فــي المقابــالت التــي أعــدت لغــرض التقريــر أّن 
مســألة الكشــف عــن العنــف داخــل األســرة هــو عــار علــى العائلــة، حيــث مــا زالــت تعتبــر هــذه المســائل 
ضمــن األمــور الخاصــة لألســرة، وتعتبــر هــذا العنــف هــو نــوع مــن أنــواع التأديــب لشــخصيتها خاصــة أنــه 
ــم  ــن ث ــّي وم ــكل علن ــا بش ــّدث الضحاي ــر تح ــد كبي ــى ح ــق إل ــيء يعي ــذا الش ــا، وه ي ــواًل اجتماعًّ ــا زال مقب م

التمــاس المســاعدة.
ــد  ــت التقالي ــة إذا كان ــدري خاص ــف الجن ــاج العن ــادة إنت ــًة إلع ــًة خصب ــر بيئ ــانية تعتب ــات اإلنس إّن األزم

رابحــة عــالم، وضــع الالجئــات والنازحــات فــي الــدول العربيــة: المــرأة فــي خضــم الصراعــات، )القاهــرة:   (26)

ــة، 2017(، ص. 56. ــرأة العربي ــة الم منظم
بشــرى العبيــدي، العنــف ضــد المــرأة فــي المجتمــع وفــي نصــوص قانــون العقوبــات العراقــي رقــم 111 لســنة   (27)

ــداد، 2010(، ص. 121. ــة بغ ــراق: جامع 9691م، )الع
ســحر الشــرع، العنــف الموجــه ضــد الزوجــة فــي األســرة األردنيــة: دراســة سوســيولوجية، رســالة ماجيســتير،   (28)

ــوك، 2012(، ص. 54. ــة اليرم )األردن: جامع
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الثقافيــة تؤيــد ذلــك، حيــث تســاهم فــي تفاقــم المخاطــر المرتبطــة بالعنــف، وعندهــا ال نتحــدث فقــط عــن 
األزمــة االقتصاديــة أو البنيــة التحتيــة الضعيفــة أو نــدرة المــوارد األساســية، وإنمــا يتعــدى ذلــك إلــى إســاءة 

ــس. ــاس الجن ــى أس ــز عل ــا التميي ــان يليه ــوق اإلنس ــرام حق ــدم احت ــلطة وع ــتخدام الس اس
نتحــدث فــي هــذا الســياق عــن تبعــات األزمــة االقتصاديــة التــي ســاهمت فــي زيــادة الضغــط علــى كاهــل 
ــي  ــة ف ــتويات البطال ــد مس ــول تزاي ــدور ح ــي ت ــكل أساس ــت بش ــا كان ــة بحّقه ــة المجحف ــرأة، فالمتوالي الم
ــة أساســية يرافقهــا ارتفــاع فــي تكلفــة المعيشــة فــي  ــات حياتي ــاك متطلب ــن أن هن صفــوف الرجــال، فــي حي
مقابــل كل ذلــك انخفــاض لمســتويات التمكيــن االقتصــادي، مــا ســاهم فــي زيــادة مســتويات القلــق والتوتــر 
لــدى الرجــال وانعكــس بــدوره علــى العالقــات الجندريــة داخــل أســرة اللجــوء، وســاهم فــي إحــداث قالقــل 
وتوتــرات داخــل األســرة، ممــا خلــق حالــًة مــن اإلجهــاد االجتماعــي والنفســي الملقــى علــى أفــراد األســرة 
وتحديــًدا المــرأة، خاصــة بعــد أن أصبحــت بعــض النســاء يعملــن، ولــم يعــد مصــدر الدخــل األساســي هــو 
ــا إلــى توليــد العنــف بيــن الزوجيــن  الرجــل وحــده، وســمحت هويــة الالجئيــن الســوريين الصعبــة اقتصادًي

