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ال خيار سوى أوروبا

عــادة مــا ُينَظــر لطالبــي اللجــوء يف أوروبــا كجــزء مــن كتلــة غــري 
ــدة بشــأن كيفيــة  متاميــزة، وغالبــاً مــا تطمــر الروايــات املعقَّ
وصولهــم تحــت جهــود الســيطرة عــىل الهجــرة أو إدارتهــا. لكــنَّ 
ــد  ــا إال بع ــة يف أوروب ــب الحامي ــون إىل طل ــم ال ُيدَفع ــرياً منه كث

ــا. ــاق يف إيجاده ــر واإلخف ــكان آخ ــالمة يف م ــن الس ــث ع البح

ــدد  ــور ع ــد عب ــاد األوريب إال بع ــوا إىل شــواطئ االتح ــم مل يصل فه
ــدول  ــلطات يف ال ــد الس ــم. وتعم ــرى يف طريقه ــدول األخ ــن ال م
ــا  ــىل أنَّه ــة ع ــالت الطويل ــذه الرح ــل ه ــري مث ــتقبلة إىل تفس املس
رحــالت زاخــرة بالخيــارات أمــام طالبــي اللجــوء، وذلــك عــىل 
غاتها.  افــرتاض أنَّــه كلــام طالــت الرحلــة زادت منافعهــا وقلت مســوِّ

ــم  ــا به ــن التقين ــوء الذي ــي اللج ــارب طالب ــر تج ــك، تظه ــع ذل وم
ــذه  ــة ه ــدم صح ــدة ع ــدان عدي ــرب بل ــاًل ع ــاً طوي ــوا طريق وقطع
املفتوحــة  األبــواب  رحالتهــم  تواجــه  مل  إذ  بالــرضورة  النظــرة 
والفــرص املرتوكــة بــل كانــت رحــالت تنقــل فيهــا طالبــو اللجــوء 

بــني أبــواب كانــت تصفــق يف وجوههــم وفــرص أقــل يف كل 
ــون أي يشء  ــأس ويفعل ــون يف الي ــراد يغرق ــة هــؤالء األف ــرة تارك م
ــري  ــتقرار. وتش ــالمة واالس ــن الس ــدر م ــل ق ــاد أق ــم إليج مبقدوره
ــني وتســهيل  ــة لالجئ ال ــة الفعَّ ــري الحامي ــم1 إىل رضورة توف قصصه
فــرص أكــرب للحصــول عــىل هــذه الحاميــة داخــل أوروبــا وخارجهــا 

عــىل حــد ســواء. 
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 IRRI (2015( “I was left with nothing”: “Voluntary” departures of asylum .1
seekers from Israel to Rwanda and Uganda

)ُتركت خاوي الوفاض : الرحيل “الطوعي”  لطالبي اللجوء من إرسائيل إىل رواندا 
وأوغندا)

 www.refugee-rights.org/Publications/Papers/2015/IWasLeftWithNothing.pdf

أرس الالجئني العراقيني يف األردن: بحٌث نشط عن الحلول 
مريام تويغت

يتأثر قرار الالجئني العراقيني يف األردن بالرحيل  تأثراً كبرياً مبا مّروا به من تجارب يف أثناء انتظارهم يف 
املنطقة.

الالجئني  من  عائلة   37 غادرت   ،2015 آب  أغسطس/  بداية  يف 
العراقيني الحّي الذي كنت أسكن فيه يف عاّمن الرشقية يف األردن 
إعادة  عىل  للحصول  االنتظار  من  سنوات  فبعد  أوروبــا.  باتجاه 
التوطني من خالل مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني، قرروا 
أظهر يل جريانهم  بأنفسهم. وقد  أمور مستقبلهم  يتولوا  أن  أخرياً 
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 
األبيض  البحر  يف  املهاجرين  »أزمة  تصل  كام  أنفسهم،  الالجئني 

املتوسط« إىل جريانهم وأصدقائهم وأخواتهم وإخوانهم. 

