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البحث يف قضية “التهجري جراء الجفاف” :البيئة والسياسة والهجرة يف الصومال

آنا لينديل

يصعب فهم دور الجفاف الذي رضب البالد مؤخراً بوصفه مسبباً للهجرة مبعزل عن املامرسات البرشية واآلليات
السياسية القدمية واملعارصة .وتشحذ األبعاد البيئية ا ُملسببة لرحالت التهجري األخرية مجموعة من التحديات
السياسية ذات الصلة بآليات الوقاية واالستجابة وحامية الحقوق.
يف عـام  ،2011نتـج الجفـاف الشـديد جنباً إىل جنـب مع العنف
السـيايس املكثـف إضافـة إىل اإلخفـاق الحكومي العام عن شـدة
ً
فضلا عـن إعلان
تعسر األحـوال يف جنـوب ووسـط الصومـال
رضب املجاعـة لبعـض أجـزاء مـن البلاد .وقـد فاقـم ارتفـاع
معـدالت التهجير القسري تلـك األزمـة التـي كانـت يف األسـاس
سـبباً يف ذلـك التهجير لدرجـة أن قرابـة ربـع سـكان الدولـة قـد
نزحـوا داخـل األرايض الصوماليـة أو هُ جـروا خـارج حدودها عام
.2011
األمـر البـارز يف الضجـة السياسـية واإلعالميـة التـي ولدتهـا
تلـك األزمـة اإلشـارة إىل “التهجير جـراء الجفـاف” ومتييـزه عـن
التحـركات بفعـل النـزاع واالضطهـاد ولكـن مثـة مشـاكل يف ذلك
التفسير سـواء مـن الناحيـة العمليـة أم مـن ناحيـة االسـتجابات
السياسـية التـي مييـل لدعمهـا .ويف هـذه الحالـة ،شـ ّكل بقـوة
العنف الهيكيل الشـديد وسـنوات النزاع املسـلح املسـتمر تجربة
الجفـاف لـدى مجموعـات مختلفـة يف املجتمع إضافـة إىل ما إذا
كانـوا قـد أجبروا على الهجـرة قسراً أم ال.

وسبل العيش الريفية واالنتقال
الظروف البيئية ُ

تتميـز األرايض الصوماليـة ببيئـة قاحلـة وشـبه قاحلـة وتجـارب
سـابقة مـن الجفاف قل فيهـا معدل هطول األمطـار ملدة طويلة
وصـارت مشـكلة رئيسـية تجابههـا البلاد .والظـروف البيئيـة
السـائدة مهمـة جـداً لألنشـطة الريفيـة ،مثـل :تربيـة الثروة
الحيوانيـة وإنتـاج املحاصيـل ،التـي تعـد بدورهـا عنصراً رئيسـياً
مـن عنـارص ُسـبل عيش الغالبيـة العظمى مـن الصوماليني1 .ومع
أن هـذه األنظمـة املعيشـية غير مسـتقرة ،فهي تتأثـر باألحداث
السياسـية والعوامـل البرشيـة األخـرى.

وملعظـم ال ُرعـاة ال ّرحالـة أقربـاء يعيشـون يف املناطـق الحرضيـة
وقـد يسـتقر بعـض أفـراد العائلـة عىل أطـراف املدينة جـزءاً من
العـام أو ينتقلـون للعيـش يف املناطـق الحرضيـة مؤقتـاً أو ملـدة
أطـول للعمـل أو للحصـول على التعليم املدريس .وهكذاُ ،تسـفر
مثـل تلـك التحركات عـن تدفقات مهمـة أو تبـادالت لإلمدادات
األساسـية والنقـود واملعاملات التجاريـة وسـلوكيات ُحسـن
الضيافـة واملسـاعدة املتبادلـة .وعـادة مـا يكـون لهجـرة بعـض
أفـراد العائلـة دولياً بعـداً إضافياً وتعـد مصدراً ً
مهما للتحويالت
النقدية.
ولكـن الجفـاف يبقـى عائقـاً أمـام ال ُرعـاة .فعنـد تعـذر الحصول
على الـكأل واملـاء ينتهـج ال ُرعـاة مامرسـة ملواكبـة ذلـك باالنتقال
ملسـافات طويلـة بحثـاً عـن املـاء والعشـب حتـى أنهـم أحيانـاً
يضطـرون للسـفر عبر الحـدود الدوليـة .وقـد يـرى بعضهم ذلك
مبثابـة تهجير بحكـم أنـه اضطـراب ألسـلوب ال ُرعـاة املعتـاد .و
تتمثـل األدوات الرئيسـية يف هـذه العمليـة باألحـكام التقليديـة
يف القانـون العـريف الـذي ُيلـزم الصوماليين بالسماح بدخـول
الجامعـات األخـرى يف أوقـات الجفـاف مـن ناحيـة ،وتقنيـة
الهاتـف املحمـول الحديـث الـذي ُيسـاعد ال ُرعـاة على معرفـة
املعلومـات بشـأن املـاء ا ُملتـاح يف األماكـن األخـرى مـن ناحيـة
ثانية.