داخــل األســرة.
2 ـ العنف المحيط بالمرأة السورية الالجئة في بلد اللجوء )األردن(

ــة يقــف عنــد حــّد األســرة وحدهــا، وإنمــا  ــه المــرأة الســورية الالجئ لــم يكــن العنــف الــذي تعرضــت ل
ــرة العنــف الموّجــه ضّدهــا،  ــادة وتي ــات دفعــت بهــا نحــو الواجهــة قــد أســهمت فــي زي نتيجــة لعــدة معطي
فعندمــا تؤكــد الدراســات أن %82 ممــن لقيــوا حتفهــم تقريًبــا حســب المعطيــات التــي حصلــت عليهــا اللجنــة 
العربيــة لحقــوق اإلنســان جــراء العنــف فــي ســوريا هــم مــن الرجــال، تاركيــن خلفهــم أعــداًدا ال بــأس بــه مــن 
األرامــل واليتامــى دون دعــم، وهــو مــا أّدى إلــى حمــل المــرأة أعبــاء ومســؤوليات جديــدة إضافــة لمــا كانــت 
تحملــه فــي الســابق، فعليهــا تقــع المســؤولية فــي حمايــة األســرة وتدبيــر أمــور أطفالهــا وحمايتهــم ونقلهــم 
إلــى أماكــن آمنــة، إضافــة إلــى تأميــن أماكــن إيــواء وســبل معيشــتهم التــي كان يشــاطرها بهــا الرجــل، ولهــذا 

فهــي تضطــر لالنخــراط فــي أعمــال محفوفــة باألخطــار للمســاعدة أو توفيــر دخــل األســرة.
ــط  ــلوب ونم ــدة وأس ــات جدي ــد وعالق ــع جدي ــّك بمجتم ــة تحت ــرأة الالجئ ــن الم ــل م ــد جع ــك ق كل ذل
معيشــة جديديــن لــم تألفهمــا مــن قبــل، فالعيــش فــي ظــل انعــدام األمــن وتعرضهــا لتحرشــات لفظيــة منتظمــة 
صــادرة عــن ســائقي ســيارات األجــرة ومــالك العقــارات باإلضافــة إلــى الرجــال فــي األســواق والمواصالت، 

ســاهم فــي شــعورها بعــدم األمــان(29).
ــدود  ــد ح ــا عن ــا وانطوائه ــي وتفاعالته ــع الخارج ــا بالمجتم ــل واختالطه ــا بالعم ــن انخراطه ــا م وانطالًق
ــر  ــوري يعتب ــوء الس ــات اللج ــارج مخيم ــم خ ــن ه ــع م ــة م ــن خاص ــع اآلخري ــا م ــلوب تواصله ــة، وأس معين
بعــًدا هاًمــا وزاويــًة ال يمكــن تجاهلهــا عنــد دراســة الخبــرات المكتســبة مــن وضعيــة اللجــوء للمــرأة الســورية 
الالجئــة. وعليــه تــدل كل هــذه المعطيــات علــى اعتــراف واضــح وضمنــي مــن قبــل النســاء بوجــود العنــف 
وتفعيلــه بدرجــات متفاوتــة، تبًعــا إلعــادة إنتــاج البنــى االجتماعيــة التقليديــة الذكوريــة التــي جــاءت مــع أســر 
اللجــوء مــن الواقــع االجتماعــي المعــاش قبــل اللجــوء، حيــث تــم تفعيلــه مــرة أخــرى نتيجــة لقلــة المعرفــة 

ــر المــرأة الســورية فــي ظــل الحــرب فــي المناطــق الواقعــة تحــت ســيطرة النظــام،  طــالل المصطفــى، مصائ  )29(
)الدوحــة: مركــز حرمــون للدراســات المعاصــرة، 7102(، ص. 25.
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ــلطة  ــافة الس ــا لمس ــا واضًح ــد تقليًص ــم نج ــلطوية، فل ــى الس ــذه البن ــن ه ــاًل ضم ــرأة أص ــا الم ــي تحمله الت
ــا  ــة، وتهميًش ــوء الصعب ــروف اللج ــن ظ ــد ضم ــب جدي ــرى بقال ــرة أخ ــاج م ــادة إنت ــاك إع ــل هن ــة ب الجندري
ــد  ــط االجتماعــي الجدي ــة فــي األســرة وفــي المحي ــة، وكامــرأة فاعل ــا لقدرتهــا كزوجــة وأخــت وابن واضًح

مــن حيــث اتخاذهــا ألهــم القــرارات المتعلقــة باألســرة.
إن هــذه النتيجــة تتوافــق مــع النتائــج التــي أظهرتهــا الدراســات الســابقة علــى المــرأة الالجئــة فــي مخيــم 
ــي  ــية، المبن ــدية والنفس ــة والجس ــكاله اللفظي ــة أش ــري، بكاف ــف األس ــاد العن ــث ازدي ــن حي ــري(30)، م الزعت
ــا، حيــث بقيــت المــرأة الالجئــة داخــل وخــارج المخيــم مقيــدة بالتقاليــد والبنــى االجتماعيــة القديمــة،  جندريًّ
ممــا أبقاهــا تابعــة خاضعــة بموجــب النظــام االجتماعــي الــذي أعــاد إنتاجــه الرجــل ليحافــظ علــى الطبيعــة 

