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تصدير :إرث العنف والتصدي له

فالنتني إنزكو

ما زال الدمار الذي أوجده القادة السياسيون والعسكريون املبذول لرتسيخ العرقية لتكون من لبنات بناء املجتمع
وقادة املليشيات شبه العسكرية قبل جيل كامل مستمراً االجتامعي والسيايس .وهذه سياسة يجب أن نستمر يف
يف مامرسة التأثري الضار عىل منطقة البلقان الغربية بعد صدها والقضاء عليها.
مدة طويلة من إدانة املسؤولني عن جرامئهم .وكام َّأن إرث
االغتصاب والقتل واإلبادة الجامعية العرقية التي ار ُت ِك َبت ويف كثري من الحاالت ،كان كثري من الذين حاولوا ترسيخ
إ ّبان ال ِّنزاع ترك ندوباً غائرة يف املنطقةَّ ،
فإن إيديولوجية نتائج الهجرة القرسية يعتقدون َّأن جهودهم إمنا تقوم عىل
املبادئ فرضخوا إىل االعتقاد َّ
القومية العرقية اإلقليمية قد سممت مجتمعاتها أيضاً.
بأن اختالف الناس يف تقاليدهم
ومعتقداتهم ال ميكن أن يسمح بعيش أولئك الناس جنباً إىل
وهذا املوضوع املعقد هو ما يستكشفه هذا العدد من جنب .لكنَّهم أخطؤوا يف اعتقادهم هذا .فرؤيتهم ومقالهم
نرشة الهجرة القرسية إذ تنظر مساهامت أصحاب املقاالت تتعارضان مع األدلة الثابتة التي تقدمها مناطق أخرى يف
يف الدروس املستفادة واألفكار النَّرية املستقاة من مشاركة العامل التي تذهب إىل َّأن املجتمعات املحتضنة للهُو َّيات
املامرسني والباحثني يف البلقان الغربية عرب عرشين سنة املعقدة واملتداخلة ميكنها أن تزدهر بل إنها تزدهر فع ًال.
املاضية .ويقدم لنا هذا املنهج القائم عىل املامرسات أدا ًة وتلك الرؤية أيضاً تتعارض مع التاريخ املسجل للبوسنة
متكننا من تفعيل تناولنا للمشكالت التي تواجه املجتمع والهرسك التي احتضنت لقرون عدة مجتمعاً منوذجياً ناجحاً
الدويل يف هذه املنطقة وما وراءها ،ولهذا السبب يحظى ومثمراً للتعايش بني مختلف األديان والتقاليد الثقافية.
هذا العمل بكل دعمي.
ومن هنا أعتقد َّأن القبول غري العقالين ملبدأ االنقسام ميثل
مناهضة االنقسام العرقي
أساساً لكثري من املشكالت التي تناقشها مقاالت هذا العدد.
ويف البوسنة والهرسكُ ،ك ِبحت يف دايتون األهداف الرامية فالهجرة القرسية الناتجة عن “التطهري العرقي” يف غريب
إلنشاء دويالت متجانسة عرقياً ،لكنَّها مل تكبح الهيمنة البلقان يف أثناء التسعينيات من القرن املايض مل ُتفهَم ً
فهأم
ترسخت أكرث بعدة طرق .ومع كام ًال صحيحاً عىل أنها عربة وعىل أنها يف الوقت نفسه
السياسية العرقية التي ّ
َّأن اتفاقية دايتون للسالم تنص رصاحة عىل عودة جميع إخفاق سيايس َّ
وأن الرتكة التي خلفتها من شك وكراهية
الالجئني والنَّازحني إىل ديارهم السابقة ومع َّأن االتفاقية ما زالت تحبط الجهود املبذولة للقضاء عىل التشوهات
تلزم السلطات بتبني هذه العملية وتسهيلها ،فهي تعتمد الدميوغرافية السكانية التي حصلت نتيجة العنف .وهذا
يف الوقت نفسه عىل حسن نوايا السلطات التي غالباً ما التحدي األسايس هو ما يجب مواجهته بطريقة مبارشة أكرث
تنظر إىل مصلحتها السياسية عىل أنها تنصب يف اإلبقاء عىل يف املستقبل.
االنقسامات العرقية.
هناك كثري من الناس يف البوسنة والهرسك ممن يعملون
وقد مارست أعداد ال يستهان بها من الناس حقهم يف بدعم نشط من املجتمع الدويل مصممون عىل التصدي لهذا
العودة ،ومن الرضوري أال ننىس هذه العملية .لكننا يف التحدي السيايس ولهم ولضحايا الحرب ولألجيال القادمة
الوقت نفسه ال ينبغي أن ننكر َّأن الصفوات النافذة ما علينا حق االستمرار يف دعمهم .النضال طويل لكنّني ال أشك
زالت تقاوم عملية إعادة اإلدماج يف البالد خارج إطار أحكام يف أنه س ُيت َّوج عىل املدى البعيد بانتصار إعادة االندماج عىل
املستوطنة الدستورية ،إذ عمد املسؤولون الحكوميون بدءاً االنقسام والتجزئة.
مبوظفي البلديات وانتها ًء بأصحاب املناصب العليا إىل إعاقة
العودة .وبالفعل ،يف أثناء العقد التايل للحرب ،كان عىل فالنتني إنزكو ،املمثل السامي يف البوسنة والهرسك .ملزيد
املمثلني السامني أن يتدخلوا بنشاط لوضع حد لتلك اإلعاقة .من املعلومات يرجى االتصال بـsarajevo.rd@ohr.int :
لكنَّ أمراً آخر كان فاع ًال أيضاً يف الوقت نفسه وهو الجهد
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االتفاق اإلطاري العام للسالم يف البوسنة والهرسك

االتفاق اإلطاري العام املعروف أيضاً باسم اتفاق دايتون للسالم أو اتفاق دايتون أو بروتوكول باريس أو اتفاق باريس-دايتون اتفاق سالم
توصلت إليه أطرافه يف قاعدة رايت باترسون للقوات الجوية بالقرب من دايتون ،أوهايو ،يف الواليات املتحدة بتاريخ نوفمرب/ترشين الثاين
 1995ووقع رسمياً يف باريس بتاريخ  14ديسمرب/كانون األول  .1995ووضع هذا االتفاق حداً الحرب البوسنة التي اشتعل فتيلها يف أبريل/
نيسان .1992
تتألف التقسيامت السياسية للبوسنة والهرسك التي أنشئت مبوجب اتفاق دايتون للسالم من “كيانني” منفصلني هام :اتحاد البوسنة والهرسك
ومعظم “قومياته األساسية” من البوشناق والكروات” وجمهورية رصب البوسنة ومعظمها من الرصب ،إضافة إىل مقاطعة بريتشكو التي
أصبحت كياناً منفص ًال عام  1999بوصفها وحدة إدارية تتمتع بالحكم الذايت تحت سيادة البوسنة والهرسك.
ترجمة غري رسمية لنص االتفاقية عىل اإلنرتنت:
http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Siasia2/BosnaHerse/mol11.doc_cvt.htm

الصورة األصلية :رايرن لينيسفسيكShutterstock.com /
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امللحق السابع :ملاذا ما زلنا نناقشه؟

ماريا ديل بيالر فاليدور ألفاريز

هجرتهم حرب
صُ ِّمم امللحق السابع من اتفاقية دايتون للسالم ملعالجة مشكلة تهجري  2.2مليون شخص َّ
البوسنة بني عامي  .1995-1992ومع ذلك ،مل تكتمل مهمته بعد.
أدى تصادم املصالح االنفصالية مع املصالح العرقية يف دول
البلقان إىل نشوب حرب بدأت يف بواكري عام  1992استُخ ِدم
فيها العنف ضد املدنيني لدرجة هزَّت العامل .وكان هذ ال ِّنزاع
هو الذي استُخ ِدمت فيه عبارة “التطهري العرقي” للمرة
األوىل لوصف استخدام التعذيب واالغتصاب والقتل العشوايئ
واحتجاز األشخاص يف معسكرات االعتقال وطرد آالف املدنيني
سمى “بالنقاء” العرقي.
من بيوتهم وبلداتهم بهدف بلوغ ما ُي َّ
وتشري التقديرات إىل َّأن  263ألف شخص قضوا يف ذلك ال ِّنزاع استمرار التمييز والتَّهجري
باإلضافة إىل تهجري مليوين شخص من إجاميل عدد السكان وبقي مناخ انعدام الثقة والخوف مخي ًام عىل العالقات
املهجرين
الذي كان يبلغ  4.4مليون نسمة قبل الحرب.
بني مختلف الجامعات العرفية ما دفع كثرياً من ّ
إىل رفض مبدأ العودة إىل الديار .أما العائدون ،فقد عاىن
املهجرين قرابة مليون شخص ،يف حني كثري منهم من التمييز يف أثناء سعيهم لولوج سوق العمل
وميثل النازحون من َّ
املهجرين إىل الدول األخرى  1.2مليون أو الوصول إىل الخدمات العامة كالصحة والتعليم ما فرض
بلغ عدد الالجئني َّ
شخص يف أملانيا ( 350ألفاً) وكرواتيا ( 300ألف) والنمسا أهمية حامية العائدين ومنازلهم ،خاص ًة يف حالة األقليات،
( 80ألفاً) يتبعها سلوفينيا (أكرث من  33ألفاً) وسويرسا (قرابة لضامن تحقيق النجاح األويل ،عىل األقل ،للعودة .وال بد من
 27ألفاً) .أما هولندا والدامنارك فاستقبلت كل منهام قرابة تنشيط مشاركة قوة حفظ السالم متعددة الجنسيات التي
تحدة والرنويج  12ألفاً انترشت بعد الحرب ملا لذلك من دور أسايس يف رفع أعداد
 23ألفاً ،يف حني استقبلت اململكة ا ُمل ِ
و 13ألفاً عىل التوايل .ومن ناحية الرتكيبة العرقية
للمهجرين ،العائدين يف هذه املرحلة املبكرة .لكنَّ املصاعب مل تقف عند
َّ
فاشتملت عىل قرابة  610أالف من الالجئني من العرق هذا الحد ،إذ يزيد الطني بلة الضغوط املامرسة عىل بعض
البوشناقي يف حني ش َّكل كروات البوسنة  307آالف ورصب البلدان األوروبية إلعادة مئات آالف الالجئني البوسنيني رغم
البوسنة  253ألفاً يضاف إليهم  23ألفاً من الفئات العرقية نقص التمويالت الالزمة إلعادة بناء البيوت املترضرة أو بناء
األخرى.
بيوت جديدة أو متويل مطالبات التعويض.
السياسية واالقتصادية واالجتامعية الالزمة لضامن العودة
الطوعية لالجئني والنَّازحني داخلياً .وتق َّرر أيضاً أن تتوىل
مفوضية مستقلة مق ّرها رساييفو مسؤولية تسوية ادعاءات
املمتلكات والتعويضات .لكنَّ الحرب بسنواتها األربع خ ّلفت
َت ِرك ًة من انعدام الثقة وق ـ َّوضت من أمل تسهيل عودة
املهجرين للعيش معاً يف سالم.
َّ

يف ظل ذلك الواقعُ ،و ِّقعت اتفاقية دايتون للسالم يف  21من
نوفمرب/ترشين الثاين  1995إلنهاء الحرب.

وترجع أسباب محدودية نجاح تنفيذ امللحق السابع أص ًال إىل
اتفاقية دايتون للسالم نفسها وكذلك إىل املفاوضني واملوقعني
عليها ممن أوكلوا أمر حامية عودة األقليات إىل السلطات
ذاتها التي كانت قد أمرت من قبل باتباع نهج التطهري العرقي
خالل الحرب .ومع َّأن توقيع االتفاقية أنهى الحرب بالفعل،
مهجرين يف ظل
مضت عرشون عاماً وما زال آالف الناس َّ
غياب الحلول املطلوبة للتعامل مع اإلرث الذي خ ّلفته تلك
الحرب.

وجاء امللحق السابع من االتفاقية بهدف أن يكون عنرصاً
رئيسياً لبلوغ مستقبل االستقرار يف املنطقة إذ اعرتف بحق
املهجرين بالعودة إىل ديارهم األصلية أو تلقي
جميع
َّ
التعويضات عن املمتلكات التي لن يتمكنوا من العودة
إليها يف حالة عدم متكنهم من العودة .وإضافة عىل ذلك،
ُط ِلب من األطراف املو ِّقعة عىل االتفاقية تنفيذ خطة للعودة
سريسمها املفوض السامي لألمم املتحدة لالجئني .وكان عليهم ماريا ديل بيالر فاليدور ألفاريز pvalledora@yahoo.es
أيضاً االلتزام بتوفري املساعدات الرضورية واتخاذ التدابري دكتوراه يف القانون من جامعة ري خوان كارلوس
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التبعات السياسية واالجتامعية الستمرار التَّهجري يف البوسنة والهرسك

النا باشيتش

بعد عرشين عاماً من توقيع اتفاقية دايتون للسالم ،أصبح لسلسلة اإلخفاقات يف تسهيل العودة
الف َّعالة لالجئني والنَّازحني داخلياً أثر اجتامعي وسيايس عىل صعيدي املجتمع املحيل والدولة.
و َّلدت حروب العقد األخري من القرن املايض يف البلقان
تهجرياً واسع النطاق ضمن املنطقة .واستضافت رصبيا
والجبل األسود وكرواتيا قرابة  %40من الالجئني القادمني
من البوسنة والهرسك ،واستقبلت النمسا وأملانيا وكندا
والواليات املتحدة األمريكية وأسرتاليا أعداداً كبرية منهم
وهجر
أيضاً .وقىض ذلك ال ِّنزاع عىل  100ألف إنسان َّ
مليونني آخرين معظمهم من سكان البوسنة والهرسك،
وكان قرابة مليون منهم من النَّازحني داخلياً .ومع َّأن
اتفاقية السالم التي ُو ِّقعت يف دايتون يف أوهايو يف 21
نوفمرب/ترشين الثاين  1995نصت عىل عودة الالجئني
رجح َّأن عودة الالجئني والنَّازحني سوف تلقى
والنَّازحني داخلياً إىل ديارهم ،ما زال أثر التَّهجري بعد ميض وكذلكُ ،ي َّ
عرشين عاماً عىل االتفاقية واضحاً عىل النسيج االجتامعي تثبيطاً لطبيعة إعادة الهيكلة التي خضعت لها الدولة.
والسياق السيايس واقتصاد البالد.
مقسمة
فاملنظومة التَّعليمية ،عىل سبيل املثال ،أصبحت َّ
عرقياً ما يعني تدريس مناهج األغلبية يف املواد املختلفة
فبعد أول سنتني من الحرب ،بدأت أعــداد كبرية من كالتاريخ واللغة والدراسات الدينية .وأخرياً ،كان معظم
الناس بالعودة لكنَّ عودتهم كانت محصورة عىل املناطق النَّازحني داخلياً خاصة منهم الشباب قد أسسوا حياتهم
التي كانت تسيطر فيها مجموعتهم العرقية (مبا ُيع َرف وسبل كسب أرزاقهم وبنوا رأساملهم االجتامعي يف
بعودة األغلبيات”) .أ َّما “عودة األقليات” التي تعني مناطق إقامتهم الجديدة ومل تعد لهم أي ارتباطات مع
عودة
املهجرين إىل ديارهم األصلية التي ميثلون فيها ديارهم األصلية بل مل تعد لديهم الرغبة يف العودة إليها.
َّ
أقلية عرقية فلم تبدأ قبل العقد األول من القرن الواحد
والعرشين ،ويف منتصف ذلك العقد ،كان من الواضح َّأن التبعات السياسية واالجتامعية
املهجرين” كانت خيالية .فقد عاد الناس كانت البوسنة والهرسك أكرث دولة مخلوطة عرقياً يف
معظم “عودات َّ
وتسجلوا يف ديارهم األصلية ال لغرض سوى استعادة يوغوسالفيا السابقة ومع ذلك شاع جو من االحرتام
َّ
ممتلكاتهم وبيعها ليك يتمكنوا بعد ذلك من االنتقال املتبادل والتسامح والتعايش فيها .لكنَّ تهجري األعداد
مجدداً إىل حيث مت ّثل مجموعتهم العرقية أغلبية .وكان الكبرية من الناس خالل ال ِّنزاع تسبب يف حدوث تغريات
ذلك األمر واضحاً خاصة يف حالة رصب البوسنة يف رساييفو دميوغرافية يف الرتكيبة العرقية للمدن والقرى .ومع َّأن
ممن فضلوا إعادة االستيطان يف الناحية التي يغلب رصب امللحق السابع التفاقية دايتون للسالم سعى إىل استعادة
البوسنة عىل سكانها ،وهي ضمن جمهورية رصب البوسنة .الشخصية متعددة األعراق يف البوسنة والهرسك 1،ظهرت
الحدود “العرقية” بعد االنقسامات التي حدثت وقت
املهجرة عىل العموم إىل
وهناك بعض
املهجرين ممن مل يختاروا العودة بسبب الحرب ،وعندما مل تعد الفئات َّ
َّ
الصدمات النفسية التي تعرضوا لها يف املايض واستمرار أماكن إقامتها ما قبل الحرب ،كان التجانس العرقي أكرث
شعورهم بانعدام األمن ،يف حني فضل آخرون عدم العودة حضوراً .ونتيجة لذلك ظهرت مجتمعات منفصلة تكاد
املهجرون من تكون أحادية العرق مع يشء من االندماج مع الفئات
لغياب الفرص االقتصادية .وغالباً ما يعاين َّ
ارتفاع معدالت الفقر فيام بينهم ومحدودية قدرتهم عىل العرقية األخرى.

الوصول إىل الخدمات االجتامعية والصحية .ورمبا يفتقرون
إىل القدرة عىل متويل رحلة عودتهم أو إعادة إعامر بيوتهم
بعد ال ِّنزاع .وباإلضافة إىل ذلك ،يصعب إيجاد وظيفة
أو إعادة االندماج يف االقتصاد الذي يعاين من ارتفاع
معدالت الركود والبطالة خاصة بالنسبة لشخص ينتمي
إىل مجموعة أقلية عرقية .وحتى عندما تحدث العودة،
كانت يف الغالب تتضمن كبار السن والخاملني اقتصادياً ما
يؤثر عىل حركية الحياة املجتمعية ويؤدي ذلك بدوره إىل
تعطيل قدرات النشاط االقتصادي والتطوير يف املنطقة.
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رساييفو.1996 ,

وال تفرض هذه الحدود الكيانية حــدوداً مؤسسية واالنفصال املحتمل لها ،ما و ّلد حالة متجددة من التخلل
وهيكلية فحسب ،بل تفرض حواجز عاطفية ونفسية السيايس يف البالد.
أيــضـاً .فقد كانت املجتمعات غري املختلطة وغري
املتجانسة مشاهد للرصاع املؤذي ،وما كانت العودة إىل ومع َّأن امللحق السابع يف اتفاقية دايتون للسالم أنشأ
تلك املناطق يسرية بل كانت بطيئة وصعبة .ويف الحاالت إطاراً قانونياً سياساتياً لعودة الالجئني والنَّازحني داخلياً
التي حدثت فيها العودة ،بقيت مستويات انعدام الثقة بهدف إعادة بناء الثقة واالحرتام بني املجموعات العرقية،
مرتفعة ،وكذلك ظهرت يف بعض الحاالت درجات من مل تفلح السياسات واملناهج الالحقة يف ضامن العودة
عدم التسامح العرقي ،مع انتفاء إمكانية بناء مجتمعات بعيدة األمد وبناء االستقرار واملجتمعات عىل األمد البعيد.
قوية مندمجة.
ومع َّأن أغلبية السكان يف البوسنة والهرسك ال يرغبون
سوى رؤية التقدم والفرص األفضل ،فقد كان ملنهجية
ونتيجة انعدام الثقة وعدم التسامح وغياب االندماج التعامل مع عودة الالجئني والنَّازحني دور يف تأبيد عدم
عىل مستوى املجتمعات املحلية ،أخفقت جهود املصالحة االستقرار السيايس واالقتصادي بسبب ترسيخ االنقسامات
عىل املستوى املجتمعي وكذلك عىل املستوى الوطني .العرقية .أما غياب االندماج املجتمعي العابر لألعراق الذي
وحتى يف حاالت عودة األقليات ،مل تكن تلك العودة كان ُي َ َ
ؤتل أن يحدث بالعودة إىل غياب فرص املصالحة.
قادرة بالرضورة عىل تسهيل عملية املصالحة ،فمجرد
التشارك مبساحة العيش ال تعني ضمناً حل املجموعات النا باشيتش lana.pasic@gmail.com @Lana_Pasic
العرقية ملشكالت املــايض وال تعني شيوع التسامح كاتبة ومستشارة يف مجال اإلمناء من البوسنة والهرسك
والعفو بينها .ومع استمرار عيش أبناء املجموعة العرقية ومساهمة منتظمة ومحررة يف موقع .Balkanalysis.com
الواحدة مبعزل عن املجموعات األخرى ،ازدادت حصانة
 .1ق َّسمت اتفاقية دايتون للسالم البوسنة والهرسك إىل “كيانني” اثنني هام اتحاد
التقسيامت وازداد استخدام املر ِّوجني للسياسة القومية البوسنة والهرسك وجمهورية رصب البوسنة.
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البوسنة والهرسك بعد عرشين عاماً من توقيع اتفاقية دايتون للسالم
أندرو ماين

نص عليه امللحق السابع من اتفاقية دايتون
رمبا يعد العامان ونصف القادمان الفرصة األخرية إلنجاز ما َّ
للسالم.
أنهى اتفاق دايتون للسالم الحرب يف البوسنة والهرسك
بتاريخ  14ديسمرب/كانون األول  ،1995وجاء نص امللحق
السابع بشأن “االتفاق املتعلق بالالجئني والنازحني” عىل
النحو التايل“ :لكل الالجئني واملرشدين ،بعد عودتهم إىل
ديارهم األصلية [ ].......الحق يف أن تعاد لهم ممتلكاتهم التي
ُحرموا منهـا يف سياق الرصاع منذ عام  1991ويف أن ُيعوضوا
عن أي من املمتلكات التي ال ميكن إعادتها إليهم تعويضاً
مناسباً”1ويف السنوات العرش التالية لالتفاقية ،عاد أكرث من
هجرهم النزاع
مليون شخص من إجاميل  2.2مليون شخص َّ
يف البوسنة والهرسك و/أو اسرتدوا ممتلكاتهم التي فقدوها
جراء الحرب ،فقد أعيد أكرث من  200ألف من ممتلكات ما
قبل الحرب إىل أصحابها من خالل خطة تنفيذ قانون امللكية
وأعيد بناء ما يناهز  317ألف وحدة سكنية.
ثم تباطأ التقدم املحرز إذ كانت غالبية السكان من
املستضعفني الذين ليس لديهم ممتلكات إلعادة بنائها أو
ممن عزفوا عن العودة أو عجزوا عنها وأخفقوا يف إيجاد
حلول دون الحصول عىل مساعدة خاصة .وأدى إدراك
ذلك لوضع االسرتاتيجية املنقحة لتنفيذ امللحق السابع التي
اعتمده مجلسا الربملان يف البوسنة والهرسك يف يونيو/حزيران
 2010إذ اتفق ألول مرة أصحاب املصلحة السياسيون
الوطنيون عىل رضورة السامح لألشخاص املستضعفني للغاية
وغري القادرين عىل العودة إىل ديارهم بالعثور عىل حلول
ملشكلتهم يف مناطق نزوحهم .وم َّكن هذا بدوره سلطات
البوسنة والهرسك من بدء تخطيط املرشوعات التي تلبي
احتياجات بقية األرس املستضعفة خاصة مبا يف ذلك إعادة
إسكان حوايل  8600فرد من السكان من  156مركزاً جامعياً
من خالل توفري حلول اإلسكان االجتامعي غري الربحي وأنواع
أخرى متخصصة من اإلقامة.

األكرث إلحاحاً .وتشري التقديرات إىل وجود نحو 84,5002
شخص يحملون صفة نازح ونحو  47ألف شخص “من عائدي
األقليات” (الذين وجدوا اآلن عرقهم ذو أقلية عددية يف
مناطقهم األصلية) ما زالوا بحاجة للدعم إليجاد حل مستدام
لوضعهم .ولعل التحدي الذي ينتظر البوسنة والهرسك
حالياً القدرة عىل تحديد األرس التي هي يف أمس الحاجة
للمساعدة املتاحة واختيارها والتأكد من حصول هذه األرس
فعلياً عىل املساعدة املقدمة لها .وقد تبدو هذه املهمة
بسيطة يف ظاهرها إال أن خمس مشكالت متكررة رئيسية
تعيق التقدم ،وهي:
الترشذم يف النظام املؤسيس يف البوسنة والهرسك الذي يطيل
عملية اتخاذ القرار ويعرقل التنسيق.
غياب املعلومات ا ُملحدثة عن األشخاص الذين ما زالوا بحاجة
للمساعدة ومدى صعوبة املشكالت التي يواجهونها وهي
معلومات رضورية لتسهيل تحديد األولويات عىل أساس
االحتياجات والتصدي للقناعة السياسية املشرتكة السائدة
برضورة تلقي أفراد جميع القوميات األساسية الثالثة القدر
نفسه من املساعدة.
عدم استعداد السلطات املحلية وعجزها عن تحمل مسؤولية
إدماج األقليات وتلبية احتياجات الرعاية االجتامعية للنازحني
داخلياً والعائدين املستضعفني.
عدم الحصول عىل القدر الكايف من القبول للدور الذي يجب
أن ميثله املجتمع يف تأمني العدالة االجتامعية للمستضعفني
من خالل اإلرصار عىل متثيل مصالحهم أمام السلطات املحلية.
توجه الهيئات اإلدارية لقياس األثر املحرز من حيث عدد
الوحدات السكنية املبنية بدالً من إحصاء أعداد العائالت
هجرة التي حصلت عىل حقوقها وتوفرت لها سبل كسب
ا ُمل َّ
الرزق والخدمات.