يتضـح الرتابـط الحيـوي بني الظـروف البيئية والسـياق السـيايس
يف املثـل الصومـايل ( nabad iyo caanoالسلام والحليـب) الذي
يؤكـد على العالقـة اإليجابيـة عنـد ال ُرعـاة بين األمـن واالزدهار
مما يعنـي أنـه لـن يتسـنى لهـم الحصـول على الـكأل واملـاء إال
بالتعـاون السـلمي ،يف حين ُيسـلط املثل ا ُملكمـل col iyo abaar
(النـزاع والجفـاف) الضوء عىل التعاون السـلبي الذي يهدد فرص
وأكثر من نصف السـكان هـم من الرعـاة أو املزارعني ويحصلون إيجـاد الـكأل واملـاء .فقد يـؤدي الجفاف إىل ضغـوط عىل املوارد
على غذائهـم ودخلهـم مـن تربيـة الثروة الحيوانيـة .ويعـد وإشـعال فتيـل النـزاع العنيـف أو قـد ُيفاقـم النـزاع واالنفلات
االنتقـال جـزءاً رئيسـياً يف نظـام معيشـتهم ،أمـا الحيـاة الرعويـة األمنـي املشـاكل البيئيـة ويزيـد من عسرة تجربـة الجفاف.
فهـي ذات طبيعـة بدويـة أو شـبه بدويـة متنقلـة وتتضمـن
التجمعـات املوسـمية وانتشـار ال ُرعاة وثروتهم الحيوانية حسـب ويف أعقـاب انهيـار الدولـة عـام  ،1991ظهـرت التحديـات أو
توافـر العلـف واملـاء يف األماكـن املختلفـة.
سـاءت بفعـل غيـاب مؤسسـات الدولـة .ومـع ذلـك ،ازدهـرت
الحيـاة الرعويـة بطـرق عـدة دون تدخـل الدولـة بالرغـم مـن
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الظـروف البيئية القاسـية والعنف السـيايس السـائد .ويف املقابل ،املامرسـات الضارة بيئياً أو لالسـتجابة عىل نحو مناسـب لظروف
يعـد إنتـاج املحاصيـل أكثر اعتماداً على األوضـاع املحليـة االسـتضعاف املتغيرة التـي تجابـه السـكان.
وعرضـة أكثر للمخاطـر البيئيـة وظـروف النـزاع التـي حدثت يف
العقـود األخيرة حيـث قوضـت سياسـات الحـرب األهليـة فرص أزمة متعددة األوجه واألطراف
توفير أنظمـة الـري الفعالـة .وقـد كانـت الهجـرة عنـد كل مـن جـرت العادة على النظر إىل األزمة اإلنسـانية التي بلغت ذروتها
املجتمعـات الزراعيـة والرعويـة الزراعيـة على حد سـواء من بني عـام  2011بوصفهـا نتيجـة “لغضب العاصفـة” الناتج بدوره عن
أوضـاع النـزاع والجفـاف وسـوء اإلدارة الحاليـة .وعقب سـنوات
االسـتجابات الرئيسـية لتلـك املخاطـر.
مـن النـزاع املحلي املحـض واألقل شـدة ومحاوالت فرض السلام
ومـع أن كال أسـلويب االنتقـال والتهجير املعتاديـن يف أعقـاب الضئيلـة يف جنـوب ووسـط الصومـال ،دخـل النـزاع السـيايس
الكـوارث الطبيعيـة صـارا سمات متكـررة يف ُسـبل عيـش عـام  2006مرحلـة جديـدة ومكثفـة .مـع ظهـور اتحـاد املحاكم
الصوماليين الريفيـة ،يصعـب فهـم هذيـن النظامين مبعـزل عن اإلسلامية وجـاءت االسـتجابة الدوليـة معاديـة وعكسـت سـياق
السـياق السـيايس اللذيـن يقعـان فيـه .فقبـل الحـرب األهليـة“ ،الحـرب عىل اإلرهاب” العاملي واملخـاوف اإلقليمية من املطامع
كانـت تدخلات الدولـة يف عالقـة السـكان مـع مـوارد بيئتهـم االنفصاليـة الصوماليـة .وبعـد أن أطاحـت القـوات الحكوميـة
الطبيعيـة فجـة .ومـع ذلـك ،فمنـذ انهيـار الدولـة عـام  1991االنتقاليـة واإلثيوبيـة باتحـاد املحاكم اإلسلامية ،شـهدن املناطق
فاقمـت الجهـات الفاعلـة السياسـية العنيفـة والجشـعة تأثير املحليـة يف العاصمـة مقديشـو على وجـه الخصـوص تصاعـداً يف
ً
فضلا عـن مسـتويات االنفلات األمنـي الناتـج عـن االشـتباكات العسـكرية
الكـوارث البيئيـة على بعـض الجامعـات السـكانية
افتقـار األطـر الحكوميـة الحالية القـدرة واإلرادة الالزمني لتنظيم هنـاك وعـدم احترام الحيـاة املدنيـة وضعـف آليـات الحاميـة
العشـائرية .وكان للنـزاع أيضـاً عواقـب اقتصاديـة مبـارشة،
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مثـل :اضطـراب ُسـبل العيـش بفعـل تدمير املنـازل واملمتلـكات
ً
فضلا عن
واألعمال التجاريـة أو مصادرتهـا أو احتاللهـا جميعهـا
اإلرضار بالبنيـة التحتيـة األساسـية ،مثـل :الطـرق أو األسـواق ،أو
إغالقهـا إضافـة إىل تقييـد حركـة االنتقال جـراء العنـف .وهكذا،
تصاعـدت أعـداد النازحين داخليـاً مـن  400000نـازح يف 2006
إىل مليـون نـازح يف .2007
ويف خلفيـة النـزاع تلـك رضب الجفـاف عـام  2010بعـض
املناطـق التـي كانـت مـن أكثر األماكن معانـاة من عدة مواسـم
متتاليـة لقلـة األمطـار .ولهـذا ،تأثـرت ُسـبل العيـش الريفيـة
بشـدة .وارتفعـت أسـعار الحبـوب إىل أرقـام قياسـية وقـاىس
ال ُرعـاة إليجـاد املـاء والـكأل مما أدى إىل ارتفـاع معـدالت نفوق
الحيوانـات وانخفـاض أسـعار البيـع جـراء تدهـور حالـة الثروة
الحيوانيـة التـي تصـل لألسـواق وكثافـة عرضهـا فض ًال عـن النزاع
املحلي الواقـع بين ال ُرعـاة أنفسـهم .وزاد تعقيـد الوضـع القيود
التـي تفرضهـا استراتيجيات توزيـع املخاطـر والتأقلم التـي اعتاد
الريفيـون على إتباعهـا جـراء شـدة تعسر األحـوال يف البلاد
ونقـص فـرص العمـل املؤقـت وتدين األجـور وغياب آليـات دعم
األرسة واملجتمـع .ونتيجـة لذلـك (وتكـراراً لرحلات النـزوح جراء
املجاعـة يف عامـي  ،)92-1991هاجر سـكان الريـف بأعداد كبرية
إىل املراكـز الحرضيـة ،وخاصـة مقديشـو ،آملين يف الحصول عىل
املسـاعدة اإلنسـانية.