ــه(31). ــة للنظام ذات الذكوري
لقــد تأثــرت المــرأة الســورية الالجئــة بحــق نتيجــة لموجــة اللجــوء بالنســبة لحيــز العنــف، ولــم تقــف عنــد 
حــّد ســوء المعاملــة مــن داخــل أســرتها وتغاضيهــا عــن إســاءة زوجهــا فــي الوقــت الحالــي كونهــا بــّررت 
ذلــك فيمــا ســبق بظــروف طارئــة، إال أن تعرضهــا للعنــف المحيــط بهــا مــن الخــارج كان ذا أبعــاد ســيئة علــى 
حالتهــا النفســية واالجتماعيــة(32)، باإلضافــة إلــى أنهــا قــد قّدمــت نفــس العــرض وهــو الصمــت عــن العنــف 

الموّجــه لهــا مــن اآلخريــن مّمــن حولهــا، مبــّررة ذلــك فــي أنهــا خــارج بلدهــا األصلــي.
ــي  ــن األصل ــودة للوط ــن الع ــي األردن بي ــوريين ف ــن الس ــتقبلية لالجئي ــيناريوهات المس ــا: الس ـ خامًس

ــوء: ــد اللج ــي بل ــي ف ــاج المحّل واالندم
تبقــى قضايــا اللجــوء مــن أعقــد األزمــات التــي تواجــه الدولــة المضيفــة، وتؤثــر عليهــا وعلــى المجتمــع 
المضيــف وعلــى الالجئيــن أنفســهم علــى حــّد ســواء وحكومــات الــدول المضيفــة، مــع أنهــا تعلــن وتصــر 
ــة  ــل الدول ــن داخ ــاء الالجئي ــع بق ــل م ــة للتعام ــا مرحلي ــع خطًط ــا تض ــت إاّل أنه ــر مؤق ــوء أم ــى أن اللج عل
ــدء األزمــة  ــن الســوريين فــي األردن فبعــد ســنوات عــدة مــن ب ــة الالجئي ــرة طويلــة، وفــي حال المضيفــة لفت
الســورية فــإن مســتقبل الالجئيــن الســوريين فــي األردن بيــن أربــع خيــارات وهــي الحلــول الدائمــة للمفوضية 
الســامية لشــؤون الالجئيــن أو ســياقات االســتقرار: العــودة الطوعيــة، االندمــاج المحّلــي )التوطيــن(، إعــادة 

التوطيــن، ويضــاف إليهــا االندمــاج الجزئــي، وفيمــا يلــي بيــان كل هــذه الخيــارات.
1 ـ العودة الطوعية إلى الوطن

تبقــى العــودة الطوعّيــة ألرض الوطــن الحــل الدائــم األمثــل لالجئيــن، وذلــك ألســباب يفرضهــا الســياق 
االجتماعــي والسياســي، كمــا يفرضهــا التــزام الــدول الصريــح بموجــب القانــون الدولــي بقبــول مواطنيهــا، 

ــرأة  ــة للم ــة ميداني ــلحة: دراس ــات المس ــروب والنزاع ــان الح ــرأة إب ــى الم ــع عل ــف الواق ــل، العن ــا العقي هي  (30)

الســورية الالجئــة فــي مخيــم الزعتــري، رســالة ماجيســتير، )عمــان: الجامعــة األردنيــة، 2014(، ص. 67.
(31)  جانيــت عــروق، تداعيــات األزمــة وواقــع الحــرب علــى المــرأة الســورية، )ســوريا: مركــز دمشــق لألبحــاث 

والدراســات، 2017(، ص. 34.
ــوم  ــوق والعل ــة الحق ــلحة«، مجل ــات المس ــن النزاع ــة زم ــرأة العربي ــات الم ــع وتحدي ــي، »واق ــح نهايل براب  (32)

.47 ص.   ،)2011)  7 العــدد  اإلنســانية، 
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وهــذا الحــّل هــو المفّضــل لالجئيــن وللــدول المضيفــة، إاّل أن األســباب التــي أدت إلــى تدفــق أعــداد هائلــة 
مــن الالجئيــن قــد تبقــى دائمــة لفتــرة طويلــة، أي أن النزاعــات تبقــى مســتمرة ويكــون مــن الصعــب عــودة 
ــوادر لتســوية  ــزاع وعــدم وجــود ب ــة الالجئيــن الســوريين اســتمرار الن الالجئيــن إلــى ديارهــم(33). ففــي حال
سياســية قريبــة، ولــو تمــت أي تســوية فإنهــا ســتحتاج إلــى وقــت لتهــدأ االضطرابــات وتصــل الدولــة إلــى 
مرحلــة مــن االســتقرار، وحاجــة ســوريا إلــى وقــت طويــل ومبالــغ طائلــة إلعــادة إعمــار كل البنــى التحتيــة 

