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َنحَو صناعة برامج يقودها املستفيدون يف األردن
سنيد مكغراث

ــة  ــز اإلنســاين الواضــح يف معالجــة شــواغل الحامي رغــم الرتكي
ريــن الســوريني يف األردن، كان تأثــري املســتفيدين إىل  للمهجَّ
هــذا اليــوم محــدوداً يف كثــري مــن برامــج الحاميــة عــىل 

ــة.  ــتجابة الحامي ــكل اس ش

ــة يف إرشاك املســتفيدين  ــاق اســتجابة الحامي ــة إخف ــن أمثل م
ظاهــرة  عــىل  اإلنســانيني  الفاعلــني  تركيــز  كافيــاً  إرشاكاً 
ــة  ــاًم أنَّ األدل ــوريني عل ــن الس ري ــن املهجَّ ــال ضم زواج األطف
معدالتــه  ترتفــع  مل  األطفــال  زواج  أنَّ  إىل  تشــري  املتاحــة 
نتيجــة للتَّهجــري1، ومــع ذلــك، أدى تركيــز وســائل اإلعــالم 
عــىل هــذه الظاهــرة إىل التأثــري عــىل الجهــات الفاعلــة يف 
ــر عــىل  ــام أث ــة ك ــة اإلنســانية املســتجيبة لألزم مجــال الحامي

الجهــات الدوليــة املانحــة. 

زواج  أنَّ  عامليــاً  بهــا  املســلم  األمــور  مــن  أنَّــه  حــني  ويف 
ــار مدمــرة عــىل رفــاه القارصيــن والقــارصات  ــه آث األطفــال ل
ــذه  ــدون أنَّ ه ــوريني يعتق ــن الس ــري م ــا زال كث ــني، م ج املزوَّ
ــاث  ــن لإلن ــتقبل آم ــامن مس ــة لض ــائعة مقبول ــة الش املامرس
ــي  ــع الوع ــع أنَّ رف ــىل وجــه الخصــوص. وم ــم ع ــن أطفاله م
حــول موضوعــات مــن قبيــل زواج األطفــال مهــم بحــد ذاتــه، 
يبقــى عــىل الهيئــات اإلنســانية أن تضمــن بنــاء اســتجابة 
الحاميــة املبــارشة عــىل أســاس أولويــات املجتمــع املحــي 

التــي  والثقافــة  والســياق  امللحــة  الحاجــات  فهــم  وعــىل 
ــانية  ــات اإلنس ــرتام الهيئ ــكانية واح ــات الس ــا الفئ ــم به تتس

ــك.  لذل

وعنــد استشــارة الالجئــات الســوريات، قلــن إنَّ تدخــالت 
الحاميــة التــي يرغــن فيهــا أكــرث مــن أي يشء آخــر متثلــت يف 
برامــج محــو األميــة. فقــد شــعرت تلــك النســوة بــأنَّ التمتــع 
التجاريــة  بالثقــة والقــدرة عــىل قــراءة الفتــات املحــالت 
املتعلقــة  الشــخصية  التعريــف  ووثائــق  اإليجــار  وعقــود 
التــي  الحامئيــة  املســاعدة  كانــت  األردن  يف  بأوضاعهــن 

ــن.  ــة له ــرب قيم ــا ذات أك ــورن أنه تص
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اآلراء الواردة يف هذه املثالة تعكس آراء الكاتب وال تعربِّ 
بالرضورة عن آراء اللجنة الكاثوليكية الدولية للهجرة. 

1. العنف القامئة عىل الجندر وحامية األطفال ضمن الالجئني السوريني يف األردن مع 
 الرتكيز عىل الزواج املبكر، تقييم مشرتك بني الهيئات، هيئة األمم املتحدة للمرأة

 )Gender-based Violence and Child Protection among Syrian refugees in
Jordan, with a focus on Early Marriage(

ماذا لو قبلت إرسائيل الالجئني والنَّازحني السوريني يف مرتفعات الجوالن؟
كريستال بلوترن

لكل من  مفيداً  باألزمة أن تكون خياراً  رين  املهجَّ السوريني  أمام  الجوالن  هل ميكن إلعادة فتح معابر مرتفعات 
الفارين من األزمة السورية والعالقات اإلرسائيلية مع جارتها الشاملية-الرشقية ؟

مـــع دخـــول األزمـــة الســـورية عامهـــا الرابـــع، تبقـــى 
إرسائيـــل الجـــارة الوحيـــدة لســـوريا التـــي مل تقبـــل بعـــد 
النـــزاع  الفاريـــن مـــن  النازحـــني والالجئـــني الســـوريني 

املســـلح. 

أصـــوات منظـــامت  ارتفـــاع  يـــزداد  اإلطـــار،  ويف هـــذا 
ــح  ــة بفتـ ــة املناديـ ــة واإلرسائيليـ ــان الدوليـ ــوق اإلنسـ حقـ
إرسائيـــل لحدودهـــا الرشقيـــة ألســـباب إنســـانية. ومـــع أنَّ 
ـــة  ـــة اإلرسائيلي ـــاء يف الحكوم ـــني وأعض ـــن اإلرسائيلي ـــات م فئ

يضعـــون إرسائيـــل أمـــام التزامهـــا األخالقـــي مبســـاعدة 
الالجئـــني الســـوريني، تفضـــل الحكومـــة انتهـــاج منحـــى 
الالجئـــني  مخيـــامت  يف  اإلنســـانية  املســـاعدات  توزيـــع 
ــع دول  ــل مـ ــات إرسائيـ ــراً ألنَّ عالقـ ــة يف األردن نظـ خاصـ
ــرتاوح  ــوريني تـ ــني السـ ــتقبلة لالجئـ ــرى املسـ ــوار األخـ الجـ
بـــني متوتـــرة ومعدومـــة. ويف حـــني ترحـــب إرسائيـــل 
ـــف  ـــا تق ـــرات أنه ـــدة م ـــرت ع ـــد ذك ـــاعدة، فق ـــم املس بتقدي
ـــي  ـــك فه ـــع ذل ـــورية، وم ـــرب الس ـــن الح ـــاد م ـــف الحي موق
ــرق. ــدة طـ ــارشة بعـ ــاعدة املبـ ــم املسـ ــىل تقديـ ــادرة عـ قـ
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