وبعد انقضاء نحو  20عاماً عىل توقيع اتفاق دايتون تطالعنا
مجموعة من املشاريع القامئة التي ال تقدر عىل مساعدة
سوى  11ألف أرسة عىل أقىص تقدير من إجاميل  40أرسة يف سيناريو أسوأ الحاالت ،ميكن لهذه املشكالت أن تقوض
مستضعفة أو تستحق املساعدة وال تلبي إال االحتياجات الجهود املبذولة لتنفيذ االسرتاتيجية املنقحة للملحق السابع.
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وقد تستغرق املشاريع وقتاً طوي ًال لتنفيذها وقد تساعد
من ليسوا بحاجة للمساعدة أو ترتك من تقطعت بهم
سبل العيش وهم يف أمس الحاجة ملد يد العون لهم.
وقد يتسبب املرشوع باملخاطرة ببناء بيوت تصبح خاوية
نظراً الستنفاد املوارد املتاحة بسبب ترك املشكالت دون
مهجرين ونساء ضحايا
حل .وقد يبقى املستضعفون من َّ
العنف وعائدي األقليات يف إمالق وقد يورثون حالتهم
امله ِّمشة وشعورهم بالظلم للجيل التايل .وسيظل تبادل
االتهامات عميقة الجذور بني الكيانات وقومياتها املؤسسة
لها وتضيع عرشون عاماً من التقدم واالستثامر يف املصالحة
وبدأت الخطة الثالثة واألخرية بصياغة االسرتاتيجية املنقحة
واستعادة العدالة.
لتنفيذ امللحق السابع التي تعرتف بقبول جميع أصحاب
وعىل صعيد آخر ،متثل املشاريع الكبرية واملوارد القامئة املصلحة املعنيني بشق األنــفــس بأن
حالياً فرصة سانحة .ويكمن التحدي يف إرشاك البلديات غالبية األرس النازحة الباقية من أكرث
والــوصــول إىل أكــر املستفيدين حاج ًة والتغلب عىل الفئات استضعافاً وغري قادرة عىل العودة
العقبات التي تحول دون إدراك الحقوق وتطبيع الوضع .وتستحق املساعدة عىل إيجاد حل يف
مكان نزوحهم .وأدى هذا التحول يف
مراحل االستجابة
السياسة إىل تطوير عدة مشاريع رئيسية
عندما ُدعي مفوض األمم املتحدة السامي لالجئني من كالتايل:
خالل امللحق السابع لتويل زمــام املبادرة يف البوسنة
والهرسك ووضع خطة ملعالجة مشكلة التَّهجري يف وقت عملية رساييفو الحوار اإلقليمي الذي بدأته
الحرب اتضح عىل خالف املتوقع َّأن مثة حاجة لثالث خطط مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني يف
عىل التوايل وليس خطة واحدة فقط ومع الوقت سحبت عام  2005للبحث عن حلول ملشكالت
السلطات املحلية بساط القيادة من تحت قدميه تدريجياً .الالجئني والنازحني التي طــال أمدها
يف رصبيا والبوسنة والهرسك وكرواتيا
أسفرت الخطة األوىل عن عودة أكرث من  500ألف شخص والجبل األسود وهي البلدان األربعة التي
ملواطنهم يف السنوات الخمس األوىل ( 1996إىل  )2000تأ َّثرت بنزاعات األعوام املمتدة بني 1992
عقب الحرب .وعندما لوحظ عىل نطاق واسع يف  1999و .1995وتزامن ذلك يف البوسنة والهرسك
و 2000أن الغالبية العظمى من “عائدي األغلبيات” (من مع نهاية حركات عودة واسعة النطاق.
وجدوا أنفسهم ضمن األغلبية العرقية يف مكان إقامتهم وســارت العملية التي شملت مفوضية
قبل الحرب) وضعت الخطة الثانية لحشد الجهود الدولية األمم املتحدة السامية لالجئني ومنظمة
لتحقيق عودة األقليات .لكنَّ ظروف العودة غالباً ما كانت األمن والتعاون يف أوروبا واالتحاد األورويب
أبعد من أن تكون مثمرة بل كانت يف بعض األحيان تواجه والواليات املتحدة بخطى بطيئة يف بادئ
مقاومة عنيفة من السلطات املحلية .ونجح نحو  470ألف األمر .لكنَّها انتعشت مجدداً عام 2008
شخص يف العودة إىل ديارهم و/أو استعادة ممتلكاتهم بتدخل مفوض األمم املتحدة السامي
أو إعادة بنائها يف هذه املرحلة مبا يف ذلك من خالل آلية لشؤون الالجئني  -أنطونيو غاترز  -الذي
خطة تنفيذ قانون امللكية التي أرشف عليها مكتب املمثل نجح مبساعدة املبعوث الشخيص الذي
السامي 3ومنظمة األمن والتعاون يف أوروبا ومفوضية عني خصيصاً لتويل ملف غرب البلقان  -آن
األمم املتحدة السامية لالجئني وبعثة األمم املتحدة يف ويليام بيليفيلد  -يف حشد دعم املانحني
البوسنة والهرسك والسلطات املحلية.
وإقناع البلدان األربعة بتوقيع إعالن

ويف بعض البلدياتُ ،ح ِر َم العائدون من الحصول عىل فرص
عمل وغريها من الحقوق األساسية األخرى عىل يد املعارضني
للعودة .ودمر نحو  14ألف منزل مبا يف ذلك قرى كاملة
عقب انقضاء الحرب بوقت طويل للحد من عودة األقليات
إىل البالد .ويف بعض األماكن حيث تركت مجتمعات العائدين
من األقليات لتدافع عن أنفسها ساءت الحياة كثرياً يف تلك
اآلونة .فلم تستطع بعض العائالت االستمرار يف البقاء يف حني
كافحت عائالت أخرى للبقاء عىل قيد الحياة والعيش عىل
زراعة الكفاف.
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بلغراد يف نوفمرب/ترشين الثاين  .2011وأدى هذا بدوره إىل لتمكني التحقق الشامل عرب الحدود من مقومات االستحقاق
عقد مؤمتر املانحني ومولد برنامج اإلسكان اإلقليمي يف أبريل /واالستضعاف والعزم عىل العودة وإقناع البلديات بتخطيط
نيسان ( 2012الذي جميع ما يقرب من  300مليون يورو تدابري تكميلية لتحسني الوصول إىل الطرق والكهرباء واملياه
ملرشوع اإلسكان) عىل أن ُتن ِّفذه حكومات البلدان األربعة .وسبل كسب الرزق والحقوق األساسية والخدمات وتنفيذ
هذه الخطط إذ ال ميول الربنامج أياً من هذه الجوانب.
يهدف برنامج اإلسكان اإلقليمي إىل مساعدة  73,600منتفع
من خالل توفري نحو  27ألف وحدة سكنية يف البلدان األربعة وتتمثل األولوية لدى البوسنة والهرسك يف توفري املساكن
مجتمعة حيث تخطط البوسنة والهرسك وحدها ملساعدة الدامئة ملن يعيشون يف مساكن “بديلة” أو يف املراكز الجامعية.
 14ألف شخص (نحو  5,400أرسة) .وتشتمل التحديات أمام وتعد املساكن البديلة منازل مؤقتة توفرها البلديات ألرس
برنامج اإلسكان اإلقليمي عىل بناء قدرات البلدان األربعة النازحني الذين كانوا يقطنون منازل مهجورة وعليهم إعادتها
عىل إدارة مثل هذه املرشوعات الكبرية مبا يف ذلك اختيار إىل أصحابها مبوجب برنامج استعادة املمتلكات .يف حني
املنتفعني املستحقني .وهذا يستلزم التعاون بني الدول األربع توفر املراكز الجامعية خدمة السكن املؤقت للنازحني داخلياً
الذين طردوا من مناطق النزاع وهي إما مباين مشيدة لهذا
الغرض أو كانت موجودة من قبل ألغراض أخرى كأن تكون
ثكنات عامل أو مكاتب مهجورة أو تجمعات سكنية أو
مباين مستشفيات .وقد تدهورت حالة معظم هذه املباين
“املؤقتة” لدرجة صارت بها غري صالحة للسكن ويعد قاطنيها
من بني أكرث الناس ِع َوزاً يف البالد.
وجاء الحل املقرتح لبقية املقيمني يف املراكز الجامعية يف
مرشوع ُيعرف باسم مرصف التنمية ملجلس أوروبا الثاين
الذي ميوله قرض مرصف التنمية ملجلس أوروبا إضافة إىل
مساهامت الدول والذي بدأ رسمياً يف نوفمرب/ترشين الثاين
 .2014وقدمت اثنتان وأربعون بلدية مخططات إلعادة
إسكان سكان جميع املراكز الجامعية يف مرشوع اإلسكان
االجتامعي غري الربحي .وستتألف مرافق اإلسكان االجتامعي
املزعم تشييدها من شقق جديدة للمقيمني ولكنها ستتطلب
دفع إيجارات ومصاريف املرافق العامة لتمثل بذلك تحدياً
كبرياً أمام األرس املستضعفة قليلة أو منعدمة الدخل.

املفوضية العليا لألمم املتحدة لشؤون الالجئني

املفوض السامي لالجئني أنطونيو غاترز يزور العائدين املنتظرين
ملساعدات إعادة اإلعامر ،رسيربينيتسا ،أغسطس/آب .2009

ومن خالل صك االتحاد األورويب ملساعدة ما قبل االنضامم،4
طلبت مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني الحصول عىل
 7مليون يورو والتحكم يف إداراتها لدعم تنسيق االسرتاتيجية
املنقحة للملحق السابع بصورة مبدئية يف عرش بلديات ذات
أولوية من خالل بناء قدرات السلطات املحلية باإلضافة إىل
تقديم املساعدات الفردية .واشرتكت مفوضية األمم املتحدة
السامية لالجئني يف متويل هذا العمل مببلغ إضايف قيمته 1.1
مليون يورو .يف حني تغطي املرشوعات األخرى املعنية التي
تديرها مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني وفريق األمم
املتحدة القطري عرشة بلديات أخرى.
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وأخـراً ،مبوجب اإلعالن املشرتك املوقع يف يونيو/حزيران
 ،2013التزم كل من وزارة حقوق اإلنسان والالجئني يف
البوسنة والهرسك ووزارات الكيانات ووفد االتحاد األورويب
ومنسق األمــم املتحدة املقيم ومفوضية األمــم املتحدة
السامية لالجئني باسرتاتيجية تدعم تنفيذ امللحق السابع من
خالل عملية متتد من ثالث إىل خمس سنوات من االندماج
االجتامعي الذي يستهدف مجموعة من الفئات املستضعفة
اجتامعياً.

خطط عمل مشرتكة تحقق التوازن بني الجودة ورسعة التنفيذ
وتقوم عىل تحمل السلطات املحلية واملجتمع املدين املسؤولية
وتركز عىل التحديد املمنهج لالحتياجات الحرجة املتبقية
ومعالجتها.
استمرار التمويل للسامح لتوسيع مدى املقاربة املبنية عىل
الحاجات لتغطي مزيد من البلديات ولتعميم تلك املقاربة
عىل برامج اإلدماج واإلمناء االجتامعيني.

أندرو ماين mayne@unhcr.org
الخامتة
ممثل مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني يف البوسنة
ميثل العامان ونصف القادمان حتى نهاية  2017الفرصة والهرسك واملمثل اإلقليمي لجنوب رشق أوروبا.
األخرية إليجاد حلول مالمئة والتقدم بفاعلية تجاه مرحلة www.unhcr.org
االستكامل .ومع ذلك ،ما زالت املشكالت الخمس املتكررة
 .1متاح عىل اإلنرتنت.www.refworld.org/docid/3de497992.html :
التي سلطنا عليها الضوء ساب ًقا متثل خطرا ً مينع الوصول لهذه  .2.املصدر :وزارة حقوق اإلنسان والالجئني يف البوسنة والهرسك 31 ،ديسمرب/كانون األول
النتيجة املرجوة .وما هو مطلوب اآلن أكرث من أي وقت مىض  ،2013عدلتها الحقاً وزارة حقوق اإلنسان والالجئني إىل  100,300شخص ،وما زال تأكيد
الرقم معلقاً.
كالتايل:
 .3أنشأ املمثل السامي للبوسنة والهرسك ومكتب املمثل السامي يف  1995لإلرشاف عىل

قيادة قوية لحكومة جديدة.
تعزيز الرشاكات الوطنية الدولية القامئة (من خالل آلية
التنسيق وهيئة حل املشكالت قيد اإلنشاء.)5

التنفيذ املدين التفاقية دايتون للسالم.
 .4أسلوب دعم االتحاد األورويب اإلصالحات يف الدول الراغبة يف االنضامم لالتحاد األورويب
باملساعدات املالية والفنية
http://ec.europa.eu/enlargement/instruments/overview/index_en.htm
 .5عىل يد الوزير الجديد لحقوق اإلنسان والالجئني ،الوزيرة سميحة بروفاتش.

حل أوضاع اللجوء املطولة من خالل عملية إقليمية

أولغا ميرتوفيتش

تحدث أوضاع اللجوء املطولة عادة بفعل الجمود السيايس ويتطلب حلها إرشاك مجموعة من الجهات
الفاعلة وا ِّتباع نهج متعدد األوجه يركز عىل تفعيل اإلرادة السياسية .وبالرغم من نقاط ضعف العملية
اإلقليمية يف منطقة غرب البلقان فثمة دروس ميكن االستفادة منها لحل مثل هذه األوضاع.

يف عام  ،2011وقعت كل من البوسنة والهرسك وكرواتيا
والجبل األسود ورصبيا اإلعالن املشرتك بشأن إنهاء التَّهجري
وضامن إيجاد حلول دامئة لالجئني املستضعفني والنَّازحني
داخلياً1.وبعد عام تأسس صندوق املانحني لتنفيذ برنامج
اإلسكان اإلقليمي متعدد السنوات لتقديم حلول دامئة ملا
يناهز  74ألف فرد من أكرث النازحني استضعافاً.

األمريكية .وعىل الرغم من بطء تقدم العملية اإلقليمية
وتعرثها ورغم خصوصيات االتحاد األورويب التي ال ميكن
تطبيقها يف أماكن أخرى ،قد تعطي حقيقة تصدي الدول
لحالة الجمود السيايس التي دامت لستة عرش عاماً رؤى
قيمة بشأن االستجابات السياسية املستقبلية ألوضاع اللجوء
املطولة عموماً.

وكان ذلك النتيجة النهائية لعملية إقليمية تسعى للبحث سياسات العودة ما بعد الحرب يف
عن الحلول الدامئة ،وتأسست هذه العملية بدعم قوي من البوسنة والهرسك وكرواتيا

مفوض األمم املتحدة السامي لشؤون الالجئني ومنظمة يف البوسنة والهرسك ،كانت عودة الالجئني جزءاً من اتفاقية
األمن والتعاون يف أوروبا واالتحاد األورويب والواليات املتحدة السالم .وقد يرس االلتزام الحازم من املجتمع الدويل لفرض
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امللحق السابع يف اتفاقية دايتون للسالم الذي ينص عىل فكرة املصلحة الدوليني آنذاك أي نهج موحد أو رؤية واضحة
عكس آثار التطهري العرقي عودة أكرث من مليون فرد نصفهم لكيفية التغلب عىل هذا املأزق.
من “عائدي األقليات” (العائدون الذين ميثلون حالياً أقلية
عرقية يف موطنهم األصيل/مكان عودتهم) .وقد أسفر تنفيذ وسنحت الفرصة إلعادة تنشيط الجهود يف ديسمرب/كانون
خطة تنفيذ قانون امللكية عىل استعادة املمتلكات يف البوسنة األول  2008يف حوار املفوض السامي لشؤون الالجئني الثاين
والهرسك بنسبة مل يكن لها مثيل بلغت  %99من املمتلكات بشأن تحديات الحامية حينام ُأد ِر َجــت رصبيا يف مبادرة
(ورغم أهمية هذه النسبة ،مل تتمخض عن عودة جامعية املفوض السامي الخاصة بشأن أوضــاع اللجوء املطولة
مستدامة).
بوصفها واحدة من بني خمسة دول يف العامل ذات أوضاع
اللجوء املطولة التي تستوجب االهتامم العاجل .ودعمت
ويف املقابل ،يف كرواتيا حيث كانت ضغوط املجتمع الدويل اللجنة التنفيذية لربنامج املفوض السامي منهجاً من ش َّقني:
أقل ،أعاقت الحكومة عودة األقليات بطرق عدة وأعاقت تقديم حوافز للدول املعنية لضامن التزامهم بإيجاد حلول
إمكانية حل أوضاع اللجوء املطولة ألعوام .وتشتمل معوقات شاملة وتوحيد جهود أعضاء املجتمع الدويل الذين يتمتعون
العودة عىل :التمييز العنرصي والعنف العرقي وصعوبة بقوة النفوذ .وأكدت وفود من رصبيا وكرواتيا التزامها بحل
الحصول عىل مسكن ووظيفة مالمئني .ولعل أكرب قضية أثرت مشكلة الالجئني وأعادت الحكومة الرصبية إطالق عملية
عىل عودة الالجئني قرار أصدرته الحكومة غيابياً بتجريد رساييفو من جديد.
 40ألف مقيم سابق يف شقق متتلكها الحكومة ( ُيشار إليهم
باسم “أصحاب حق اإلشغال واالستئجار”) من حقوق امللكية وأسفرت الجهود الدولية عن انعقاد مؤمتر بلغراد 2010
حيث أصدر وزراء خارجية الدول األربع بياناً يؤكد مجدداً
الخاصة بهم.
التزامهم بحل أوضــاع التَّهجري املطولة يف املنطقة .وقد
ويف عام  ،1996استضافت رصبيا أكرب عدد من الالجئني يف أكدوا يف هذا البيان عىل أولوية تقديم املساعدة لألفراد
أوروبا 617 :ألف و 700فرد من البوسنة والهرسك وكرواتيا .املستضعفني وال سيام للمقيمني يف املراكز الجامعية ورصحوا
وبحلول عام  2008وعىل الرغم من االندماج املحيل الجامعي بأن خيار العودة أو االندماج املحيل سيظالن القرار الفردي
والسامح مبنح الجنسية ما زالت رصبيا تستضيف  97ألف لكل الجــئ .وأصــدرت مفوضية األمــم املتحدة السامية
الجئ .ولسنوات ،كانت العالقات الثنائية بني رصبيا وكرواتيا لالجئني واالتحاد األورويب ومنظمة األمن والتعاون يف أوروبا
متوترة جراء مشاكل الالجئني .أما البوسنة والهرسك فأقامت بياناً مشرتكاً ليوسعوا بذلك نطاق دعمهم الكامل للعملية
عالقات ثنائية إيجابية تعاونية مع كل من كرواتيا ورصبيا .اإلقليمية وأتاحت االجتامعات املتكررة بني رئيس كرواتيا
ومع ذلك ،استمر الوعي بأنه ال سبيل لحل هذه املشكلة املنتخب حديثاً يوسيبوفيتش ونظريه الرصيب تاديتش الفرصة
بالكامل إال عىل املستوى اإلقليمي.
لجعل مشكلة الالجئني عىل رأس جدول األعامل السيايس.
وأعرب الرئيسان اللذان ُيع َرف عنهام باالعتدال من بني القادة
العملية اإلقليمية
األوروبيني عن استعدادهام ملعالجة القضايا الحساسة  -مثل:
تحقق إنجاز مهم بإعالن رساييفو  2005عندما وافقت كل ترسيم الحدود واملفقودين والدعاوى القضائية املتبادلة عن
من كرواتيا ورصبيا والجبل األسود عىل التعاون يف تحديد جرائم اإلبادة الجامعية ،التي كانت قد تسببت يف الوصول
العوائق أمام إيجاد حلول دامئة والتخلص منها من خالل إىل طريق مسدود مع أسالفهم.
وضع خرائط طريق وطنية ميكن إدماجها الحقاً يف برنامج
مشرتك مبساعدة منظمة األمن والتعاون يف أوروبا ومفوضية وم َّثل مؤمتر بلغراد  2010بداية لعامني من املفاوضات
األمم املتحدة السامية لالجئني واالتحاد األورويب .وعىل الرغم والعمل املك َّثفني .وتكونت مجموعات عمل لكل قضية
من إنجاز بعض التقدم املعتدل ،رسعان ما وصلت العملية منفصلة عىل نحو جعل حجمهم واجتامعاتهم املتكررة
لطريق مسدود بسبب رفض كرواتيا مناقشة قضايا الضامن أفضل آلية لبناء الثقة بني املشاركني .وكان النهج املشرتك
االجتامعي واملعاشات وحق اإلشغال واالستئجار .وافتقر الذي اتبعه املجتمع الدويل ميزة ال تقدر بثمن للعملية
إعالن رساييفو الدعم السيايس الالزم ومل يكن لدى أصحاب اإلقليمية .وقدمت مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني
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ومنظمة األمن والتعاون املساعدة املستمرة والخربة الفنية
لهذه املجموعات يف حني رسخ االتحاد األورويب مبدأ االلتزام
بالتعاون اإلقليمي .وبتعيني املفوض السامي ملبعوث شخيص
يقود العملية والشفافية التي ميزت املفاوضات واملؤمترات
املرئية أصبح املجتمع الدويل يتحدث “بصوت واحد” إىل
البلدان.
وأخريا ،أعقب االتفاق عىل برنامج اإلسكان اإلقليمي اإلعالن
الوزاري ومؤمتر املانحني بعد ذلك حيث خصص مبلغ 261
مليون يورو لتمويل املرحلة األوىل.

رشوط مسبقة للنجاح

السؤال الذي يطرح نفسه :ما الذي كان ممكناً يف بلغراد
 2010واستحال تنفيذه يف رساييفو 2005؟ تكمن اإلجابة يف
ثالثة عوامل:
إتباع منهجية عملية من قبل جميع أصحاب املصلحة املعنيني
لتلبية احتياجات الفئات األكرث استضعافاً وعدم تكرار إخفاق
عام .2005
اإلرادة السياسية يف رصبيا وكرواتيا.
نفوذ االتحاد األورويب القوي.

ومبعنى أخــر ،تغريت املنهجية املتبعة ملعالجة شؤون
الالجئني ألنها  -يف سياق االتحاد األورويب الواسع  -فرصة
ال ميكن لرصبيا وكرواتيا إضاعتها .أعربت مفوضية األمم
املتحدة السامية لالجئني واالتحاد األورويب مراراً وتكراراً عن
َّأن هذه الطريقة هي الدفعة األخرية للتصدي عىل نحو
جامعي للمخاوف املتبقية ،ونجحت مبادرة املفوض السامي
الخاصة عام  2008يف إعادة جذب االنتباه الدويل ملنطقة
البلقان .ويف عام  ،2010ما زالت كرواتيا عازفة عن تقديم
تعويض ألصحاب حق اإلشغال واالستئجار إال َّأن تطلعاتها
لدخول االتحاد األورويب دفعتها لتحسني برامجها اإلسكانية
والتزامها بالعملية اإلقليمية .وقبلت رصبيا املنهجية القامئة
عىل االحتياجات املعروضة عليها مع إرصارها عىل رضورة
االستمرار يف متابعة قضية حقوق الالجئني يف االستئجار.
وبالتوصل لتسوية بشأن مشكلة حق اإلشغال واالستئجار
ستحل جميع املشاكل األخــرى ،مثل :معاشات التقاعد
والتحقق من صحة الوثائق واستعادة املمتلكات املدمرة
واملترضرة.

الجئون بوسنيون يعودون من مخيم كوبلينسكو يف كرواتيا إىل فيليكا كالدوسا يف البوسنة والهرسك عام .1995

وكــان العامل الرئييس األخــر سياسة االنضامم لالتحاد
األورويب .ومبجرد إدماج النزوح ضمن مجموعة قضايا االتحاد
األورويب املوسعة وتقييم العملية اإلقليمية كجزء من تقدم
الدول العام يف مساعيها لدخول االتحاد األورويب صار االتحاد
األورويب املحرك الرئييس لألمور وتخىش ألجله الدول املجازفة
بالتَّعاون اإلقليمي:
“ندرك أهمية نجاح حل هذه القضايا لزيادة تعزيز العالقات
اإليجابية واملثمرة بني دولنا ومواطنينا وهو أساس عطاءاتنا
لالنضامم لالتحاد األورويب ”.اإلعالن املشرتك لعام 2011
[أضيف التَّغميق للتوكيد]

الخامتة

تباطأ التقدم املحرز بشأن قضايا عديدة منذ مؤمتر املانحني.
وكان التأخري يف تنفيذ برنامج اإلسكان اإلقليمي الذي مل تنفذ
أعامل التشييد والبناء فيه إال يف يوليو/متوز  2014بعد مرور
عامني عىل مؤمتر املانحني محط كثري من االنتقادات .ومبجرد
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مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني /هـ كراليج

يخرج فيها قرار وضع اللجوء املطول مع عشية انضامم إحدى
الدول لالتحاد األورويب .ورمبا يكون من املستحيل تكرار مثل
هذه العوامل املواتية يف أماكن أخرى يف العامل ،لكنَّ كثرياً
من الصكوك الصادرة عن العملية اإلقليمية ط ّيعة للتكرار
يف بيئات أخرى.
وكان الدرس األول للمفوضية رضورة أن متثل حافزاً لتحريك
الدعم الدويل واكتساب الجهات الفاعلة الصحيحة يف صفها.
ويف يوغوسالفيا السابقة ،كانت منظمة األمن والتعاون يف
أوروبا الخيار الجيل بسبب واليتها وخرباتها .ويف أزمة حيث
اعتامد الالجئني عىل الــذات هو التحدي األســايس يصبح
برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ أو املنظمة الدولية للهجرة
الرشكاء األكرث مالمئة .وال يتوقف األمر عند اختيار الهيئات
ذات الواليات املالمئة بل يجب أن ُيكلل ذلك بدفعة قوية
من إحدى الجهات الفاعلة السياسية .ويف حني ال ميكن
تكرار آلية رشوط االتحاد األورويب ا ُملحكمة ،قد تجد الجهات
الفاعلة اإلقليمية األخرى ،مثل :االتحاد األورويب أو الجامعة
االقتصادية لدول غرب أفريقيا أو رابطة دول جنوب رشق
آسيا ،حوافز اقتصادية أو سياسية تقدمها للدول املترضرة
بأزمة أوضاع اللجوء املط َّولة.

أما الدرس الثاين فرضورة معالجة قضية العودة مبكراً وجعلها
جزءاً ال يتجزأ من سيادة القانون واالعرتاف بالحقوق وإال
انضامم كرواتيا لالتحاد األورويب ،خفض التمويل الحكومي سيبقى الظلم وستبقى املظامل.
لربامج التعمري واإلسكان بشكل كبري وبدأت حالة من الجمود
أيضاً يف مجاالت املعاشات التقاعدية وإعــادة املمتلكات وعىل الرغم من أوجه القصور يف العملية اإلقليمية ،تظل
الزراعية .وعالوة عىل ذلك ،بعد اإلعالن عن انتهاء الظروف حقيقة أن البوسنة والهرسك وكرواتيا والجبل األسود ورصبيا
التي أدت للتَّهجري يف كرواتيا ،أوصت مفوضية األمم املتحدة نجحوا يف تأمني حلول دامئة مشرتكة وشاملة ألسوأ أزمة
السامية لالجئني يف عام  2014بانتهاء صفة الالجئ ألكرث من لالجئني يف أوروبا منذ الحرب العاملية الثانية .وتحقيقاً لهذه
 49,506الجئ .وعىل الرغم من اقتصار قرار انتهاء الصفة الغاية ،ينبغي االعرتاف بالعملية اإلقليمية ملا قدمته من
عىل البلدان املستضيفة ،متثل هذه التوصية تهديداً محتم ًال حلول واقعية وملموسة.
لهذا الزخم.
أولغا ميرتوفيتش mitrovic.o@gmail.com
وبالرغم من جميع أوجه القصور ال ميكن تجاهل إنجازات خبرية الهجرة والتنمية ،املنظمة الدولية للهجرة ،بلغراد.
www.iom.int
العملية اإلقليمية .فقد أثبتت العملية اإلقليمية أ َّنها آلية
فعالة ملواصلة حلول دامئة يف كثري من الجوانب .وكانت هذه هذا املقال جزء من أطروحة ماجستري قدمت يف كلية لندن
املرة األوىل إلطالق املبادرة الخاصة إلعطاء األولية لبعض لالقتصاد والعلوم السياسية 2014-2013 ،جميع ما ورد يف
عب عن رأي الكاتبة فقط
أوضاع اللجوء املطولة .وكانت مبنزلة أول رشاكة بني مفوضية هذه املقالة ُت ِّ
األمم املتحدة السامية لالجئني واالتحاد األورويب يف هذا وال تعرب بالرضورة عن رأي املنظمة الدولية للهجرة.
املجال .وكانت هذه أول مرة ورمبا الوحيدة التي يصادف أن
[ www.osce.org/pc/85049 .1باللغة اإلنجليزية فقط]
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حقوق املمتلكات وإعادة البناء يف عملية عودة البوسنيني
إينامكوالدا سريانو

بتهميش املنهج القائم عىل الحقوق يف مجال استعادة املمتلكات وإعادة بنائها يف البوسنة ،تو َّلد أثر غري
املهجرين الريفيني والحرضيني.
متكافئ عىل َّ

م َّثل امللحق السابع التفاقية دايتون للسالم تقدُّ ماً يف
تاريخ تسوية ال ِّنزاعات .فقد َّبي للمرة األوىل أ َّنه ال ينبغي
املهجرين من العودة إىل بالدهم األصلية فحسب
متكني َّ
بل ال بد أيضاً من متكني عودتهم إىل بيوتهم الفعلية التي
كانوا يسكنونها قبل الحرب .وكان املس ِّوغ متمث ًال بالبعد
اإللزامي األخالقي املتصور إلعادة األمور إىل ما كانت عليه
قبل “التطهري العرقي” الذي حدث خالل الحرب (والذي مل
يتمكن املجتمع الدويل من إيقافه) .ومن الواضح َّأن نجاح
امللحق السابع كان ُي َ
نظر إليه عىل أنه متصل اتصاالً مبارشاً
املهجرين الذين وجدوا
مع “عــودة األقليات” أي عودة َّ
مجموعتهم العرقية قد أصبحت أقلية يف مناطقهم األصلية.
ومع ذلك ،أدى هذا الهدف إىل ظهور توتر بني لغة حقوق
ني عليها والتي ر َّكزت عىل حق الفرد يف اختيار
اإلنسان التي ُب َ
وجهة وصوله (أي حقه فيام إذا أراد العودة أم ال) وبني حقه
يف استعادة ممتلكاته أو التعويض عنها (املادة  )2(1و 4من
امللحق السابع).

وحدة (أي ضعفي عدد مطالبات إعادة االستمالك التي
قدمتها هيئة مطالب النَّازحني والالجئني بالعقارات) إذ ُد ِّمر
 %60من املمتلكات السكنية جزئياً و %18منها ُد ِّمرت كلياً
ليس خالل الرصاع فحسب بل بعد توقيع اتفاقية دايتون
للسالم أيضاً عىل يد الذين حاولوا منع الناس من العودة.
وبحلول عام  ،2008مل ُي َعد بناء أكرث من نصف تلك الوحدات
تقريباً (أي قرابة  260ألف بيت) ألسباب عدة أهمها ضعف
التمويل 3.وكان التباين الصارخ بني الدور النشط والحاسم
للمجتمع الدويل يف تنفيذ حقوق املمتلكات ودوره األكرث
كفاءة يف عملية إعادة البناء مرتبطاً يف معظمه بتكاليف
تلك العملية .ومام ال ميكن إغفاله أ َّنه مع َّأن خطة تنفيذ
َّ
مرسخة بلغة حقوق اإلنسان،
قانون املمتلكات كانت
كانت مساعدات إعادة البناء مصنَّفة إىل حد كبري عىل أ َّنها
مساعدات إنسانية.

الريف والحرض

لقد ُد ِّمرت كثري من املمتلكات خالل الحرب ،وعُ ِّطلت القدرة
عىل الوصول إىل كثري من املمتلكات األخرى خاصة يف املناطق
الحرضية َّ
مهجرين آخرين من املجموعة العرقية ذاتها
ألن َّ
كانوا يشغلونها ،وغالباً ما كانت جميع األطراف تعارض
استعادة املمتلكات معارضة شديدة .ورداً عىل ذلك ،تص َّور
1
املجتمع الدويل عام  1999خطة لتنفيذ قانون املمتلكات
ون َّفذها مبراقبة هيئة مطالب النَّازحني والالجئني بالعقارات.
ومع اسرتداد أعداد أكرب من الوحدات السكنية املشغولة
البالغ عددها  200ألف وحدة من  %21يف السنة األوىل
إىل  %92يف العام الرابع 2متثل خطة تنفيذ قانون املمتلكات ويصبح التوتر بني املنهج القائم عىل الحقوق املنصوص عليه
واحــدة من أكرب قصص النجاح يف تنفيذ امللحق السابع يف اتفاقية دايتون للسالم والواجب األخالقي (والسيايس) يف
وإعادة الحقوق ألصحابها.
إعادة األمور إىل ما قبل التطهري العرقي أكرث وضوحاً عند
النظر يف املوقف الذي ُو ِض َع فيه معظم العائدين الريفيني.
ومع ذلك ،من األمور التي ُيغ َفل النظر إليها َّأن إعادة البناء ففي كثري من الحاالت ،تبعاً لتنفيذ خطة تنفيذ قانون
كانت مسألة أكرث حساسية من مسألة استعادة املمتلكات .املمتلكاتُ ،أخ ِل َيت العائالت قبل إعادة بناء بيوتهم بسبب
وقــدَّرت مفوضية األمــم املتحدة السامية لالجئني عدد عدم كفاية التمويالت املخصصة إلعادة البناء .وبينام كان
الوحدات السكنية التي ُد ِّمرت جزئياً أو كلياً بـ  459ألف هناك كثري من التمويالت بعد انقضاء السنوات املبدئية
ُتعدُّ خطة تنفيذ قانون املمتلكات ناجحة ليس من ناحية
استعادة الحقوق فحسب بل أل َّنها سهَّلت أيضاً إحداث تقدُّ م
يف عملية عودة األقليات مع حلول عام  2000عندما أصبحت
املمتلكات متاحة أخرياً ملالكيها .ومع ذلك ،ال يوجد تركيز كبري
عىل َّأن هذه الخطة تضمنت طرد األشخاص الذين يشغلون
هذه املمتلكات ومعظمهم من األصول الريفية الذين كانت
أهم مشكلة سكنية واجهتهم فور عودتهم تتمثل يف إعادة
البناء وليس إعادة االمتالك.
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مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني/ل .تايلور

الجئون يعودون من مخيم كوبلينسكو يف كرواتيا إىل فيليكا كالدوسا يف البوسنة والهرسك عام .1995

لنهاية الحرب ،مل يكن خافياً أن املانحني ُأنهكوا مع حلول عام
 1999ومل تعد تخفى الفجوة الكبرية القامئة يف متويل إعادة
البناء ،بل بلغت الفجوة يف التمويل بني الطلب عىل إعادة
البناء والتمويالت املتاحة  600مليون يورو.