لوضع  املستجيبة  والسياسات  اإلعالم  وسائل  تتسم  آخر،  مبعنى 
الالجئني ضمن االتحاد األورويب وما وراءه بنوع من التشويه، فلن 
يوقف رفع األسوار الشاهقة الناس عن التفتيش عن مستقبل آمن. 
ومع أنَّ الالجئني العراقيني يف األردن يحصلون عىل حق الحامية، ال 

ُيسَمح 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 
تستحوذ  التي  الرئيسية  فالفكرة  آخر.  مكان  يف  حل  عن  للبحث 
ال  السالم  ألنَّ  األردن  يف  مستقبل  لهم  يوجد  ال  أنه  هي  عليهم 
إليه.  يعودوا  لن  أنهم  يعني  وهذا  العراق  يف  يتحقق  أن   ميكن 

وهكذا يجد الالجئون أنفسهم غري قادرين عىل العمل، فيقضون 
جلَّ وقتهم أمام التلفاز وعىل هواتفهم الذكية. فهذه األدوات التي 
يعيش  لشخص  بالنسبة  الرفاهيات  من  أنها  عىل  إليها  ُينَظر  قد 
حياة التهجري، هي يف الواقع من األدوات الرئيسية ألنَّ التكنولوجيا 
الشتات.   يف  عائالتهم  مع  اتصال  عىل  البقاء  من  نهم  متكِّ الرقمية 
عن  املعلومات  جمع  يف  تستمر  العراقيني  الالجئني  فعائالت 
من  تتحقق  ثم  املصادر،  مختلف  من  أوروبا  يف  اللجوء  سياسات 
هذه املعلومات بالحديث املبارش اليومي مع األشخاص املوجودين 
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وينُشط  العامل.  يف  وهناك  هنا 
تفسري  يف  العراقيون  الالجئون 
وضع  ويف  األردن  يف  وضعهم 
أن  ميكن  التي  االسرتاتيجيات 

لوا بها مستقبلهم.  يشكِّ

يؤدِّ  فلم  ــالم،  اإلع وسائل  أما 
إال  الالجئني  عىل  فيها  الرتكيز 
بني  املحتدم  النقاش  إثارة  إىل 
األردن  يف  العراقيني  الالجئني 
حول ما إذا كان عليهم التوجه 
أوروبا وطريقة فعل ذلك.  إىل 
التلفاز  قنوات  عىل  يرونه  فام 
الجزيرة  قناة  مثل  الجديدة 
يتحققوا من صحته  ما  رسعان 
يف وسائط التواصل االجتامعي. 

فها هم يستخدمون الفيس بوك للتحقق من هذه املعلومات من 
أصدقائهم وأفراد أرسهم ممن قرروا السفر، لكنهم أيضاً يسعون 
اطالع  والبقاء عىل  املحتملة ووجهاتهم  املسارات  ملقارنة  ذلك  يف 
عىل أي سياسات قد تطرأ عىل سياسات الهجرة يف بلدان االتحاد 
يدرسون قضية  إنَّهم  ثم  عام.  الغربية بشكل  البلدان  أو  األورويب 
السالمة ومشكالت املخاطر التي يرونها مصاحبة لصور الغرقى التي 
يتشارك بها الناس عىل نطاق واسع لكنَّهم يف املقابل يشاهدون يف 
وسائل اإلعالم املتلفزة كثرياً من األشخاص الذين نجحوا يف رحلتهم 

للوصول إىل اليونان ثم االنتقال إىل الدول األخرى بعد ذلك.

