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خطوات إلقامة القواعد إلعادة التفاوض عىل انعدام الثقة بني ما يستحق أن يعرتف صانعوا السياسات به ويبدون له كل
الالجئني والدولة .عندها ،قد تصبح العودة الطوعية ممكنة اهتامم.
فيام لو جعلها اإلصالح السيايس خياراً يحرتم الحقوق.
كارين هارغرايف  karen.hargrave@gmail.comتخرجت
عام  2014من برنامج ماجستري دراسات اللجوء والهجرة
وهذه املشكلة ليست محصورة عىل سياق الحدود القرسية يف مركز راسات الالجئني /جامعة أكسفورد ،وهي حالياً
التايلندية-البورمية .فالدارس لهذه القضية ميكنه أن يتبني َّ
أن مستشارة للبحوث عىل الحدود التايلندية-البورمية.

املؤسسات الدولية إذ تبدي رغبتها يف اختزال أوضاع الالجئني
املطولة أثناء االلتزام مبعايري العودة الطوعية ،فهي يف الوقت
نفسه تفتقر إىل اإلطار املمكن للتعامل املتامسك مع انعدام
الثقة بني الالجئني والدولة كتحد للعمليات .وعىل الفاعلني
املؤسسيني االعرتاف َّ
بأن تبنيهم للمبدأ الطوعي يف العودة
يعني تبنيهم ألهمية األفكار التي تحيق بالالجئني ومشاعرهم
ومواقفهم الخاصة بتحركاتهم املستقبلية .وانعدام الثقة
بني الالجئني والدولة إمنا هي واحدة من هذه املواقف بل
هي من األمور التي متثل عائقاً حقيقياً أمام العودة وهذا

 .1انظر سو إيه نا (“ )2013مسح الالجئني  -معظمهم ال يريد العودة إىل بورما”
http://karennews.org/2013/07/refugee-survey-most-do-not-want-to-goback-to-burma.html
)(Refugee survey – most do not want to go back to Burma
 .2انظر هاردين ر (محرر) (“ )2004انعدام الثقة ( ،)Distrustنيويورك ،مؤسسة راسل
ساغ ،انظر عىل وجه الخصوص مقاالت راسل هاردين ورودريك كرامر وديبورا الرسون.
 .3انظر هارغرايف ك (“ )2014اإلعادة من منظار قائم عىل الثقة :عالقات الثقة بني
الالجئني والدولة حول الحدود التايلندية-البورمية وما وراءها” ،مركز دراسات الالجئني/
سلسلة العمل رقم 104
(Repatriation though a trust-based lens: Refugee-state trust relations on the
Thai-Burma border and beyond) http://tinyurl.com/Hargrave-trust

الحيوانات والهجرة القرسية
بيريز برين وكايتلني كلتي-هابر

املهجرين التي
يرتبط األذى الواقع عىل الحيوانات نتيجة التَّهجري القرسي لألشخاص ارتباطاً وثيقاً مبعاناة َّ
تحدد درجة ذلك األذى أيضاً.

نادراً ما تذكر التقارير شيئاً عن األثر الضار للهجرة القرسية
عىل حياة الحيوانات .ومع َّأن دراسة وضع حياة الحيوانات
أمر مهم بحد ذاته ،هناك أسباب كثرية تركز عىل البرش
تستدعي النظر يف آثار الهجرة القرسية عىل الحيوانات.
ويذهب التصنيف العام املقبول للحيوانات بوصفها من
املنافع التي يتمتع بها اإلنسان عىل اعتبار أنها “مصاحبات
للبرش” ومنها املوايش والحيوانات الربية وغريها ،ويحدد
هذا التصنيف شكل وطريق معاملة الحيوانات حسب
الثقافة السائدة ،وهذا يعني َّأن فهم املواقف الثقافية إزاء
الحيوانات أمر رضوري للوقوف عىل آثار الهجرة القرسية
عىل الحيوانات .فاألثر العاطفي الجسيم الواقع عىل بعض
املهجرين ،عىل سبيل املثال ،يزداد سوءاً يف بعض األحيان
َّ
املهجرين للتخيل عن حيواناتهم املصاحبة
ار
ر
اضط
بسبب
َّ
لهم وحيواناتهم الداجنة بأعداد كبرية .ويف أغلب األحيان ،ال
يجد األشخاص املتأثرون كثرياً من الوقت والخيارات لرتتيب
أوضاع الحيوانات التي يرعونها .فاإلطار الزمني للتهجري قد