َ
القول بعدم وجود حاالت حقيقية
وليس القصد من هذا
من العودة الطوعية بني العائدين الريفيني ،بل عىل العكس،
كانت كثري من حاالت العودة هي ما تاق له العائدون
كثرياً .لكنَّ بعض األشخاص املحليني الذين َقابلتُهم َّ
شخصوا
عملية العودة يف ثالث مراحل أساسية .األوىل :مجيء “أوائل
العائدين” أو “املجانني” الذين عادوا معاً دون أي دعم أو
مساندة خارجيني .ثم تىل ذلك موجة من العائدين فور
بدء تقديم مساعدات إعادة البناء .وكان العائدون بعد تلك
املرحلة ،وفقاً للوصف الذي قدموه بأنفسهم غالباً “من
4
األشخاص الذين مل يكن لديهم أي خيار آخر”

و ُم ِن َح األشخاص الحاملون لصفة النَّازح ممن تقل دخولهم
عن عتبة معينة الحق يف اإلسكان البديل املؤقت .لكن ،مع
مرور الوقت ،واجه أولئك األشخاص خطر فقدان تلك الصفة
(ما يعني فقدانهم للسكن البديل) إذا مل يلتزموا بإعادة
البناء .إضافة إىل ذلك ،ما إن تصل مساعدات إعادة البناء
حتى يفقد هؤالء األشخاص حق السكن البديل .وباختصار،
غنى ممن مل يرغبوا يف العودة ،فكانت قادرة
دفعت خطة تنفيذ قانون املمتلكات الناس ومعظمهم من أ َّما األرس األكرث ً
عىل استئجار مسكنها أو رشائه .لكنَّ الوضع مل يكن كذلك
أصول ريفية إىل العودة.
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بالنسبة للعائالت األفقر الذين كانت املساعدات
الوحيدة املتاحة لها (خالفاً للدعم املقدم للنازحني
املسجلني) هي مساعدات إعادة البناء .ونظراً لوجود
َّ
رشط لتلقي مساعدات إعادة البناء يف منطقة العودة،
اتجهت رغبة كثري من األشخاص إىل العودة حتى لو
كان ذلك يعني أن يعيشوا يف الخيام أو البيوت التي
مل تنتهي عمليات إعادة بناءها أو األكواخ الفقرية.
واستمر هذا الوضع أشهراً بل سنوات يف بعض األحيان.

تهميش الحق باالختيار
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ال شك َّ
أن املجتمع الدويل قطع أشواطاً كبرية يف توفري
الظروف األمنية الرضورية وتوحيد منظومات الرعاية
الصحية وصناديق التقاعد وإعادة بناء البنى التحتية
لتوفري أبسط رشوط العودة .لكنَّ القضية األساسية ما
زالت قامئة وهي غياب فرص العمل وانتشار التمييز
يف الوصول إىل الفرص القامئة املحدودة جداً .ويف هذا
الخصوص ،أخفق املجتمع الدويل يف الوفاء بوعده
املث ّبت يف املادة ( )1من امللحق السابع حول الحق
يف استعادة املمتلكات أو الحصول عىل التعويض عنها
بعد أن ُح ِرم منها أصحابها إ َّبان النِّزاع .ويف الواقع
العميل ،مل تلق املمتلكات من غري البيوت كاملحالت
التجارية واألرايض املغتصبة القدر ذاته من االهتامم يف
عملية إعادة االمتالك أو التعويض .وال يوجد شك يف أن
كل هذه العوامل ث ّبطت عزمية األشخاص عن العودة
وأسهمت يف هشاشة طبيعة عملية عودة األقليات
ككل.

ما من شك يف َّ
أن املجتمع الدويل واجه معضلة حقيقية
بشأن عودة األقليات يف البوسنة والهرسك ،ومع ذلك،
يف أثناء السعي نحو تحقيق هدف إعادة األمور إىل
ما كانت عليه قبل التطهري العرقي ،هُ ِّم ّش حق الناس
يف االختيار لدرجة كبرية .ويتطلب ذلك من جهات
املجتمع الدويل أن تعيد النظر بعمق لعدة أمور أهمها
الضعف النسبي للنتائج التي تحققت من ناحية إعادة
األمور إىل ما كانت عليه قبل التطهري العرقي .ورمبا إينامكوالدا سريانو serrano.inma@gmail.com
كان من األفضل لو كان هناك سياسة تضع يف االعتبار باحثة مشاركة يف معهد كارلوس الثالث -خوان مارس،
الحافز واملعوقات الفردية وتع ِّدل إطارها الزمني جامعة كارلوس الثالثwww.march.es/ceacs .
بناء عىل ذلك ،ليك تعمل بفعالية عىل متكني العودة
http://tinyurl.com/OSCE-PLIP .1
ومسايرة االعرتاف بحق الناس يف االختيار حسبام هو  .2هيئة مطالب النَّازحني والالجئني بالعقارات ،تقرير نهاية التفويض ()2003-1996
(مبا فيه توصيات هيئات العقارات املستقبلية ما بعد ال ّنزاع)
منصوص عليه يف امللحق السابع.

ويف الواقع ،اتخذت عودة األقليات يف أكرث األحيان
من األرياف مقصداً لها بينام سج ّلت املدن أعداداً
أقل من العائدين .لكنَّ أسباب عدم التكافؤ يف تلك
األعــداد يعود أيضاً إىل اعتبارات األمن بالنظر إىل
ارتفاع نسبة الفصل العرقي يف الريف باإلضافة إىل
العوامل االقتصادية َّ
ألن الزراعة ورعاية املوايش تو ّفر
سبي ًال لالكتفاء يف بيئة تتسم بانتشار التمييز وانحسار
االقتصاد .وباإلضافة إىل ذلك ،وقع الطلب عىل البيوت
املعاد متلكها يف املناطق الحرضية من جانب أبناء
املجموعة العرقية لألغلبية التي كان معظمها قد هُ ِّجر
إىل املراكز الحرضية واملدن .وهذا ما َّ
مكن القاطنني
الحرضيني من بيع تلك املمتلكات أو استبدالها .ومل
يكن هذا الخيار متاحاً يف املناطق الريفية حيث مل
للمهجرين
يكن هنا سوى فائدة واحدة ال غري ميكن
َّ
أن يستفيدوا منها من خالل ممتلكاتهم املعاد بنائها
وهذه الفائدة هي استخدام تلك املمتلكات فقط.

()2003-End of Mandate Report (1996
http://tinyurl.com/CRPC-end-of-mandate-2003
للمهجرين يف جورجيا :خربات من البوسنة
 .3انظر موين إي (”)2008تأمني الحلول الدامئة
َّ
والهرسك”.
(Securing Durable Solutions for Displaced Persons in Georgia:
)The Experience in Bosnia and Herzegovina
 ; http://tinyurl.com/Mooney-BiH-2008مجموعة األزمات الدولية ()2000
“فواصل عوائق الجئي البوسنة :هل املجتمع الدويل جاهز؟”  ،تقرير مجموعة األزمات
الدولية رقم ،95
)?(Bosnia’s Refugee Logjam Breaks: Is the International Community Ready
www.tinyurl.com/ICG-Bosnia-May2000
مرشوع النَّازحني العاملي ( )2003حامية النَّازحني داخلياً يف منطقة منظمة األمن والتعاون
يف أوروبا .التزام ُمه َمل
(Protecting internally displaced people in the OSCE area.
)A neglected commitment
http://tinyurl.com/NRC-IDPs-OSCE-2003
 .4سريانو آي ( .)2011العودة بعد العنف :العقالنية والعواطف يف أعقاب ال ِّنزاع العنيف.
معهد خوان مارس للدراسات واألبحاث ،مركز الدراسات املتقدمة يف العلوم االجتامعية،
جامعة مدريد املستقلة.
(Return after violence: rationality and emotions in the
)aftermath of violent conflict.
http://tinyurl.com/SerranoI-thesis
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دور اإلسكان االجتامعي يف حل مشكلة التَّهجري املط َّول

مارك دي سيلفا وسانيال إمياموفيتش

ِّ
توضح إحدى منهجيات اإلسكان االجتامعي التي ُط َبقت مؤخراً يف البوسنة والهرسك رضورة إدماج بعض
املك ِّونات الرئيسية يف اسرتاتيجية تهدف للمساهمة يف سد حاجات املواطنني املستضعفني يف املأوى وسبل
كسب الرزق.

مع حلول عام  ،2011بعد ميض  16عاماً عىل توقيع اتفاقية
دايتون للسالم ،حققت عملية العودة إىل البوسنة والهرسك
نجاحاً وفقاً لكثري من املعايري .فمن بني  2.2مليون ممن
هجرتهم الحرب ،عاد  %91منهم إىل مجتمعاتهم األصلية
َّ
أو اندمجوا يف مجتمعات جديدة .وأعيد بناء وصيانة أكرث
من  320ألف وحدة سكنية ومع ذلك ،ما زالت الحاجة
مهجر بني نازح
قامئة لحل مشكلة اإلسكان لـ  193ألف َّ
مهجراً يعيشون
والجئ .وعىل وجه الخصوص ،ما زال َّ 8734
يف ظروف معيشية سيئة وغري صحية يف املراكز الجامعية
املنترشة يف البالد والتي يبلغ عددها  160مركزاً عل ًام َّأن
1
معظمها مل يصمم لالستخدامات السكنية.
املهجرين ( 193ألفاً) من
لكنَّ أسباباً عدة منعت هؤالء ّ
االستفادة من برامج إعــادة بناء الوحدات السكنية أو
جعلتهم غري راغبني بها أص ًال .ومن بني تلك األسباب ،عىل
سبيل املثال:
عدم التأكد من إزالة األلغام األرضية من ممتلكاتهم أو من
األماكن املجاورة لهم
انعدام البنية التحتية املجتمعية األساسية واملرافق العامة
عدم كفاية فرص العمل

املحلية عىل توفري حلول السكن الدامئة للمقيمني يف املراكز
املهجرة املستضعفة مثل
الجامعية وغريهم من املجموعات َّ
أقلية الروما وطالبي اللجوء املقبولني مجدداً 2واألشخاص
3
ذوي اإلعاقة واملسنني.

مبادئ اإلسكان االجتامعي

يستطيع املجتمع بانتهاج اإلسكان االجتامعي أن يساهم يف
توفري اإلسكان املقدور عليه مالياً للمواطنني غري القادرين
مبفردهم عىل تلبية حاجاتهم يف السكن .وقد يكون ذلك
اإلسكان عىل شكل بنى جديدة متعددة الوحدات أو ببناء
وحدات فردية فوق اإلسكانات القامئة أو ترميمها وإعادة
تأهيلها .ويقوم اإلسكان االجتامعي بشتى أنواعه عىل ثالثة
محاور رئيسية :فأوالً ،ال بد من توضيح ملكية العقارات
وتسجيلها لدى الحكومة املحلية .وثانياً ،ال بد من تحديد
مسؤوليات اإلدارة والصيانة وتنظيمها .أما املبدأ الثالث
فيخص معايري األهلية وإج ـراءات توزيع حصص الشقق
السكنية إذ ال بد من توضيحها جميعاً وذكرها للجميع منذ
البداية.
وتتضمن اسرتاتيجية اإلسكان االجتامعي يف منظامت خدمات
اإلغاثة الكاثوليكية املك ِّونات التالية:

مجموعة العمل الرسمية :يجب تأسيس هذه املجموعة منذ
عدم أهلية املستأجرين ممن مل ميتلكوا عقاراً قط
البدء لتسهيل الرشكات التعاونية مع املسؤولني الحكوميني
عدم قدرة املالكني عىل إثبات ملكيتهم للعقار
ولبناء القدرات البلدية يف الوقت نفسه بهدف تويل البلديات
عدم الرغبة أص ًال بالعودة إىل املكان الذي تعرضوا فيه ملسؤوليات اإلدارة والصيانة بعد انتقال املستأجرين إليها.

للصدمة النفسية.

وعىل ضوء ذلك الواقع ،قررت منظمة خدمات اإلغاثة
الكاثوليكية عام  2007إعادة النظر يف اسرتاتيجيتها وذلك
بنقل الرتكيز الواقع عىل مرشوعات إعادة بناء املساكن
الفردية إىل إدخال منهجية إسكان اجتامعي جديدة .وسوف
يكون ذلك مفيداً يف بناء قــدرات السلطات الحكومية

“مد َّونة القواعد” تضع هذه املد َّونة املبادئ الرئيسية
لإلسكان االجتامعي وتع ّرف األدوار واملسؤوليات امللقاة عىل
عاتق كل صاحب مصلحة .وبتسجيل هذه املد َّونة رسمياً يف
املحاكم املحلية ،يتحقق الضامن يف َّأن أرباب السياسيني يف
املستقبل لن يتمكنوا من إساءة استخدام الوحدات السكنية
أو بيعها ملدة ال تقل عن  25عاماً.
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فؤاد فوتشو

ُني هذا اإلسكان االجتامعي يف بوتوتشاري خالل السنوات الست املاضية (بتمويل من حكومتي البوسنة والهرسك وهولندا) ويقدم  58شقة .ميثل العائدون أغلبية املستأجرين( .كانت بوتوشاري موقع مجزرة
ب َ
رسيربينيتسا وهنا يف هذا املكان أقيم نصب رسيربينيتسا-بوتوشاري التذاكري ومقربتها لضحايا التطهري العرقي لعام )1995

ميسة :يجب أن يكون بدل اإليجار أدىن من
إيجارات َّ
امليس قد يفرض تحدياً
املعدالت السوقية .ومع َّأن اإليجار ّ
لبعض األشخاص الذين يعانون من إعاقة مزمنة ممن اعتادوا
عىل السكن املجاين ،فهو يف الوقت نفسه ير ّوج للكرامة
ويخفف من ال ِع َول عىل الغري ويو ّلد املصادر الالزمة إلدارة
املباين وصيانتها.

أعامل تطوير األبنية لالستخدامات املختلطة :سوف يسمح
الرتويج لالستخدامات املختلطة للمباين لعائدي األقليات
والروما واألشخاص ذوي اإلعاقة وغريهم من الجامعات
املهمشة باالندماج مادياً واقتصادياً واجتامعياً مع أبناء
َّ
مجتمع األغلبية .ويف بعض الظروف ،ميكن تقديم األماكن
الخاصة الستقطاب الكوادر املهنية والفنية الذين عليهم
طلب يف املجتمع املحيل .ويف بعض األوضاع األخرى ،ميكن
توفري الطابق األريض كام ًال أو جزءاً منه يف املبنى السكني
لغايات تجارية بغية توفري فرص العمل والتسويق.

بطاقة األرس االجتامعية واالقتصادية :تو ِّثق هذه البطاقة
معايري األهلية لكل أرسة ،وهي أيضاً متثل املعيار الرئييس
ُيقا َرن به التحسينات املستقبلية عىل دخل األرس ومستوى
املعيشة .وبذلك ،سوف يعاد ضبط اإليجارات بالنسبة نظام لــإدارة :توفر منظمة خدمات اإلغاثة الكاثوليكية
للعائالت التي يزيد دخلها عن خط الفقر الرسمي ليصبح برنامجاً حاسوبياً مصم ًام خصيصاً ملعلومات اإلدارة
قريباً للمعدالت السوقية.
(والتدريب) لتمكني الجهات البلدية من جمع املعلومات
والبيانات الرئيسية املتعلقة بكل املباين السكنية االجتامعية
مك َّون سبل كسب الــرزق املستدامة :تتلقى كل عائلة وتعقب اإليجارات املدفوعة واملدفوعات املستحقة وتنظيم
نوعاً من أنواع املساعدة ليك تتمكن من تغطية مصاريف مواعيد الصيانة وإنتاج التقارير ألغ ـراض متنوعة عىل
اإليجارات/املنافع الشهرية وبناء أصولها األرسية التي فقدتها مستويات البلديات والكيانات والدولة.
خالل الحرب .و ُتح َّدد سبل كسب الرزق لكل أرسة وميكن أن
تتضمن تلك السبل املعدات الزراعية والتدريب/الدعم لبيع الوفاء باملعايري الدولية :يهدف التعديل لغايات الوفاء
املنتجات الزراعية أو الدعم املايل للرشكات املحلية لتشجيعها باملعايري الدولية إىل مساعدة البوسنة والهرسك عىل االمتثال
عىل توظيف عائدي مجتمعات األقليات.
ألي مستجدات تطرأ عىل املتطلبات املتعلقة بانضاممها
املستقبيل لالتحاد األورويب.
الروابط والشبكات االجتامعية :ال بد من إرشاك هيئات
ّ
ّ
الحكومة املحلية واملنظامت غري الحكومية وغريها من وقد تعلمت حكومة البوسنة والهرسك مخاطر إزالة مكون
أصحاب املصلحة يف مجتمعات العودة َّ
ألن مشاركتهم مهمة أو أكرث من املك ِّونات الرئيسية ملرشوعاتها الخاص باإلسكان
يف توفري الدعم الالزم لألرس العائدة.
االجتامعي وكذلك مخاطر حرص الرتكيز عىل جانب تشييد
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املباين فقط إذ تبني يف تقييم املساكن االجتامعية التي
أقامتها الحكومة بني عامي  2009وَّ 2012أن عدم توضيح
قضايا امللكية واإلدارة والصيانة واإليجارات منذ البداية كان
له دور يف عدم وفاء أي شخص كان بتلك املسؤوليات ،بل
كان غياب أطر الترشيعات والسياسات الناظمة لإلسكان
االجتامعية مينع ك ًال من الحكومة واملستأجرين من تحقيق
املنافع الكاملة املرجوة من ذلك اإلسكان.

أهم النتائج ليومنا هذا

www.fmreview.org/ar/dayton20

البلديات والكانتونات والكيانات حيث تكمن اإلرادة
السياسية لرسم اسرتاتيجيات اإلسكان االجتامعي ووضع
ترشيعاتها وإقرارها .ويف عام  ،2013نجحت منظمة
خدمات اإلغاثة الكاثوليكية يف مساعدة كانتونني (BPK
) Zeničko-dobojskiو  Goraždeيف وضع أول
ترشيع لإلسكان االجتامعي يف البالد وإقـراره .ووضعت
خمس بلديات أخرى أيضاً (سريبريينتشا وبريجيدور
وغورازدي وموستار وبانجا لوكا) اسرتاتيجيات اإلسكان
االجتامعي التي و ّفرت اإلطار العام لجميع املبادرات
الحالية والجديدة .ويف عام  ،2013أدخلت وزارة حقوق
اإلنسان والالجئني اإلسكان االجتامعي يف املرحلة الثانية من
مبادرتها لدعم عودة واندماج طالبي اللجوء يف البلديات
العرش املستهدفة ومقاطعة براكو ،ما ميثل فهم حكومة
البوسنة والهرسك لقيمة اإلسكان االجتامعي يف مساعدة
البلديات عىل التجاوب مع حاجات املأوى وسبل كسب
الرزق ملعظم مواطنيها املستضعفني.

مع نهاية عام  ،2014متكن  762نازحاً وعائداً يف مثاين بلديات
يف البالد من تأمني ظروف معيشية آمنة وكرمية يف 273
وحدة سكنية اجتامعية أسستها منظمة خدمات اإلغاثة
الكاثوليكية .وبعد ست سنوات من توقيع عقود اإليجار،
كانت  %93من العائالت تعيش يف الوحدات السكنية
االجتامعية4.أما بالنسبة للمتبقني ( )%7ممن مل يعودوا
يقيمون هناك ،فكان لدى نصفهم سبب إيجايب للمغادرة
مثل الزواج أو الهجرة الطوعية أو الحصول عىل وظيفة
يف بلدة أخرى .ومل يكن هناك أكرث من  %3من الوحدات مارك دي سيلفا marc.dsilva@crs.org
السكنية االجتامعية الشاغرة .ويعد هذا االستقرار عام ً
ال وسانيال إمياموفيش sanela.imamovic@crs.org
مه ً
ام يسهم يف النُّمو االقتصادي واالجتامعي ملجتمعاتهم .منظمة خدمات اإلغاثة الكاثوليكية يف البوسنة والهرسك.
وباإلضافة إىل ذلك ،كانت أعامر  %22من أفراد األرس التي www.crs.org/countries/bosnia-herzegovina
يبي
تعيش يف وحدات اإلسكان االجتامعي دون  18عاماً ما ّ
ُ .1أ ِخ َذت البيانات من وزارة حقوق اإلنسان والالجئني يف البوسنة والهرسك ()2011
فعالية املنهجية يف استقطاب الشباب واألرس يف سن العمل الربنامج اإلقليمي املشرتك حول الحلول الدامئة لالجئني والنَّازحني ،برنامج إطاري
(Joint Regional Programme on Durable Solutions for Refugees and
املطلوبني إلعادة تنشيط املجتمعات املتأثرة بالحرب.
ومبا َّأن النتائج املبكرة كانت واعدة ،تشجعت حكومة
البوسنة والهرسك عام  2010عىل إدماج اإلسكان االجتامعي
ليكون عنرصاً مفض ًال يف اسرتاتيجيتها املنقحة لتنفيذ امللحق
السابع .ويف السنوات التالية ،أدخلت وزارة حقوق اإلنسان
والالجئني اإلسكان االجتامعي ليكون اسرتاتيجية أساسية يف
برنامجني وطنيني معنيني بتأسيس أكرث من  2900وحدة
لإلسكان االجتامعي 5.ويف عام  ،2015تبنت وزارة حقوق
اإلنسان والالجئني دليل اإلسكان االجتامعي الصادر عن
منظمة خدمات اإلغاثة الكاثوليكية 6ليكون دلي ًال رسمياً
لجميع البلديات املشاركة يف هذين الربنامجني.
لكنَّ العوائق التي شهدتها الجهود األولية لتأسيس
الترشيعات الالزمة عىل مستوى الدولة نتيجة املأزق
السيايس حول الحدود جعلت منظمة خدمات اإلغاثة
الكاثوليكية تقرر إرشاك كبار املسؤولني عىل مستويات

)Displaced Persons, Framework Programme.
http://tinyurl.com/MHRR-framework-prog-2011
 .2أشخاص من البوسنة والهرسك ممن طلبوا اللجوء يف بلدان أخرى (معظمها
يف االتحاد األورويب) يف أوروبا وأعيدوا مبوجب اتفاقية رسمية وقعت عليها
الحكومات .ميثل الروما  70%من طالبي اللجوء املعاد قبولهم ممن يفتقرون إىل
شهادات الوالدة أو وثائق التسجيل ما يص ّعب عليهم إثبات أنهم كانوا يعيشون سابقاً
عىل أرايض البوسنة والهرسك.
ُ .3ن ِظر إىل مبادرة منظامت خدمات اإلغاثة الكاثوليكية لإلسكان االجتامعي عىل
أ َّنها واحدة من أفضل اثنتني من املامرسات املثىل لدمج الروما يف البلقان الغربية.
انظر منظمة األمن والتعاون يف أوربا ( )2004املامرسات املثىل لدمج الروما :التقرير
اإلقليمي حول ترشيع اإلسكان والتوطني والتحديث واإلسكان االجتامعي للروما يف
البلقان الغربية
www.osce.org/odihr/115737 Best Practices for Roma
(Integration:Regional Report on Housing Legalization, Settlement
)Upgrading and Social Housing for Roma in the Western Balkans.
 .4بيانات الرصد من كوادر منظمة خدمات اإلغاثة الكاثوليكية /البوسنة والهرسك،
مايو/أيار 2015
 .5انظر مايني أ“ .البوسنة والهرسك بعد عرشين عاماً من توقيع اتفاقية دايتون”
صص.11-8 .
www.crsprogramquality.org/publications/2015/8/25/manual-for-non- .6
profit-social-housing.html

21

21

22 22

دايتون  20+البوسنة والهرسك بعد عرشين عاماً من توقيع اتفاقية دايتون للسالم
www.fmreview.org/ar/dayton20

نرشة الهجرة القرسية 50
سبتمرب/أيلول 2015

طرح األسئلة الصحيحة يف بحوث الرفاه النفيس االجتامعي

سلمى بوروبيتش

تسعى األبحاث الجديدة ملعالجة غياب األسس املعرفية التجريبية التي تقوم عليها كثري من الربامج
النفسية االجتامعية املعنية بصدمات ما بعد الحرب يف غرب البلقان.
أصبح العمل النفيس االجتامعي من قبل املختصني بالصحة املعدَّ ل يف االتحاد األورويب ألسباب مرتبطة بعقدين من
العقلية املحليني والدوليني معياراً واتجاهاً واسعا االنتشار الضغوط ،مثل :الحرب والتوتر العرقي والفقر فض ًال عن
يف مجال االستجابة اإلنسانية للصدمة النفسية الناتجة غياب التنظيم يف قطاع الصحة العقلية.
عن الحرب يف البوسنة والهرسك وكرواتيا وكوسوفو أثناء
التسعينيات .وعامة ،تروج الربامج الدولية يف املنطقة وإدراكـــاً لهذا األمــر ولعدم وجــود أبحاث علمية يف
هجرتهم مصابون بصدمات الوقت الراهن بشأن الرفاه النفيس االجتامعي بني
العتقاد مفاده َّأن جميع من َّ
نفسية َّ
ٌ
بحثي متعدد
فريق
يجري
شة،
م
امله
االجتامعية
الفئات
من
الخارجية
االجتامعية
وأن التدخالت النفسية
ِّ
ٌّ
َ
ً
األمور التي ال بد من توفريها .وبهذاُ ،ينظر لفاعلية هذه التخصصات مكون من  18باحثا يف ثالثة دول (رصبيا
التدخالت عىل أ َّنها من األمور املس َّلم بها لكنَّ األبحاث وكوسوفو والبوسنة والهرسك) برئاسة فريق يف جامعة
رساييفو 2وبتمويل من الربنامج اإلقليمي لتعزيز األبحاث
التجريبية يف هذ املجال ما زال نادرة.
يف جامعة فريبورغ دراسة عن الصحة النفسية االجتامعية
املهجرات بسبب الحرب .ويهدف البحث إىل
فخالل الحرب ،مل يرتك شح مــوارد البحث مجاالً كبرياً لدى النساء َّ
لجمع البيانات أو إجراء دراسات األثر ،واستمر هذا النهج تسليط الضوء عىل الروابط بني الهجرة والصحة العقلية يف
عىل ما هو عليه حتى بعد األحداث العسكرية العدائية .مجتمع ما بعد الحرب الذي مير مبرحلة انتقالية اجتامعية
وباإلضافة إىل ذلك ،باءت محاوالت إجراء أبحاث شاملة يف سياسية واسعة أيضاً.
مجال الصحة العقلية باإلخفاق بسبب تزايد انعدام الثقة
الشعبية املحلية خاص ًّة يف الهيئات األجنبية واملنظامت غري وعموماً ،يشتمل العمل املنجز بشأن تحسني الصحة
الحكومية .وناد ًرا ما ركزت خدمات العالج والصحة العقلية العقلية يف البوسنة والهرسك ما بعد الحرب عىل أصحاب
املهجرين مصلحة مختلفني عىل مستويات متنوعة وعىل العمل مع
ما بعد الحرب يف البوسنة والهرسك لذلك عىل َّ
بفعل الحرب والعائدين بوصفهم فئات مستهدفة خاصة .فئات مستهدفة مختلفة .إال أنه ليس جز ًءا بعد من آليات
بل كان ُينظر إىل جميع السكان املدنيني كمستضعفني الدولة لتقديم الخدمات .وقد استهدفت بعض فئات
ومصابني بصدمات نفسية وفاقدي األهلية اعتباطياً دون املجتمع مثل النساء الاليت تعرضن لالغتصاب أثناء الحرب
وهُ ّجر بعضهن إال أن النظام الرسمي يتجاهل إىل حد بعيد
إجراء أي أبحاث ممنهجة عىل اللدونة والرفاه العام.
ُ
رسا .أضف إىل ذلك املشاكل الجسيمة الخاصة
امل َّ
هجرات ق ً
ويف اإلطار نفسه ،انصب تركيز دراسات الصحة العقلية بالتمويل وإجراء األبحاث وتقييم املامرسات املدعومة
ملهجري الحرب يف املنطقة عىل فئات سكانية بأكملها بدالً باألدلة.
َّ
من االهتامم برشائح معينة من السكان وأهملت مسائل
الصحة العقل َّية ،مثة
اللدونة.
وعقب اإلصالح املستمر يف قطاع ِّ
اسرتاتيجيات عمل جديدة تهدف إىل إرشاك الخدمات
ملهجري الحرب والعائدين
الصحة العقلية ّ
االجتامعية يف حامية الصحة العقلية للمواطنني عامة
والهرسك
البوسنة
يف
العقلية
الصحة
ما زالت مسائل
واملهجرين خاصة (بوصفهم فئات مهمشة
والعائدين
َّ
3
ورصبيا وكوسوفو تلوح برأسها يف األفق .وبحسب مرشوع ومستضعفة) وتعزيزها .ويعد تحسني االندماج االجتامعي
االتحاد األورويب 1.UP.S.TREAM ,ترتفع أعداد األشخاص أحد الرشوط الرئيسية لتناغم التنمية املجتمعية يف البوسنة
الصحة العقل َّية يف هذه الدول عن والهرسك مع معايري االتحاد األورويب .ويتطلب تحقيق
الذين يواجهون مشاكل ِّ
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االندماج االجتامعي عقد رشاكات عىل جميع املستويات والدوليني لتحسني أداء الخدمات النفسية-االجتامعية
بني الحكومات واملؤسسات العامة واملجتمع املدين إال أن وإمكانية الحصول عليها؟
ذلك صعب للغاية يف دولة تتعدد فيها املراكز السياسية
واإلدارية املعنية باتخاذ القرارات عىل  14مستوى وتتوىل الخامتة
اتخاذ القرار الوطني وتخضع لرشوط تفرضها جهات تتطلب السياسات الف َّعالة والناجعة أساساً برهانياً قوياً.
خارجية ،مثل :البنك الــدويل وصندوق النقد الدويل وبهذا فقط ومن خالل الرؤى العميقة التي ستنشأ من
واالتحاد األورويب .ومع ذلك ،فمراكز الصحة العقلية األدلة املتاحة ،ميكن أن نحدد كيف للسياسات والربامج
الجديدة (مثار اإلصالح) قادرة عىل تقديم خدمات صحة الحكومية أن تساعد عىل نحو أفضل الفئات السكانية
عقلية أكرث مالمئة ألنها تهدف للعمل بفاعلية أكرب من املستهدفة ورصد مدى فاعلية استخدام املوارد وتعزيز
خالل فرق متعددة التخصصات والتعاون بني القطاعات 4 .التعلم والتنمية يف املنطقة ودعم أصحاب املصلحة
املعنيني ألداء أدوارهم وتحمل مسؤولياتهم.