اإلنرتنت  عىل  يتحدثون  السابق  يف  األشخاص  بعض  كان  لقد 
األمم  مفوضية  سياسات  تغيري  بسبب  عليهم  املرتتبة  اآلثار  حول 
يضعون  اليوم  هم  وها  األردن،  يف  لالجئني  السامية  املتحدة 
هذه  لكنَّهم  اإلنرتنت.  عىل  ذاتها  النقاش  مجموعات  يف  نرشاتهم 
املرة، يتحدثون عن نجاحهم يف الوصول إىل أوروبا بعد أن سئموا 
تأيت  وهكذا  لالجئني.  السامية  املتحدة  األمم  مفوضية  رد  انتظار 
مصدراً  لتكون  أوروبا  إىل  السفر  يف  نجحوا  الذين  العراقيني  خربة 
التوطني  إعادة  حل  ينتظرون  زالوا  ما  الذين  اآلخرين  لألشخاص 
خاصًة  أخرى  أمور  بني  من  ذلك  ويؤدي  األردن.  يف  ثالث  بلد  يف 
أن  قبل  األردن  ملغادرة  التصميم  زيادة  إىل  الجدد  الوافدين  مع 
القانونية  الخيارات  الالزمة للسفر. وحتى لو كانت  تنفد أموالهم 
كثرياً  ُيْكِلُف  الورقية  األعــامل  إلنهاء  فاالنتظار  للسفر،  متاحة 
الحق،  هذا  لفقدانهم  العمل  يستطيعون  ال  أنهم  ومبا  املال،  من 
استنفد  فقد  لهم.  إشكالياً  أمراً  ستكون  االنتظار  فرتة  أن  يبدو 
مدخراتهم  األردن  يف  إقامتهم  حسب  عىل  العراقيني  معظم 
الشبكات  خالل  من  املالية  املساعدة  عىل  يعتمدون  اآلن  وهم 

األخطار.  من  تخلوا  ال  التي  الرسمية  غري  الوظيفة  أو   االجتامعية 

واستمرار  املنطقة،  يف  مستقبلية  خيارات  أي  وجود  عدم  ومع 
لالجئني.  السامية  املتحدة  األمم  مفوضية  منظومة  عىل  الضغط 
وقد ال يكون ذلك باالنتظام والسالسة التي ترغب بها الحكومات 
األوروبية بل تصور قدرات امُلَهّجِرين. وهكذا يأيت ازدياد األشخاص 
للحصص  مبارشة  كنتيجة  أوروبا  يف  عنهم  اإلعالن  دون  الواصلني 
يتعلق  فيام  املنطقة  داخل  وللرصاع  التوطني  إلعادة  جداً  القليلة 

بعدد الالجئني الذي ستستقبلهم البالد. 

رون برضورة إيجاد مستقبلهم يف مكان آخر  ومن هنا يشعر املهجَّ
بأنفسهم. وال يحدث ذلك يف عزلة. فالالجئون يف األردن هم جزء 
من العامل امُلعولَم، ويعرفون متاماً ما الذي يحدث يف بلدهم األم 
ويف العامل أيضاً ويدرسون القصص الكبرية التي يسمعونها يف وسائل 
اإلعالم ويعكسونها عىل حياتهم الشخصية. أما االنتظار يف األردن، 
فينشأ عنه شعور باإلحباط واليأس مقارنًة بالصور التي يسمعون 
عنها ويرونها من رحلة الالجئني من تركيا إىل اليونان ثم إىل البالد 
الغربية.  والذهاب إىل أوروبا ُيعد أمراً خِطراً لكنه يف الوقت نفسه 
سهل ورسيع إىل حد ما. وهو من اإلجراءات التي ُتْتَخُذ نظراً لعدم 
الالجئني  دعم  أجل  من  ُوجدت  التي  فاملنظومة  البدائل:  وجود 

منظومة ضعيفة وال ميكن أبداً إصالحها بإعالء أسوار الحدود.

 mat35@leicester.ac.uk مريام أ تويغت 
مرشحة الحصول عىل درجة الدكتوراه يف جامعة ليكسرت 

 https://le.ac.uk
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الجئ عراقي ومعه كتاب يجلس مبتاًل مباء البحر بعد عبوره من تركيا. النمسا، سبتمرب/أيلول 2015.

محمد كان طبيباً يف املوصل لكّنه فرَّ مع عائلته إىل حلب ثم من هناك هرب إىل تركيا ثم إىل اليونان. واألن يعيشون يف دار إيواء يديره متطوعون يف فيينا، 

النمسا حيث يأملون بطلب اللجوء.
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