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الشاي املحلَّ والسجائر: طعم حياة الالجئني يف األردن
رنا ب. خوري

بني الالجئني يف األردن، ميثل امللل الناتج عن القيود املفروضة عىل التنقل والعمل ومشاعر التهميش مصدراً 
ال تخطئه العني من مصادر الهم والحزن.  

تسلط وسائل اإلعالم الضوء يف تقاريرها عن الالجئني السوريني 
لإلعجاب.  املثرية  لدونتهم  عىل  أو  اإلنسانية  معاناتهم  عىل 
هذين  ينقص  ما  لكّن  وواقعيتان  مفهومتان  املقاربتني  وكال 
املنظورين هو عرض ما يحدث يف الحياة اليومية. وامللل إمنا 
هو مرور األيام دون عمل أي يشء أكرث من الحنني للاميض 
الهادئة  والخوف مام يخبئه املستقبل. ومع أنَّ رتابة الحياة 
يقطعها صخب التلفاز أو الجريان واألطفال، فبالكاد ما تكرس 
أن  فهيهات  ذاك  الضجيج  بلغ  ومهام  امللل.  النشاطات  تلك 
أو  يحل محل الحصول عىل عمل أو رعاية محصول زراعي 

التخطيط ملستقبل األطفال.

إىل  عودتهم  بشأن  خاصة  التخطيط  عىل  اعتادوا  فالناس 
ديارهم. وهنا، أخربين أحد كبار السن “عندما جئنا كنا نعتقد 
أنَّ مكوثنا لن يزيد عىل عرشة أيام.” وتقول أخرى إّنها كانت 
تعتقد إنها كانت واقعية إذ ظنت أنها لن متكث “أكرث من 
شهرين”. لكنَّ الشهرين امتدا إىل سنتني كام تحول التخطيط 
إىل انتظار. ثم تصبح لفافات التبغ طريق كثري منهم “لحرق” 
يذيبون   ، املحىلَّ الشاي  وبكأس  الوقت.  وقضاء  الدقائق 

كربياءهم وطموحهم وإميانهم باملستقبل. 

وال يعني الرتكيز عىل امللل يف التَّهجري اإلشارة إىل أنَّ الالجئني 
السوريني يف وضع كبري من الراحة لدرجة تجعلهم يستمتعون 
بامتياز الضجر وامللل. بل العكس هو الصحيح. إذ ُيعد امللل 
نتاجاً للقيود املفروضة عىل حريتهم يف الحركة والحصول عىل 

العمل ومشاعر التهميش.  

ومن بني كل عرشة أردنيني، هناك الجئ واحد من سوريا. ومن 
بني أكرث من 600 ألف الجئ سوري مسجل يف األردن، يقل 
معدل السوريني املقيمني يف املخيامت عن واحد إىل خمسة. 
يف  يعيشون  الجئي  مليون  نصف  من  أكرث  يجعل  ما  وهذا 
املناطق الحرضية يف وسط البالد وشاملها. وتلقى السوريون 
املدارس  يف  والتَّعليم  الصحية  والرعاية  الغذائية  املساعدات 
من  لحد  مؤخراً  ُخفضت  املساعدات  تلك  لكنَّ  الحكومية، 
الَكرَم الذي لقوه يف السنوات األوىل من اللجوء. وليك يتمكن 

الالجئون السوريون من تلبية متطلباتهم املعيشية الرئيسية، 
املساعدات  عىل  املدن  يف  يقطنون  ممن  منهم  كثري  يعتمد 
التي  الشققية  العامرات  إحدى  زرت  إربد،  ففي  الخاصة. 
إذ  الحرب  يف  قضوا  الذين  الثوار  “الشهداء”  عائالت  تؤوي 
يدفع أجور سكنهم مدة ستة أشهر أحد املتربعني السوريني 
املقيمني يف السعودية. وهناك يف املقابل غريهم ممن اعتمدوا 
عىل مدخراتهم التي قد تكون بحوزتهم أو املال الذي حصلوا 
من  أو  سوريا  مغادرة  قبل  ملمتلكاتهم  بيعهم  مقابل  عليه 
ويتلقى  زينة نسائهم.  التي كانت حيل  للمجوهرات  بيعهم 
آخرون املال من أفراد األرسة الذين يعيشون يف أماكن بعيدة 
غالباً يف دول الخليج العريب. لكنَّ جميع هذه املوارد بدأت 

تنضب بعد أربع سنوات من بدأ األزمة.  

