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انعدام الثقة بني الالجئني والدولة عىل الحدود التايلندية-البورمية

كارين هارغرايف

ال بد من منح االعتبار الالزم ملوضوع انعدام الثقة بني الالجئني ودولتهم األصلية يف املقاربات املؤسسية
إلعادة لالجئني املوجودين عىل الحدود التايلندية-البورمية وكذلك يف السياقات األخرى لالجئني يف العامل.
هناك 1.وهذه النتائج تشري إىل َّأن املؤسسات إذا رغبت يف حامية
مبدأ طوعية العودة وإذا رغبت يف الوقت نفسه برؤية الالجئني
يعودون طوعاً إىل بالدهم ،فيجب بذل مزيد من الجهود التي
تتجاوز مجرد ضامن الظروف ا ُملح ِرتمة لحقوق اإلنسان يف بورما.
وباإلضافة إىل ذلك ،يجب ضامن َّأن الالجئني يرغبون بالفعل
بالعودة.

يف عام  ،2011عقب تشكيل حكومة مدنية شكلية يف بورما ،بدأت
وسائل اإلعالم املحلية التايالندية بنقل تقارير عن إشعاعات
تفيد َّأن مسؤولني يف الحكومة التايالندية كانوا يناقشون خططاً
بإعادة ما يقارب  100ألف الجئ من بورما تستضيفهم تايلندا
يف مخيامت عىل أراضيها .وبعد أربع سنوات يف عام  ،2015رغم
استمرار الشائعات حول إعادة الالجئني وانخفاض املساعدات
املقدمة للمخيامت الواقعة عىل الحدود التايلندية-البورمية ،مل
فهناك كثري من األسباب التي تدعو الالجئني يف هذا السياق
تبدأ بعد عمليات العودة املنظمة.
إىل مقاومة العودة حتى لو حدث هناك تغيري سيايس كبري
ومن عدة نواح ،هذه حقيقة يحب الرتحيب بها .لكنَّ العمل يف بورما ومن تلك األسباب عىل سبيل املثال ال الحرص تحسن
اإلصالحي يف بورما مل يكتمل بعد ،ويف كثري من الحاالت ،ما زالت األوضاع االقتصادية يف تايلندا وطول الوقت النسبي الذي قضوه
الظروف التي أدت إىل فرار الالجئني قامئة .وهذا يعني َّأن البدء يف املخيامت .ومع ذلك ،هناك أمر مهم وحاسم يتمثل يف َّأن
املهجرين من بورما ما زالوا يشعرون بقدر كبري من عدم الثقة
بعملية العودة يف األوضاع الراهنة من األرجح أنها سوف تضع
َّ
العائدين يف خطر التعرض النتهاكات خطرية لحقوق اإلنسان .بالحكومة البورمية ،وطبيعة انعدام الثقة ذاتها بني الالجئني
ومع ذلك ،حتى لو كان التغيري السيايس الكبري يف بورما أمراً ميكن والدولة هي ما يشري إىل َّأن التغيري السيايس إن حدث لن يكون
التوصل إليه ،يبقى هناك حاجز آخر يعيق نجاح عمليات إعادة يف حد ذاته كافياً لجعل الجئي بورما يختارون العودة طوعاً
الالجئني املستقبلية ،وتحديداً انتشار شعور انعدام الثقة بني منهم.
الالجئني يف املنفى إزاء الحكومة البورمية.
وقد نرشت مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني يف عام 2012
إطاراً للعودة الطوعية :الجئو ميامنار يف تايلندا .ولقي التشجيع
املؤسيس لبدء العودة كام تصورها الناس انتقادات واسعة من
كل من املجتمع املدين َح َسن التنظيم يف بورما واملنظامت غري
الحكومية الدولية التي ركزت عىل َّأن الظروف يف بورما مل تصبح
بعد مناسبة إلطالق عملية إعادة الالجئني عىل نطاق واسع.
ومنذ ذلك الوقت ،ومفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني
تؤكد باستمرار عىل َّأن العمليات الحالية مل تتجاوز مرحلة ما
قبل التخطيط َّ
وأن املعيار املؤسيس للتطوع سوف يبقى املعيار
املتبع ولن ُي َّس أبداً يف أي عملية من عمليات العودة.

