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ال خيار سوى أوروبا
ر

عــادة مــا ُي َ
نظــر لطالبــي اللجــوء يف أوروبــا كجــزء مــن كتلــة غ ـ بــ أبــواب كانــت تصفــق يف وجوههــم وفــرص أقــل يف كل
ً
َّ
متاميــزة ،وغالبــا مــا تطمــر الروايــات املعقــدة بشــأن كيفيــة مــرة تاركــة هــؤالء األف ـراد يغرقــون يف اليــأس ويفعلــون أي يشء
وصولهــم تحــت جهــود الســيطرة ع ـ الهجــرة أو إدارتهــا .لكــنَّ مبقدورهــم إليجــاد أقــل قــدر مــن الس ـ مة واالســتقرار .وتش ـ
كثــ اً منهــم ال ُيد َفعــون إىل طلــب الحاميــة يف أوروبــا إال بعــد قصصهــم 1إىل رضورة توف ـ الحاميــة الف َّعالــة لالجئ ـ وتســهيل
البحــث عــن الســ مة يف مــكان آخــر واإلخفــاق يف إيجادهــا .فــرص أكـ للحصــول عـ هــذه الحاميــة داخــل أوروبــا وخارجهــا
ع ـ حــد ســواء.
فهــم مل يصلــوا إىل شــواطئ االتحــاد األوريب إال بعــد عبــور عــدد
يوتام جيدرون yotamgidron@gmail.com
مــن الــدول األخــرى يف طريقهــم .وتعمــد الســلطات يف الــدول
مستشار
املســتقبلة إىل تفســ مثــل هــذه الرحــ ت الطويلــة عــ أ َّنهــا
أوليفيا بوينو olivia.bueno@refugee-rights.org
رحــ ت زاخــرة بالخيــارات أمــام طالبــي اللجــوء ،وذلــك عــ
افـ اض أ َّنــه كلـ طالــت الرحلــة زادت منافعهــا وقلت مسـ ِّوغاتها .مديرة مشاركة ،املبادرة الدولية لحقوق الالجئني
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ومــع ذلــك ،تظهــر تجــارب طالبــي اللجــوء الذيــن التقينــا بهــم
وقطعــوا طريقــاً طويــ ً عــ بلــدان عديــدة عــدم صحــة هــذه
النظــرة بالــ ورة إذ مل تواجــه رحالتهــم األبــواب املفتوحــة
والفــرص املرتوكــة بــل كانــت رح ـ ت تنقــل فيهــا طالبــو اللجــوء
ا

IRRI (2015 “I was left with nothing”: “Voluntary” departures of asylum .1
seekers from Israel to Rwanda and Uganda
(تُركت خاوي الوفاض  :الرحيل “الطوعي” لطالبي اللجوء من إرسائيل إىل رواندا
وأوغندا
www.refugee-rights.org/Publications/Papers/2015/IWasLeftWithNothing.pdf

أرس الالجئني العراقيني يف األردنٌ :
بحث نشط عن الحلول
مريام تويغت

يتأثر قرار الالجئني العراقيني يف األردن بالرحيل تأثراً كبرياً مبا م ّروا به من تجارب يف أثناء انتظارهم يف
املنطقة.
ُيس َمح لهم بالعمل وال بالحصول عىل الجنسية األردنية التي ُتعد من
األمور شبه املستحيلة .وبدالً من ذلك ،يعيش الالجئون العراقيون
منسيون بانتظار حدوث يشء ما ،ويف الوقت نفسه يسعون بنشاط
للبحث عن حل يف مكان آخر .فالفكرة الرئيسية التي تستحوذ
عليهم هي أنه ال يوجد لهم مستقبل يف األردن َّ
ألن السالم ال
ميكن أن يتحقق يف العراق وهذا يعني أنهم لن يعودوا إليه.

م

َّ

يف بداية أغسطس /آب  ،2015غادرت  37عائلة من الالجئني
الحي الذي كنت أسكن فيه يف ع ّ ن الرشقية يف األردن
العراقيني ّ
باتجاه أوروبــا .فبعد سنوات من االنتظار للحصول عىل إعادة
التوطني من خالل مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني ،قرروا
أخرياً أن يتولوا أمور مستقبلهم بأنفسهم .وقد أظهر يل جريانهم
السابقون صورهم عىل الفيس بوك“ :ها هم هناك ،أصدقاؤنا يف
القوارب املطاطية ،يصلون إىل سواحل اليونان ”.والصورة النمطية
لهؤالء الالجئني كام تتداولها وسائل اإلعالم تجد طريقها إىل بيوت وهكذا يجد الالجئون أنفسهم غري قادرين عىل العمل ،فيقضون
الالجئني أنفسهم ،كام تصل «أزمة املهاجرين يف البحر األبيض جل وقتهم أمام التلفاز وعىل هواتفهم الذكية .فهذه األدوات التي
قد ُي َ
املتوسط» إىل جريانهم وأصدقائهم وأخواتهم وإخوانهم.
نظر إليها عىل أنها من الرفاهيات بالنسبة لشخص يعيش
َّ
حياة التهجري ،هي يف الواقع من األدوات الرئيسية ألن التكنولوجيا
مبعنى آخر ،تتسم وسائل اإلعالم والسياسات املستجيبة لوضع الرقمية مت ِّكنهم من البقاء عىل اتصال مع عائالتهم يف الشتات.
الالجئني ضمن االتحاد األورويب وما وراءه بنوع من التشويه ،فلن فعائالت الالجئني العراقيني تستمر يف جمع املعلومات عن
يوقف رفع األسوار الشاهقة الناس عن التفتيش عن مستقبل آمن .سياسات اللجوء يف أوروبا من مختلف املصادر ،ثم تتحقق من
ومع َّأن الالجئني العراقيني يف األردن يحصلون عىل حق الحامية ،ال هذه املعلومات بالحديث املبارش اليومي مع األشخاص املوجودين

