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ويحســن آليــات اإلحالــة إىل حــن اتبــاع سياســة أكــر
االحتجــاز
ّ
شــمولية وإصــاح ترشيعــي يف مجــايل اللجــوء والهجــرة.
وميثــل غيــاب الربامــج النوعيــة لرصــد الحــدود يف بلــدان مثــل
ليبيــا وتركيــا ثغــرة كبــرة ال بــد مــن التصــدي لهــا لتوفــر البيانــات
املتعلقــة باألشــخاص املتنقلــن ،وميكــن إمتــام ذلــك مــن خــال
إجــراء البحــوث عــى قضايــا الحاميــة أثنــاء مســار الهجــرة.
ومبــا َّأن االتجــاه العــام يفــرض َّأن توفــر الخدمــات يف املناطــق
الحرضيــة ســوف تجــذب األشــخاص أو تشــجعهم عــى االنتقــال
إىل هنــاك ،مــا زال هنــاك نــدرة يف الخدمــات املمولــة يف املناطــق
الحرضيــة ملســاعدة األشــخاص .والعمــل مــع جامعــات املجتمــع
املــدين رضوري جــداً يف هــذه الحالــة ألنهــا متتلــك القــدرة عــى
توفــر الدعــم ملــدة أطــول كــا أ َّنهــا قــادرة عــى املشــاركة مــع
الحكومــات واملجتمعــات املحليــة املضيفــة لضــان الدعــم العــام
ملجتمعــات الالجئــن .وأخــراً ،علينــا جميعــاً َّأن نعيــد النظــر
مـراراً وتكـراراً يف االفرتاضــات التــي ُبن َيــت عليهــا مســاعدتنا تجــاه
الالجئــن الســوريني وضــان اســتجابة املســاعدات لحاجــات
الســكان األكــر انتقــاالً.

ميليسا فيليبس  addis.pm@regionalmms.orgمديرة
مرشوعات الهجرة املختلطة يف األمانة العامة اإلقليمية للهجرة
املختلطة  www.regionalmms.orgوعملت سابقاً مسؤولة
رئيسية للربامج يف املجلس الدامنريك لالجئني يف ليبيا .وكاثرين
ستاروب  kathrine.starup@drc.dkمستشارة يف مجال
السياسات العاملية والحامية لدى املجلس الدامنريك لالجئني.
www.drc.dk
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(Going West: contemporary mixed migration trends from the Horn of
)Africa to Libya & Europe
http://tinyurl.com/RMMS-Going-West-2014
 .3انظر أيضاً كومني ،ج ( ،)2014تحدي الهجرة املختلطة عرب البحر ،نرشة الهجرة القرسية
العدد www.fmreview.org/ar/crisis/kumin .45
 .4انظر املجلس الدامناريك لالجئني “ ،2014نحن نخاطر بحياتنا لكسب لقمة العيش”:
نتائج دراسة أعدها املجلس الدامنريك لالجئني حول الهجرة املختلطة يف ليبيا
(“We risk our lives for our daily bread”: findings of the Danish Refugee
)”Council study on mixed migration in Libya
http://tinyurl.com/DRC-Mixed-Migrants-Libya-2014

واجب وعبء عىل األردن

صالح الكيالين

من املهم لألردن أن يحمي هويته الوطنية وأن يحافظ عىل التزاماته الثقافية من جهة ومواجهة التزاماته اإلنسانية
من جهة أخرى.
ؤجل ألسـباب سياسـية وأمنية إىل ما بعـد انتهاء األزمة
تعيـش يف األردن جاليـات عربيـة تزيـد على  %40من عدد السـكان مـع أنـه قد ُي َّ
يف األردن منهـم مليونـا فلسـطيني و 1.3مليـون سـوري و 29000السورية.
عراقـي .وليتمكـن األردن مـن حاميـة هويتـه الوطنيـة يف ظل هذه
الظـروف ونتيجـة تعقيـدات الوضـع يف املنطقـة على العمـوم ،مل وحاليـاً ،يعترف األردن بـأي شـخص يعبر الحـدود مـن سـوريا عىل
ينضـم األردن إىل اتفاقيـة الالجئين لعـام .1951
أ َّنـه الجـئ مـا مل مي ّثل خطراً أمنيـ ًا محتم ًال أو مـا دام مل يعرب الحدود
بطريقـة غير مرشوعـة .وعىل طـول الرشيـط الحدودي بين األردن
والنصـوص القانونيـة األردنيـة حـول شـؤون الالجئين مع ّرفـة يف وسـوريا الـذي ميتـد  378كيلومتراً ،هنـاك  25نقطـة عبـور رسـمية
مذكـرة التفاهـم املنعقـدة بين األردن ومفوضيـة األمـم املتحـدة إضافـة إىل  23نقطـة عبـور ُتفتـح حسـب تطـورات األوضـاع .ويف
السـامية لالجئين عـام  1998وتعديالتهـا يف أبريل/نيسـان  .2014نقـاط العبـور ،هنـاك مواقـع مؤقتـة للتجمـع حيـث ُتجـرى عمليتا
وتتضمـن املذكـرة تعريـف االتفاقيـة “لالجـئ” وتقبـل مببـدأ عـدم التصنيـف وفـرز األولويـاتُ .وتنـح األولويـة إىل املصابين واملـرىض
اإلعـادة القرسيـة وإعـادة توطين الالجئين يف بلد ثالـث .ومع ذلك ،ثـم إىل األطفـال خاصـة منهـم غري املصحوبين ببالغين أو القارصين
ال يتيـح القانـون االندمـاج املحلي كحـل فاملـادة  21مـن الدسـتور املنفصلين عـن ذويهم ثم كبار السـن وأخرياً مجمـل الفئات البالغة.
متنـح صفـة اللجـوء لالجئين السياسـيني مـع أن ذلـك محصـور عىل وميثـل األطفـال  %41مـن الالجئين الوافديـن فيام متثل النسـاء %30
حـاالت اسـتثنائية للغايـة وال ُيتـاح هـذا الحـل ملعظـم الالجئين ومـن ثـم الرجـال  .%29وهنـاك حاليـاً خمسـة مخيمات يف األردن
املوجوديـن .وهنـاك قانـون ُيصاغ حاليـاً ويخضع للنقـاش يف األردن وواحـد آخـر تحـت التخطيـط .ومع ذلـك ،تعيش الغالبيـة العظمى
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آالف من البيوت مس َّبقة الصنع مُنشأة يف مخيم الزعرتي لالجئني استعداداً لفصل الشتاء2012 .