تربهـن على هذا”2.وقـد يتمكـن كثير مـن النـاس مـن تحمـل
الجفـاف باسـتخدام استراتيجيات التأقلم الطبيعيـة دون الحاجة
إىل النـزوح رشيطـة توفـر فرص العمل وسـهولة رحلات االنتقال
والتوزيـع العـادل للمسـاعدات اإلنسـانية التـي عادة مـا تغييب
جميعهـا يف ظـل النـزاع السـيايس .يف حين يتمكـن آخـرون مـن
التعايـش على نحـو أفضـل مـع النـزاع إذا مل تكـن البلاد تعـاين
مـن الجفاف.
وإضافـة إىل مجموعـة العوامـل تلـك ،مثـة عوامـل أيضـاً تتعاظم
مبـرور الوقـت ،مثـل :العوامـل الهيكليـة األساسـية واألحـداث
القدميـة الشـخصية التـي ُتشـكل تجربـة الهجـرة .فعلى سـبيل
املثـال ،كان الجفـاف والجـوع املحـركان األساسـيان عنـد بعـض
النـاس لالنتقـال وإن كانـت سـنوات النـزاع والتهميـش وسـوء
املعاملـة السـبب الرئيسي يف ذلـك .وعنـد بعـض النـاس ،كان
تصاعـد أحـداث العنـف القشـة التـي قصمـت ظهـر البعير يف
ظـل مـا عانـوه مـن اضطرابـات ُسـبل العيـش التـي طـال أجلهـا
والتـي دفعتهـم فعليـاً التخـاذ قـرار الهجـرة .ويف هـذا السـياق،
قـد ُيفيدنـا التمييـز التحليلي بين العوامـل الهيكليـة واألسـباب
املبـارشة واملحفـزات الفوريـة وعوامـل التدخل3.وعـادة مـا نركـز
أكثر على األسـباب املبـارشة واملحفـزات الفوريـة ولكـن يقـل
اهتاممنـا بالعوامـل الهيكليـة وعمليـات الحرمـان مـن الحريـة
واالسـتضعاف وعـدم التمكين التـي ينطـوي عليهـا التهجير.
يتناقـض بشـدة هـذا االختلاف البسـيط يف رؤيـة سـبب ذلـك
مـع إشـارات السياسـيني ووسـائل اإلعلام املتكـررة إىل “التهجير
جـراء الجفـاف” يف سـياق األزمـة اإلنسـانية التـي حدثـت عـام
 .2011وإضافـة إىل رغبـة حكومـات الـدول املضيفـة خصوصـاً،
مثـل :كينيـا ،يف اسـتخدام هـذا املصطلـح ،انتشر على نحـو بارز
يف إعالنـات املنظمات اإلنسـانية الدوليـة أيضـ ًا .ومع ذلـك ،تدل
طبيعـة األزمـة اإلنسـانية متعـددة األوجـه واألطـراف املوضحـة
أعلاه على أنـه ال ميكننـا النظـر إىل “العوامـل البيئيـة” بوصفهـا
السـبب املبـارش لرحلات التهجير التـي حدثـت يف  2011على
نطاق واسـع.