السياق املجتمعي األكرب نطاقاً

يف ضوء التعقيد الــذي يتسم به الوضع االجتامعي
االقتصادي يف البوسنة والهرسك ،يحول البحث الذي ميوله
الربنامج اإلقليمي لتعزيز األبحاث 5الرتكيز من منظور
الصحة الرسيرية الفردية إىل بعد اجتامعي أكرث تعقيدًا
ملحاولة فهم عملية إعادة اإلدماج التي مير بها األشخاص
املهجرين والعائدين املترضرين فيام يتعلق مبا خاضوه
َّ
من تجارب الحرب والوضع االجتامعي االقتصادي السائد
يف البالد .ومن هذا املنطلق تبدأ الخالفات الجيلية املهمة
واألمناط الجندرية والتباينات الحرضية/الريفية يف الظهور
و ُتد َرس تقييامت الصحة العقلية يف سياق مجتمعي أوسع
نطاقاً ما يؤثر حت ً
ام عىل رفاه الفرد النفيس االجتامعي
الشامل.

وباإلضافة إىل ذلك ،يساعد بناء الشبكة الخاصة بهذا
البحث بني أصحاب املصلحة املعنيني من مختلف
الخلفيات املهنية واألكادميية يف مختلف أنحاء املنطقة
والعامل عىل إقامة أرضية مشرتكة بني التخصصات وعربها
وتطويرها لتحقيق فائدة طويلة األجل لدراسات الهجرة
القرسية يف املنطقة.
وتؤكد معظم خرباتنا من البوسنة والهرسك ما بعد الحرب
عىل رضورة تقديم الخدمات النفسية االجتامعية للسكان
املهجرين والعائدين عىل أساس البحوث املكثفة القامئة
َّ
عىل األدلة دامئ ًــا .حينها فقط سيكون لها تأثري مبارش
عىل نوعية حياة النساء العائدات والنازحات داخلياً
والالجئات.

ومن خالل التحليل التجريبي بدراسة الحاالت املختلفة
يف البوسنة والهرسك ورصبيا وكوسوفو ،يعالج املرشوع
األسئلة البحثية التالية :كيف تؤثر تجربة العنف العرقي مديرة مركز دراسات الالجئني والنازحني داخلياً ،جامعة
والتَّهجري واسع النطاق بفعل الحرب وأوضاع االنتقال رساييفو www.cesi.fpn.unsa.ba/en
املط َّولة عىل الصحة النفسية االجتامعية لإلناث املهجرات
“ .1التحديث االجتامعي والعالجي يف مجال الصحة العقلية” تشمل الكاريتاس
قرسا ً يف كل من البيئات الثالثة؟ وما هو وضع رفاههن اإليطالية يف رصبيا وجمعية فينيكس يف البوسنة والهرسك.
النفيس االجتامعي مبا يف ذلك عوامل الشدة واللدونة يف  .2بالرشاكة مع فرق بحثية رصبية وكوسوفية.
 .3اسرتاتيجية االندماج االجتامعي يف البوسنة والهرسك ( ،)2013-2008تعمل
مثل هذه البيئات االجتامعية القاسية؟ وما هي طبيعة حكومة البوسنة والهرسك حالياً غىل وثيقتني لالسرتاتيجيات :اسرتاتيجية اإلمناء
الدعم النفيس االجتامعي الذي تقدمه كل من املنظامت القطري ومراجعة منتصف املدة السرتاتيجية االندماج االجتامعي.
الحكومية وغري الحكومية الرسمية وغري الرسمية لهذه  .4استكمل مرشوع الصحة العقلية يف البوسنة والهرسك مرحلته األوىل (-2010
 )2013بدعم من الهيئة السويرسية لإلمناء والتعاون وكانتونات جنيف ويورا وبرين
الفئة من السكان؟ وما الــذي ينبغي فعله ملعالجة وفريبورغ يف سويرسا ،ودخل اآلن املرحلة الثانية.
االحتياجات النفسية االجتامعية املحددة وملء الفجوات  .5بعنوان “مراعاة الجندر يف الهجرة القرسية واالنتقال االجتامعي السيايس والصحة
العقلية يف البوسنة والهرسك ورصبيا وكوسوفو”.
بني السياسات والربامج القامئة؟ وما املامرسات الجيدة (Engendering Forced Migration, Socio-political Transition and
(إن وجــدت) التي قد تنطلق منها الجهات املختصة )Mental Health in BiH, Serbia and Kosovo
ومختلف أصحاب املصلحة املعنيني الوطنيني واإلقليميني ملزيد من املعلومات ،راجعwww.cesi.fpn.unsa.ba :
سلمى بوروبيتش porobics@fpn.unsa.ba
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انقسام زمن الحرب يف مدارس زمن السلم

فالريي بريي

ما زالت املنظومة التعليمية املنقسمة عرقياً يف البوسنة والهرسك تح ّد من العودة املستدامة وتعيق
املصالحة وإعادة بناء املجتمع.

كان إدراج امللحق السابع يف اتفاقية دايتون للسالم من التي ُيحت َفل بها ونرش اآلراء املختلفة التي غالباً ما تتضارب
2
نواح .مع آراء املجموعات العرقية األخرى.
األمور التي تتيح فرص التنمية يف املستقبل من عدة ٍ
ومع َّأن عودة املمتلكات ألصحابها األصليني لقيت نجاحاً
كبرياً ،مل يقابل ذلك نجاح يف عودة الناس إىل بيوتهم ما مناهج مختلفة لكنَّ النتائج واحدة
قبل الحرب .وهذا ما حدث بالتحديد يف كثري من الحاالت ومبا أن االتحاد الفدرايل يضمن خليطاً من مجتمعات
التي كان العائد سيصبح فيها اآلن يف أقلية دميوغرافية يف البوشناق وكروات البوسنة للدرجة التي تجعل فيها فرض
املجتمع ذاته الذي كان يعيش فيه قبل الحرب .أما القادة منهاج واحــد أم ـراً مستحي ًال ُس ِّجلت أكرث من  50حالة
السياسيون فلم يبذلوا جهداً ُيذ َكر يف إيجاد البيئة الرتحيبية “ملدرستني تحت سقف واحد” .ويف هذه الحاالتَ ،ت َ
شارك يف
الحقيقية لعودة سكان ما قبل الحرب أو إلعطاء زخم جديد املباين املدرسية مجموعات مختلفة من الطالب الذين كانوا
للمصالحة السياسية بعد الحرب .وما زالت عودة األقليات يتعلمون املنهاج الدرايس البوشناقي أو الكروايت-البوسني
من االحتامالت املخيفة التي تفرض عىل العائدين صعوبات يف أجنحة أو طوابق أو ورديات مختلفة .ويف املجتمعات
يف إيجاد العمل يف مجتمعاتهم ما قبل الحرب ،وتجعلهم املحلية القليلة التي شهدت يف جمهورية رصب البوسنة
يواجهون متييزاً كبرياً يف العالقات االجتامعية والوصول إىل عودة عدد كاف من غري رصب البوسنة ،يدرس الطالب من
الخدمات العامة كالرعاية الصحية وحامية الرشطة والرفاه غري رصب البوسنة (خاصة البوشناق) منهاج جمهورية رصب
البوسنة إال يف حالة توافر عدد كاف من طالب األقليات
االجتامعي واملدارس.
فعندها يسمح لهم اتباع مجموعتهم الدراسية القومية،
واملنظومة التعليمية يف البوسنة والهرسك جاءت كنتيجة مبا يف ذلك مقررات التاريخ والجغرافيا واللغة األم والدين،
منطقية لكل من غياب املصالحة السياسية املنهجية ويف هذه النقطة ،ينفصلون عن نظرائهم من رصب البوسنة
والحقيقية عرب العقدين املاضيني إضافة إىل مضمونات يف دراسة تلك املقررات .وسواء أكان األطفال يف مناطق
السياسة العامة العملية لبنية دولة التشارك بالسلطات متجانسة أم خليطة ،فهم يواجهون ويع َّلمون قصصاً رسدية
املتفق عليها يف دايتون .ومل تكن البنية التحتية للتعليم يف من وجهة نظر أحادية ،وسواء أكانت االنقسامات مرئية
البالد مبنأى عن تأثريات الهيكلية الجديدة املتشظية التي (كام يف مدارس “اثنني يف واحد”) أو أقل ظهوراً ،فالنتيجة
يرى البعض أنها ملتوية أيضاً ،إذ ما زالت املدارس تقدَّم واحدة وهي جيل من املواطنني اليافعني ال يعلمون كثرياً عن
التعليم عىل األساس العرقي الحرصي ذاته الذي كان سائداً مستقبلهم املشرتك أو رؤيتهم يف بلدهم.
1
إ َّبان الحرب.
ومع ذلك ،كان هناك فرتة من الزمن خاصة بني عامي 1999
وبغياب أي وزارة للتعليم عىل مستوى الدولة لتنسيق أو و 2007عندما بدأت اإلصالحات التعليمية تتبلور .وحظيت
قيادة السياسة التعليمية ،كانت وزارة التعليم يف كل كانتون حاجات أطفال العائدين باعرتاف رصيح يف االتفاقية
تعمل مبعزل عن الوزارات األخرى ومبسارات مختلفة أيضاً .االنتقالية لتوفيق حقوق وحاجات أطفال العائدين التي
ونتيجة لذلك ،استمرت كل املدارس يف البوسنة والهرسك ُو ِّقعت يف عام  2002بهدف إنهاء أسوء املامرسات التي
بإضافة “نكهتها” العرقية السائدة يف مجتمع ما بحيث منعت العودة املستدامة .وبدأت بعض الجهود يف إزالة
متثل سكان األغلبية يف ذلك املجتمع .ويتضح ذلك جلياً يف خطاب الكراهية الرصيح من كتب التاريخ كام أزيلت
اختالف املناهج والكتب الدراسية املخصصة ملدارس كل من األسامء والرموز الحرصية لعرق معني من املدارس .وكانت
البوشناق وكروات البوسنة ورصب البوسنة ،واختالف العطل مدارس “اثنني يف واحد” (التي مثلت ح ًال “انتقالياً”) يف بعض
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الحاالت قد ُح ِّسنت من خالل عدد من املحاوالت لتوحيد الخالصة

بغياب الضغوط الدولية أو مطالب القواعد الشعبية نحو
إعادة النظر يف املنظومة التعليمية االنقسامية يف البالد
وسياساتها ،ما من سبب يدعو لالعتقاد َّ
بأن مدارس البالد
سوف تتحسن أو تصبح أكرث إدماجاً .أما الوضع الراهن
فيناسب األحزاب السياسية القومية التي تقاوم الخيارات
األكرث مدنية ألن تلك الخيارات من شأنها إضعاف سطوتهم
ومتسكهم بالسلطة .وعىل املدى البعيد ،سوف مي ّثل ذلك
خطراً عىل العودة التي حدثت حتى اآلن وسوف يغلق من
الناحية العملية الباب أمام تحركات العودة املستقبلية.

املنظومات اإلدارية .وط َّورت وزارة الشؤون املدنية العاملة
نشئَت هيئة
عىل مستوى الدولة تصوراً تعليمياً صغرياً ،إذ ُأ ِ
للتعليم عىل مستوى الدولة تتمتع بالصفة االستشارية
لضامن اتساق املعايري يف املناهج الدراسية ومخرجات التع ّلم،
ُوأ ِّسس أيضاً مؤمتر وزارات الرتبية لتقديم املشورة والتنسيق.
ومع ذلك ،بغياب االلتزام القانوين لزيادة التنسيق والدمج
يف املنظومات التعليمية أو بغياب اإلرادة السياسية للضغط
من أجل استحداث جدول أعامل شامل ،كان نطاق عمل
تلك الهيئات محدوداً لدرجة كبرية ،وأخفقت تلك الجهود
اإلصالحية للتصدي للمشكلة الرئيسية ملناهج االنقسام
والسياسة األوسع املستمرة املك ِّرسة للطبيعة العرقية للحياة ال شك َّأن إدراج حق العودة يف اتفاقية دايتون للسالم كان
3
العامة يف البوسنة والهرسك.
من األفكار النبيلة لكنَّ تلك الفكرة أصبحت ضحية للسياسة
يف دولة مرحلة دايتون ما بعد الحرب .فالذين هُ ِّجروا
يف مثل هذا النظام ،بقي عائدو األقليات كام هم أقليات بالحرب أسسوا حياتهم يف مكان آخر ومل يعد لديهم حافز
جبوا عىل االندماج أو الدراسة بانفصال عن الغري (يف حالة يف العودة إىل البالد التي ما زالت يف وضع ال َّنزاع املجمد كام
ُوأ ِ
ُ
وجود أعداد كافية من العائدين) أو رمبا أجربوا عىل االنتقال يوضحه ذلك االنقسام الحاصل يف املنظومة التَّعليمية .واآلن
أو التخيل عىل فكرة العودة .ويف السنوات القليلة املاضية ،بعد ميض عرشين عاماً عىل اتفاقية دايتون للسالم ،ال ينبغي
توقفت عمليات اإلصالح بل كان هناك بعض عالمات الرتاجع أن يكون ذلك الوضع شاغ ًال للمهتمني بالبلقان فحسب بل
أيضاً .فعىل سبيل املثال ،يف جمهورية رصب البوسنة ،سحب يجب أن يكون من القضايا املهمة ملن يعمل عىل استعادة
أولياء األمور يف عام  2013يف قرية كونييبيتش بولييه (التي االستقرار يف دول ما بعد الحرب املختلفة يف أماكن أخرى يف
ال تبعد كثرياً عن رسيربينيتسا) أبناءهم من املدرسة وخرجوا العامل .وبعيداً عن أن يكون التعليم قضية سياسية “ناعمة”،
يف مظاهرات يف رساييفو (وأقاموا خي ًام لنوم املحتجني فيها) يبقى التعليم يف دولة ما بعد الحرب قضية أمنية ومن الخطر
احتجاجاً عىل سياسات جمهورية رصب البوسنة ومامرساتها تجاهلها.
التي اشرتطت عىل أبنائهم دراسة مناهج رصب البوسنة.
فالريي بريي valeryperry@yahoo.com
لكنَّ أولياء األمور البوشناقيون مل يكونوا يطالبون مبنهج باحثة ومستشارة مستقلة تعمل يف رساييفو ،وهي زميلة
أكرث اندماجاً يف املدارس لكل من طالب البوشناق ورصب أوىل يف مجلس سياسات الدمقرطة ومحارضة يف مجال
البوسنة بل كانوا يطالبون بتدريس مناهجهم البوشناقية ما تحليل ال ِّنزاعات وفضها يف كلية رساييفو للعلوم والتقانة.
يغ ّذي املفهومات االنفصالية السائدة .ويوضح هذا املثال www.democratizationpolicy.org
كيفية عمل النَّزعتني اإلقصائية والتطرفية اللتني سادتا
 .1دنيا ر (“ )2000السعي للتسامح يف كتب رساييفو املدرسية” نرشة حقوق اإلنسان،
حــوارات السياسات .ومل تتخذ سلطات جمهورية رصب املجلد  ،1العدد  ،2الصفحات 55-38
البوسنة أي خطوات للتكيف مع تلك املطالب بل غ َّذت http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs12142-000-1003-1#page-1
()The Quest for Tolerance in Sarajevo’s Textbooks
باملقابل التوترات االنقسامية والعرقية-القومية بإرصارها  .2يُستَثنى من ذلك إىل حد ما مقاطعة بركو التي يدرس فيها األطفال معاً عىل اختالف
عىل َّ
أن هذه املدارس القليلة التي تقدم بالفعل خيار تعلم انتامءاتهم العرقية أكرث مام يفعلون يف أماكن أخرى .انظر بريي ف“ .غايات دميقراطية
مجموعة املقررات الدراسية القومية (يف  20مدرسة تقريباً) ووسائل (ال)دميقراطية؟ تأمالت يف اسرتاتيجيات الدمقرطة يف بركو والبوسنة والهرسك”
يف إينز م (محرر) ( )2006األمن البوسني بعد دايتون :آفاق جديدة .روتليدج ،الصفحات
تشري إىل “لغة البوشناق” وليس إىل “اللغة البوسنية” ما 70-51
يعزز من جديد مشكالت البلد التي تتألف من “قوميات (Democratic Ends, (un)Democratic Means? Reflections on
Democratization Strategies in Brcko and Bosnia-Herzegovina),
ً
مك ّونة للدولة” بدال من الرتويج لبلد قائم عىل مبدأ املواطن )(Bosnian Security After Dayton: New Perspectives
َ 4
واملواطنَة.
http://tinyurl.com/PerryV-2006-Routledge
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 .3بريي ف “ميادين املعركة يف الصف الدرايس للقلوب والعقول :جهود إصالح التعليم
وتحويله يف البوسنة والهرسك ما بعد الحرب” يف ليسثاوغ أ وراميت إس يب (محرران)
( )2013البوسنة والهرسك منذ دايتون :القيم املتمدنة وغري املتمدنة .لونغو إيديتوري
رافينا صص 246-225
(Classroom Battlegrounds for Hearts and Minds: Efforts to Reform and
)Transform Education in Post-war Bosnia and Herzegovina
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http://tinyurl.com/PerryV-2013-Listhaug-Ramet
 4 .4جويك إي “مئات التالميذ البوسنيون يخفقون يف بدء الدراسة يف املدرسة” مجلة
 Balkan Insight ،1سبتمرب/أيلول 2014
)(Hundreds of Bosnian Pupils Fail to Start School
www.balkaninsight.com/en/article/hundreds-of-pupils-in-bosnia-did-notstart-school

اسم عائلتهم أصبح “الجئ” :العودة وعمل النشطاء املحليني

بيرت ليبامن

لن تتحقق عودة الالجئني املستدامة يف البوسنة والهرسك إال بتضمني الناس العاديني ونشطاء حقوق
اإلنسان يف عملية التعايف عىل اعتبار أ َّنهم مشاركون كاملون فيها.
يقيمون يف بيت “مؤقت” لبضع سنني وغالباً ما كان ذلك
السكن بيتاً يعود إىل مرحلة ما قبل الحرب لشخص هُ ِّجر إىل
الجانب اآلخر من الحد الفاصل بني الكيانات العرقية ،مل يكن
املهجرين مرتاحاً يف توطينه هناك ،بل كانت
سوى قليل من َّ
أعداد كبرية منهم تعيش يف ظروف مزرية .وكان ذلك الوضع
إضافة إىل الحنني للوطن عام ًال دافعاً للعودة إىل الديار.

هجرت حرب  1995-1992ما يزيد عىل مليوين إنسان أي
َّ
ما يعادل نصف سكان البوسنة والهرسك .ومن هذا العدد،
هرب مليون شخص إىل عرشات الدول حول العامل ،أما ما
املهجرين ،أي النَّازحون داخلياً ،فانتهى املطاف
تبقى من َّ
ببعضهم يف املراكز الجامعية يف البيوت املهجورة التي تعود
مهجرين آخرين ،فيام بقي بعضهم اآلخر
ملكيتها ألشخاص َّ
عند األقارب يف الكيانات التي تتبع أعراقهم :وهكذا ،توجه
رصب البوسنة إىل جمهورية رصب البوسنة وكروات البوسنة ويف رشقي مدينة غوراجديه البوسنية ،كان البوشناق الذين
هُ ِّجروا من الضاحية الصناعية لكوباتشيه ومن فيشيغارد
والبوشناق (البوسنيون املسلمون) إىل االتحاد الفدرايل.
املجاورة قد تجمعوا ضمن حدود املدينة .أما يف الشامل
ومع َّأن كروات البوسنة والبوشناق تحالفوا معاً يف نهاية الغريب للبالد ،فعاد بوشناق بريدور وكوزاراتس من كرواتيا
مقس ًام عرقياً .وبلغت مساحة لكنَّهم بقوا نازحني داخلياً .وعاد كثري منهم إىل سانسيك،
الحرب ،بقي االتحاد الفدرايل َّ
األرايض التي انتهت تحت سيطرة قوات كروات البوسنة ومعظمهم عاد إىل مناطق ليست بعيدة كثرياً عن بيوتهم
حوايل  %20من البوسنة والهرسك فيام بقي  %30منها ضمن ومع ذلك بقوا يف الجانب البعيد من الحد الفاصل بني
مهجروا رسيربينيتسا ممن مل
سيطرة البوشناق .أما النصف اآلخر من البالد فخضع لسيطرة الكيانني العرقيني .فيام عاش َّ
رصب البوسنة .وأصبحت املجانسة العرقية يف تلك املناطق يفروا إىل خارج البالد يف ظروف سيئة يف توزال ويف ضواحي
شبه مكتملة ،وللمرة األوىل أصبح كروات البوسنة والبوشناق رساييفو .ويف أثناء ذلك ،هُ ِّجر كروات البوسنة ممن طردتهم
ثم قوات البوشناق من بيوتهم
ورصب البوسنة مع َّرفني عىل أنهم “أقليات” يف تلك املناطق قوات رصب البوسنة ومن َّ
التي مل تكن جامعة كل منهم متتلك أي سلطة أو نفوذ.
التي توارثوها أباً عن جد يف وسط البوسنة والهرسك إىل غريب
البالد أو إىل أطراف كرواتيا .وهناك ،احتلوا بيوتاً ميتلكها
مقسمون ومنترشون يف كل مكان” رصب البوسنة املطرودون من تلك املناطق .وأعيد توطني
“الفقراء ،فقراء وكلهم َّ
(رابا 70 ،عاماً ،رساييفو)
رصب البوسنة القادمني من موستار ورساييفو ووسط البوسنة
والهرسك يف أطراف الكيان الخاضع لسيطرة رصب البوسنة.

تقييم الدمار عىل مستوى األرض

املهجرون الذين قابلتُهم يف البوسنة والهرسك بعد
كان
َّ
1
الحرب يعيشون يف مراكز جامعية (املــدارس والثكنات
والفنادق التي ُح ِّولت مؤقتاً ألغراض اإليــواء) ويف بيوت
األقارب أو يف البيوت والشقق املهجورة .ومع أ َّنهم كانوا

وهكذا ،أسست هذه الفئات السكانية املعاد تركيزها عىل
أساس عرقي كت ًال ناخبة متجانسة ميكن للقادة السياسيني
االعتامد عليها يف كل األطراف الثالثة .ولهذا السبب ،مل يكن
املهجرين
لدى أولئك القادة أي اهتامم ُيذ َكر يف مساعدة َّ

نرشة الهجرة القرسية 50

دايتون  20+البوسنة والهرسك بعد عرشين عاماً من توقيع اتفاقية دايتون للسالم

سبتمرب/أيلول 2015

www.fmreview.org/ar/dayton20

عىل العودة إىل بيوتهم
التي كانت لهم ما قبل
الحرب .ثم تال ذلك فرتة
مل يبذل فيها السياسيون
ســوى الدعم الشكيل يف
أحسن األحوال للعائدين،
بل كان الشائع أن أعاق
السياسيون تلك العودة
علناً مهام كان اتجاهها.

بيرت ليبامن

“معظمنا يريد العودة إىل
الديار .بالنسبة يل ،أستيقظ
كــل صباح ألســأل نفيس
“ماذا أفعل هنا؟” لقد َّ
مل
أهل تــوزال منا .وأصبحنا مكتوب عليه“ :مستوطنة العائدين يف سوشيسكا” سوشيسكا قرية تابعة لبلدية رسيربينيتسا وكانت أول مستوطنة يف تلك البلدية .حزيران/يونيه 2000
مــواطــنــن مــن الــدرجــة
الثانية هنا .لقد أصبح املقطع األخري من اسمنا “الجئ”” عىل شباك الدوائر الحكومية” ويعني ذلك إثارة الجهات
مهجرة من براتوناتس إىل توزال)
الثالث دون استثناء للعراقيل الروتينية أمام طلبات األعداد
(زهرةَّ ،
املهجرة من
الغفرية من املتقدمني بالطلبات .تصف سالفينكا َّ
وهكذاُ ،ت ِرك للناس العاديني مدفوعني بنشطاء القواعد رساييفو املحنة التي واجهتها عند سعيها للعودة قائلة:
الشعبية مهمة مناهضة االنقسامات الجغرافية والسياسية
ً
َّ
التي حدثت بعد الحرب والتي ج َّردتهم من كل قواهم .وبعد “عندما عدت ،تبني يل أن شخصا ما كان يف شقتي .وأرسل
هجرين للعودة يل ذلك الرجل الذي كان يعيش يف الشقة...رسالة قال فيها
مدة قصرية من نهاية الحرب ،احتشد آالف ا ُمل َّ
إىل بيوتهم التي كانت لهم قبل الحرب ،لكنَّ عودتهم تلك َّإنه ال ينبغي يل املطالبة باسرتجاع شقتي .فتوجهت للرشطة
كانت معركة حقيقية بحد ذاتها .وأسس هؤالء الناشطون وأخربتهم بشأن ذلك الشخص .فكان جوابهم “وماذا نفعل
املحليون منظامت للرتويج لعودتهم وعودة مجتمعاتهم .لك؟ اذهبي واطرديه من الشقة بنفسك .لن نستطيع
وتلقت كثري من هذه املنظامت الدعم من الناس املحليني مساعدتك ”.فذهبت إىل املكاتب البلدية والوزارات -وطرقت
واملجتمع الدويل أيضاً ،لكنَّ العائدين املحتملني واجهوا كل األبواب وذهبت إىل كل مكان ومل يحدث أي يشء .كان
وحرر الخطابات
عوائق وتهديدات من السلطات املحلية ومن أطراف أخرى كل واحد منهم يدعي أ ّنه َّعبأ النامذج َّ
ممن عملوا يف الخفاء عىل إجهاض مساعي العودة .فام املطلوبة لكنّهم جميع ًا كانوا يكذبون عيلَ .ب ِقيت يف تلك
إن أعيد إعامر البيوت حتى ًق ِصفت من جديد ،وتعرض
الدوامة قرابة السنة وأنا أحاول اسرتجاع شقتي....وكانت كل
ّ
العائدون لالغتياالت أو التهديدات ليستسلموا ويغادروا جهة ترميني لجهة أخرى كام لو كنت كرة”.
ثم ُز ِرعت األلغام عىل الطرقات يف جاتسكو
املكان من جديدَّ .
وستوالتس .ويف أواخر عام ُ ،1999ط ِعن أحد أوائل العائدين إقامة املخيامت
إىل رسيربينيتسا وكان موظفاً يف املجلس البلدي و ُت ِرك يف استمر إرصار ناشطي القواعد الشعبية ممن قادوا عرشات
مبنى البلدية وكأ َّنه م ْيت .ويف الفرتة ذاتها ،أح ِر َقت عرشات الجمعيات املحلية التي أطلقت حمالت العودة .وعندما
عاملتهم السلطات املحلية بخشونة وبعد أن تجاهلتهم
البيوت التي أعيد بناؤها يف رسيربينيتسا.
َّ
الهيئات الدولية ،نظموا مخيامت يف القرى التي أرادوا العودة
أ َّما الرادع األكرب للعودة فلم يكن مشوباً مبامرسة العنف بل إليها أو يف جوارها.
كان يتمثل فيام ُيتعا َرف عليه محليا يف البوسنة بـ “اإلعاقة
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ومتثلت أوىل حمالت العودة يف عودة البوشناق إىل
قرية يوشيتيش التي ال تبعد كثرياً عن زفورنيك يف
رشقي جمهورية رصب البوسنة .ويف أكتوبر/ترشين
األول  ،1996أقام عرشات العائدين 2بتشجيع من
ناشط العودة البارز فاضل بانيانوفيتش الخيم
وبدأوا بإزالة الركام املتبقي من بيوتهم الريفية
املد َّمرة .وكان عليهم إصالح الطريق املؤدي إىل
القرية واتخاذ الحيطة والحذر من األلغام التي
َّ
عطلت إمكانية زراعة أوىل محاصيلهم .ويف أثناء
ذلك الشهر “كان عدد أفراد الرشطة يفوق عدد
العائدين يف إشــارة بـ َّ
ـأن العائدين غري مرغوب
بهم حتى لو كانوا بني الركام” ،حسبام ذكر أحد
القرويني .ورغم التهديدات وحاالت إطالق النار
من وقت آلخر ،ثبت العائدون عىل موقفهم.
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مكتوب عىل الفتة الخيمة“ :كوباتشيه هي أساس امللحق السابع لكل البوسنة والهرسك” مخيامت عىل حد غوراجديه
فوق قرية كوباتشيه .ترشين الثاين/نوفمرب 1999

وبحلول ربيع  ،1998عاد إىل القرية نصف العدد األصيل
للسكان قبل الحرب .وعندها ،كانت موجات العودة
مستمرة إىل مختلف القرى يف ذلك الجزء من جمهورية
رصب البوسنة .ويف يوشيتيش ،بدأ العائدون برتكيب اعمدة
الهواتف للحصول عىل الطاقة الكهربائية من االتحاد
الفدرايل ،لكنَّ سلطات جمهورية رصب البوسنة أمرت
بإزالة تلك األعمدة .وكذلك األطفال العائدون بدؤوا
التحرك بالحافالت عرب الحد الفاصل بني الكيانني العرقيني
لاللتحاق باملدارس يف االتحاد الفدرايل .ومع مرور الوقت،
تحسنت األوضاع األمنية حول يوشيتيش يف حني بقيت
املواصالت واملاء مشكلة قامئة لعدة سنوات.
ووجد ناشطو العودة طرقاً عدة لجذب االهتامم والدعم
من املسؤولني الدوليني فتظاهروا أمام السفارات وقرب
مقرات مكتب املمثل السامي .ويف الشهور املثلجة من
أواخر عام  ،1999أثار تأسيس مستوطنة من الخيم قرب
حد الفصل العرقي بني غوراجديه وجمهورية رصب
البوسنة انتقاد بعض املسؤولني الدوليني .وكــان ذلك
املخيم الذي أوى عرشات األشخاص ممن يفرتض بأنهم
سيصبحون عائدين مقاماً عىل تلة فوق كوباتشيه .وأعىل
الخيم ،عُ ِّلقت الفتات ُك ِتب عليها “كوباتشيه مفتاح امللحق
السابع” و “كوباتشيه مفتاح العودة” .وأخربين فاضل
بانيانوفيتش عندما كنت يف مكتبه “ال بديل عن العودة.
ونحن مع العودة يف كل االتجاهات .ولن نسميها عودة
ثنائية االتجاهات وال عودة األقليات بل نسميها العودة

فقط .ونحن تنظيم ال يرغب يف إطالق النقاشات والحوارات
وال إصدار اإلعالنات ال َّرباقة”.
واستجاب ًة ملثل تلك الضغوط ،بدأ املسؤولون الدوليون أخرياً
بإحداث التغيريات الحقيقية لدعم العودة عام 1999.3
ناه َضة إلعاقة العودة وعزلوا بعض أسوء
وسنَّوا قوانني ُم ِ
املخالفني للقوانني من مناصبهم .ومع نهاية العقد األخري من
القرن العرشين ،زاد زخم العودة ،ويف خالل السنوات التالية
املهجرين
القليلة وصلت العودة ذروتها إذ متكن مئات آالف َّ
من العودة إىل بيوتهم التي كانت لهم قبل الحرب .ومل
تقترص العودة فحسب عىل البوشناق إىل أجزاء من الكيان
الخاضع لسيطرة رصب البوسنة وغريب البوسنة والهرسك،
إذ عاد أيضاً رصب البوسنة وكروات البوسنة والهرسك إىل
بيوتهم التي كانت لهم قبل الحرب.
ومع ذلك ،بقي أمراء الحرب وخلفاؤهم السياسيون يف
السلطة ما عنى َّأن العودة مل تحدث عىل نطاق كبري .ففي
بعض األماكن ،مثل فيشيغارد ،مل يحدث أي عودة ُتذ َكر ،ويف
أماكن أخرى مثل بلديتي بريدور وزفورنيك ،مل متثل العودة
يف ذروتها أكرث من  %50من عدد السكان املقدر قبل الحرب.