والمــدن والقــرى المهدمــة، ســتجعل حــل العــودة الطوعيــة احتمــال بعيــد وغيــر متــاح لالجئيــن.
وبالنســبة لــألردن فــإن العــودة الطوعيــة لالجئيــن ســتخفف الضغــط علــى الحكومــة األردنيــة والمجتمعات 
المضيفــة، فترتفــع جــودة الخدمــات والتعليــم والصحــة والميــاه نظــًرا النخفــاض الضغــط الــذي ســببه التدفق 
ــى  ــة عل ــن الموازن ــق %25 م ــث إن األردن ينف ــة حي ــة العام ــي الموازن ــز ف ــض العج ــن، وينخف ــر لالجئي الكبي
الكلفــة المباشــرة وغيــر المباشــرة لالجئيــن، كمــا ســتنخفض فاتــورة الطاقــة نظــًرا النخفــاض عــدد الســكان، 
ــض  ــن، وتنخف ــة األم ــض كلف ــي، وتنخف ــي اإلمارات ــم األردن ــري واألزرق والمخي ــات الزعت ــتغلق مخيم وس
البطالــة بنســبة صغيــرة، وســتنخفض أبــدال إيجــار المنــازل وأســعار العقــارات بســبب انخفــاض الطلــب، وفي 
الوقــت نفســه ســتنخفض المســاعدات الدوليــة التــي تســتقبلها األردن، وســتحتاج األردن إلــى ترميــم وتجديــد 
شــبكات الميــاه والمــدارس والمراكــز الصحيــة وغيرهــا(34)، كمــا قــد يســبب توقــف برنامــج األغذيــة العالمي 
إلــى ركــود فــي األســواق، وســتعود رؤوس األمــوال والمصانــع والمحــالت الســورية إلــى ســوريا، ممــا قــد 
يعنــي انخفــاض الناتــج المحّلــي اإلجمالــي وانخفــاض النمــو، وفــي النهايــة فــإن خيــار العــودة الطوعيــة غيــر 

متــاح اآلن، ويحتــاج إلــى ســنوات عديــدة.
2 ـ إعادة التوطين

ويقصــد بــه نقــل الالجئيــن مــن بلــد لجــوء إلــى دولــة أخــرى وافقــت علــى قبلوهــم ومنحهــم االســتقرار 
الدائــم فــي نهايــة المطــاف، وهــذا الخيــار غيــر متــاح إال لنســبة صغيــرة جــًدا مــن الالجئيــن الســوريين فــي 
األردن، فمجمــوع الالجئيــن الســوريين الذيــن تــم توطينهــم باإلضافــة إلــى التعهــدات التــي قامــت بهــا الــدول 
لتوطيــن الجئيــن آخريــن ال يتجــاوز 250 ألــف منــذ بدايــة األزمــة حتــى مــارس 2017، وهــذا الرقــم يمثــل 
حوالــي %5 فقــط مــن مجمــوع الالجئيــن الســوريين الكّلــي، كمــا أنــه مــن المســتحيل أن يســتطيع المجتمــع 

الدولــي إعــادة توطيــن جميــع الالجئيــن الســوريين.
ي

ّ
3 ـ االندماج المحل

ــرور  ــئ بم ــة بالالج ــة المحيط ــل البيئ ــاج داخ ــة االندم ــا درج ــن خالله ــد م ــة تتزاي ــة تدريجي ــي عملي وه
الوقــت، أي أن الالجئيــن يندمجــون مــع الّســكان فــي البلــد المضيــف، ويجمــع هــذا الحــّل بيــن ثالثــة أبعــاد: 
البعــد القانونــي حيــث يحصــل الالجــئ علــى مجموعــة أكبــر مــن الحقــوق تتضّمــن الحصــول علــى التعليــم 

ــات  ــز دراس ــان: مرك ــة، )عم ــرأة الالجئ ــة بالم ــة المتعلق ــق الدولي ــات والمواثي ــي، االتفاقي ــاب القدوم رح  (33)

.87 ص.   ،)2007 القســرية،  والهجــرة  والنازحيــن  الالجئيــن 
(34)  خالــد الوزنــي، اآلثــار االقتصاديــة واالجتماعيــة ألزمــة الالجئيــن الســوريين علــى االقتصــاد األردنــي 