وهكـذا ،تشـابكت حالـة الطـوارئ البيئيـة مـع النـزاع السـيايس
القائـم .وأخفقـت آليـات اإلدارة املحليـة والدوليـة يف السـيطرة
على الوضـع .وقـد ُأبـرز بشـدة الوضـع يف الصومـال بفعـل
االسـتجابات السياسـية األكثر تنسـيقاً إىل الجفـاف اإلقليمـي
الـذي رضب كينيـا وإثيوبيـا مؤكـداً بذلـك على أن الكـوارث
الطبيعيـة ،مثـل :الجفاف ،ال تـؤدي تلقائياً إىل الكـوارث البرشية،
مثـل :املجاعـة ،لتصبـح بذلـك آليـات الحكـم واإلدارة واملسـاءلة
واالسـتحقاقات العوامـل الرئيسـية مـن العوامـل املهمـة التـي
يجـب التصـدي لها .ففي الصومـال ،أخفق الفاعلون السياسـيون
املحليـون يف جميـع الجوانـب يف معالجـة ظـروف االسـتضعاف
الرئيسـية التـي تجابـه رعيتهـم وكان مـن الطبيعـي أن ُيفاقـم
صحيـح أن مصطلـح “التهجير جـراء الجفـاف” يناسـب أحيانـاً
مواصلتهـم للنـزاع الوضـع أمـام املدنيين.
أدلـة الدراسـات املسـحية .فعلى سـبيل املثـال ،ذكـر نحـو %60
ونتيجـة للطريقـة التي تجلـت بها هذه األزمـة ،ظهرت مجموعة مـن عينـة النازحين يف جنـوب ووسـط الصومـال التـي اختارتهـا
مـن العوامـل يف القـرارات التـي اتخذها السـكان ملغـادرة أماكن وحـدة تحليـل األمـن الغـذايئ والتغذية عـام  2011أنهـم هُ جروا
إقامتهـم .ويف الوقـت الـذي كان الدافـع األسـايس لبعـض النـاس بفعـل الجفـاف ،بينما ذكـر نحـو  %43من املسـتجيبني للدراسـة
واضحـاً ،كانـت األمـور أكثر ضبابيـة كثير مـن النـاس .وقـد عبر املسـحية التـي أجريت عـام  2012عن الواصلني مؤخـراً إىل كينيا
الجـئ مـن مقديشـو عـن ذلـك ً
قائلا“ :لـن تصـف قصـة واحدة أنهـم جـاؤوا إىل املخيمات بسـبب الجفـاف أو اضطـراب ُسـبل
ً
فقـط سـبب عـدم شـعوري باألمـان ،فثمـة قصـص كثيرة جـدا العيـش أو أوضـاع العائلة دومنا أي إشـارة إىل النـزاع أو االضطهاد
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بوصفهما مـن أسـباب مغـادرة موطنهـم .إال أن مثـل تلـك
الدراسـات متيـل إىل وضـع أيديها على املحفزات الفوريـة ولكنها
ال تخربنـا سـوى القليـل عـن السـياق الهيـكيل لهجـرة هـؤالء
السـكان .وهكـذاُ ،يبسـط مصطلـح “التهجير جـراء الجفـاف”
بشـدة طبيعـة رحلات انتقـال الصوماليين يف عـام  2011وعلينـا
الحـذر مـن الوظائـف السياسـية التـي تكمـن وراءه.