مصاعب تواجه التعايف

يف الفرتة التي تلت استقرار معدالت الحركة ،ترسخت
الخارطة السكانية للبوسنة والهرسك بوصول ما بني 10
إىل  %20من العائدين الذين أصبحوا يعيشون يف بيوتهم
التي كانت لهم ما قبل الحرب .أما من ناحية الفئة العمرية
للعائدين ،فكانت متيل إىل كفة كبار السن .فاألشخاص
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مبنى مجتمعي فوق كوباتشيه يستخدمه سكان مخيم عائدي غوراجديه .ترشين الثاين/نوفمرب 1999

األصغر سناً ممن عاشوا جزءاً ال ُيستهان به من حياتهم
التأسيسية يف بيوتهم الجديدة متكنوا من إيجاد طريقة
للبقاء هناك ،بينام غادر اآلالف البالد جملة واحدة منذ
اندالع الحرب .وتشري النتائج األولية من اإلحصاء الوطني
لعام  2013إىل َّأن عدد السكان الحيل بلغ  3.7مليون
4
شخص مقارنة مبا كان عليه قبل الحرب ( 4.4مليون).
وهكذا ،يف العقد املايض وما قبله ،أشارت النقاشات العامة
الدائرة حول العودة إىل َّأن العودة التي حدثت بالفعل
مستدامة ،لكنها ال تشري إىل انطالق أي دفعات إضافية
للعودة .لكنَّ هناك مشكالت ثالثة بارزة تزيد من تعقيد
التعايف يف البوسنة.
واملشكلة األكرث بروزاً هي غياب التعايف االقتصادي إذ ما
زالت معدالت البطالة الرسمية لجميع األعراق يف صعود
فبلغت  .%40ويف األماكن التي تضم عائدين ،كان العائدون
آخر من يتسلم الوظائف املتاحة ،أما من يختار تأسيس
عمله الحر فيواجه الروتني املق ِّيد عدا عن الرسوم التي
يرتتب عليه دفعها للحصول عىل أذون تأسيس ذلك العمل.
ويف األماكن التي ُن ِّفذت فيها مرشوعات اإلمناء املحلية،
كانت األولوية ُتنَح للعرق السائد.
وكذلك التمييز يف التعليم ميثل مشكلة خطرية إضافية .ففي
االتحاد الفدرايل ،يتلقى تالميذ كروات البوسنة تعليمهم
مبعزل عن البوشناق فيام ميكن تسميته “مبدرستني تحت
سقف واحــد” وذلــك يف أكرث من خمسني موقعاً 5.ويف
ستوالتس التي يسود فيها كروات البوسنة ،يدخل تالميذ
البوشناق املدرسة من الباب الخلفي بينام يدخلها كروات
البوسنة من الباب األمامي.
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وبفصل الجامعات العرقية بعضها عن بعض حتى
لو كانت تتشارك اللغة والتاريخ والعادات والتقاليد،
يتأجج التوتر .ويف الجو العام السائد يف البوسنة
والهرسك يسعى النشطاء إىل توحيد الناس يف قضية
حقوق املواطنني ومحاربة الفساد .وخالل الفرتة
التي عاد بها الالجئون ،تعاون الناشطون األكرث تأثرياً
عرب الحدود العرقية وحشدوا الدعم للعودة يف
جميع االتجاهات .واليوم ،ال يقل تأثرياً الرصاع يف
مناهضة الفساد والتمييز عندما يتمكن العائدون
من االتحاد مع الشباب من أبناء الجامعة العرقية
ذات األغلبية إذ تزايدت أعداد الشباب يف السنوات
املاضية ممن ُيعلنون عام تكتنفه ضامئرهم .فقد
كانت منظمة أوديسيه يف براتوناتس (مع أنها توقفت اآلن)
مثاالً من أمثلة التعاون العابر لألعراق 6ويف بريدور ،كانت
منظمة كفارت 7التي تفاخرت بتقدميها املثل للتعاون بني
النشاطني من الشباب الذيك واملخلص من رصب البوسنة
والعائدين.
يصعب التفاؤل يف البوسنة والهرسك ما دامت قيود اتفاقية
ذك الفصل مع استمرار قادة البالد يف تنفيذ غايات
دايتون ُت ِ
الحرب التي انتهجها أسالفهم بطرق شبه قانونية .ويف نهاية
املطاف ،سوف يتحقق التعايف مبجيء جيل جديد من القادة
املحليني يك ِّرس نفسه لرفاه الناس العاديني .وال يقل أهمية عن
ذلك الرتكيز عىل َّأن التغيري لن يحدث إال بإرشاك جموع الناس
العاديني بقيادة النشطاء الذين يثقون بهم .وبزيادة التعاون
بني العائدين واألشخاص املحليني الذين يتمتعون برجاحة
العقل من جميع األعراق ،سوف يكون تحقيق التعايف أمراً
ممكناً.
بيرت ليبامن pl52ip@hotmail.com
ناشط يف حقوق اإلنسان وباحث مستقل متخصص يف شؤون
يوغوسالفيا السابقة.

http://balkanwitness.glypx.com/journal.htm

ِ .1ع ُ
شت يف البوسنة والهرسك بني منتصف  1997ومنتصف  1999وزرت البالد منذ ذلك
الوقت مراراً ملدد طويلة كباحث أركز عىل حمالت حقوق اإلنسان عىل مستوى القاعدة
الشعبية ،وحملة العودة ثم حمالت أخرى مثل حملة إحياء الذاكرة وحملة مواجهة التمييز
واملهجرين.
 .2مدير مكتب كانتون توزال آنذاك لشؤون العودة
َّ
 .3مبوجب سلطات بون التي رشعها يف ديسمرب/كانون األول  1997مجلس تنفيذ السالم
املؤسس يف دايتون ،أنيطت مبكتب املمثل السامي صالحية سن قوان َني للبوسنة والهرسك
باإلضافة إىل عزل السياسيني املحليني من مناصبهم.
 .4حسب أغسطس/آب  ،2015إذ مل ت َ
ُنش النتائج النهائية بعد.
 .5انظر مقالة بريي ف“ .انقسام زمن الحرب يف مدارس زمن السلم” صص27-26 .
 .6انظر htm.4-http://balkanwitness.glypx.com/journal2008
( /http://centarzamladekvartprijedor.blogspot.co.uk .7باللغة البوسنية)
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أوجه القصور يف اتفاقية دايتون للسالم من ناحية حقوق اإلنسان

ليزبيث بيليغارد وياسمينكا جومهور

عندما تقترص ضامنات اتفاقية السالم عىل مجموعات برشية معينة دون غريها ،حت ًام سيؤدي ذلك إىل
تقييد التمتع بحقوق اإلنسان.

أنهت اتفاقية دايتون للسالم الحرب يف البوسنة والهرسك
ورسخت حقوق “القوميات املك ّونة” للبالد :البوشناق وكروات
ّ
البوسنة ورصب البوسنة .والنتيجة َّأن كل من مل يعلن انتامءه
ألي من تلك املجموعات أصبح يواجه قيوداً يف مامرسة
الحقوق ما أدى إىل تهميش بعض الفئات املعينة من السكان.
وأ ّكدت لجنة األمم املتحدة للقضاء عىل التمييز العنرصي عىل
عبت عن قلقها “من أن دستور الدولة
ذلك عام  2006إذ ّ
ودساتري الكيانات املكونة لها متنح سلطة معينة لألشخاص
املنتمني إىل ما يسمى بـ”القوميات التي تتكون منها” (أي
البوشناق وكروات البوسنة ورصب البوسنة) ،ومتنحهم حقوقاً
محددة خاصة بهم دون سواهم ،وأن األشخاص الذين ال
ينتمون إىل إحدى هذه الجامعات العرقية يسمون رسمياً
بـ”اآلخرين” .وح ّثت اللجنة “الدولة الطرف عىل ضامن منح
جميع الحقوق التي ينص عليها القانون ،قانوناً وفع ًال ،لكل
شخص يقيم يف إقليم الدولة الطرف ،بغض النظر عن العنرص
1
أو العرق.
ورغم حركة العودة التي يشهدها هذا البلد ،ما زالت املخاوف
مستمرة بشأن الوضع األمني “لعائدي األقليات” 2خاصة مع
ظهور ادعاءات بانتهاج املضايقات والتخويف وغريها من
أشكال العنف مبا فيها القتل 3.أ َّما السياسيون ،فام فتئوا
يستخدمون الخطابة القومية التي غالباً ما يوجهونها ضد
عائدي األقليات.

امللحق السادس وتكافؤ الوصول

تأسست مبوجب امللحق السادس التفاقية دايتون للسالم
مفوضية حقوق اإلنسان املتكونة من غرفة حقوق اإلنسان
ومكتب أمني املظامل .ويقع عىل كليهام االلتزام بالتحقيق فيام
ييل:
أ)مزاعم االنتهاكات أو االنتهاكات امللحوظة لحقوق اإلنسان
وفق ًا ملا نصت عليه االتفاقية األوروبية لحامية حقوق
اإلنسان والحريات األساسية وبروتوكوالتها ،أو

ب)مزاعم التمييز أو التمييز امللحوظ القائم عىل أي أساس
كان كالجنس والعرق واللون واللغة والــرأي السيايس
وغريه واألصل القومي أو االجتامعي واالنتامء ألقلية
واملمتلكات والوالدة أو أي صفة أخرى تنشأ يف معرض
التمتع بأي من الحقوق والحريات املنصوص عليها يف
االتفاقات الدولية...يف حالة الزعم بحدوث انتهاك أو
يف حالة ظهور ذلك االنتهاك عىل يد أي من األطراف
مبا فيها أي مسؤول أو جهة مسؤولة تابعة لألطراف أو
الكانتونات أو البلديات أو أي فعل فردي ُيارِس تحت
مظلة أي سلطة منها.
وتعمل مؤسسة أمني املظامل عىل توفري التكافؤ يف حق وصول
جميع املجموعات املستضعفة أو املهمشة ،وتشري تقاريرها
السنوية إىل َّأن النَّازحني داخلياً ما زالوا يكابدون مصاعب
يف الوصول إىل الحامية االجتامعية والرفاه االجتامعي ما
يؤدي إىل ظهور عوائق أمام عودتهم املستدامة 4.كام َّأن
تقسيم املسؤوليات بني مختلف املستويات الحكومية (عىل
مستوى الدولة والكيان والكانتون والبلدية) يف مجال الحقوق
االقتصادية واالجتامعية يعيق من الوصول إىل تلك الحقوق
بسبب ضبابية تحديد األطراف املسؤولة .وتبعاً لذلك ،ما
زال التقدم املنشود يف حامية حقوق اإلنسان وترسيخ حكم
القانون وتحسني الحكم واإلمناء االقتصادي يراوح مكانه يف
البوسنة والهرسك.
ويف الوقت الذي يؤثر فيه الوضع االقتصادي السيئ عىل
البالد بكاملها ،فإنه يؤثر بشكل أكرث حدة عىل املجموعات
املستضعفة ،مثل عائدي األقليات وجامعات الروما واألرس
التي ترأسها اإلناث .ويحدث ذلك يف غياب مستمر للحلول
املستدامة للنازحني داخلياً والعائدين وانتشار التمييز واسع
النطاق املامرس عىل خلفيات العرق والجندر واالنتامءات
السياسية .وباإلضافة إىل ذلك ،حتى اإلصالحات التي ُأج ِر َيت
عىل صكوك الحكم والترشيعات الوطنية كانت قليلة وما
نجز منها كان بغياب استشارة الناس والخرباء ومل تكن تراعي
ُأ ِ
حاجات املجموعات املستضعفة مبا فيها النَّازحني داخلياً.
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أما القوانني فكانت ُتد َفع بالقوة إلقرارها دون تخطيط التي ال قدرة لها عىل تغطية جميع الحاجات .وحتى املعونات
كاف للموازنة املالية الالزمة لها ،ما أدى بالنتيجة إىل إقرار الشهرية قد تكون ضئيلة لدرجة مخجلة بل قد يكون هذا
الحقوق بالنص دون القدرة عىل ترجمتها واقعاً عملياً 5.األمر بنفسه سبباً لجعل الناس ضحايا للمرة الثانية.
وهناك تخوف من َّأن كثرياً من التدابري املتَّخذة قد تسببت
ِّ
يف زيادة معدل الفقر وتبطيئ اإلمناء االقتصادي وهذا ما
ويوضح وضع املجموعة التي ُيط َلق عليها تسمية “ضحايا
أدى بدوره إىل تبعات أكرث خطورة عىل املجموعات األكرث الحرب من النساء اللوايت تعرضن للعنف الجنيس” عدم
استضعافاً.
كفاية جهود التصدي لجوانب االستضعاف املتعددة وهذا ما
ً
ِّ
يوضح أيضا َّأن الدولة تخفق يف تقديم التعويضات الكافية
الحامية املقدمة للمجموعات املستضعفة ال تكفي
للضحايا .وأولئك النسوة هنَّ اللوايت هُ ِّمشن مجدداً بعد أن
أشارت مختلف هيئات املعاهدات لألمم املتحدة (املسؤولة أصبحن ر َّبات أرس ونازحات وواجهن أو يواجهن الطرد من
عن رصد تنفيذ املعاهدات الرئيسية الدولية لحقوق اإلنسان) السكن الذي َق َّدم إليهن بصفتهن نازحات .ونتيجة األحكام
بشأن وصول املجموعات املستضعفة إىل الحقوق االقتصادية املنصوص عليها يف القانون الخاص بالالجئني من البوسنة
واالجتامعية إىل انعدام التطبيق املبارش لالتفاقيات وغياب والهرسك والنَّازحني فيها ،واجهت أولئك النسوة ضغوطاً
برامج خفض معدالت البطالة خاصة بني النساء وعدم كفية للعودة إىل أمكان إقامتهن السابقة قبل الحرب حيث ميكن
آليات الرصد واالنتصاف .لكنّ توصياتها مل تلقَ االهتامم أن يتعرضن لصدمات نفسية مجددة مبا يف ذلك احتامل
الجاد من حكومة البوسنة والهرسك .ونتيجة لذلك ،يبقى االضطرار إىل موجهة مرتكبي الجرائم بحقهن 6.وإذا ما رفض
انعدام املساواة وعدم كفاية الحامية وإنجاز حقوق تلك النَّازح داخلياً العودة ،وقع عليه عبئ إثبات أسس رفضه
املجموعات من أهم التحديات يف العدالة االنتقالية يف َ
ألن القانون يسحب صفة النَّازح داخلياً إذا توافرت ظروف
البوسنة والهرسك.
العودة اآلمنة والكرمية إىل مكان اإلقامة ما قبل الحرب .لكنَّ
القانون ال يقدِّم تعريفاً لظروف العودة اآلمنة والكرمية،
فضحايا التعذيب مبن فيهم الناجيات من العنف الجنيس وال يضع يف االعتبار َّأن العودة اآلمنة والكرمية للناجني من
ال متنحهم قوانني الكيانات سوى الدرجة الدنيا من الحامية التعذيب قد تتطلب ظروفاً تختلف اختالفاً كبرياً عن ظروف
تحت مظلة “الضحايا املدنيون يف الحرب” .وأكرثهم النَّازحني داخلياً الذين ال يعانون من جوانب االستضعاف
استضعافاً اإلناث اللوايت وقعن ضحية للعنف الجنيس إذ املتعددة .وباإلضافة إىل ذلك ،يتعرض الناجون مع كل حالة
تواجهن مشكالت خطرية اقتصادية وإسكانية واجتامعية طرد جديدة إىل الصدمة النفسية مجدداً ويزداد تهميشهم
ونفسية .وال تقدِّم القوانني اعرتافاً كافياً بنواحي االستضعاف عمقاً.
املتعددة لديهن (مثل نواحي الرعاية الصحية وقضايا
النَّازحني داخلياً والحامية االجتامعية وغريها) وال ُتعاَلج تلك الخالصة
هناك حاجة ماسة لتقييم شامل آلثار تنفيذ اتفاقية دايتون
القضايا عىل أرض الواقع.
ً
للسالم عىل النّازحني داخليا بالرتكيز عىل وجه الخصوص عىل
ومن األسباب التي أوصلت الوضع إىل ما هو عليه غياب تنفيذ توصيات هيئات معاهدات األمم املتحدة واملراجعة
الترشيعات عىل مستوى الدولة املنظمة لحقوق الضحايا الدولية العا َّمة 7.وينبغي استخدام مقاربة قامئة عىل حقوق
وعدم توحيد القوانني املعنية املوجودة .وكذلك الوصول إىل اإلنسان يف جميع جوانب الحياة يف البوسنة والهرسك بالرتكيز
خدمات الرعاية الصحية محدود وال يتجاوز تقديم الخدمات عىل حاجات املجموعات املستضعفة وضامن قدرة العائدين
األساسية للناجني من التعذيب مبن فيهم ضحايا العنف عىل الوصول إىل حقوقهم املرتبطة بالحامية االجتامعية
الجنيس (يف االتحاد الفدرايل) أو ال ُتق َّدم إال ملن له صفة والرعاية الصحية والتَّعليم واإلسكان والعمل واألمن.
النَّازح داخلياً (يف جمهورية رصب البوسنة) ،لكنَّ الحاجات
ً
الخاصة لهذه الفئات من الضحايا تكاد تكون مهملة متاما ليزبيث بيليغارد pilegaardlisbeth@gmail.com
يف كال الكيانني .وال يق َّدم خدمات الدعم النَّفيس-االجتامعي استشارية ومستشارة إنسانية للجنة األمم املتحدة العليا
واالستشارات الخاصة بها إال قطاع املنظامت غري الحكومية لتمويل األعامل اإلنسانية.
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ياسمينكا جومهور jdzumhur@ombudsmen.gov.ba

أمينة ديوان املظامل يف البوسنة والهرسك

 .1تقرير لجنة القضاء عىل التمييز العنرصي 2006 ،امللحق رقم )18/A/61( 18ن الفقرة
املهجرون الذين يعودون إىل مناطقهم األصلية ليجدوا َّأن
 .2يُقصد بعائدي األقليات َّ
مجموعتهم العرقية أصبحت أق ّلية فيها.
 .3منظمة األمن والتعاون يف أوروبا (نوفمرب/ترشين الثاين  )2012التصدي لجرائم
الكراهية :تحليل للحوادث املدفوعة بنزعات التح ّيز يف البوسنة والهرسك مع توصيات
بشأنها”
(Tackling Hate Crimes: An analysis of bias-motivated incidents in Bosnia
)and Herzegovina with recommendations
www.oscebih.org/documents/osce_bih_doc_2012111310235235eng.pdf
املفوضية األوروبية ملناهضة العنرصية و التعصب (فرباير/شباط  )2011تقرير املفوضية
األوروبية ملناهضة العنرصية والتعصب حول البوسنة والهرسك (حلقة الرصد الرابعة)
))(ECRI Report on Bosnia and Herzegovina (fourth monitoring cycle

نرشة الهجرة القرسية 50

_www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/country-by-country/bosnia
002-ENG.pdf-herzegovina/BIH-CBC-IV-2011
( .4مارس/آذار  )2015التقرير السنوي حول نتائج نشاطات مؤسسة ديوان املظامل لحقوق
اإلنسان يف البوسنة والهرسك لعام 2014
(Annual Report on the Results of the Activities of the Institution of the
)Ombudsman for Human Rights of Bosnia and Herzegovina for 2014
 .5باللغة اإلنجليزية
www.ombudsmen.gov.ba/Dokumenti.aspx?id=27&tip=1&lang=En
أفضل مثال عىل ذلك قانون الجندر (النص الكامل متاح عىل
) http://tinyurl.com/BiH-Gender-Law-2003إذ يفرض “عىل السلطات املعنية أن
تتخذ التدابري املناسبة عىل جميع املستويات لتنفيذ أحكام قانون الجندر” مبا يف ذلك
“تبني التدابري املخطط لها املصممة إلنجاز العدالة الجندرية يف جميع حقول الحكم وعىل
جميع مستوياته ”.لكنَّ ذلك مل يتحقق حتى اآلن.
www.brookings.edu/about/projects/idp/laws-and-policies/bosnia .6
www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/BASession20.aspx .7

عندما ُتستثنَى النساء من املشاركة يف محادثات السالم
غورانا مليناريفيتش ،ونيال بوروبيتش إيزاكوفيتش ،ومادلني ريس

تسبب استثناء النِّساء من املشاركة يف عملية صناعة السالم يف البوسنة والهرسك يف تضاؤل فرص السالم
املستدام .فمتى نتعلم َّأن السالم ال ميكن أن يكون مستداماً وال عاد ًال دون مشاركة نشطة ومؤثرة للنِّساء؟
َتن ِزع الروايات املرسودة عن الحرب يف العادة إىل إظهار
النِّساء عىل أ َّنهن مجرد ضحايا ال غري ،ويعني ذلك عملياً
تعطيل قدرة املرأة وإخفاء صوتها يف عملية إعادة اإلعامر
يف بالدها .لكنَّ تجربة النساء كضحايا للعنف من جهة
ومشاركاتهن النشطة يف صناعة السالم وبنائه من جهة ليسا
أمران يستثني أحدهام اآلخر إذ ينبغي االعرتاف بالجانبني
معاً عند التفاوض عىل السالم.
فخالل عملية السالم التي انتهت بتوقيع اتفاقية دايتون
للسالم عام  ،1995مل تشارك أي امرأة كانت يف الوساطة وال
1
يف إدالء الشهادة وال يف عضوية فريق املفاوضني أو املو ِّقعني.
وكان لتغييب املرأة يف عملية السالم الرسمية تبعات ملموسة
عىل املجتمع ككل وكذلك عىل النساء بصفتهن مجموعة
مك َّونة للمجتمع وكذلك أ ّثر التغييب عىل قدرتهن يف كسب
االعرتاف بهنَّ عىل أ َّنهن من عوامل التغيري يف العمليات
الالحقة.
يف دايتون ،مل تكن طاولة الحوار مفتوحة إال للرجال
املدعومني بسطوة القوات املس َّلحة وراءهم .وبحجة ضامن
حقوق اإلنسان ،نجحت هذه الصفوة الذكورية يف التوافق
عىل طرق تقسيم إقليم البالد .واليوم ،يعرتي البوسنة

والهرسك الشلل بسبب اإلخفاق الوظيفي لجهاز الدولة
املركزي والسياسات العرقية الوطنية التي مت ِّثل العوامل
2
املشرتكة للكيانني اإلقليميني الذين أنشأتهام اتفاقية دايتون.
ومل يكن هناك أي جهد حقيقي من الصفوة السياسية املحلية
يف إدراج منظور النِّساء يف النقاشات املتعلقة باإلصالحات
الدستورية ،ومل تتمكن النساء من الحصول عىل الدعم من
املجتمع الدويل املشارك يف تيسري هذه املحادثات .ويسوقون
يف تسويغ أفعالهم أعذاراً َّ
بأن النساء مشموالت بحكم األمر
الواقع من خالل املشاركة يف الحياة السياسية واملؤسسية يف
البوسنة والهرسك مبا فيها عضوية األحزاب السياسية .لكنَّ
الحقيقة مختلفة متاماً ،فالنساء لسن ُمم َّثالت مبا يكفي.
ليس تغييب النِّساء خالل مفاوضات السالم حكراً عىل البوسنة
والهرسك .ففي عام  ،2012نرشت هيئة األمم املتحدة للمرأة
مراجع ًة لـ  31عملية من عمليات السالم أظهرت فيها َّأن
نسبة اتفاقات السالم التي ض ّمت نساء كأطراف موقعات
مل تتجاوز  .%4ويف فرتة ليست بعيدة يف محادثات السالم
 جنيف  2بشأن سوريا ،رغم الدعم الذي قدمته الدولواملنظامت غري الحكومية ورغم وجود قرار من مجلس
األمن رقم  1325حول املرأة والسلم واألمنُ 3غ ِّيبت املرأة
عن محادثات السالم .وليس ذلك تح ٍد فحسب لاللتزامات
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“أمهات بريدور” يتظاهرن يف اليوم العاملي للمختفني 30 ،أغسطس/آب.

الدولية القانونية بل هو أيضاً هدر مأساوي .ومع ذلك،
عندما طلبت املنظامت النسوية الدولية واملحلية البارزة
من األمم املتحدة ضامن إدماج النساء يف مفاوضات السالم
حول سوريا عام  ،2014تلقت املنظامت الرد َّ
بأن “الوضع
السيايس مع َّقد ”.ونحن بالفعل نعرف ذلك ،لكنَّ الحل ليس
يف تأبيد االنقسام الذي قاد البالد إىل الحرب يف املقام األول،
فقد أثبتت البحوث بوضوح َّأن معاهدات السالم الوحيدة
التي جلبت سالماً مستداماً هي التي صيغت مبشاركة النساء
وراعت إدماج تحليل الجندر يف رسم اإلطار العام إلنهاء
ال ِّنزاع أو املرحلة االنتقالية وتحديد املسار املستقبيل لألمة 4.وحددت النَّاشطات من البوسنة والهرسك قصص النجاح
واإلخفاق أيضاً عرب السنوات العرشين املاضية .وميكن تتبع
إنشاء مساحة للدمج واملشاركة
معظم قصص اإلخفاق بأمرين اثنني :أولهام ووجود عيوب
لقد أصبحت خربات النساء حول مفاوضات السالم وحياة يف اتفاقية السالم الذي كان الغرض منها إنهاء ال ِّنزاع املسلحَّ
ما بعد الحرب من األمور املحتومة لنشاطات السالم بهدف لكنّها مل تتضمن العنارص الرضورية إلقامة السالم املستدام،
إيجاد مساحات للدمج الحقيقي للنِّساء ومتكني مشاركتهن وثانياً مل ُتنَح النساء وال املجتمع املدين حظاً من املشاركة يف
يف صنع السالم .ومنذ عام  ،2013بــدأت مجموعة من بناء ذلك السالم.
املنظامت النسوية والناشطات يف البوسنة والهرسك مبساعدة
من عصبة النساء الدولية للسالم والحرية يف العمل عىل ويف أثناء الحرب ،كانت النساء مشاركات بفعالية يف التصدي
مواجهة عقلية اإلقصاء لدى الصفوات السياسية من خالل لتبعات العنف ويف النشاطات الحيوية املهمة الستمرار حياة
مبادرة أطلقن عليها اسم “النساء َّ
تتنظمن للتغيري يف سوريا املجتمعات املحلية ،وقدمنَّ املساعدة للنازحني ولضحايا
َّ
والبوسنة والهرسك ”.وبدأت الفكرة يف أن الدروس الصعبة النِّساء اللوايت تعرضن للعنف الجنيس وذهنب للعمل رغم
التي تعلمتها النساء البوسنيات يف أثناء الحرب وما بعدها خطر نـران القناصة والقصف لضامن استمرارية عمل
ال بد من تحليلها واستخدامها يف بناء اسرتاتيجيات جديدة املصانع ،وعملت بعضهن عىل الحوار العابر للمجتمعات

محسنة لتفعيل املشاركة النشطة والحقيقية للنساء يف
َّ
عمليات السالم .وميكن التشارك بهذه املعارف مع النساء
األخريات يف أوضاع مامثلة لتجنب الوقوع يف األخطاء ذاتها،
كام ميكن النظر يف املامرسات الجيدة ووضعها يف سياقها
الصحيح .ويف الوقت نفسهُ ،تستَخدَم الفرصة يف العثور عىل
مسارات إنشاء الحركة النسوية القامئة عىل مبادئ نسوية
يف البوسنة والهرسك التي سوف تتمكن من العمل وراء
5
سياسات االنقسام العرقية والقومية.
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املحلية يف أثناء الحرب ذاتها .ومع ذلك ،مل يكن هناك أي
آلية ملشاركة هذه الخربات ونقلها إىل املفاوضات الرسمية
للسالم .أما قرار مجلس األمن رقم  1325الذي نادى بتنشيط
املشاركة الحقيقية للنساء يف جميع مراحل بناء السالم فلم
ُيت َّنب إال بعد انقضاء خمس سنوات من نهاية الحرب يف
البوسنة.
وبعد الحرب ،استمرت النساء يف التنظيم ،وطالبت بعضهن
مبعرفة حقيقة اختفاء أفراد األرس ،يف حني طالبت بعضهن
بإرشاك النساء يف السياسة الرسمية .وقادت بعض النسوة
عملية صعبة للعودة وغالباً ما كان ذلك ملواقع حيث َف َقدَت
كثري منهن أفراداً من عائالتهن أو كنَّ ضحايا بأنفسهن .وكان
هناك من لهنَّ خربة عملية للتأكيد عىل رضورة جعل العودة
أمراً مستداماً بدالً من أن تكون مجرد عودة للممتلكات
فحسب (كام كان ينصب يف الرتكيز الرئييس للمجتمع
الدويل) لكنَّ الغاية كانت أيضاً تتمثل يف الوصول إىل الحقوق
االقتصادية واالجتامعية والسياسية.