القيود
عىل  املطلق  االعتامد  يف  كبرياً  اهتامماً  الناس  يبدي  ال 
الحصول  مبقدورهم  كان  لو  حتى  غريها  دون  املساعدات 
عليها. وهكذا، يسعى كثري منهم للمخاطرة بالعمل إذ تفرض 
الحكومة قيوداً مانعة لهذه الفئة من السكان من االنخراط 
غري  القطاع  يف  ينحرص  عملهم  يجعل  ما  البالد  يف  بالعمل 
تغادر  أن  زوجها  إىل  توسلت  امرأة  التقيت  وقد  النظامي. 
العائلة املخيم وبعد ذلك اضطرت إىل إرسال أبنائها للعمل يف 
مواقع اإلنشاءات ليك تتمكن العائلة من سداد أجور سكنهم 
التي  الحمالت  عن  تسمع  بدأت  ما  رسعان  لكنَّها  الجديد. 
تنفذها الرشطة عىل العاملة غري النظامية وترحيل من متسك 
أبنائها  إبقاء  إىل  الحني  ذلك  منذ  فاضطرت  سوريا.  إىل  بهم 
ن وكان  يف املنزل. وهناك رجل غريها يعيش يف ضواحي عامَّ
يلتحق بأي عمل غريب ميكن أن يحصل عليه حتى لو كان 
ذلك يعني عدم حصوله يف بعض األحيان عىل أجره العادل. 
يف  اضطر  الذي  ابنها  قصة  ترسد  وهي  أخرى  أمر  وانهارت 
نهاية األمر إىل العودة إىل سوريا للعمل “ألنه ال يشء له هنا”. 

مضيفة أنه “رسعان ما اسُتشِهد.” 

وإن  عــدة  بطرق  أيضاً  مقيدة  والتنقل  الحركة  وحرية 
من  االستفادة  الجميع  يستطيع  فال  رسمية.  أقل  كانت 
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الحكومة  املدارس  بدخول  الالجئني  ألطفال  السامح  مكرمة 
صعوبة  األحيان  بعض  يف  ذلك  يف  السبب  ويعود  األردنية 
املدارس.  إىل  والبنات  األبناء  إليصال  الالزمة  املواصالت  منط 
الرئييس  التظلم  املواصالت  تكاليف  ارتفاع  مُيّثل  وبالفعل، 
وبناتهم  أبنائهم  يبقون  ما يجعلهم  الالجئون  الذي عرب عنه 
البالغني واألطفال يف البيت عىل حد سواء. وتعرّب امرأة أخرى 
عن مخاوفها عىل سالمة بناتها وعّفتهن ما يدفعها إىل تركهن 

يف البيت بينام تسمح للذكور بالذهاب إىل املدرسة. 

الشعور  يتمثل يف شيوع  الذي  للتهميش  وهناك سبب آخر 
مبعاملة الناس لهم عىل أنهم غرباء يف املجتمع. ونظراً لتنوع 
أيضاً  تنوعت  واألردنيني،  الالجئني  األفــراد  بني  التفاعالت 
أو  جريانهم  لبعض  االمتنان  بعضهم  أظهر  فقد  انطباعاتهم. 
أظهر  يف حني  املساعدة،  لهم  قدموا  ممن  األردنيني  رعاتهم 
بعضهم اآلخر امتنان للحكومة للسبب ذاته. وحتى بالنسبة 
مضيفيه،  وبني  بينه  العالقات  توتر  بزيادة  منهم  يشعر  ملن 
فكثري منهم يتفهم ذلك بسبب الوضع الذي ال يحسد عليه 
لبلد صغري فقري يف موارده وجدوا أنفسهم فيه. ويف الوقت 
نفسه، هناك غريهم ممن يشعر أنه غري مرغوب به فيلقي 
أو  كساىل  أو  عنرصيون  بأنهم  األردنيني  عىل  بدوره  االتهام 

جشعون.