املتوقعـة ،مثـل :الجفـاف .وطاملـا كانـت رحلات االنتقـال
الروتينيـة ويف حـاالت الطـوارئ بهـدف التأقلـم مـع الظـروف
املحيطـة ،مبـا يف ذلـك عبـور الحـدود ،مصـدراً رئيسـياً للتعامـل
مـع األوضـاع السـائدة مبرونـة إال أن عسـكرة الجبهـات وإغلاق
الحـدود هـدد تلك الرحالت وعىل السياسـات املسـتقبلية مراعاة
قيمـة االنتقـال حرصـاً على دعـم ُسـبل العيـش الريفيـة.

وخالفـ ًا للحكمـة املعروفـة بـأن رحلات االنتقال بفعـل الظروف
املناخيـة عـادة مـا تكـون ملسـافات قصيرة ومؤقتـة ،ارتبـط
الجفـاف الـذي رضب البلاد عامـي  11-2010مبعـدالت مرتفعـة
مـن االنتقـاالت اإلقليميـة بسـبب االنفلات األمنـي وصعوبـة
الحصول عىل املسـاعدة اإلنسـانية داخل أرض الوطن .ويف سـياق
الجفـاف اإلقليمـي ،يجد املهاجرون من أرايض الصومال أنفسـهم
يعبرون الحـدود إىل مناطـق تعاين هي األخرى أيضـ ًا من ضغوط
بيئيـة كبيرة .وقـد انتقل أغلـب املهاجرين إىل كينيـا حيث بذلت
الحكومـة هنـاك جهـوداً مضنيـة للتمييـز يف الترصيحـات العلنية
ً
بين الالجئني ملـدد طويلة الذيـن هُ جروا بفعل النـزاع وا ُملهجرون وأخيرا ،ال ننسى التحـدي التقليـدي لالنتقـال من مرحلـة اإلغاثة
مؤخـراً جـراء الجفـاف لتقيـد بذلك مسـؤولياتها جليـاً يف إطار ما إىل االستشـفاء يف ظـل غيـاب االسـتقرار السـيايس الدائم.
ينـص عليـه القانـون الدويل وحسـب.