اإلخفاق يف إدراج قضايا الجندر

كان من املمكن تفادي كثري من املشكالت التي ظهرت بعد
الحرب لو كانت املشاركة السياسية أكرث جدية بتضمينها
ملمثلني عن املجتمع املــدين ومستشارين مؤهلني حول
موضوعات الجندر يف أثناء محادثات السالم .والعنف األرسي
واإلتجار والرعاية الصحية والتَّعليم والعمل كلها موضوعات
ترتبط بالجندر وينبغي األخذ بها يف مرحلة انتقالية مخطط
لها بحذر يف البوسنة والهرسك ما بعد الحرب .وبدالً من
ذلك ،استُخ ِدمت القضايا املعرتف بأنها “خطرية” َّ
وأن لها
طبيعة املصالح العرقية والقومية (كالتعليم) أو أهمية
خاصة لالقتصاد السيايس (العمل والرعاية الصحية) لتعزيز
املواقف العرقية القومية والليربالية الجديدة .و ُق ِّسمت سلطة
االختصاص عىل تلك القضايا بني الصفوات العرقية والقومية
املختلفة يف دايتون دون معالجة الجوانب التمييزية أو
الجندرية ألي منها.
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املجال للتعامل مع ذلك ،ومل تتدخل الصفوة السياسية
الذكورية كثرياً عىل اعتبار َّأن العنف األرسي يص ِّور النساء
عىل أ َّنهن ضحايا وليس عىل أنهن صاحبات نفوذ أو متخذات
للقرار .ومع َّأن أسباب العنف األرسي مل تعالج كفاي ًةُ ،سنَّت
واملحسنة بشأن العنف األرسي بدافع من
القوانني الجديدة
َّ
املنظامت غري الحكومية النسوية التي متكنت من إدخال تلك
القوانني ملناقشتها يف الربملان من خالل عضواته اإلناث.
لكنَّ قضية العنف الجنيس يف أثناء الحرب بقيت مس ّيسة
لدرجة كبرية ،إذ يسعى القوميون لالستفادة من قصص
األعامل الشنيعة التي ارتكبها اآلخرون بحق “نسائهن”.
وانعكس “تشييء” معاناة املرأة “وتسليعها” بالطريقة التي
ظهرت فيها عملية السالم ،خاصة مبا يرتبط بالوصول إىل
العدالة .وبدالً من اعتامد منهج للتصدي لوضع الناجيات
وتخفيفه بطريقة يكون لها أثر أوسع ناطقاً وقاب ًال للتحويل
عىل املجتمع ،كان رد فعل بعض أفراد النخبة يف أفضل
األحــوال مــردداً ويف أسوء األحــوال مستغ ًال لذلك الوضع
ملآربهم الخاصة .وتعلقت بعض القضايا التي أثارتها
املجموعات النسوية بقضية رد االعتبار التحوييل (أي الذي
ُيح ِدث تغريات حقيقية) ومع ذلك ،جاءت اإلجابة بـ”منح”
نوع من التعويض الذي كان أشبه ما يكون مبنفعة الدعم
االجتامعي وليس تعويضاً لرد االعتبار إزاء االنتهاكات التي
ار ُت ِكبت يف أثناء الحرب ما جعل النساء عىل أرض الواقع
معتمدات عىل الرفاه االجتامعي .وحتى هذا النوع من
التعويض مل يكن ُينَح لجميع الناجيات بل اقترص عىل اللوايت
يعشن يف االتحاد الفدرايل وعىل من يستوفني مجموعة من
الرشوط (اإلشكالية).

ومن هنا ،كان عىل املنظامت البوسنية غري الحكومية أن
تبني خربات ال بأس بها عند الحديث عن توفري الخدمات
كاملساعدات الطبية والدعن النفيس-االجتامعي .يف غضون
ذلك ،مل تفعل املؤسسات الرسمية كمراكز الرعاية بالصحة
العقلية ومراكز الرفاه االجتامعي شيئاً يذكر يف تحسني
قدراتها عىل توفري الدعم والخدمات .ونتيجة لذلك ،ال
ومن ناحية أخرىُ ،اه ِملت يف دايتون القضايا املعرتف بها تحصل الناجيات اليوم عىل الدعم إال من خالل املنظامت
عىل أنها قضايا “خاصة بالنساء حرصاً” ما يعني اعتبارها غري الحكومية التي تبقى معتمدة عىل دعم املانحني األجانب
عىل أنها ليست ذات أهمية خاصة لغايات توزيع السلطات لالستمرار يف عملها الحيوي.
أو املوارد ،بل ُت ِركت لتعالجها املنظامت النسوية .واملثال
َ
ُ
التقليدي املعروف هو العنف األرسي وهو أقل موضوع فيه وهناك عالقة جوهرية بني الطريقة التي “تستَقطب” بها
حساسية عرقية سياسية .و ُم ِنحت نساء البوسنة والهرسك تلك الخدمات من الخارج وتحقيق العدالة الحقيقية .وقد

نرشة الهجرة القرسية 50

دايتون  20+البوسنة والهرسك بعد عرشين عاماً من توقيع اتفاقية دايتون للسالم

سبتمرب/أيلول 2015

نشئت الجوانب الرسمية للعدالة يف البوسنة والهرسك ما
ُأ ِ
بعد الحرب (املحكمة الجنائية الدولية بشأن يوغوسالفيا
السابقة ،ومحكمة البوسنة والهرسك ،وغريها) وقدَّمت إطاراً
عاماً للمساءلة الجنائية لكنَّها مع ذلك أخفقت يف توفري
العدالة الشاملة .فقد كان فهم العدالة ضيقاً ومحصوراً يف
مالحقة املجرمني وإدانتهم (وهذا ما كان يف بداية األمر
مطالب الضحايا أنفسهم).
لكنَّ تأسيس هذه اآلليات الرسمية للعدالة ينبغي استكامله
بإبداء االنتباه الحقيقي والجاد للحقوق االجتامعية
واالقتصادية ،وينبغي إلعادة اإلعامر يف البوسنة والهرسك بعد
الحرب أن يحصل عىل الدعم من عملية االنتقال التحوييل.
وال ميكن تحديد الحاجة املطلوب تلبيتها إال بوجود عملية
دامجةَّ ،
ألن تغييب النساء كان مصريه الفشل املحتوم .وما
ً
َّ
زال ذلك الهدف ميثل تحديا ألن مساحة املشاركة عىل طاولة
املفاوضات ثبت استحالة اسرتجاعها بعد فقدانها يف البداية.
غورانا مليناريفيتش g.mlinarevic@gold.ac.uk
باحثة يف مرشوع الجندر للعدالة ،غولدسميث ،جامعة
لندن www.gold.ac.uk/genderofjustice
نيال بوروبيتش إيزاكوفيتش nporobic@wilpf.ch

www.fmreview.org/ar/dayton20

منسقة املرشوعات ،نساء ّ
ينظمن من أجل التغيري يف
سوريا ويف البوسنة والهرسك ،عصبة النساء الدولية للسالم
والحريةwww.womenorganizingforchange.org .
مادلني ريس mrees@wilfp.ch
األمينة العامة ،عصبة النساء الدولية للسالم والحرية
www.wilpfinternational.org

 .1هيئة األمم املتحدة للمرأة ( )2012مشاركة النساء يف مفاوضات السالم :عالقة الحضور
بالتأثري ،ص4 .
(Women’s participation in peace negotiations: Connections between
)presence and influence
http://tinyurl.com/UNWomen-peacenegotiations-2012
وقسمت إقليم البالد إىل
 .2أنشأت اتفاقية دايتون للسالم كيان البوسنة والهرسك املركزي َّ
كيانني اثنني هام االتحاد الفدرايل للبوسنة والهرسك وجمهورية رصب البوسنة ،وجعلت
هناك حكومة مركزية ضعيفة.
www.refworld.org/docid/3b00f4672e.html .3
(متاح باللغات العربية واإلسبانية والفرنسية باإلضافة إىل اإلنجليزية عىل الرابط ذاته)
 .4انظر عىل سبيل املثال بافينواز ت (“ )2014املجتمع املدين ومفاوضات السالم :وراء
ثنائية الدمج واإلقصاء املتضادتني” ،Negotiation Journal ،املجلد  ،30العدد  ،1صص
.91-69
(‘Civil Society and Peace Negotiations: Beyond the Inclusion–Exclusion
)’Dichotomy
 .5ميكن الحصول عىل تقارير جميع النقاشات عىل الرابط التايل
/http://womenorganizingforchange.org/en/events/retrospective-exercise

تفسريات امللحق السابع :تقييم األثر عىل غري العائدين يف اململكة املتحدة

غايل مونرو

إذا وقع الرتكيز عىل الدور الحاسم لعودة الالجئني يف بناء مستقبل البوسنة والهرسك فسيؤدي ذلك إىل
املخاطرة بإضعاف قدرات غري الراغبني مبامرسة حقوقهم مبوجب امللحق السابع.
هجرين البوسنيني الذين يعيشون يف اململكة برحلتهم مبفردهم وباستقالل عن أي جهة كانت ،ثم هناك
اختار أغلب ا ُمل َّ
ُ
َ
َ
املتحدة اليوم مغادرة ديارهم والعيش يف اململكة املتحدة املجموعة الثالثة التي تضم األشخاص املخلون ألسباب ط ِّبية.
عيشاً مؤقتاً أو دامئاً كنتيجة مبارشة للحرب التي نشبت يف
البوسنة والهرسك بني عامي  .1995-1992وكل من جاء منهم لكنَّ موثوقية البيانات الكمية حول الهجرة إىل اململكة
إىل اململكة املتحدة يف التسعينيات من القرن السابق ينتمون املتحدة متنع من التوصل إىل تقديرات دقيقة بخصوص
إىل واحدة من مجموعات ثالث هي :املجموعة التي وصلت أعداد األشخاص القادمني من البوسنة والهرسك والذين ما
إىل اململكة املتحدة ضمن مرشوع الحكومة الربيطانية املعني زالوا يف اململكة املتحدة مع َّأن ممثيل املجتمعات املحلية
بالبوسنة (تضم املجموعة ألف شخص ممن حددهم املفوض يقدرون العدد بحوايل  10آالف شخص .وكثري من الذين
السامي لألمم املتحدة لالجئني أو الصليب األحمر عىل ف ّروا من ال ِّنزاع املفروض أنهم عادوا منذ ذلك الوقت ،إذ
أنهم مستضعفون وكثري منهم كانوا محتجزين يف مخيامت ال شك أ َّنه من املناسب بعد نزاع عنيف أن يكون الراغبون
الرتكيز) .أما املجموعة الثانية فضمت األشخاص الذين رشعوا بالعودة إىل “ديارهم” قادرين عىل مامرسة حقهم يف ذلك.
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ومع ذلك ،هناك سؤال مثري لالهتامم ويستحق البحث وهو
ما سوف يختاره الفا ُّرون ممن فقدوا الكثري يف بالدهم أو
مدى قدرتهم عىل االختيار ،خاصة بالنظر للخطابة األوسع
نطاقاً حول الهجرة واللجوء يف السياق األورويب (ويف السياق
ً 1
األوسع أيضا).

اإلرصار عىل العودة
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فس عىل َّأن له أهدافاً خفية ال تنصب أص ًال يف مصالح
قد ُي َّ
العائدين 3.ففي البوسنة والهرسك وجريانها بعد الحرب
حيث تتضاءل تدابري املصالحة الحقيقية من جانب مرتكبي
الجرائم ،يضع امللحق السابع ِث َقل التوقعات عىل الضحية .أما
الناجون من الحرب فهم يدركون كل اإلدراك شعور الذنب
الذي ينتاب من بقي عىل قيد الحياة .وبوضع ذلك الرتكيز
عىل عودتهم وعودة اآلخرين من أمثالهم ،يظهر خطر زيادة
العبء العاطفي عىل من خضعت لدونتهم وقدرتهم عىل
مقاومة الظروف إىل امتحان عسري ليس بفعل الحرب نفسها
فحسب بل بالتوترات التي كانت ال يستهان بها أحياناً بسبب
ما مروا به من تجارب الهجرة.

هناك كثري ممن يعتقدون َّأن “نجاح” اتفاقية دايتون للسالم
يعتمد عىل تنفيذ امللحق السابع وعودة الالجئني .وبالفعل،
هناك اهتامم من جانب املجتمع الدويل يف الرتكيز عىل أهمية
عودة النَّازحني داخلياً والالجئني عىل حد سواء .لكنّ األمر
املثري لالهتامم الذي ال بد من النظر به هو الحافز أو الحوافز
املحتملة وراء إرصار الرتكيز عىل أهمية عودة الالجئني.
وقد ب ّينت املقابالت التي أَجريتُها مع الجئي البوسنة
4
َّ
والهرسك خالل مراحل إعدادي لبحثي هذا أن معدل مدِّة
فهل جاء هذا اإلرصار ،عىل حد ما ذكره البعض ،مدفوعاً االنتظار التخاذ القرار بوضع هجرتهم كان سبع سنوات،
وعب الخاضعون
بالرغبة يف الرتكيز عىل أ َّنه ال ينبغي مكافأة مامرسة “التطهري عل ًام َّأن أطول مدة مسجلة كانت  13عاماًَّ 5.
العرقي” بإعطاء مكاسب إقليمية؟ 2وهل من املمكن أن للمقابالت عن مشاعرهم بالتَّهجري املادي والعاطفي الشديد
يكون بعض الرغبة يف العودة “الناجحة” لالجئني محاولة بعد أن تبني لهم إثر مغادرتهم ديارهم املدمرة بالقصف أو
للتخفيف من الشعور بأي ذنب باق بعد النتائج الكارثية الحرق أو بعد إجبارهم عىل التخيل عن جميع حقوقهم يف
إلخفاق جهود املجتمع الدويل الجامعية يف التدخل إيجابياً ممتلكاتهم َّأن “املأوى” الذي كان معروضاً عليهم يف بالدهم
يف البوسنة والهرسك يف مرحلة مبكرة من الحرب؟
إمنا كان مؤقتاً أو مشكوكاً به .فقد كانوا منسيني لسنوات
دون أن يكون لهم حق العمل أو الوثائق الالزمة لتسهيل
هناك نفور متزايد من كثري من الحكومات األوروبية بشأن عودتهم املؤقتة دون املخاطرة مبصري طالب لجوئهم.
منح صفة الالجئ الدامئة للفارين من ال ِّنزاعات ،وكانت
املامرسة الدارجة يف التسعينيات عرض “الحامية املؤقتة” وميكن القول َّإن االعتقاد بأهمية عودة الالجئني لبناء
عىل الالجئني من حرب البوسنة (ومثال ذلك أملانيا واململكة مستقبل البوسنة والهرسك مي ّثل يف الواقع خطراً بتجاهل
املتحدة) .أما املجتمع الدويل فيعرض حل العودة عىل أنه من حقوق بعض األكرث استضعافاً من الالجئني .ففي نهاية
العوامل الحاسمة ليس إلنجاح معاهدة السالم عىل املدى املطاف ،سيصعب التقليل من شأن األثر الرتاكمي والتآكيل
البعيد فحسب بل أيضاً لتحقيق الرفاه النهايئ العاطفي ملن عىل الصحة العقلية والعاطفية لالجئ الذي نجا من الحرب
عاش تجربة التَّهجري .ومع ذلك ،يف ظل ازدياد عدم تسامح وآثارها وتجاوز مرحلة منظومة الهجرة يف اململكة املتحدة
خضع لرحلة الشعور بالذنب العاطفي التي قد تنشأ عن
الترشيعات الخاصة بالهجرة يف بعض الدول األوربية ،هل ثم ُأ ِ
تساهم تلك الترشيعات يف الخطاب الدائر حول أهمية عودة ضغوطات من يرى َّأن “عودة الالجئني أمر رضوري للبوسنة”.
الالجئني؟
ومع َّأن تنفيذ امللحق السابع حاسم يف حامية حقوق الالجئني
فمن األمور املحتومة َّأن النقاشات الدائرة حول املصالحة والنَّازحني داخلياً ممن يرغبون بالفعل يف العودة ،من املهم
ستكون يف أقل تقدير مشحونة سياسياً وعاطفياً يف بلد أيضاً االعرتاف بحقوق من يقع عليهم االختيار لبدء حياة
مل ُيقدَّم فيه كثري من املسؤولني عن التسبب بذلك القدر جديدة يف ديار جديدة .وسيكون قبول قرار هؤالء الالجئني
الكبري من األمل إىل العدالة .وبذلك املعنى ،صحيح َّأن الهدف بعدم العودة خطوة إيجابية نحو االعرتاف بقدرة الالجئ
الظاهري لإلرصار عىل عودة الالجئني ُمستمدٌّ من أنه أمر وأهليته واالحتفاء بها مع أ َّنها غالباً ما كان ُيرىث لعدم التطرق
6
حاسم يف إنجاح اتفاقية دايتون للسالم ،لكنَّ ذلك اإلرصار لها يف دراسات الهجرة القرسية.

نرشة الهجرة القرسية 50

دايتون  20+البوسنة والهرسك بعد عرشين عاماً من توقيع اتفاقية دايتون للسالم

سبتمرب/أيلول 2015
غايل مونرو gayle.munro@salvationarmy.org.uk

مديرة البحوث ،جيش اإلنقاذ.
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ال تعكس محتويات هذه املقالة بالرضورة موقف جيش
اإلنقاذ.
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http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/europe/161970.stm
)’(‘Bosnia: Dayton will collapse unless refugees return’, November 1997
http://refugeenews.tripod.com/nov97bosnia.htm
ُ .4أجريَ البحث الذي بُن َيت عليه هذه املقالة بني عامي  2013-2008عندما كان كاتب
املقالة ّ
يحض لنيل درجة الدكتوراه يف كلية لندن الجامعية ،قسم الجغرافيا .وكان
املشاركون يف البحث يعيشون يف اململكة املتحدة مدة معدلها  15عاماً وقت البدء
باملرشوع وكان أغلبهم وصلوا ما بني عامي  1990و.1995
ُ .5م ِنح بعضهم صفة الالجئ بينام ُمدِّدت الحامية املؤقتة لبعضهم اآلخرين ثم حصلوا يف
نهاية األمر عىل إذن بالبقاء عىل الدوام.
 .6تورتون د (“ )2003التصور املفهومي للهجرة القرسية” ،ورقة عمل ملركز دراسات
الالجئني ،العدد  ،12مركز دراسات الالجئني ،جامعة أكسفورد.
(Turton D (2003) ‘Conceptualising Forced Migration’, RSC Working Paper
)No 12, Refugee Studies Centre, University of Oxford.
www.rsc.ox.ac.uk/publications/conceptualising-forced-migration

دور التصويت عن بعد يف تشجيع العودة

دجورديه ستيفانوفيش ونيوفيتوس لويزيديس

عندما تظهر إمكانية حقيقية للعودة ،يجب التساؤل َّ
املهجر يف العودة إىل مكان إقامته
عم يؤثر عىل قرار َّ
قبل ال ِّنزاع رغم صعوبة الظروف .وما الدور الذي ميكن للتصويت عن بعد أن مي ِّثله يف العودة؟

عاد ضحايا “التطهري العرقي” إىل ديارهم بأعداد كبرية كان يتمتعون به قبل الحرب .وتحقق ذلك كله رغم
يف جميع أنحاء البوسنة والهرسك ،لكنَّ النجاح مل يكن املقاومة املريرة للعودة من بعض األماكن.
حليف أي بلدية يف إزالة آثار التطهري العرقي بسالم،
كام حققته منطقة درفار غريب البوسنة والهرسك .ففي ويف هذه املقالة ،نجمع بني نتائج العمل امليداين يف إقليم
عام  ،1991كان  %97من أصل  17ألفاً من املقيمني درافــار يف عام  2011إضافة إىل البيانات التي ُج ِم َعت
يف درفار من رصب البوسنة .وبعد هجوم القوات يف البوسنة والهرسك يف يونيو/حزيران ويوليو/متوز 2مبا
املهجرين والعائدين.
الكرواتية يف سبتمرب/أيلول عام  ،1995مل يبق يف تلك فيها البيانات املتعلقة بكل من
َّ
املنطقة من السكان سوى من كبار السن من عمر  83ويالحظ ندرة نسبية يف األعــال املرتكزة إىل املسوحات
املهجرين ،ويعود ذلك لعدة أسباب .فتلك األعامل
عاماً فام فوق إذ كانوا يعيشون يف قرى منعزلة .لكنَّ حول َّ
عائدي رصب البوسنة ،مع حلول عام  ،2000م ِّثلوا  %70تنطوي عىل املخاطر يف كثري من األحيان من ناحية األمن
من السكان املحليني ما جعل درفار البلدية األوىل التي الشخيص لعنارص الدراسة (ا ُملقا َبلني) عدا عن أنها حساسة
استعادت تكوينها العرقي الذي كان سائداً قبل الحرب سياسياً ويصعب تنفيذها بعينة متثيلية لعنارص الدراسة من
1
من خالل تحركات العودة السلمية.
املهجرون قرساً فئة سكانية
املهجرين .ويف مناطق ال ِّنزاع ،مي ِّثل َّ
َّ
مستضعفة لكنها متحركة ،ومع َّأن استضعافهم يجعلهم
ومل يقترص املقيمون السابقون من إقليم درفار عىل من أهم موضوعات االستقصاء يف العلوم االجتامعية ،مي ِّثل
العودة بأعداد كبرية قبل تغري األحداث يف البالد يف تحركهم تحديات مامثلة أمام تحديد مصداقية التمثيل يف
عامي  ،2000-1999بل فازوا يف االنتخابات البلدية إجراءات أخذ العينات .وعىل ضوء هذا الواقع ،غالباً ما تعمد
وكسبوا متثي ًال ال يستهان به يف الرشطة واإلدارة الدراسات للرتكيز عىل السكان املتاحني يف مخيامت الالجئني
املهجرين
املحلية واستعادوا وضع أغلبيتهم الدميوغرافية الذي املحددة أو األحياء الخاصة بهم متجاهلة بذلك َّ
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وبالنظر إىل أهمية كل من املخاوف األمنية وذكريات
الديار يف اتخاذ القرارات املتعلقة بالعودة ،تشري بياناتنا إىل
َّأن النساء االوايت وقعن ضحايا يف الحرب كنَّ أقل رغبة يف
العودة .وباملثل ،تزداد احتاملية العودة مع كبار السن من
البوسنيني ممن لهم ذكريات إيجابية عن عالقاتهم العابرة
لألعراق ما قبل ال ِّنزاع ،بينام تقل تلك االحتاملية مع جيل
املهجرين األوفر
الشباب من ذوي الذكريات السلبية .وكذلك َّ
حظاً من الناحية التعليمية فتتضاءل احتامالت عودتهم ولعل
السبب يف ذلك يعود إىل سهولة االندماج االقتصادي يف مكان
إقامتهم .أما الشابات فهنَّ األقل احتامالً من ناحية العودة
وقد يعود السبب يف ذلك إىل تضاعف الفرص أمامهن يف
حوارض البوسنة (أو يف البلدان الغربية يف املنفى) مقارنة
املهجرون
بالقرى الصغرية أو الريف يف البوسنة .وأخرياً ،هناك َّ
من املناطق التي تشهد ارتفاعاً يف مستويات العودة فرتتفع
معهم احتامالت العودة.

مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني /ر .تشاالساين

الذين اندمجوا أكرث مع السكان األوسع نطاقاً .ويف نهاية
املطاف ،تجد الحكومات واملنظامت الدولية واملنظامت غري
الحكومية أنفسها مجربة عىل اتخاذ القرارات دون استشارة
املجموعات املستضعفة.
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مجموعات مختلطة من عائدي رصب البوسنة وكروات البوسنة يعيشون يف قرية بوكفي.2011 ،

وتشري تجربة العودة البوسنية إىل عدة قيود عىل حفظ
املهجرين من رصب البوسنة لتعزيز سيطرتهم يف
السالم املرعي دولياً .وحتى يف البلدات حيث قادت الجهود عىل أصوات َّ
املجتمعية إلنجاح عملية العودة ،مل يتبع موجات العودة األجزاء من البالد حيث يسود رصب البوسنة.
الجامعية عىل العموم برامج حسنة التصميم والتمويل
إلمناء البيئة االقتصادية املحلية .ونتيجة لذلك ،غادر كثري تنص املادة الرابعة يف امللحق السابع من اتفاقية دايتون
من العائدين املنطقة مجدداً لكن هذه املرة كانت أسباب للسالم عىل َّأن “املواطن الذي مل يعد يرغب يف العيش يف
هجرتهم اقتصادية للبحث عن عمل .ويف حني كانت مدن البلدية التي كان يعيش فيها عام ُ 1991يتو ّقع منه كقاعدة
البوسنة والهرسك متثل نسيجاً حقيقياً للتنوع العرقي ،فقد عامة أن يشارك يف التصويت شخصياً أو من خالل االقرتاع
أصبح معظمها اآلن يتبع عرقاً واحداً .ومع ذلك ،كان هناك الغيايب” يف تلك البلدية 3.وسمح هذا البند االنتخايب لالجئني
عدة أمثلة ناجحة للعودة إىل بلدات أو قرى صغرية أحادية والنَّازحني داخلياً يف اإلدالء بأصواتهم غيابياً يف مدن ديارهم
ما قبل الحرب ،ويف عام  ،1997عىل سبيل املثال ،انت ُِخ َب
العرق وخاصة يف إقليم درفار.
مايل مارشيتا باالقرتاع الغيايب رئيساً لبلدية درفار .وتصف
تحالف درفار
وسائل اإلعــام الدولية مارشيتا بأ َّنه “رمز لألمل يف بلد
تأسست جمعية درفار
املهجرين
َّ
للمهجرين (التحالف من أجل درفار) الكراهية” إذ أقنع قرابة  2000- 1600شخص من َّ
عندما مل يعد هناك شك لدى الراغبني بالعودة َّأن السلطات مبرافقته إىل البلدية .ورغم مقاومة كروات البوسنة واغتيال
يف مختلف أنحاء البوسنة والهرسك مل تكن حقيقة مهتمة يف عائدين كبريين يف السن ومحاولة اغتيال مارشيتا نفسه ،متكن
تفعيل حق العودة .وكان من إحدى أهم إنجازات التحالف
املهجرون من إعادة ترسيخ أنفسهم يف أرضهم .ومل تقترص
َّ
لقادة درفار إقناع األتباع بالتصويت يف بلداتهم التي كانوا مساعدة للتحالف من أجل درفار عىل إزالة آثار التطهري
يسكنون ما قبل الحرب يف مواجهة رغبات من كان يعتمد العرقي فحسب بل م َّثل دوراً مه ًام يف حشد الدعم من
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إما السكان القدامى أو الجدد (وليس كالهام) ،ال بد من أن
تجمع تسويات السالم ما بني التصويت عن بعد (األمر الذي
كان غائباً غن دايتون) وبني منظومات التشارك بالسلطات
عىل املستوى املحيل 5.ميكن ملثل هذه اآلليات املؤسسة أن
تتيح لالجئني والنَّازحني داخلياً القدرة عىل املحافظة عىل
الروابط املالية واملؤسسية والسياسية مع منطقتهم األصلية
يف بالدهم.
هل ميكن تكرار قصص النجاح التي شهدتها البوسنة والهرسك
يف مجتمعات أخرى متر مرحلة ما بعد ال ّنزاع؟ يف حني تبدو
بعض الظروف خاصة حرصاً بالبوسنة ويصعب تكرارها يف
مكان آخر ،ومن ذلك عىل سبيل املثال الحضور الكبري للهيئات
الدولية فيام ميكن تسميته بفعل األمر الواقع باملحمية ،هناك
بعض الظروف التي ميكن تكرارها يف أماكن أخرى يف العامل.
فإذا م َّكنت تسوي ما بعد ال ّنزاع املهاجرين قرساً بالتصويت
يف االنتخابات البلدية يف مكان التَّهجري (بالتصويت عن بعد)،
قد يتمكن املهاجرون قرساً من أن يستعيدوا بسالم حقهم يف
املشارة يف املؤسسات السياسية املحلية وقد يشجعهم ذلك
عىل العودة.
دجورديه ستيفانوفيش djordje.stefanovic@smu.ca