.67 ص.   ،)2014 فينيقيــا،  مطبعــة  )عمــان:  المســتضيفة،  والمجتمعــات 
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والصحــة وحريــة التنقــل وفــرص العمــل وغيرهــا، بغيــة تحقيــق إقامــة دائمــة، وقــد يحصــل علــى جنســية البلد 
ــاء  ــى إرس ــدف إل ــة ته ــة اقتصادي ــي عملي ــاج المحّل ــادي إذ إّن االندم ــد االقتص ــة. والبع ــي النهاي ــف ف المضي
ســبل العيــش المســتدامة وتحقيــق مســتوى معيشــي جيــد مقارنــة بالمجتمــع المضيــف. والبعــد االجتماعــي 
حيــث إنهــا عمليــة اجتماعيــة وثقافيــة تهــدف إلــى تحقيــق تكّيــف وقبــول الالجئيــن وتمّكنهــم مــن المســاهمة 
فــي الحيــاة االجتماعيــة للبلــد المضيــف دون خــوف مــن التمييــز أو العــداء. وفــي حالــة الالجئيــن الســوريين 
فــي األردن فــإن االندمــاج المحّلــي بمعنــاه الضيــق - التوطيــن-  أمــر غيــر قابــل للتطبيــق، فــاألردن ال تســتطيع 
وال ترغــب بتجنيــس أكثــر مــن مليــون و 400ألــف ســوري يقيمــون فــي األردن، منهــم أكثــر مــن 650  ألــف 
مســّجلين بوصفهــم الجئيــن، كمــا أن التجنيــس ســيلغي صفــة اللجــوء علــى الالجئيــن الســوريين، وســتتحمل 
األردن مســؤوليتهم، فــي حيــن أن مســؤولية هــؤالء الالجئيــن مســؤولية مشــتركة ويجــب أن يقــوم المجتمــع 
ــوا  ــم يقّدم ــي ل ــع الدول ــن المجتم ــن م ــإّن المانحي ــه ف ــت ذات ــي الوق ــا، وف ــه تجاهه ــل التزامات ــي بتحّم الدول
ــام 2016،  ــوريين لع ــن الس ــة الالجئي ــة ألزم ــتجابة األردني ــة االس ــة لخّط ــغ المطلوب ــن المبال ــوى %64 م س
ــا(35).  ــن لوحده ــؤالء الالجئي ــتضافة ه ــبء اس ــل ع ــتطيع تحّم ــن تس ــوارد ل ــدودة الم ــة مح واألردن كدول
ولذلــك يبقــى الحــل أمــام األردن هــو االندمــاج الجزئــي لالجئيــن الســوريين، بحيــث تخطــط لحلــول طويلــة 
ــا  ــة، ولكــن قــد تمنحهــم حقوًق ــة الكامل ــن الســوريين دون منحهــم المواطن األمــد فــي التعامــل مــع الالجئي
ــل  ــدن 2016 وبروكس ــرات لن ــاعدت مؤتم ــة، وس ــات المضيف ــع المجتمع ــاج م ــى االندم ــدرة عل ــع للق أوس
2017 الــدول التــي تســتقبل الالجئيــن الســوريين ومنهــا األردن فــي التعامــل مــع أزمــة الالجئيــن وتحقيــق 

درجــة مــن االندمــاج(36).
إن اندمــاج الالجئيــن الســوريين فــي المجتمــع األردنــي مهــّم لاّلجئيــن الســوريين، إذ أنــه يحميهم مــن الفقر 
والعــوز وتدابيــر التكيــف الســلبية والتمييــز، ممــا يؤثــر على النســيج االجتماعــي واالســتقرار فــي األردن، وفي 
الوقــت نفســه فــإن االســتقرار مهــم للمجتمــع األردنــي، فهــو يســاعد علــى تهدئــة االســتياء العــام واإلحبــاط 
ــادة  ــق الالجئيــن، ويدعــم الطلــب علــى الســلع االســتهالكية، ويــؤدي إلــى زي االجتماعــي الناجــم عــن تدّف
المســاعدات الخارجيــة وخلــق فــرص عمــل جديــدة، وفــي حــال التزمــت الــدول المانحــة بتعهداتهــا تجــاه 
األردن ســتتحول أزمــة اللجــوء إلــى فرصــة تنمويــة، فالمشــاريع التــي ســتنفذ ســتفيد الالجئيــن والمجتمعــات 