عندمـا يتحـول الجفاف إىل أزمة شـديدة ،تجد الجهود اإلنسـانية
التسـييس الحاد للمسـاعدات وفسـاد االقتصاد السـيايس املحيط
بهـا عائقـاً أمامهـا .ولكـن ،قلما أبـرزت تلـك املشـكالت أهميـة
عـدم تسـييس املسـاعدات اإلنسـانية بقـدر مـا تسـلط الضـوء
على رضورة أن تضاعـف املنظمات اإلنسـانية جهودهـا ملعالجة
احتياجـات أكثر املدنيين اسـتضعافاً ،وهـو مـا ُيعد عم ًال سياسـياً
ً
فضلا عـن أهميـة أن ينـأوا بأنفسـهم عـن املشـاريع
يف األسـاس،
املخصصـة لبنـاء الدولة.

االستجابات السياساتية

عادة ما تركز االسـتجابات لرحالت االنتقال يف األزمات اإلنسـانية
على املهجريـن فعلياً ولكن معالجة األسـباب التي تجرب السـكان
على الرحيـل ال تقـل أهميـة عن ذلـك إن مل تكن تفوقهـا أهمية
بكثير .ويتطلـب ذلـك العمـل باسـتخدام مـا جـرت العـادة عىل
رؤيتـه بوصفـه حقـوالً وتخصصـات سياسـية منفصلـة بعضهـا
عـن بعضهـا ،وهكـذا سـتجتمع عنـارص التكيـف مـع تغير املناخ
واإلغاثـة اإلنسـانية وتنميـة ُسـبل العيـش واإلنعـاش بعـد انتهـاء
النـزاع وحاميـة حقـوق اإلنسـان سـوياً .و ُتشير التحليلات التـي
أجريـت مؤخـراً إىل أنـه عند إطلاق التحذيـرات بشـأن الكوارث
املحتملـة ،ينبغـي توجيهها أكثر نحو االحتياجات مـن املعلومات
بشـأن الجهـات الفاعلـة املحليـة مـع رضورة توضيـح حقـوق
الجهـات الفاعلـة اإلنسـانية الدوليـة ومصادرهـا ومسـؤولياتها
للوصـول إىل أقـوى تحالـف يهـدف ملحاربـة املجاعـات.

حامية حقوق ا ُملهجرين

كان دور املـوارد االجتامعيـة والثقافيـة الصوماليـة ،مثـل :صلات
القرابـة والديـن ودعـم النازحـون ،بـارزاً على نحـو متزايـد يف
سـياق شـلل املسـاعدات الدولية ،وعىل الجهات الفاعلة الدولية،
متـى أمكـن ،العمـل عىل نحو يناسـب تلـك اإلمكانيـات الوطنية
االجتامعيـة الثقافيـة الواقيـة .ولكـن ال يجـب أن نغفـل األهمية
الحيوية للسـلطات املنشـغلة بالسياسـة عىل نحو موسـع لحامية
جميـع الصوماليين يف أراضيهـم األصلية.