بروفيسور مساعد ،قسم علم االجتامع والجرائم ،جامعة
املجتمع الدويل باإلضافة إىل الحشد املحيل يف تحالف عودة سانت ماريwww.smu.ca ،
املطرودين الذي غىض جميع مناطق البالد وأعراقها املتعددة.
نيوفيتوس لويزيديس n.loizides@kent.ac.uk
كان ملصق التحالف من أجل درفار عبارة عن خارطة صفراء
كبرية معيد يف تحليل ال ِّنزاعات الدولية ،كلية السياسة والعالقات
للبوسنة والهرسك وكان يص ّور بيتاً فيه مدخنة صغرية الحجم.
الدولية ،جامعة كنتwww.kent.ac.uk ،
مكتوب عليها  Hocu Kuciالتي تعني “أريد أن أعود إىل الديار”
لقد أبرزت تجربة درفار أهمية التصويت عن بعد إلنجاح
عمليات العودة .ويف درفار ،استمر النّازحون داخلياً بإدالء
أصواتهم يف بلديات ما قبل ال ِّنزاع حتى لو كانوا يف املنفى.
ووفقاً للامدة  20.8لقانون االنتخاب البوسني ،يبقى العمل
بالتصويت عن بعد للنازحني داخلياً إىل حني صدور قرار
مغاير لذلك من املمثل السامي لألمم املتحدة أو من املجلس
الربملاين للبوسنة والهرسك 4.وكانت حقوق التصويت عنرصاً
أساسياً يف هندسة اتفاقية دايتون ،خالفاً ملا كان عليه الحال
يف غريها من وساطات السالم التي قادتها األمم املتحدة
مثل خطة عنان لقربص التي تضمنت قيوداً ال ُيستَهان بها
للمهجرين .وملنع وقوع أحداث يف
عىل الحقوق السياسية
َّ
املجتمعات ما بعد ال ّنزاع حيث متثل السلطات البلدية حرصاً

 .1مجموعة األزمات الدولية (مايو/أيار  ،)2000فواصل عوائق الجئي البوسنة :هل من
حل جاهز من املجتمع الدويل؟ مجموعة األزمات الدولية  -البلقان ,التقرير .95
)?(Bosnia refugee logjam breaks: is the international community ready
http://tinyurl.com/ICG-Bosnia-May2000
َ .2ج َمع البيانات منظمة إيبسوس البوسنة-والهرسك القامئة يف رساييفو بتمويل من
مجلس بحوث العلوم االجتامعية واإلنسانية لكندا ضمن مرشوع“ :العودة إىل الديار:
العودة الطوعية بسالم”.
)’(The Way Home: Peaceful Voluntary Return Project
لالطالع عىل دراسة سابقة تركز عىل عودة املجتمعات ،انظر ستيفانوفيش د ولويزيديس
ن (“ )2011العودة إىل الديار /عودة ضحايا التطهري العرقي بسالم” مجلة حقوق
اإلنسان430-408 .)2( 33،
)’(The Way Home: Peaceful Return of Victims of Ethnic Cleansing
 .3انظرwww.refworld.org/docid/3de495c34.html
 .4انظر _www.izbori.ba/Documents/documents/English/Laws/Election
Law_of_BiH-eng.pdf
 .5انظر www.refworld.org/docid/3ae6a6e84.html
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بريدور :إعادة رسم صورة املستقبل

دامري ميرتيتش و سودبني موسيتش

األشخاص الذين قضوا يف
الناس
َ
ميثل إحياء الذكرى العام يف البوسنة والهرسك اليوم حدثاً ال يتذكر فيه ُ
ال ِّنزاع فحسب ،بل يتذكرون أيضاً الواقع متعدد األعراق الذي خ َّيم عىل البالد يف السابق .لكنّ التعبري عن
ذلك يشهد إعاقة يف مدن مثل بريدور.
حرصت الصفوات السياسية يف البوسنة والهرسك ما بعد
دايتون عىل حراسة تاريخها املــد ِّون “ملا حدث” يف أثناء
الحرب ،وتجسد ذلك يف املناهج الدراسية واإلذاعة العامة
واملناسبات العامة ومواقع الن ُُضب التذكارية عىل جميع
األط ـراف لتحيك كل جهة روايتها املختلفة حول من هو
الضحية ومن هو الجاين .وأصبح فرض الحظر عىل ذكريات
البوسنة والهرسك ما قبل الحرب مك َّوناً رئيسياً يف كل ذلك.

البوسنة ،وأضحت القيادة السياسية املبارشة التي تلت
الحرب تحت سيطرة األشخاص ذاتهم الذين “طهروا املدينة
ورسخ امللحق
عرقياً” من السكان من غري رصب البوسنةَّ 1.
السابع التفاقية دايتون للسالم حق جميع الالجئني والنازحني
يف العودة بحرية إىل ديارهم األصلية ،ولقي تنفيذه النجاح
عىل العموم يف بريدور خالفاً للمناطق األخرى من البوسنة
والهرسك ،إذ قرر قرابة عرشة آالف شخص من البوشناق
العودة ما بني عامي  1998و 2003إىل املناطق التي ُولدوا
فيها.

ففي شامل غرب بلدة بريدورُ ،ن ِّفذت سياسة ممنهجة
للتطهري العرقي تسببت يف مقتل  3173مقي ًام عىل يد سلطات
رصب البوسنة املحلية ،وثلث هؤالء ُأع ِدموا يف ثالثة من أكرث ومع ذلك ،مل تزد نسبة البوشناق العائدين عودة دامئة عىل
معسكرات الرتكيز الشائنة يف أومارسكا وكاراتريم وتريموبوليه .%20 .ولغاية عام  ،2007كانت استعادة املمتلكات الخاصة
ثم ركدت
املدمرة وإعادة إعامرها هو الحافز األول للعودةَّ .
وبتوقيع اتفاقية دايتون للسالم يف نوفمرب/ترشين الثاين رحالت العودة بل قرر كثري من العائدين عبور الحدود بني
 ،1995أصبحت بريدور ضمن سلطة جمهورية رصب الكيانات إىل االتحاد البوشناقي-الكروايت أو االنضامم إىل
أقاربهم يف املنفى عرب العامل.
أما بيوتهم املعاد ترميمها
ترمي ًام جمي ًال فتبقى فارغة
يف بيوتهم معظم أيام السنة.
والرتفاع نسبة الشيخوخة يف
السكان وعدم قدرة االقتصاد
عىل توفري الفرص للشباب
الذين تتسارع وترية هجرهم
لــلــبــلــدة ،تــواجــه بــريــدور
احتاملية تفريغها من جديد.

سياسة تخليد الذكرى

Sudbin Music

مقربة توماشيكا الجامعية يف بلدة بريجيدور

من األمــور املسببة للقلق
أيضاً ثقافة الحظر املسيسة
التي تنكر الجرائم التي
ار ُت ِكبت بحق السكان من غري
رصب البوسنة ،إذ تستخدم
السلطات املحلية عىل الدوام
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نفوذها السيايس للتدخل يف مناسبات إحياء الذكرى العامة
بل تحظرها يف بعض األحيان .ومن أكرث األحداث بروزاً ما
حدث يف شهر مايو/أيار من عام  ،2012عندما أمر العمدة
ماركو بافيتش الرشطة أن توقف الفعاليات املخطط لعقدها
يف الذكرى العرشين ملقتل  266امرأة وطف ًال يف بريدور وحظ َر
أي تجمع مخطط له آخر يف العارش من ديسمرب/كانون األول
يف ذلك العام .ويف أثناء ذلك ،ما زال الناجون من معسكر
الرتكيز يف أومارسكا يسء الذكر ينتظرون إعداد موقع رسمي
إلحياء ذكراهم.
فاستحالة التوافق بني الوحدة والتطهري العرقي تقع يف صلب
املشكلة التي تواجهها البوسنة والهرسك اليوم .فكيف حدث
ويف عام  ،2004باعت الحكومة املحلية مجمع أومارسكا أن تح ّول جاري إىل قاتيل؟ قد يستعيص السؤال عىل اإلجابة،
الصناعي لرشكة أركيلورميتال ستيل ،وهي أكرب رشكة منتجة لكنَّ التعبري عنه يف الفضاءات العامة أساس رضوري لبناء
للفوالذ يف العامل ،ثم منعت هذه الرشكة الراغبني يف إحياء مستقبل يتّسع لجميع القوميات يف البالد.
ذكراهم من الوصول إىل مواقع مخيم الرتكيز السابق وذلك
دامري ميرتيتش d.mitric@latrobe.edu.au
يف عدة مناسبات .لكنَّ أكرث األمور جدالً كانت رفض الرشكة
السامح للناجني الدخول إىل مجمع أومارسكا يف عام  2012باحث يف دراسات ما بعد الدكتوراه ،جامعة ال تروب،
ميلبورن www.latrobe.edu.au
إلحياء الذكرى العرشين إلقامته كمعسكر للرتكيز عام ،1992
إىل أن تزايدت الضغوط عىل اإلدارة التي سمحت لهم أخريا ً سودبني موسيتش sudba8@hotmail.com
مؤسس مشارك لجمعية جسور من أجل املستقبل
بامليض يف طريقهم.
Bridges for the Future. www.mojprijedor.com
فموقع مجمع أومارسكا ال ميثل فحسب ميادين القتل يف  .1إيتو أ (“ )2001العودة إىل بريدور :االعتبارات السياسية ومفوضية األمم املتحدة
حرب دامية إذ إ َّنها أيضاً العمود الفقري ملدينة بريدور يف السامية لالجئني” نرشة الهجرة القرسية ،العدد ،10

يوغوسالفيا السابقة للحرب وتجسد ذكريات األوقات التي
عمت املدينة قبل ال ِّنزاع .فقد كان هناك أماكن ع ِم َل فيها
الجريان جنباً إىل جنب لتأمني رخاء مدينتهم ،رخاء تشارك
فيه الجميع دون استثناء .ولذلك ،ميثل إحياء ذكرى ما حدث
يف عام  1992أيضاً تذكر الواقع متعدد األعراق الذي كان
سائداً من قبل ،ويواجه ذلك جهود السلطات املحلية اليوم
املصممة عىل منع إعادة تخيل املايض.

www.fmreview.org/ar/pdf/NHQ10/NHQ10.pdf

مدار أركيلورميتال

يف تطور غريب يف مايو/أيار  ،2012بعد شهر واحد من افتتاح األلعاب األوملبية
وجه الناجون من معسكر أومارسكا اتهامات لرشكة أركيلورميتال
يف لندنَّ ،
للفوالذ بأنها تستخدم رواسب الحديد الخام من منجم بريدور يف بناء هيكل
معامري بارتفاع  115مرتاً أطلقت عليه اسم “مدار أركيلورميتال” لنصبه يف
الحديقة األوملبية يف لندن .و ُب ِن َيت االدعاءات عىل َّأن الرشكة املذكورة ن ّقبت عن
الحديد الخام من مواقع أومارسكا التي تضم جثامني البوشناق الذين ما زالوا يف
عداد املفقودين واملنترشة يف املقابر الجامعية (وهو ادعاء أنكرته الرشكة) ،وبناء
عىل ذلك ،اعتمد الناجون ذلك الهيكل عىل أ َّنه نصب تذكاري لهم يف املنفى.
فبالنسبة للناجني البوشناق ،مي ِّثل املدار الفاجعة التي ال ميكنهم الحديث عنها
عىل العلن يف بلدتهم األصلية ،ويلقي بظالله عىل وقت مل يكن مبقدور أحد
أن يتخري حجم الخسارة الهائلة التي تنتظرهم .وبقرب ذلك الهيكل من شعلة
لندن األوملبية وبشكله املميز ،يُثري الهيكل ذاكرات تعود إىل األلعاب األوملبية
يف رساييفو عام  ،1984عندما كان ضحايا ومجرمو اليوم جرياناً يف بلد كان
ينظر للعامل الخارجي بفخر عىل أنه مجتمع متعدد األعراق .ومي ِّثل املدار أيضاً
الكارثة االقتصادية يف بريدور التي يعيشها اليوم العائدون العاطلون عن العمل،
فالحديد الخام الذي كان يوماً ما مي ّثل شبكة األمان يف بلدة مزدهرة أصبح األن
خاضعاً لسيطرة رشكة عابرة للقارات.
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عمليات اإلجالء الجامعية :التَّعلم من دروس املايض

كايلني بريغز

بعد عرشين عاماً عىل عمليات اإلخالء من “املناطق اآلمنة” البوسنية ،ما زال عامل اإلغاثة اإلنسانية يعانون
من مشكالت متس عمليات اإلخالء اإلنساين.
بني عامي  1993و ،1995قدَّم الفاعلون اإلنسانيون عدة
يب
محاوالت أخفقت جميعها يف إخــاء املدنيني من َج ِ
رسيربينيتسا .ويف الحادي عرش من يوليو/متوز  ،1995اخرتقت
القوات الرصبية املحيط الجنويب للمدينة ما أدى إىل انطالق
حركة جامعية من الناس الذين بلغ عددهم  25ألفاً يف محاولة
يائسة منهم للفرار قبل سقوط املدينة .وكانت األمم املتحدة
قد أعلنت قبلها رسيربينيتسا عىل أ َّنها “مدينة آمنة” لكنَّ
القوات الرصبية اندفعت إىل الشوارع ومل تتمكن قوات حفظ
السالم وال الفاعلون اإلنسانيون من حامية السكان املدنيني.

وكانت عمليات اإلخالء و”تبادل السكان” صفة وسمت الحرب
يف البوسنة والهرسك بانتظام ،وغالباً ما سهَّلتها املنظامت
الدولية التي مل يعد خوفها الشاغل يتعلق بالتواطؤ بالتطهري
العرقي بقدر ما اهتمت وقتها إليجاد أي وسيلة كانت لحامية
الناس من التعرض ألي قدر إضايف من األذى .وكان كثري من
امليسة من املناطق اآلمنة يف يوليو/متوز  1995يف
الحركات َّ
واقع الحال تحركات قرسية أكرث من أن تكون مجرد عمليات
لإلخالء ،بل ضمت بعض صفات التهجري القرسي إذ ُف ِصل
الرجال عن عائالتهم ثم احت ُِجزوا وأوقفت القوافل و ُفتِّشت،
وح ِّول مسار الشاحنات التي تنقل الرجال عن مسارها واختفى
ُ
آالف من هؤالء الرجال ومل يرهم أحد بعدها مجدداً.

عىل التوازي :البلقان وسوريا

واآلن بعد مرور عرشين سنة ،ما زال عامل اإلغاثة اإلنسانية
يكابدون كثرياً من التحديات ذاتها يف عمليات اإلخالء وبيئات
الحصار .ويف فرباير/شباط ُ ،2014ط ِلب إىل األمم املتحدة
تسهيل إخال ٍء من مدينة حمص السورية وفق الرشوط التي
اتفق عليها أطـراف ال ِّنزاع دون إرشاك املجتمع اإلنساين.
وتضمنت الرشوط املفروضة منع عامل اإلغاثة اإلنسانية
من إخالء أي رجل يف الفئة العمرية  55-15عاماً .ومع َّأن
عامل اإلغاثة اإلنسانية متكنوا يف النهاية من التفاوض عىل
ذلك الرشط بالذات ،مل يكونوا قادرين عىل منع احتجاز مئات
الرجال لغايات االستجواب والتحقيق .وكلام زادت مدة أرس
هؤالء الرجال ،زاد وضوح األمل يف الحالة املشابهة لها يف البلقان.

فإخالء املدنيني من املناطق املحارصة قد يكون تدبرياً حاس ًام
للحامية يف وجه العنف الوشيك .ويف بعض الحاالت ،قد يكون
اإلخالء الخيار الوحيد املتاح إلنقاذ األرواح .لكنَّ عمليات
اإلخالء ،يف غالب األحيان بل رمبا يف جميع األحيان ،تخضع
ملشكالت حقيقية خطرية .وقد ال يكون هناك أي ناتج جيد
متاح ما يرتك عامل اإلغاثة اإلنسانية يحاولون تحديد أقل
طريقة مؤذية يف وسط الخيارات السيئة التي مل ُيتَح غريها.
وبذلك ،من املهم أن يتف َّكر عامل اإلغاثة اإلنسانية بالدروس
املستفادة من البلقان وعمليات اإلخالء األخرى يف العقدين
السابقني ليك يضعوا االسرتاتيجيات الالزمة لتخفيف األذى
الواقع ما أمكن .وتتضمن هذه الدروس ما ييل:
ال تنتظر إىل أن يفوت أوان التصدي للقضايا الشائكة :إذا مل
ُتنا َقش املعضالت املحتملة وتعقيداتها إىل أن يصبح اإلخالء
وشيكاً ،سوف ترتَك الكوادر العاملة يف امليدان لتتخذ قراراتها
الرسيعة مبفردها .إذن ،ينبغي للمنظامت أن تناقش عىل
املستوى املؤسيس املعضالت املشرتكة وأن ُتع َّد التوجيهات
الخاصة بكوادرها.
ن ِّفذ تخطيطاً حــذراً للمعضالت املحتملةُ :يعدُّ تخطيط
املعضالت املحتملة من األمور الحاسمة يف املساعدة عىل
إدارة التعقيدات التي قد تنشأ يف أثناء عملية اإلخالء ،لكنَّ
األمر الذي قد ال يقل أهمية عن ذلك َّأن عملية التخطيط
تلك ميكنها أن تساعد عامل اإلغاثة اإلنسانية يف التقرير مبا
إذا كان اتباع عملية اإلخالء أص ًال أمراً رضوري ًــا .ويف بعض
الظروف ،قد متيل كفة املخاطر املرتبطة باإلخالء عىل كفة
املنافع املحتملة .والعنرص املحدد لذلك ليس املعضلة نفسها
بل مستوى الخطورة الذي تحملها املعضلة ومدى أولوية ذلك
إزاء الرضورة املبارشة لنقل السكان.
ا َّتبع منهجاً منظ ًام لتحليل املخاطر :فور إدراج قامئة محددة
بالسياق باملعضالت املمكنة ،عىل الفاعلني اإلنسانيني أن
يضعوا مخططاتهم لكل معضلة ومقارنة الخطر مبدى
استعجال اإلخالء وتحديد ما إذا كانت هناك احتامالت للحد
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من املخاطر .وسوف يساعد هذا التقييم يف وضع القرارات
بشأن االستمرار باإلخالء .وإذا ا ُّت ِخذ قرار اإلخالء سيدعم
ذلك العاملني اإلنسانيني يف رسم خطط الطوارئ حسب
سيناريوهات الحالة األفضل والحالة األسوأ والحالة األكرث
أرجحية.

لألزمة ،لكنَّ الحقيقة هي عكس ذلك متاماً .فعمليات اإلخالء
يف أفضل األحوال قصرية املدى تسعى إىل حامية الناس وإنقاذ
األرواح و”رشاء” مساحة من الوقت ليك يتمكن القادة من
إيجاد حل ،لكنَّ اإلخالء بحد ذاته ال ميكن أن يحول دون
انهيار الحامية وال االستجابة لذلك االنهيار عىل املدى البعيد.

التشارك بالدروس :فيام يخص التدخالت عالية املخاطر
كاإلخالءات ،ما زال هناك بعض النفور من الحديث برصاحة
وبطريقة مبارشة عن اإلجراءات التي نجحت وعام مل ينجح
منها .ومبا َّأن كثرياً من املعضالت والتحديات تظهر بنفسها
من وقت آلخر ،من الرضوري أن نتشارك بالدروس فيام بيننا.

وعىل العامل اإلنسانيني واجب اتخاذ أي من التدابري املمكنة
للرتويج لسالمة املجتمعات املتأثرة بال ِّنزاع ورفاهها وذلك
بعدة طرق تضم اإلخالء إذا كان رضورياً .ومع ذلك ،يف نهاية
املطاف ما زال العثور عىل حل دائم لألزمة يقع عىل أعتاق
القادة السياسيني وعىل الدولة.

الخالصة

إذا ُأخ َ
يل املدنيون ،فذلك يعني َّأن السياسيني قد أخفقوا يف
َّ
الوصول إىل اتفاق فيام بينهم وأن الدول أخفقت يف حامية
مواطنيها َّ
وأن أطراف ال ِّنزاع أخفقوا يف الوفاء بالتزاماتهم
مبوجب القانون اإلنساين الدويل .وكذلك عمليات اإلخالء ال
مت ّثل ح ًال إمنا هي من التدابري املؤقتة املنقذة لألرواح وال
ينبغي انتهاجها إال بعد استنفاد بقية الخيارات .وسيكون
من املفيد التفكري يف تلك النقطة إذا ما أريد تسليط الضوء
عىل دور العامل اإلنسانيني يف مثل هذا السياق .وهناك
نزعة للنظر إىل اإلخالء اإلنساين عىل أنه يشء ناجح وأ َّنه حل

كايلني بريغز caelin.briggs@nrc.no

مستشارة السياسات اإلنسانية والحامية ،املجلس الرنويجي
لالجئني www.nrc.no
أصدر املجلس الرنويجي لالجئني مؤخراً دلي ًال بعنوان
اعتبارات التخطيط لعمليات اإلخالء الجامعية للمدنيني يف
بيئات ال ِّنزاع .ملزيد من املعلومات يرجى االتصال مبكتب
املجلس الرنويجي لالجئني يف جنيف:
nrcgeneva.policy@nrc.ch

إعادة النَّظر يف مسألة البوسنة :التطلع للوراء إىل إرث ال ِّنزاع
براد ك .بليتس

من املفيد إعادة النَّظر يف اإلرث الذي خ ّلفه ّ
كل من ال ِّنزاع يف البوسنة و الهرسك واالستيطان والخربات
ما بعد الحرب للوقوف عىل الطريقة التي مهد فيها هذا ال ِّنزاع أوروبا الطريق أمام أهم التحسينات
ّ
ولنتبي أيضاً تجاهل الدروس املستقاة من هذه الخربات بعد
املؤسسية يف ميدان الحامية اإلنسانية،
عرشين عاماً من ال ِّنزاع.

ما زال أكرث من  1.2مليون بوسنياً يعيشون يف الشتات إذ
مل يعودوا إىل ديارهم بعد فرارهم من ال ِّنزاع ،وقد حظيت
الغالبية العظمى منهم عىل صفة الالجئ يف بلدان اللجوء
التي توجهوا إليها .فقد استقبلت أملانيا والنمسا مئات اآلالف
من الالجئني معظمهم ممن حصلوا عىل الحامية املؤقتة
يكتف بتقديم الحامية الدولية ،بل
ألربع أو خمس سنوات ثم عادوا إىل البوسنة بعد ذلك أو أما املجتمع الدويل ،فلم ِ
استمروا يف تنقلهم إىل بلدان ثالثة مثل أسرتاليا .وهناك دول استثمر بقوة يف برنامج إعادة البناء السيايس ،واستحدث
جنايات دولية تحكم
أخرى كالسويد والواليات املتحدة األمريكية وكندا واململكة غرفة حقوق اإلنسان لتكون محكم ُة
ٍ
املتحدة منحت صفة الالجئ لعدد أقل من هؤالء األشخاص.
تأسس للبوسنة والهرسك مجتمع كبري ومهم
ونتيجة لذلكَّ ،
يف الشتات ع َّولت عليه الحكومة البوسنية عىل أمل مساعدته
يف إنعاش اقتصاد البالد.
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يف القضايا الخاصة بيوغوسالفيا السابقة ثم أنشأ بعد ذلك
وأسس املجتمع
محاكم لجرائم الحرب تعمل ضمن اإلقليمَّ .
الدويل مكتب املمثل السامي وشهد انتقاالً للمؤسسات من
الرقابة األممية إىل الرقابة األوروبية خالل مرحلة اإلمناء فوق
الوطني والدمج األورويب .ومع َّأن أوروباً وضعت خطتها
بشأن يوغوسالفيا السابقة ،عىل سبيل املثال عن طريق
املطالبة مبزيد من التعاون اإلقليمي ورسم خارطات الطريق
متعددة املراحل التي ستفتح ،إن ا ُّت ِبعت اتباعاً صحيحاً ،الباب
عىل مرصاعيه أمام دخول االتحاد األورويب ،فقد خرجت وبعد الحرب ،ظهرت البوسنة والهرسك بنسيج سكاين يختلف
البوسنة والهرسك من الحرب بأشبه ما يكون محمية دولية عن النسيج متعدد األعراق يف جمهورية يوغوسالفيا السابقة
التي كانت عىل العموم دولة علامنية .فالحرب أتت عىل
بدالً من أن تكون دولة مستقلة.
شبابها وحرمتها من القاعدة التصنيعية وج ّردت كثرياً من
وتجسد أكرب مثال واضح عىل التدخل السيايس الغريب يف أبناء البالد من األمل يف مستقبل أفضل ،أما مجرمو الحرب
فرض نظام دستوري جديد من خالل اتفاقية دايتون للسالم الذين أذكوا لهيب الحرب وشاركوا فيها فقد حصلوا عىل
التي شهدت إعادة تهيئة دولة البوسنة والهرسك وانتشار الحامية يف دولة رصبيا املجاورة ،وبدرجة أقل يف كرواتيا.
كانتوناتها اإلقليمية وانقسامها إىل “قسمني” (اتحاد فدرايل وبعد ظهور احتامالت االنضامم إىل االتحاد األورويب ،بدأت
للبوسنيني املسلمني وكروات البوسنة من جهة ودولة مص َّغرة كل من كرواتيا ورصبيا ينأيان بنفسيهام عن رصبيي وكرواتيي
لرصب البوسنة تدعى :الجمهورية الرصبية) فيام يشبه واقع
الحال بني بلجيكا وسويرسا .لكنَّ هذا النظام الدستوري ،الذي
ك َّرس االنقسام العرقي الناتج عن الحرب ،لقي يف وقت الحق
إدانة من املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان يف حكمها عىل
قضية سيديج وفينتيس ضد البوسنة والهرسك َّ
ألن ذلك النظام
كان يحجب املناصب السياسية العليا عىل أفراد أقلية ال َّروما
واليهود وغريهم.

مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني /ر ليموين

منظر لرساييفو من مبنى برملانها املدمر.1996 ،
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البوسنة .ويف حني انضمت كرواتيا إىل االتحاد األورويب عام
 ،2013وأصبحت رصبيا دولة مرشحة بانتظار االنضامم إليها،
بقيت البوسنة والهرسك بعيدة كل البعد عن ذلك الهدف.
وما زال التصدع الرئييس قامئاً بتقسيم البالد إىل أقاليم عرقية.
ومن التطورات املدهشة التقدم االقتصادي لجمهورية رصب
البوسنة التي عانت من فقر كبري قبل عرش سنوات ماضية
أما اآلن فتتمتع بيشء من االزدهار النسبي بفضل الرثوات
املعدنية للبالد .ومن أوىل التبعات املهمة لذلك متكني أصحاب
النفوذ والسلطة ممن يجعلون “النقاء” العرقي أولوية عىل
االعتبارات األخرى وممن مل يفعلوا شيئاً ُيذ َكر السرتجاع رأس
املال البرشي املفقود يف أثناء سنوات الحرب وبعدها بل
أرصوا بدالً من ذلك عىل االنضامم الكامل.

التَّعلم من التاريخ

بعد ميض عرشين عاماً ،أصبح مــروع العودة جاهزاً
للمراجعة .ومع َّأن االلتزام بتمكني العودة كان مكتوباً
ورسمياً يف اتفاقية دايتون للسالم ضمن امللحق ( ،)7فهناك
القصة غري املحكية الستقالل البوسنة و الهرسك بعد الحرب،
إذ تتمثل يف األعداد الكبرية من املواطنني الذين عادوا إىل
البالد لكنهم ُتر ُكوا من جديد ليعودوا إىل البلدان املستضيفة
أو للهجرة مجدداً إىل أسرتاليا والواليات املتحدة األمريكية
وكندا .ويتعارض االقرتاح الذي يذهب إىل َّأن العودة ستكون
“ح ًال مستداماً” مع تجربة البوسنة ما بعد الحرب .ومع ذلك،
هناك بعض الدروس املهمة املستفادة من التاريخ الحديث
للبالد خالل الحرب وبعدها.

www.fmreview.org/ar/dayton20

والدرس الثاين هو َّأن الذين متسكوا بآمالهم يف االنتصاف
من خالل محكمة العدل الدولية واملحاكم الخاصة مبا
فيها املحكمة الجنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة واجهوا
مرارة اإلحباط ،إذ رفضت جريان البوسنة والهرسك تسليم
كبار املجرمني املرتكبني للعنف واملثريين للكراهية .ومع َّأن
إغراءات العدالة مت ّثل قوة دافعة مهمة ال يستهان بها لالجئني
وضحايا النزاع ،فال ينبغي يف الوقت نفسه املبالغة بال ِع َول
عليها.
والدرس الثالث هو َّأن تحقيق احتامالت العودة كان أكرث
تعقيداً مام ُص ِّور للبوسنة والهرسك ومواطنيها وحامتها فقد
أخفق مرشوع العودة يف إنعاش البوسنة والهرسك ،ما يتطلب
دراسة مناذج جديدة للهجرة مبا يف ذلك احتامل زيادة نطاق
الهجرة الدائرية وتأخر هجرة العائدين إىل حني بلوغ الناس
سن التقاعد.