المضيفــة علــى حــد ســواء.
خاتمة

يعيــش الالجئــون الســوريون فــي دول الجــوار الجغرافــي أوضاًعــا مأســاوية علــى الرغــم مــن المجهــودات 
التــي تبذلهــا تلــك الــدول محلًيــا )الســلطات والمنظمــات غيــر الحكوميــة(، أو دولًيــا مــن خــالل المنظمــات 
الدوليــة المهتمــة بشــؤون الالجئيــن، فاســتمرار األزمــة الســورية والتدفــق المتزايــد لاّلجئيــن وتزايــد 
احتياجاتهــم وعــدم وضــوح الرؤيــة فيمــا يخــص مســتقبلهم، كل ذلــك جعــل مــن أزمــة الالجئيــن الســوريين 

أهــم قضيــة إنســانية مطروحــة علــى المســتوى الدولــي.
(35)  ســحر الرشــايدة، تأثيــر الالجئيــن الســوريين علــى األمــن االجتماعــي فــي مدينــة الرمثــا، رســالة ماجيســتير غيــر 

ــوك، 2014(، ص. 75. ــة اليرم ــورة، )األردن: جامع منش
(36)  عــالء اللوبانــي، أثــر اللجــوء الســوري علــى االســتقرار االقتصــادي والسياســي فــي األردن، رســالة ماجيســتير 

ــوك، 2016(، ص. 57. ــة اليرم ــورة، )األردن: جامع ــر منش غي
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مة - وضعية المرأة السورية الالجئة في المنفى بين النزوح القسري 
ّ

دراسات محك
واألمل في العودة في المخيمات األردنية

وقــد أظهــرت النتائــج أن أهــم المشــكالت التــي تواجــه المــرأة الســورية الالجئــة المتعلقــة بذاتهــا كانــت 
المعانــاة مــن اإلهمــال والتهميــش جــراء اللجــوء وشــعورها بتعاطــف اآلخريــن ورغبتهــم بمســاعدتها، وأنهــا 
تتعــرض للتحــرش الجنســي خــارج البيــت واســتباحة اآلخريــن لهــا كونهــا الجئــة وغريبــة فــي مجتمــع غيــر 
مجتمعهــا األصلــي، حيــث أصبحــت المــرأة الالجئــة عرضــة بصــورة خاصــة للمخاطــر، وذلــك بســبب وضــع 
النســاء االجتماعــي وجنســهن. فغالًبــا مــا يكــّن عرضــة للعنــف الجنســي واالســتغالل فــي ســبيل الحصــول 
ــبب  ــص بس ــعوًرا بالنق ــا ش ــد لديه ــأنه أن يوّل ــن ش ــذا م ــأ، وه ــى الملج ــول إل ــرور أو الوص ــق الم ــى ح عل
نظــرة النــاس لهــا، وشــعوًرا بالقلــق وعــدم االســتقرار نظــرا لشــعورها باالغتــراب، ممــا يولــد لديهــا شــعوًرا 
ــا،  ــي تواجهه ــكالت الت ــة المش ــة لمواجه ــرأة الكافي ــك الج ــا ال تمتل ــر ويجعله ــاط والتوت ــب واإلحب بالغض
وتتفــق هــذه النتائــج مــع مــا جــاءت بــه »نظريــة األزمــة«، إذ إّن تــرك الالجئــة الســورية لبالدهــا قســرًيا وتحّملها 
لمســؤوليات عديــدة؛ وّلــد لديهــا العديــد مــن المشــكالت االجتماعيــة والنفســية، كشــعورها بالدونيــة والميــل 

إلــى العزلــة واالنســحاب التدريجــي عــن اآلخريــن والقلــق علــى أســرتها مــن القــادم.
كمــا بينــت النتائــج أّن أهــّم المشــكالت التــي تواجــه المــرأة الســورية الالجئــة المتعلقــة بأســرتها كانــت 
لجــوء أبنائهــا إلــى اآلخريــن لتلبيــة احتياجاتهــم األساســية نظــًرا للظــروف االقتصادية الصعبــة التــي تواجههم، 
ألنهــا تواجــه صعوبــة فــي تلبيــة نفقــات أســرتها ممــا يجعلهــا ال تســتطيع أن تتصــرف بحريــٍة تامــٍة فيمــا يتعلــق 
بالقــرارات األســرية، وهــذا يجعــل مــن مجــرد التفكيــر بإمكانيــة إصابــة أســرتها بأيــة مشــكلة أو أي مــأزق فــي 
المســتقبل أمــًرا يشــعرها بضعــف قدرتهــا علــى مواجهــة المشــاكل، وكونهــا امــرأة الجئــة حــال دون قدرتهــا 
علــى توفيــر المتطلبــات الدراســية ألبنائهــا، ممــا أدى لتغيــر معاملــة أبنائهــا لهــا نحــو األســوأ، ويعــود ذلــك 
إلــى األعبــاء والمصاعــب والتحديــات التــي تعانيهــا فــي تربيــة أبنائهــا وتنشــئتهم وتأميــن متطلباتهــم الماديــة 
ــد  ــاة جي ــتوى حي ــن مس ــى تأمي ــة إل ــة ماس ــم بحاج ــة أنه ــم، خاص ــة له ــن الحماي ــية وتأمي ــة والنفس والمعنوي