القيود املفروضة  الطبقات من  الغطاء عن تلك  وإذا كشفنا 
منط  الكتشفنا  الالجئون  لها  يتعرض  التي  التهميش  وحالة 
يطاق.  ال  الذي  امللل  درجة  إىل  تصل  التي  اليومية  الحياة 

وهكذا، ُيقيَّد الناس يف مساكنهم 
املكتظة  الــصــغــرية  وشققهم 
بالعائالت الكبرية. يف حني يتسم 
بالخطر  البيت  خــارج  الجو 
والغالء وعدم الرتحيب. ومقارنة 
املسجد  يرتادون  الذين  بالرجال 
ألداء الصلوات الخمسة كل يوم، 
ال تجد النساء مثل هذا املتنفس 
وجبة  بإعداد  الوقت  يقضني  إذ 
األطفال  أمــا  التالية.  الطعام 
بضع  قضاء  بعد  فيتهيجون 
متثل  التي  املدرسة  يف  ساعات 

بذلك رحمة لهم. 

وهــنــاك أيــضــاً مــصــادر أخــرى 
للرحمة. فالحياة االجتامعية تستمر حتى لو كانت مخلخلة. 
فالناس يستمدون مشاعر الرىض واألمن من التعارف مع عدد 
من الجريان واألقارب ومن العيش يف وسط تسوده األعراف 
والتقاليد ذاتها. ويحدث التزاوج بني الالجئني من القرية ذاتها 
من سوريا ويأتون بأطفال لهذا العامل. وها هي امرأة ُتظِهر يل 
صوراً لحفل زفاف ابنتها يف إربد وكان غالبية املدعوين الذين 

بلغ عددهم 300 من الالجئني من بلدتها درعا. 

الذيك  املحمول  هاتفها  عىل  الصور  هذه  يل  عرضت  لقد 
ومثل هذه األجهزة متثل خطوطاً حيوية للتواصل مع العامل 
الخارجي خاصة مع الداخل السوري. كام تأيت هذه الهواتف 
ثة ومقاطع الفيديو الخاصة باعتداءات الصواريخ  بأخبار محدَّ
واإلصابات اليومية التي تقع هناك. ومع الفراغ الذي يخيم 
عىل وقت الالجئني والخوف الكبري الذي يعشعش يف عقولهم، 
األحيان.  أغلب  يف  للمعلومات  مصدراً  األجهزة  هذه  تصبح 
يف  بيته  أّن  علم  كيف  الزعرتي  مخيم  يف  رجل  يل  ذكر  وقد 
له جاره  أرسل  إذ  بالكامل يف هجوم صاروخي  تدمر  سوريا 
الذي بقي بعد دمار  للركام  الذيك هناك صورة  الهاتف  عىل 
كان يضع  بل  تأثر وهو يرسد قصته  أي  عليه  يبد  بيته. ومل 
لفافة التبغ يف يده األوىل ويصب يل كأس الشاي املحىلَّ بيده 

الثانية. فأمساة الالجئني ذاتها أصبحت سّجانتهم.   

رنا ب. خوري rbkhoury@u.northwestern.edu طالبة يف 
مستوى الدكتوراه يف العلوم السياسية يف جامعة نورثويسرتن 

  www.ranakhoury.com
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عائلة سورية يف شقة يف مدينة الرمثا، األردن، فرباير/شباط 2014.
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