ويف دولـة كينيـا التـي تعـد مـن أكبر الـدول اسـتضافة لالجئين،
ومثلما هـو الحـال يف الـدول األخـرى ،مثـة مخـاوف مـن تقليص
مسـاحة اللجـوء اسـتجابة لألزمـة اإلنسـانية التـي تعـاين منهـا
الصومـال مؤخـراً .وتقـل احتامليـة عـودة جميـع الالجئين إىل
الصومـال كثيراً وعلى املنظمات التـي تحـاول حاميـة الالجئين
االسـتمرار يف الدعـوة إليجـاد طرقـاً تدريجيـة لتحقيـق مزيد من
املشـاركة اإليجابيـة يف املجتمـع وضمان مراعـاة تواجدهـم يف
تهـدف كثير مـن املنظمات غير الحكوميـة ووسـطاء املجتمـع خطـط التنميـة الريفيـة والحرضيـة على حـد سـواء إضافـة إىل
املحلي إىل تخفيـف اآلثـار السـلبية للجفـاف بزيـادة لدونـة دعـم رحلات انتقالهـم بوصفهـا مفتـاح ُسـبل عيشـهم.
السـكان أثنـاء التعامـل مـع هـذه األوضـاع .إال أن ذلـك ال ُيعـد
مجـرد تحديـاً تقنيـاً وحسـب ولكنـه يف العمـق تحديـاً سياسـياً ومـع أن مثـة افرتاضـاً شـائعاً بأنـه يسـهل على “ا ُملهجريـن جـراء
وحقوقيـاً ألننـا نجـد أكثر السـكان اسـتضعافاً هـم الذيـن عانـوا الجفـاف” العـودة إىل ديارهـم مبجـرد هطـول األمطـار ،لكـنَّ
مـن العنـف املمنهـج والتهميش عىل مـدار أكرث مـن عقدين من الخـوف والفقـر املنترشيـن بين ا ُملهجريـن الصوماليين فضلاً
ً
الزمـان
فضلا عـن أنهم معرضون بشـدة ألي نوع مـن الصدمات عـن االضطرابـات السياسـية املسـتمرة يف أوطانهـم األصليـة
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كفيلـة بإثبـات عكـس ذلـك .وبالرغم من تحسـن معـدل هطول
األمطـار ،فبحلـول يونيو/حزيـران  2012أعـرب نحـو  %14فقـط
من الالجئني الذين كانوا عينة دراسـة مسـحية أجريت يف داداب
بأنهـم سـيفكرون يف العـودة إىل أوطانهـم ،أمـا بحلـول منتصـف
عـام  2013كانـت رحلات العودة مـا زالت محـدودة بالرغم من
زيـادة الضغـوط على الالجئين يف كينيا .ويف ظل هـذه الضغوط،
على الجهـات الفاعلـة الدوليـة واملحليـة إيالء االهتمام برضورة
دعـم مبـدأ العـودة الطوعيـة .و ُيسـلط ذلـك بـدوره الضـوء عىل
الـدور الحاسـم الـذي تقوم بـه اآلليات السياسـية األوسـع نطاقاً آنا لينديل  al29@soas.ac.ukمحارضة يف كلية الدراسات
يف معالجـة التهجير .فيجـب أن ترتبـط أي رحالت عـودة لالجئني الرشقية واألفريقية  ،جامعة لندنwww.soas.ac.uk .
والنازحين بجهـود طويلـة األجـل تهـدف إىل إعـادة تأهيلهـم
وسبل العيش الحرضية أيضاً بالقضايا البيئية (مثل :التسونامي
 .1يتأثر الصيد الساحيل ُ
وخلـق اللدونـة الالزمـة للعيش يف الريـف إذا كان لتلك الرحالت والصيد غري املرشوع وإلقاء النفايات السامة والنفايات الخطرة و تهالك البنية األساسية
لشبكة املياه والفيضانات وقضايا األحياء الفقرية).
أن تسـتمر لوقـت طويـل.

يف تعبير “التهجير جـراء الجفـاف” .فمثل ذلـك املصطلح ال ميثل
القـوى الدافعـة وراء رحلات التهجير و ُيخفـي تداخـل الجفـاف
مـع اآلليـات السياسـية منـذ قديـم األزل ويف عرصنـا هـذا .ومع
الرغـم مـن أن التفكير خارج نطـاق القوالب السياسـية قد يبدو
احرتافيـ ًا وغير مريـح سياسـياً ،تأيت املشـكالت نتيجـة النهج الذي
يتبعـه قطـاع واحـد فقط لصنع السياسـيات يف سـياقات األزمات
اإلنسانية.