لألبنــاء والرعايــة الصحيــة الالئقــة.
ــة بالمجتمــع  ــة المتعلق ــي تواجــه المــرأة الســورية الالجئ ــج الدراســة أّن أهــم المشــكالت الت ــت نتائ وبّين
ــي  ــم. وتدّن ــم وتقاليده ــن عاداته ــون ع ــن غريب ــأن الالجئي ــة ب ــي المنطق ــعور أهال ــت ش ــا كان ــط به المحي
مســتوى الخدمــات المقدمــة مــن المؤسســات لالجئــات غيــر الكافيــة بالقــدر المطلــوب، وصعوبــة التعــرف 
ــع  ــن المجتم ــرة م ــات األس ــة احتياج ــي تلبي ــة ف ــي، وصعوب ــادي والنفس ــم الم ــدم الدع ــات تق ــى مؤسس إل
ــن  ــاء ع ــم غرب ــن باعتباره ــة الالجئي ــي المنطق ــل أهال ــدم تقب ــى ع ــذا إل ــود ه ــا. ويع ــط به ــي المحي المحل
ــأن  ــة صــراع القيــم« التــي تــرى ب ــه »نظري عاداتهــم وتقاليدهــم، حيــث تتفــق هــذه النتائــج مــع مــا جــاءت ب
العــادات والتقاليــد التــي تتمســك بهــا المــرأة الســورية الالجئــة والمقارنــة بيــن وضعهــا الحالــي والماضــي 

ــا. ــتضيف له ــع المس ــل المجتم ــًزا لتقب ــكل حاج يش
كمــا أظهــرت النتائــج أن المــرأة الالجئــة الســورية تتجنــب حضــور المناســبات االجتماعيــة فــي المجتمــع 
ــا  ــط به ــع المحي ــتجابة المجتم ــدم اس ــراب لع ــة باالغت ــرأة الالجئ ــعور الم ــود لش ــذا يع ــا، وه ــط به المحي
لحاجاتهــا، حيــث ينتــج عــن هــذا اإلحســاس قلــة اهتماماتهــا االجتماعيــة وقلــة مشــاركتها فــي المنظمــات 
ــع  ــي المجتم ــورية ف ــة الس ــام الالجئ ــة أم ــل المتاح ــرص العم ــة أن ف ــج الدراس ــت نتائ ــا بين ــة. فيم االجتماعي
ــي  ــل ف ــال والعم ــة األطف ــوت، وحضان ــي البي ــة ف ــل الخدم ــددة مث ــال مح ــن بأعم ــرة، ولك ــي متوف المحل
الصالونــات وغيرهــا مــن األعمــال، ممــا يجعــل المــرأة الســورية الالجئــة تحــاول تدبيــر المعيشــة واإلنتــاج 

ــا. ــرض له ــي تتع ــة الت ــات الهائل ــاة والضغوط ــم المعان ــوء رغ ــكان اللج ــي م ــرورة ف ــات الض ــق مقتضي وف
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إن اللجــوء بوقائعــه وظروفــه وقســوته قــد شــّكل للمــرأة الالجئــة خبــرة ســيئة غّلفــت بالعنــف الجنــدري 
والمجتمعــي ســّبب صدمــة عنيفــة تجــاه مــن حولهــا لــم تكــن تتوقعهــا قبــل اللجــوء وبعــده، هــذه الظــروف 
ــابق  ــي الس ــة ف ــلطة الذكوري ــاس الس ــى أس ــي عل ــم بن ــلطوي قدي ــام س ــاج نظ ــادت إنت ــد أع ــا ق ــة به المحيط
ــداث  ــا إلح ــارى جهده ــذل قص ــا ب ــت منه ــاة تطلب ــاوية للحي ــورة مأس ــا ص ــّكل لديه ــي، وش ــت الحال والوق