يكون غامضاً يف البداية ويحيق به املجهول ،ما يدفع الناس
لالعتقاد أ َّنهم سيرتكون حيواناتهم املعتمدة عليهم مدة
قصرية من الزمن ميكن التعامل معها ،ثم رسعان ما يتبني لهم
َّأن العودة محظورة أو خطرة أو مستحيلة .ويف املقابل ،ال
ُيسمح للناس املغادرة مع حيواناتهم عند وقوع كوارث غري
متوقعه أو عندما تزيل الحكومة السكان من أماكنهم أو عند
هروب الناس من بالدهم إىل بالد أخرى عرب الحدود الدولية.
ونتيجة لذلك ،قد يكون مصري الحيوانات أن ُتربط داخل
الساحات أو البيوت أو االسطبالت أو ُترتك يف مراعي مسيجة
هجر وترتك لتهيم عىل وجهها يف الشوارع الخالية
أو قد ُت َ
من الناس أو يف األبنية املهجورة .وقد تنضم الحيوانات
املهجورة سواء أكان ذلك يف املناطق الحرضية أم الريفية إىل
فئات الحيوانات الوحشية أو قد تشكل مجموعة من تلك
الحيوانات بحد ذاتها .وبالنسبة لكثري من تلك الحيوانات،
املوت هو املصري نتيجة نقص مياه الرشب أو الجوع أو تفيش
األمراض أو تعرضها لإلصابات.
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املهجرين الالجئون عىل الحياة الربية بالصيد لغايات االستهالك البرشي
أما الحيوانات الداجنة فقد يذبحها الجائعون من َّ
خاصة يف يف الحاالت التي تضعف فيها املساعدات أو التجارة.
اإلنسانية .ومثال ذلك ،الفتوى التي أصدرها علامء الدين
السوريني يف أكتوبر/ترشين األول  2013إذ سمحوا مبوجبها وتزداد وطأة هذه العوامل عند إقامة مستوطنات الالجئني يف
املحميات كام حدث يف عام  1994عندما أعيد نقل الالجئني
للمهجرين السوريني بأكل القطط والكالب.
َّ
الروانديني إىل حديقة فريوانجا الوطنية ،ويسلط ذلك
املهجرة مع الناس
الحيوانات َّ
الضوء عىل تضارب جهود الداعني لحامية الرثوة الحيوانية
ُي َ
ُ
هجرين عىل ومامرسات عامل حقوق اإلنسان .وعىل مستوى العامل ،هناك
نظر إىل معظم الحيوانات التي تهاجر مع امل َّ
ً
أنها مصدر للطعام و/أو العمل .فغالبا ما تحمل الحيوانات  34منطقة محددة عىل أنها “بؤر” للتنوع الحيوي التي تتسم
املهجرين مع أمتعتهم ومقتنياتهم وهذا ما بارتفاع مستويات التنوع الحيوي والوضع املهدد ملنظوماتها
عىل ظهورها َّ
الحمل واالحتكاك املطول البيئية املتكاملة خاصة فيام يتعلق باألنواع الحيوية املهددة.
يوقع عليهم اإلصابات نتيجة ِ
مع حموالتها .وباإلضافة إىل ذلك ،غالباً ما تفتقر تلك وقد حدثت أكرث من  %90من النزاعات املسلحة الرئيسية
الحيوانات إىل مصادر الغذاء وماء الرشب خاصة يف املناخ بني عامي  1950و 2000يف البلدان التي تضمن بؤراً للتنوع
الجاف .وتبعاً لذلك ,،متوت كثري من الحيوانات نتيجة الحيوي وأكرث من  %80منها وقعت مبارشة ضمن مناطق تلك
اإلجهاد أو الحرمان يف أثناء الهجرة1.
البؤر 2.ويف يومنا هذا ،يقع تأثري كبري جداً عىل بؤر التنوع
الحيوي يف القرن األفريقي وحوض البحر األبيض املتوسط
وال يجد كثري من الناس الذين أصبحوا فقراء بسبب بسبب تهجري الناس وغريها من الظواهر التي يتسبب بها