مـن الواضـح متامـاً أن الجفـاف يفرض تحديـاً كبرياً ومتكـرراً أمام
ُسـبل عيـش كثير مـن النـاس يف جميـع أرجـاء القـرن اإلفريقـي.
ومـع ذلـك ،ال ميكن اختـزال رحالت االنتقـال الصومالية يف 2011

 .2منظمة العفو الدولية ( ،)2008ا ُملستهدفون عىل نحو روتيني :الهجامت عىل املدنيني يف
الصومال
Routinely Targeted: Attacks on Civilians in Somalia
2008/006/www.amnesty.org/en/library/info/AFR52
 .3فان هري ن )1998( .النازحون الجدد .لندن :كلية لندن الجامعية)New Diasporas( .

غري املواطنني العالقني يف أوضاع النزاع والعنف والكوارث

خالد كورس

عندما يعلق غري املواطنني يف األزمات اإلنسانية يصبحون عرضة لالستضعاف ويعانون من عواقبه مثل املواطنني
أنفسهم .ومع ذلك ،ال تتوفر األطر واإلمكانيات التي من شأنها مساعدتهم وحاميتهم.

يف الســنوات األخــرة ،هُ ّجــر ماليــن مــن غــر املواطنــن وتركــوا القدميــة ووثائــق هويتهــم ووظائفهــم التــي حصلــوا عليهــا يف
الــدول التــي كانــوا يعيشــون بهــا ويزاولــون أعاملهــم عــى الــدول التــي هُ ِّجــروا منهــا.
أراضيهــا .ومــن أمثلــة ذلــك مــن تأثــروا بالغــزو يف لبنــان عــام
 ،2006وبالعنــف الناجــم عــن كراهيــة األجانــب يف جنــوب ومــن املرجــح أن ُيصبــح تهجــر غــر املواطنــن أكــر شــيوعاً يف
إفريقيــا عــام  ،2008وبالثــورة يف ليبيــا عــام  ،2011وبالحــرب املســتقبل .فعــى ســبيل املثــال ،أســفر بالفعــل توســع املصالــح
األهليــة يف ســاحل العــاج عــام  ،11-2010وبالفيضانــات يف الصينيــة يف إفريقيــا جنــوب الصحـراء الكــرى عــن عمــل أعــداد
تايالنــد عــام  ،2011وبالنــزاع الحــايل يف ســوريا.
كبــرة مــن املهاجريــن يف أوضــاع غــر مســتقرة .فضــا عــن
أن تغــر املنــاخ قــد ُيعــرض كثــراً مــن الــدول الناميــة التــي
وقــد تأثــروا بتلــك األحــداث وكأنهــم عابــري ســبيل أو ينتقــل إليهــا كثــر مــن املهاجريــن بحثــاً عــن العمــل لزيــادة
املوجــه
ُمســتهدفني عمــداً .وقــد ال يتمكــن غــر املواطنــن مــن التحــدث وتــرة الكــوارث الطبيعيــة بهــا .أضــف إىل ذلــك العنــف ّ
باللغــة املحليــة أو فهــم ثقافــة البلــد التــي يعيشــون بهــا وقــد ال يف الوقــت الراهــن ضــد املهاجريــن ج ـراء تزايــد شــعور رهــاب
يتمتعــون أيضـاً باألمــن الوظيفــي أو بشــبكة األمــان االجتامعــي األجانــب يف كثــر مــن الــدول يف جميــع أرجــاء العــامل .وباســتمرار
املحــي .وباملثــل ،ســيكون أصعــب عــى غــر املواطنــن تصديــر الــدول الفقــرة والناميــة العــال املهاجريــن ،يتزايــد
هجريــن حــل مشــاكل تهجريهــم والســيام إذا عجــزوا عــن جليـاً عــبء تقديــم املســاعدة والحاميــة أثنــاء أوقــات األزمــات
ا ُمل ّ
ُ
ً
ً
العــودة إىل أوطانهــم األصليــة أو مل يرغبــوا يف ذلــك أص ـا وإذا عــى عاهــل املجتمــع الــدويل نظـرا الفتقــار تلــك الــدول املصدرة
مــا جابهــوا تحديــات خاصــة يف محاولــة اســتعادة ممتلكاتهــم للقــدرة عــى حاميــة مواطنيهــا يف الخــارج بفاعليــة.
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