مـن طالبـي اللجـوء السـوريني والالجئين الهاربين من النِّـزاع خارج ويدعـم األردن خيـار إعـادة التوطين يف بلـد ثالثـة لكـنَّ الحكومـة
املخيمات مـا يفـرض أعباء على املجتمعـات املحليـة واملضيفة .ترفـض مناقشـة املوضـوع أمـام وسـائل اإلعلام خوفـاً مـن أن يدفع
ذلـك السـوريني إىل القـدوم إىل األردن “كبوابـة” عبـور إىل بلـدان
أخـرى وحتـى هـذا الخيـار ال ميكـن اعتبـاره ً
العبء املايل
حلا كافيـاً ملحدوديـة
يواجـه األردن تحديـات يف موازنـة حقـوق اإلنسـان مـع األمـن األعـداد املقبولـة مـن الالجئني يف إطـار إعادة التوطين يف بلد ثالثة.
الوطنـي يف املياديـن االقتصاديـة والسياسـية واالجتامعيـة .وقـد
ذكـر املجلـس االقتصـادي واالجتامعـي األردين َّأن التكاليـف التـي إعادة االستقرار يف سوريا هو الحل األمثل.
تحملهـا األردن إزاء كل الجـئ سـوري بلغـت  3500دوالر أمرييك يف مل تغفـل وزارة الداخليـة عن الطلـب إىل املجتمع الدويل أن ال ينىس
السـنة الواحـدةَّ 1
وأن التكلفـة املبـارشة حاليـاً هي  1.2مليـار دوالر األردن .فـاألردن ميثـل دوراً كبرياً يف السـيطرة عىل اإلقليم واملحافظة
أمريكي يتوقـع ارتفاعهـا إىل  4.2مليـار دوالر أمريكي بحلـول عـام على األمـان والسلامة فيـه .وهو يسـاعد يف احتواء آثـار ال ِّنزاع ومن
 2 .2016يضـاف إىل ذلـك َّأن األردن ً
أصلا يواجـه أزمـة مائيـة كبرية هنـا حاميـة املصالـح االقتصادية لكثري من الـدول الغربية.
َّ
ويحتـاج تجنيـد مزيد مـن عنارص القوات املسـلحة لكنـه يفتقر إىل
التمويلات الكافيـة ،ولذلـك السـبب جـاءت خطة اللدونـة الوطنية ومـع َّأن األردن ليـس عضـواً يف اتفاقيـة عـام  ،1951يشير تاريـخ
ضمـن الجهـود الراميـة إىل حاميـة البنيـة التحتيـة األردنيـة.
تعامـل البلاد مع الالجئين واملهاجرين إىل احرتام الكرامة اإلنسـانية
وتقديـم العـون اإلنسـاين إىل درجـة ال تقـل –إن مل تكـن أكبر  -مام
وقـرر األردن عـدم إبعـاد أي سـوري إىل سـوريا بعـد وصولـه إىل تقدمـه البلـدان األخـرى األعضـاء يف االتفاقيـة .أما العقبة األساسـية
البلاد .لكـنَّ هنـاك سـوريني ممـن عـادوا إىل بالدهـم كالتجـار أو لحاميـة حقـوق املهاجريـن والالجئين فلا تتمثـل يف غيـاب القانون
الراغبين بالعـودة للمشـاركة بالقتـال هنـاك يف حين قـال بعضهـم بـل يف امتنـاع الـدول عن احترام االتفاقيـات واإلعالنات التـي قبلوا
اآلخـر إنهـم يفضلـون املـوت يف سـوريا على الحياة يف املخيـم .وقد بهـا مبحـض إرادتهم.
كان ارتفـاع تكاليـف الحيـاة وهطول الثلوج يف الشـتاء مـن العوامل
النابـذة لكثير مـن السـوريني .وهنـاك آخـرون يصدقـون مـا تقولـه د .صالح الكيالين  Saleh.al.kilani@MOI.gov.joمنسق شؤون
الحكومـة السـورية مـن أ َّنها تسـيطر عىل  %70من البلاد ما جعلهم الالجئني يف وزارة الداخلية األردنيةwww.moi.gov.jo .
يقـررون العـودة .ويف حالـة العـودة الطوعية ،ينبغي لألفـراد توقيع
 http://tinyurl.com/Jordan-EcoSocCouncil .1باللغة العربية فقط
خطـاب بحضـور مفوضيـة األمـم املتحـدة السـامية لالجئين يقرون http://www.mop.gov.jo/arabic/ .2
بـه َّأن عودتهـم كانـت مبحض إرادتهـم .ثم ُير َّتب للعـودة من خالل
املعابـر الرسـمية وغري الرسـمية.
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