ملاذا علينا أن نأخذ مشكلة انعدام الثقة بجدية؟

اتسمت حالة انعدام الثقة مبوقف تبناه األفراد عىل أنه استجابة
عقالنية للخطر ،خاص ًة بتوفري وسيلة لحاميتهم إزاء التبعات
2
الكارثية التي قد تحدث إذا ما وضعوا ثقتهم يف املكان الخطأ.
ويف حالة الالجئ يف املنفى ،نرى انعدام الثقة تجاه دولة الالجئ
أساساً لالستجابة العقالنية للخطر الذي ينطوي عليه استمرار
تجديد التعامالت مع تلك الدولة .ومع ذلك ،هناك صفة مثرية
لالهتامم مالزمة النعدام الثقة وهي أ َّنه حتى لو كانت حالة
انعدام الثقة تو َّلدت عن أسباب عقالنية ،فقد تتسم أيضاً
بصفات غري عقالنية يف الوقت نفسه ألنها إن تبناها الشخص
فستصبح العدسة التي ينظر فيها للتطورات الالحقة ويفرسها.
ولذلك ،غالباً ما تأخذ ظاهرة انعدام الثقة شك ًال غري عقالين بل
معززاً ذاتياً ما يص ّعب إزاحتها من أذهان الناس.

واملشكلة الحقيقية تكمن يف معيار “الطوعية” هذا بحد ذاته.
ففي عام  ،2013أشار مسح أعدته لجنة الجئي كارين إىل َّأن
َّ
نسبة ال تتجاوز  %27من الالجئني يف مخيم ثام هني سوف وهذا األمر وحده يشري إىل أنه يف حالة الالجئني عىل الحدود
يعودون إىل بورما يف حالة إعادة السالم واالستقرار السيايس التايلندية-البورمية ،قد ال يكفي التغري السيايس بحد ذاته مهام

95

96

96

مقاالت عامة

نرشة الهجرة القرسية 49
أيار /مايو 2015

كان كبرياً إىل نبذ إعادة الثقة وتحفيز الرغبات الطوعية يف
العودة بني الالجئني .وعليه ،تتطلب عملية تسهيل العودة
منا أن نتفاعل مبارشة مع مواقف انعدام الثقة لدى الالجئني
والتعامل معها واالعرتاف بوجود جذور عقالنية لتلك
املواقف ويحب أيضاً االعرتاف (حيث كان مناسباً) َّأن إعادة
التفاوض حول هذه املواقف ستحتاج إىل وقت طويل وجهد
كبري.
ومع ذلك ،ال تعرض األطر املؤسسية للعودة كثرياً من
اإلرشادات املبارشة حول إدارة هذه القضية الشائكة الخاصة
بانعدام الثقة بني الالجئني والدولة .ويف دليل العودة
الطوعية الذي نرشته مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني
عام  ،1996ال يوجد أكرث من ثالث حاالت ُتذ َكر فيها كلمة
“الثقة” يف ذلك الدليل يقع الرتكيز الخاص بالثقة عىل العالقة
ما بني الالجئني واملفوضية وغريها من مصادر املعلومات ،فال
يوجد أي اعتبار ممنوح للثقة بني الالجئني والثقة .ويف دليل
العودة ونشاطات اإلدماج الذي نرشته املفوضية عام ،2014
ُذ ِكرت كلمة “الثقة” ثالث مرات لكنها تبدي الثقة من ناحية
الحكومة (إعادة بناء الثقة بالسلطات املحلية واملؤسسات
العامة) ،ومع ذلك ،يأيت ذلك هذه الكلمة يف حاالتها الثالث
مبا يتعلق باإلدماج وليس بالعودة .ويبدو َّأن مقاربة مفوضية
األمم املتحدة السامية لالجئني تتجه إىل َّأن الثقة يف الدولة
تصبح موضوعاً يوجب التعامل معه فور عودة الالجئني إىل
بلدهم األصيل .لكن ،ليس من مثة اقرتاح مبارش َّ
بأن انعدام
الثقة بني الالجئني والدولة قد ميثل عقبة أمام العودة بحد
ذاتها أو أنه أمر يستحق االعتبار قبل العودة.