التَّهجري القرسي الذي تعرضوا له القدر عىل الوصول إىل اإلنسان.
لقاحات لحيواناتهم .وباإلضافة إىل توتر السفر وضعف
املوارد الصحية العالجية ،تصبح الحيوانات عرضة لألمراض ووفقاً لجايسون مري ،املدير التنفيذي ملنظمة حيوانات لبنان
ثم تنقل تلك األمراض ملخيامت الالجئني وتنرش األمراض غري الحكومية ،م ّثل تدفق الالجئني السوريني تحدياً أمام قدرة
بني الحيوانات املحاذية لحدود املناطق التي ميكث فيها املنظمة عىل سن قوانني الرفق بالحيوان التي متثل الحاجة
الالجئون .وميثل هذا األمر مشكلة حقيقية حالياً للمزارعني لها رضورة قصوى .وبعدم وجود مثل هذه القوانني يف لبنان،
اللبنانيني وحيواناتهم َّ
ألن الالجئني السوريني الهاربني تنترش اإلساءة للحيوانات انتشاراً كبرياً وتزدهر تجارة األنواع
إىل لبنان أحرضوا معهم آالفاً من املاشية غري املحصنة الحيوية املهددة ضمن الحدود اللبنانية .وهذا مجرد توضيح
صحياً من ماعز وخرفان وأبقار فلم يتمكنوا من إعطائها بسيط حول التكلفة العالية للعنف املامرس عىل الحيوانات
املطاعيم الالزمة نظراً لألزمة السورية ما يهدد االستقرار وتعقيد طبيعته التي متس عدة قطاعات معاً نتيجة الهجرة
االقتصادي للمزارعني اللبنانيني وبقائهم .ويف أغسطس/آب القرسية.
 ،2013ن َّفذت وزارة الزراعة اللبنانية برنامج طوارئ لتوزيع بيريز برين  beirne@maine.eduبروفيسور علم
املطاعيم سعياً منها لكبح انتشار األوبئة املحتملة .ويف ظل االجتامع والدراسات القانونية وكايتلني كلتي-هابر
عدم توثيق ومالحظة األمراض التي تؤثر عىل الحيوانات يف  caitlin.huber@maine.eduباحثة يف دراسات اإلنسان
أغلب األحيان ،تصبح هذه األمراض أكرث إيالماً للحيوانات والحيوان وكالهام يعمالن يف جامعة ماين الجنوبية.
املتأثرة بل قد تنقل املرض للحيوانات الوحشية ما قد يهدد www.maine.edu
 .1جويل أندرتسيجيوسيك ( )2013الحرب :الحيوانات يف أعقاب التهجري يف :نوسييال
مجتمع الحيوانات األصلية املوجودة يف البالد.
املهجرين يف
وباإلضافة إىل ذلــك ،مع إقامة مخيامت
َّ
املناطق التي مل يكن البرش يستخدمونها سابقاً ،فقد يؤدي
ذلك إىل حرمان الحيوانات الربية من املوئل الرضوري
للصيد واملكأل والهجرة والتكاثر .وقد ترتدى نوعية األرايض
املحيطة باملخيامت نتيجة التصحر والتعرية وقد يتعدى

وأنتوين ج ،وكولني سالرت وجودي ك س بينتيل (محررون) ،الحيوانات والحرب .النهام ،دار
لكسنغتون بوكس للنرش.
(War: Animals in the Aftermath’, in Nocella, Anthony J, Colin Salter and
)Judy K C Bentley (eds.), Animals and War
 .2هانسون وآخرون (“ )2009الحرب يف يؤر التنوع الحيوي” ،مجلة بيولوجيا حامية
األحياء .املجلد  ،23العدد  /3صص 587-578
()Warfare in Biodiversity Hotspots
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1523-1739.2009.01166.x/
abstract