شــيء لكــن دونمــا تغيــر.
ــًرا يجــب أن يكــون التفكيــر فــي عــودة الالجئيــن متكامــاًل مــن حيــث الفاعليــن؛ فالمســألة ال تتعلــق  أخي
بإرجــاع أرقــام مــن البشــر إلــى بالدهــم، إنمــا تتجــاوز الحــدود والمســتويات جميعهــا مــن حيــث المســؤولية 
والتأثيــر، ومــن دون وجــود تخطيــط إقليمــي منســق يمكــن أن تشــكل عــودة الالجئيــن نقطــة اختــالف وصراع؛ 
فبالنســبة إلــى الــدول المســتضيفة لالجئيــن أو دول العبــور، فهــي مســتفيدة أو متضــررة مــن عــودة الالجئيــن 
أو بقائهــم، ويأخــذ الدعــم عبــر الحــدود أشــكااًل مختلفــة، مــن أهمهــا: التدريــب المباشــر للمســتفيدين فــي 
ــون  ــيادة القان ــار، وس ــادة اإلعم ــد إع ــاش وقواع ــادئ االنتع ــم بمب ــج تهت ــالل برام ــن خ ــم م ــبيل تمكينه س

ومالءمــة الظــروف االجتماعيــة والسياســية واالقتصاديــة.
التوصيات

توصي الدراسة بعد المناقشة والتحليل بعدة توصيات نجملها في اآلتي:
اتخــاذ التدابيــر الالزمــة ســواء علــى المســتوى الدولــي أو علــى المســتوى الداخلــي للــدول، للحّد   •
ــة،  ــع االضطهــاد والعنــف والحــروب األهلي ــة ومن ــى اللجــوء كمحارب ــة إل مــن األســباب المؤدي

وغيرهــا مــن األســباب التــي تســاهم فــي اللجــوء. 
التأكيــد علــى أّن عــودة الالجئيــن الســوريين لبلدهــم األصلــي يجــب أن تكــون اختياريــة، وعلــى   •
ســلطات دول اللجــوء وســلطات دول المنشــأ توفيــر البيئــة والظــروف التــي تســّهل عودتهــم إلــى 

أوطانهــم بشــكل آمــن وكريــم يحفــظ كرامتهــم ويصونهــا. 
ــة  ــوار، خاص ــات دول الج ــي مخيم ــات ف ــوريات الالجئ ــاء الس ــة للنس ــر فاعلي ــة أكث ــر حماي توفي  •
ونحــن نعيــش فــي ظــل ظــروف تســود فيهــا نزاعــات جديــدة لــم تكــن مألوفــة وغيــر موجــودة مــن 
قبــل، واالعتــراف بجهــود اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر فــي المجــال اإلنســاني، والســماح 

ــا الحــرب.  لهــا بتقديــم خدماتهــا اإلنســانية لصالــح ضحاي
ــر  ــد، وتوفي ــع الجدي ــي المجتم ــات ف ــوريات الالجئ ــاء الس ــاج النس ــادة إدم ــى إع ــل عل العم  •
ــم  ــا تقدي ــتقبلية، وأيًض ــة والمس ــن الحالي ــة حقوقه ــّن لمعرف ــة له ــة المجاني ــارة القانوني االستش

ــن.  ــن حياته ــة م ــة الصعب ــذه المرحل ــاوز ه ــن لتج ــية له ــاعدة النفس المس
ضــرورة تكاتــف جميــع الــدول فــي الوطــن العربــي وكذلــك أعضــاء المجتمــع الدولــي والوقــوف   •
ــي  ــن ف ــتضافة لاّلجئي ــدول اس ــر ال ــا أكث ــا، ألنه ــبء عليه ــف الع ــة لتخفي ــلطات األردني ــع الس م
ــة  ــاء االجتماعي ــي األعب ــادة ف ــه زي ــب علي ــن يترّت ــق الالجئي ــًرا ألن تدّف ــط، نظ ــرق األوس الش
ــم  ــالل تقدي ــن خ ــك م ــأ، وذل ــر الملج ــل توفي ــر وتواص ــي توّف ــدول الت ــى ال ــة عل واالقتصادي
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دراسات محك
واألمل في العودة في المخيمات األردنية

المســاعدات الضروريــة لتلبيــة احتياجــات الالجئيــن فــي األراضــي األردنيــة، مــن أجــل التيســير 
ــة. ــق الدولي ــم المواثي ــا له ــي تكفله ــم الت ــم بحقوقه ــن وتمّتعه ــى الالجئي عل
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