ومع ذلك ،يخفق هذا الرتكيز عىل بناء الثقة املشاعرية فال
يحيط بالطبيعة املعقدة ملواقف انعدام الثقة التي يشعر
بها الالجئون قبل العودة .وتتضمن فكرة بناء الثقة َّأن الحل
يتمثل يف جعل الالجئني واعني وعياً كافياً بالحقائق املوضوعية
للقضية من خالل النشاطات املوىص بها كالحمالت اإلعالمية
والزيارات التي يجرونها من مبدأ “اذهب وانظر ما هناك”
والضامنات القانونية .إال َّأن هذا الرتكيز يتجاهل الطريقة
التي تؤثر فيها انعدام الثقة بصفتها موقفاً منفص ًال عن
“فقدان الثقة املشاعرية” عىل الطريقة التي ميكن تفسري
“الحقائق” بها.

إعادة التفاوض حول انعدام الثقة

لدرجة ما ،رمبا ميكن عزو هذا الخلل يف السياسة إىل حقيقة
َّأن التعامل مع العقبة املعقدة النعدام الثقة يتطلب إعادة
التفاوض حول املواقف الشخصية الكبرية ،وال شك َّأن ذلك
من املهام الصعبة .ومع ذلك ،هناك بعض االسرتاتيجيات
املبارشة التي ميكن تنفيذها لتشجيع الالجئني عىل إعادة
النظر يف شعور انعدام الثقة لديهم إزاء دولتهم األصلية.
ويف حني ال متثل هذه الجهود ُمقاربات جديدة فهي ميكن
أن تتمتع بأهمية اسرتاتيجية جديدة كجزء من الرتكيز عىل
انعدام الثقة بني الالجئني والدولة.
وتتضمن االسرتاتيجيات ما ييل:
■ ■استنكار رمزي من الدولة األصلية النتهاكات حقوق اإلنسان
السابقة ويتضمن ذلك االستنكار آليات إعادة االعتبار

كلتا الوثيقتني تتضمنان تلميحاً باحتامل وجود عقبات ■ ■إتاحة قنوات منخفضة املخاطر لتحقيق التعاون بني الالجئني
والدولة قبل العودة (كالتصويت خارج القطر).
من هذا القبيل لكنَّ الكلمة املستخدمة يف تلك الوثيقتني

باإلنجليزية هي  Confidenceوهي تعني الثقة املشاعرية

من ناحية املشاعر الداخلية التي تنتاب املرء تجاه شخص ■ ■تأسيس دور للهيئات التي تحظى بثقة الالجئني (كلجان
الالجئني عىل سبيل املثال) يف التفاوضات حول العودة.
آخر أو مؤسسة ما وال ترقى الكلمة إىل “الثقة” االئتامنية أي

 Trustمبعنى وضع الثقة اليقينية يف شخص ما أو مؤسسة

ما .ويف دليل العودة لعام  ،1996هناك  22إشارة لبناء الثقة ■ ■توفري القنوات الخاصة بالالجئني من األقليات واملجموعات
العرقية املضطهدة سابقاً لضامن التمثيل الحقيقي لهم يف
املشاعرية باآلخر ونصف تلك اإلشارات تشري إىل الكيفية
3
حكومة بلدهم األصلية.
التي ميكن لالجئني يف املنفى قبل رجوعهم أن يبنوا الثقة

املشاعرية يف الوضع يف بلدهم األصلية ومستقبل التعامل
معهم .ويف دليل العودة واإلدماج لعام  ،2004ثلث اإلشارات وإذا كنا ،كام تشري مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني،
“لبناء الثقة اليقينية” تنظر إىل بناء الثقة قبل العودة بهذا ما زلنا يف مرحلة “االستعداد” لعودة مستقبلية محتملة من
الحدود التايلندية-البورمية ،فينبغي لالستعداد أن يتضمن
املعنى أيضاً.
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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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