وتبقى الخالصة األكرث إيجابية املستقاة من التجربة البوسنية
متمثلة يف إدارة الجهود اإلنسانية خالل الحرب واستقبال
مليوين إنسان سعوا إىل الحامية بكل يأس .ومن منظور الدول
املضيفة ،يبني ذلك َّأن توفري الحامية اإلنسانية املؤقتة واسعة
النطاق أمر ممكن .وتاريخ الحامية اإلنسانية يف البوسنة
والهرسك يرتبط ارتباطاً وثيقاً مبظاهر الرعب املعارص لل ّنزاع
يف سوريا الذي د ّمر كثرياً من أنحاء البالد وتسبب يف تهجري
أكرث من مثانية مليون إنسان .ويف حني ما زالت الدول األعضاء
يف االتحاد األورويب يف خالف حول إعادة نقل قرابة  60ألف
الجئ ،توضح التجربة البوسنية إمكانية حامية الناس وإعادة
توطينهم ودمجهم يف أوروبا .فالتعاون من األمور املمكنة
الدرس األول يف خربة األشخاص الذين لجؤوا خالل املراحل ويجب أن يكون من أهم الرسائل التي ميكن تلقيها من هذه
املبكرة للحرب إىل مآوى خاصة كنازحني داخل البالد أو هربوا املأساة.
إىل الخارج ،ويف الناحية األخرى املقابلة هناك من سعى
للحصول عىل الحامية من الهيئات الدولية مبا فيها مفوض براد ك .بليتس brad1@mdx.ac.uk
األمم املتحدة السامي لالجئني .وجميع هؤالء مروا بتجارب بروفيسور السياسة الدولية يف جامعة ميدلسكس
اختلفت اختالفاً جذرياً عام مر به الناس الذين بقوا حيث www.mdx.ac.uk
هم رازحني تحت ظروف الحصار يف أغلب األحيان .وبالنسبة
لألشخاص الذين بحثوا عن اللجوء يف مآوى مؤقتة بدالً من انظر بليتس ب ك (محرر) ( )2006الحرب والتغيري يف
الذهاب إىل املخيامت ،فقد اندمجت أغلبيتهم برسعة أكرب البلقان :القومية والنزاع والتعاون ،مطبعة جامعة كامربدج.
يف الدول املستقبلة لهم وضمن البوسنة والهرسك عىل حد Blitz B K (Ed) (2006) War and Change in the
سواء .وبقيت املراكز الجامعية يف البوسنة والهرسك سكناً Balkans:Nationalism, Conflict and Cooperation,
هجرهم النزاع حتى بعد مرور عرشين عاماً وهذا .Cambridge University Press
للذين ّ
واقع مشني يدين سياسة إقامة املخيامت.
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التباينات يف أحكام القضاء الخاصة بطعون قضايا اللجوء
نيك غيل ،وريبيكا روتر ،وأندرو بوريدج ،وميالين غريفيثس ،وجنيفر السوب

تشري نتائج األبحاث الجديدة إىل وجود عوامل مؤثرة عىل أحكام القضاء يف قضايا اللجوء مثل جنس
القايض والطاعن إضافة إىل محل إقامة الطاعن.
مثة قناعة قوية ومتزايدة بأنه بغض النظر عن املكان الذي
يتقدم فيه الفرد بطلب اللجوء ،ستطبق اإلجراءات نفسها
ومعايري اإلنصاف الثابتة عند تقييم طلبات اللجوء مبوجب
االتفاقية املتعلقة بالالجئني .ويف حني اتخذت خطوات
إيجابية فعلية لتعزيز اتساق املعايري واإلجراءات عىل مستوى
هيكيل واسع ،ما زالت هذه الجهود غري ملموسة إىل حد كبري
يف الواقع العميل.
وخلصت النتائج األولية لدراسة أجراها باحثون يف جامعة
إكسرت 1منذ ثالث سنوات لبحث إجراءات الفصل يف طلبات
اللجوء املقدمة يف اململكة املتحدة إىل وجود اختالفات كبرية
بني مراكز االستامع حيث يستمع لحيثيات طالبي اللجوء عند
طعنهم يف األحكام الصادرة بشأن قضايا اللجوء إضافة إىل
تباينات ال ُيستهان بها يف مامرسات القضاة الذين يفصلون
يف هذه الطعون.

اللجوء يف العادة الطعن يف قرارات الرفض .وينظر يف كل
طعن بالحكم قايض للهجرة ويتضمن الطعن حضور مقدم
طلب اللجوء الطاعن يف الحكم وممثله القانوين (إن وجد)
وممثل عن وزارة الداخلية ومرتجم شفوي (إذا طلب الطاعن
ذلك) .وتتبع جلسة االستامع قواعد معيارية تبدأ مبقدمة
يلقيها القايض ثم تنتقل إىل مناقشة الطاعن ثم الشهود الذين
يستدعيهم املمثل القانوين وممثل وزارة الداخلية والنظر
فيها ويبلغ األمر ذروته بتقديم موجز للحجج القانونية التي
يستند إليها كال الطرفني.

ومبوجب سياسة حكومة اململكة املتحدة ،يحق لطالبي
اللجوء اإلقامة والعيش يف اململكة املتحدة إذا وافقوا عىل
نقلهم بعيداً عن لندن وجنوب رشق إنجلرتا اللتني ُتع َّدان
األكرث كثافة سكانياً يف البالد .وعندما يقدم طالبوا اللجوء
طعناً ُتحدَّد لهم جلسة يف أقرب مركز استامع لهم .أي َّإن
خيارات طالبي اللجوء عام ًة محدودة بشأن أماكن معيشتهم
طعون قضايا اللجوء
وكذلك األمر بالنسبة لخيارات تحديد املكان الذي ُتع َقد فيه
ُيستمع لحيثيات الطعون يف قضايا اللجوء باململكة املتحدة جلسة استامعهم.
يف ٍأي من  13مركز استامع منترشين يف جميع أنحاء البالد.
وزار باحثونا تسعة من هذه املراكز وأجروا دراسة مسحية االختالفات بني مراكز السمع
كمية عىل  240جلسة استامع يف ثالثة مراكز ،هي :تايلور واجهنا اختالفات كبرية بني مراكز االستامع نفسها من حيث
هاوس  -مركز كبري وفوضوي يف قلب لندن  -ومحكمة سهولة الوصول إليها واملوارد املحلية والجو واملرافق .فبعضها
شيلدون  -مركز مزدحم ومتوسط الحجم يف ثاين أكرب مدينة مثل تايلور هاوس ومحكمة شيلدون ميكن الوصول إليها
يف اململكة املتحدة ،برمنغهام  -وكولومبوس هاوس  -مركز باستخدام وسائل املواصالت العامة يف حني يصعب الوصول
هادئ إىل حد ما يقع عىل مشارف نيوبورت يف ساوث ويلز .لبعض املراكز األخرى ما يعيق حضور الشهود واألصدقاء
وقضينا شهوراً نجلس يف املقاعد الخلفية بقاعات املحاكم والعائلة لدعم الطاعن .وأخربنا بعض الطاعنني أ َّنهم اضطروا
ونسجل انطباعات الفاعلني الحارضين وسلوكاتهم وحواراتهم لالستيقاظ فجراً ودفع كل ما ميلكون من أموال لتغطية
ومدى االلتزام ببعض اإلجــراءات املحددة ساعني بذلك تكلفة تذاكر القطار يف أوقات الذروة من أجل الوصول إىل
الستكشاف االختالفات بني طعون قضايا اللجوء والتباينات بعض مراكز االستامع يف وقت بدء الجلسة املحدد الساعة 10
صباحاً حيث يضاعف التعب واإلرهاق القلق الذي يشعرون
بني مراكز االستامع.
أصال به.
ويف اململكة املتحدة ،ينظر يف قضايا اللجوء يف املرحلة
االبتدائية من التقايض مسؤولون يف وزارة الداخلية .ويلقى ويطلب معظم الطاعنني التشاور مع ممثليهم القانونيني
نحو  %75من هذه الطلبات الرفض ويحق ملقدمي طلبات قبل جلسة االستامع مبارشة ولكن غال ًبا ما يكون يوم

نرشة الهجرة القرسية 50
سبتمرب/أيلول 2015

مقاالت عامة

47
www.fmreview.org/ar/dayton20

جلسة االستامع يف معظم الحاالت املرة األوىل التي يلتقي هاوس .وهذا األمر مهم خاصة يف ضوء العالقة بني جنس
فيها الطاعن مبحاميه .وبعض مراكز االستامع مزدحمة القايض وإدارة جلسة االستامع مثلام موضح أدناه.
جداً لدرجة أن غرف املشاورات ال تكفي الستيعاب جميع
الحاالت ويضطر الطاعنون وممثلوهم القانونيون إىل إجراء االختالفات يف االلتزام باإلجراءات
التشاور قبل جلسة االستامع أثناء الجلوس أو الوقوف أو يف أثناء جلسات االستامع نفسها ،درسنا  14إجرا ًء رئيسياً
حتى الجلوس القرفصاء يف مناطق االنتظار العامة الصاخبة .يفرتض أن يتبعها القايض وفقاً للمبادئ التوجيهية الخاصة
ويف هارموندسورث  -وهو مركز استامع ملحق مبركز احتجاز باملامرسات الفضىل 3لضامن تحقق اإلنصاف .وتتعلق هذه
 ال يوجد سوى غرفة مشاورات واحدة عبارة عن جناح اإلجراءات بالشفافية والتواصل وتفهم االحتياجات ،ودفعناعىل غرار ما يف السجون إذ هناك حاجز زجاجي بني الطاعن ذلك لطرح بعض األسئلة مثل :هل يع َّرف القايض نفسه
والزائر .وذكر من استخدموا هذه الغرفة أن عىل الطرفني وأكد استقالليته عن وزارة الداخلية حتى يعي الطاعن
الرصاخ ليسمع أحدهام اآلخر ما ميثل صعوبة عىل الطاعنني دور املحكمة والفصل بني السلطة القضائية والدولة؟ وهل
الذين يشكون من متاعب صحية أو أثناء مناقشة مسائل يتحقق القايض من النطق الصحيح لألسامء و ُيع ِلم الطاعنني
بأحقيتهم يف طلب اسرتاحة من أجل تلبية احتياجات
حساسة.
الطاعنني املستضعفني عىل نحو خاص وكدليل عىل االحرتام؟
ومن االختالفات الرئيسية األخرى بني مراكز االستامع مدى وهل يرشح القايض الغاية من جلسة االستامع وطريقة
إمكانية حصول الطاعنني عىل ممثل قانوين لهم .فعىل مدار إدارتها حتى يدرك الطاعن ما ميكن توقعه وما هو متوقع
العقد املنرصم ،قطعت حكومة اململكة املتحدة تباعاً متويل منهم؟ وهل يوجد مرتجم شفوي ،وهل يرشح القايض
العون القانوين لقضايا الهجرة ما أسفر عن وجود “الصحاري للطاعن كيفية االستفادة من املرتجم وهل يتحقق من
القانونية” وهي مناطق تخلو متاماً من مساعدة املحامني التفاهم املتبادل بني الطاعن واملرتجم إلنجاح التواصل؟ وهل
القانونية يف قضايا الهجرة واللجوء أو ال تحوي سوى عدد يرشح القايض للطاعن رضورة ذكر عدم فهمهم ألي يشء
قليل من املحامني املؤهلني واملعتمدين2.ويشري بحثنا إىل أثناء جلسة االستامع حتى يدرك الطاعن أن بإمكانه التنويه
وقوع كولومبوس هاوس يف نيوبورت يف “صحراء قانونية” عن أي مشاكل يف جلسة االستامع ما يقلل من سوء التفاهم؟
إذ ال حظنا عدم متثيل نحو  %25من الطاعنني قانونياً مقارنة
بنحو  %13يف محكمة شيلدون يف برمنغهام ونحو  %6يف وكثري من هذه اإلجراءات شديدة األهمية يف سياق اللجوء
تايلور هاوس يف لندن.
حيث يكون الطاعنون مستضعفني غالباً وغري معتادين عىل
املنظومة القانونية يف اململكة املتحدة ومتحفظني تجاه
نص ُح القضاة بتويل دور “متكيني” مع الطاعنني غري السلطات بسبب تجارب االضطهاد والظلم التي خاضوها يف
و ُي َ
املمثلني قانونياً ولكننا الحظنا أن هذا األمر مل يحقق الهدف بلدانهم األصلية .وتحمل اإلجراءات قيمة اجتامعية أيضاً من
املرجو يف معظم الحاالت من إعطاء الطاعن فرصة عادلة .حيث ضامن معاملة الطاعن بإنصاف واحرتام والتأكد من
ومع َّأن القضاة أخربوا الطاعنني يف أغلب األحيان َّأن للطاعن إمكانية مشاركته يف جلسة االستامع وكذلك قيمة نفعية من
حق تقديم ما يدعم حججه ،مل يخربوهم ما معنى ذلك ،ومل حيث زيادة احتاملية موثوقية األدلة التي يقيم عىل أساسها
يشريوا عليهم بالطريقة التي يجب أن يقدموا الحجج فيها .مدى خطورة عودة الطاعن ملوطنه األصيل واالستشهاد بها.
ونتيجة لذلك ،مل َ ِيل الطاعنون للرد عىل حجج ممثل وزارة
الداخلية ضدهم وغالباً ما كانوا يسعون إلثارة عطف القايض النتائج املثرية للقلق
متخضت تحليالتنا عن عدد من النتائج املثرية للقلق.
وهو تكتيك طبيعي ولكنه غري فعال قانونياً.
فلم تطبق اإلج ـراءات األربعة عرش إال بنسبة تزيد عىل
ويكمن االختالف الرئييس األخري بني مراكز االستامع يف نسبة النصف بقليل ( )%55يف الحاالت املدروسة .ويف حالة بعض
جنس القضاة الذين يرتأسون الجلسات .فقد الحظنا أن اإلجراءات ،ترصف معظم القضاة عىل النحو نفسه .فعىل
نسبة جلسات االستامع التي ترأستها قاضية بلغت  %49يف سبيل املثال ،يف الغالبية العظمى من القضايا ( ،)%98تحقق
محكمة شيلدون و %41يف تايلور هاوس و %19يف كولومبوس القضاة من تبادل الفهم بني الطاعن واملرتجم ويف عدد كبرية
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من القضايا ( )%88أهمل القضاة إعالم الطاعن بأحقيته
يف طلب اسرتاحة .ومع ذلك ،غالباً ما وجد تفاوت كبري
يف إتباع اإلجراءات فأكد بعض القضاة عىل استقاللهم يف
نحو ثلث القضايا ( ،)%35وبعضهم أوضح للطاعن رضورة
اإلفصاح عن أي يشء ال يفهمه يف نحو نصف القضايا (،)%53
وآخرون رشحوا الغاية من جلسة االستامع ( )%61أو كيفية
إدارة الجلسة ( )%66يف نحو ثلثي القضايا .وحني يتبع بعض
القضاة اإلجراءات ويتغاىض عنها البعض تظهر التناقضات
اإلجرائية.
ولعل أكرث النتائج إثارة للقلق تكمن يف تداخل احتاملية
اتباع هذه اإلج ـراءات الرئيسية مع عوامل خارجية مثل
جنس القايض والطاعن .فتميل القاضيات أكرث من القضاة
لرشح الغاية من جلسة االستامع وطريقة إدارتها وتعريف
أنفسهن والتحقق من صحة نطق األسامء وتوعية الطاعن
برضورة اإلشارة ألي يشء مل يفهمه يف سياق الجلسة .وغالباً
يوضح القضاة الغاية من جلسة االستامع ويع ِّرفون األطراف
ويتحققون من تبادل الفهم بني الطاعن واملرتجم عندما
يكون الطاعن ذكراً وليس أنثى.
ولهذه النتائج آثار مهمة .فالتناقضات يف اإلجراءات تقيض
عىل الثقة يف نزاهة اإلجراءات القانونية وقد يسفر عدم
اإلنصاف عن مزيد من الطعون حيث يسعى الطاعنون
إىل الطعن فيام يشعرون بأنه قرار ظامل .وتثري النتائج أيضاً
تساؤالت حول مصداقية املنظومات القضائية التي تعتمد
عىل عدة مراكز موزعة جغرافياً وإمكانية النظر إليها كجهات
منصفة .وميكن أن يؤدي عدم التقيد باإلجراءات عىل وجه
الخصوص إىل اتخاذ قرارات خاطئة إضافة إىل ما ينتظر
طالبي اللجوء من عواقب وخيمة بإعادتهم قرساً ملواجهة
االضطهاد أو الرضر الجسيم يف بالدهم.

معالجة القضايا

ندعو إىل زيادة عمليات الرصد والتقييم الخارجي املستقل
ملامرسات جلسات االستامع مثلام حدث بنجاح كبري مع
عملية اتخاذ القرار املبديئ يف وزارة الداخلية .وقد يساعد
يف ذلك أيضاً مالحظة سلوكات القضاة ونرشها مثلام فعلنا
نحن .وميكن معالجة التباينات الجغرافية التي سلطنا الضوء
عليها من خالل زيادة التواصل بني مراكز االستامع بعقد
املنتديات املنتظمة ،عىل سبيل املثالن تجمع القضاة من
جميع املراكز املختلفة معاً.

وعىل الرغم من رضورة معالجة التفاوتات األكرب نطاقاً ،مثل
قطع العون القانوين وأثرها ،عىل املستوى املجتمعي ،ميكن
تحسني االتساق اإلجرايئ من خالل توفري مبادئ توجيهية
أكرث وضوحاً للسلوك القضايئ كأن توضع قامئة مرجعية
تلخص األشياء الرئيسية التي ينبغي لقضاة الهجرة فعلها.
وعالوة عىل ذلك ،ميكن إرشاك القضاة يف دورات تدريبية
مبا يف ذلك عىل يد الطاعنني أنفسهم باستخدام طرق حديثة
مثل مالحظة األقران ومحاكاة أدوار القايض/الطاعن لتقديم
رؤى تجريبية عن املامرسات املثىل والنتائج املرتتبة عىل عدم
إتباع ذلك.
نك غيل N.M.Gill@exeter.ac.uk

أستاذ مشارك يف الجغرافيا البرشية ،جامعة إكسرت.
ريبيكا روتر r.rotter@ed.ac.uk
منسق البحوث واألثر وتبادل املعرفة ،جامعة أدنربه.
أندرو بوريدج A.D.Burridge@exeter.ac.uk

زميل بحث مشارك ,جامعة إكسرت.

ميالين غريفيثس melanie.griffiths@bristol.ac.uk

زميلة قادة األبحاث املستقبلية يف مجلس البحوث
االقتصادية واالجتامعية ،جامعة بريستول.

جنيفر ألسوب jenny.allsopp@gtc.ox.ac.uk

مرشحة لنيل درجة الدكتوراه ,جامعة أكسفورد.

http://geography.exeter.ac.uk/asylumappeals/
 .1البحث ممول من مجلس البحوث االقتصادية واالجتامعية ،رقم املنحة ES/
.1/J023426
 .2سينغ أ .وويرب ف“ )2010( .إقصاء املهاجرين من ساحة العدالة :قطع املساعدات
القانونية”  - ’‘ -ورقة إحاطة معهد العالقات العرقية رقم  ،7معهد العالقات العرقية.
()Excluding Migrants from Justice: the Legal Aid Cuts
www.irr.org.uk/pdf2/IRR_Briefing_No.7.pdf
 .3هذه املبادئ التوجيهية مؤقتة .راجع عىل سبيل املثال ،املالحظات التوجيهية الخاصة
مبحاكم الهجرة واللجوء
www.judiciary.gov.uk/publications/immigration-and-asylum-tribunalrules-and-legislation-2/
والكلية القضائية ( )2013الدليل التوجيهي للمعاملة العادلة -
www.judiciary.gov.uk/publications/equal-treatment-bench-book/
()Judicial College (2013) Equal Treatment Bench Book and Guidance
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املهجرين بسبب العنف الجنيس والقائم عىل الجندر
إيواء َّ

جويل فريسريو

يساعد توفري أنواع مختلفة من دور اإليواء اآلمنة التي يتسم كل منها بإيجابيات وسلبيات داخل منطقة
واحدة عىل تلبية االحتياجات املتغرية واملتنوعة للناجني من العنف الجنيس والقائم عىل الجندر.
مثة رجال ونساء وأطفال معرضون لخطر العنف الجنيس األعظم من السكان يف املقام األول ولكنها تفتح أبوابها يف
املهجرين.
والقائم عىل الجندر يف أوضاع النزاع وحاالت الطوارئ الوقت نفسه لخدمة َّ
وأثناء عملية الفرار .وحتى مبجرد استقرارهم يف مخيامت
ويف سياق هذه الدراسة ،وضع الباحثون تصنيفات لنامذج دور
املهجرين أو املناطق الحرضية ،غالباً ما يزداد انعدام
َّ
اإليواء اآلمنة التي تخدم الالجئني وغريهم من النازحني داخل ًيا
األمن الفردي بسبب عوامل مثل :تفكك الروابط األرسية
عىل النحو التايل:
واملجتمعية وتغري األدوار الجندرية ومحدودية فرص
الحصول عىل املــوارد وحامية الرشطة وصعوبة إيجاد
منازل تقليدية آمنة حيث يعيش الناجون معاً يف مبنى مشرتك
املسكن املالئم.
وبها كوادر ترشف عىل تشغيل املسكن.
وقد تكون االحتياجات الصحية والنفسية االجتامعية
لالجئني والنازحني داخلياً الفارين من العنف الجنيس
والقائم عىل الجندر عاجلة ومعقدة بسبب األرضار الفردية
أو الجامعية التي تعرضوا لها .ومع ذلك ،هناك أمر غريب
للغاية وهو محدودية التوجيهات بشأن توفري املأوى اآلمن
للفارين من العنف الجنيس والقائم عىل الجندر .وتعد
املبادئ التوجيهية للجنة الدامئة املشرتكة بني الهيئات بشأن
التدخالت املعنية بالعنف القائم عىل الجندر يف األوضاع
اإلنسانية أكرث التوجيهات تفصي ًال1 .بيد أن نقاشاتهم
الوجيزة عن املــأوى اآلمنة يقترص تركيزها عىل بيئات
املخيامت ويعوزها األمثلة امللموسة للنامذج املمكنة وسبل
املهمشة.
توفري الحامية للفئات َّ
ولسد هذه الثغرة ،أجرى برنامج العنف الجنيس يف مركز
حقوق اإلنسان التابع لجامعة كاليفورنيا ،بريكيل دراسة
“املــاذ اآلمــن” التي تتناول دور اإليــواء اآلمنة لالجئني
والنازحني داخلياً واملهجرين قرساً اآلخرين يف أربعة دول،
هي :كولومبيا وهايتي وكينيا وتايلندا .وغطت الدراسة
برامج دور اإليــواء اآلمنة الفردية املتاحة إما للناجني
البالغني من العنف الجنيس والقائم عىل الجندر أو للبالغني
واألطفال معاً .ويدير هذه الدور الحكومة أو املنظامت
غري الحكومية الدولية أو منظامت املجتمع املدين املحيل
ويختلف كثرياً بعضها عن بعضها يف الشكل والحجم والقدرة
االستيعابية .وقد صمم بعضها خصيصاً لخدمة الالجئني أو
النازحني داخل ًيا ،يف حني صمم بعضها اآلخر لخدمة السواد

الرتتيبات املعيشية املستقلة حيث يرتتب الكوادر ألن يقيم
الناجون يف مساكن منفصلة (مثل :شقق مستقلة أو غرف
فندقية) مل ُتنشأَ أساساً ألغراض دور اإليواء اآلمنة.
ترتيبات االستضافة املجتمعية :حيث يعيش الناجون مؤقتاً يف
منازل أفراد املجتمع املختارة.
املناطق املحمية :حيث يعيش الناجون يف منازلهم الخاصة
يف منطقة محمية ومغلقة تابعة ملخيم الالجئني أو النازحني
داخل ًيا.
الكيانات البديلة :حيث يقيم الناجون يف مكان خصص لتوفري
خدمات ال عالقة لها بدور اإليواء (مثل :مركز الرشطة أو عيادة
املستشفى أو الكنيسة).
ويوجد دور إيواء هجينة تجمع بني عنارص النامذج الواردة
2
أعاله.

املنازل التقليدية اآلمنة

كان املنزل اآلمن النوع األكرث شيوعاً .وعىل العموم ،تعد
املنازل التقليدية اآلمنة مفيدة للمقيمني من ذوي االحتياجات
األمنية الكبرية ،فتمنح تدابري خاصة مثل الحراس والبوابات
واملواقع الرسية وقواعد السيطرة لحركة املقيمني والزائرين.
ولكن ذلك يأيت عىل حساب املشاركة املجتمعية وحرية
التنقل واالستقاللية .ومن األمثلة القوية عىل ذلك دور اإليواء
الخاصة بالنازحني داخلياً املعرضني ملخاطر شديدة يف كولومبيا
ممن ف َّر من العنف الناتج عن النزاع .وأشار املقيمون يف دور
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مفتاح أنواع دور اإليواء :رموز مت ّثل كل نوع من أنواع دور اإليواء حسب تعريفها يف دراسة املالذات اآلمنة.

اإليواء تلك بشعورهم بأنهم كانوا مغلق عليهم أو محبوسني
نظراً لرصامة الربوتوكوالت األمنية ودوريات الرشطة الخارجية
واملرافقة املسلحة لزائري الخدمات الخارجية .واستثناء
لذلك ،هناك املنازل التقليدية اآلمنة التي تديرها منظامت
القاعدة الشعبية النسائية ومنظامت حقوق املهاجرين يف
تايلندا والتي غالباً ما يلحقها مركز مجتمعي يقدم املوارد
واملعلومات والخدمات االجتامعية .ولعل مثل هذا االختالف
يف املنازل التقليدية اآلمنة سبي ًال لتحقيق التوازن الفعال بني لكنَّ املعوق الرئييس لتحقيق االستقالل يف ترتيبات املعيشة
كان يتمثل يف عدم توفري األمن الحقيقي يف مواقع املنازل
االعتبارات األمنية ومتكني املقيمني.
فض ًال عن انفصال املنازل املتناثرة وعدم القدرة عىل توفري
ومن شأن املنازل التقليدية اآلمنة أن تجلب الغرباء ليعيشوا الدعم االجتامعي الذي يجده البعض رضورياً للتعايف.
عىل مقربة من املقيمني فيها ما قد يؤدي إىل نشوء نزاعات
بشأن النظافة أو املــوارد املشرتكة أو عوامل القوة غري ترتيبات املجتمعات املضيفة
املتكافئة أو أحقاد سابقة تجاه األفراد أو الثقافات والفئات يعد نظام االستضافة املجتمعية حيث يقيم الناجون يف
منازل متطوعني اسرتاتيجية حامية جديدة .وتوفر هذه
العرقية األخرى.
الربامج للناجني سبل الراحة يف أحد املنازل ومتنحهم القدرة
ترتيبات معيشية مستقلة
عىل اإلقامة يف مجتمعاتهم ما يساعدهم عىل الحفاظ عىل
ً
يبدو ّأن هذه الرتتيبات مفيدة إذ تتيح قدرا أكرب من الحرية عالقات وثيقة مع أصدقائهم وعائالتهم ويسهل عملية إعادة
واالستقاللية مام متنحه النامذج األخرى وتو ّفر مزيداً من اإلدماج املجتمعي .وهي تدعم شبكة منارصي الناجني أيضاً
املهمشة داخل املجتمع املحيل.
الرسية والراحة ألبناء بعض املجموعات َّ
خيارات َّ
التي لها حاجاتها الخاصة أو التي ال تشعر بالراحة يف سكناها
مع عموم السكان .ويف كينيا ،يستضيف أحد الربامج الجئي ففي مخيم داداب لالجئني يف كينيا ،مثة نظامان الستضافة
إل جي يب يت LGBT 3من الذين تنتابهم مخاوف حامئية مجتمعية تديرها منظامت غري حكومية دولية حيث يقيم
يف شقق خاصة غري ظاهرة يف ضواحي نريويب ،حيث ميكنهم الناجون مؤقتاً يف منازل قادة املجتمع املحيل واملتطوعني.
العيش عىل نحو مخفي يف املجتمع العام .ومع ذلك ،فهم ويف موقع املخيم ،يوفر هذا النموذج خيا ًرا مجتمعياً ال يعزل
ال يأمنون عىل أنفسهم إال إذا أخفوا حقيقة انتامئهم لفئة األشخاص عن شبكات الدعم املعتادة من ناحية وال يرفع
إل جي يب يت  .LGBTويشري أفراد ع ّينة الدراسة يف تايلندا
إىل َّأن وضع منوذج ترتيبات معيشية مستقلة  -يف ضوء
القاعدة الجندرية َّأن “الرجال قادرون عىل حامية أنفسهم”
والسمعة السيئة التي تالحق الرجال الستخدامهم دور اإليواء
اآلمنة  -قد يكون أكرث سهولة ومالمئة من الناحية الثقافية
للرجال واملراهقني.
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كيم ثاي سيلينغر

كيم ثاي سيلينغر

مركز للرشطة

ترتيبات معيشية مستقلة

املنازل التقليدية اآلمنة

دخول

حديقة

محيط سياجي

“منطقة الحامية” يف كاكوما

املناطق املحمية

ترتيبات املجتمعات املضيفة

كيانات بديلة للغرض ذاته

مناذج هجينة

مأوى مالذ آمن يف خيم الجئي داباب يف كينيا2011 ،

آمالهم يف إمكانية البقاء أو إعادة التوطني بعيد األمد من ولكنَّ هذا النموذج يفرض تحديات مشابهة لتلك املرتبطة
ناحية أخرى.
باملنازل التقليدية اآلمنة مبا يف ذلك الرتكيز عىل عامل األمن
عىل حساب الروابط املجتمعية والتوترات الناجمة عن عيش
وتعد أنظمة االستضافة املجتمعية أقل استهالكاً للموارد وهي الغرباء عىل اختالف خلفياتهم جنباً إىل جنب يف مكان يعاين
خيار ملن ال يرغبون يف اتخاذ خطوة مغادرة املجتمع املحيل من االختناق السكاين.
ولو بصورة مؤقتة .ومع ذلك ،قد ال تناسب هذه األنظمة
الناجني املعرضني ملخاطر أمنية جسيمة خاصة يف مخيم مغلق كيانات بديلة للغرض ذاته
حيث يستحيل االنتقال إىل منطقة أخرى بصورة رسية .وقد قد تقدم الهيئات البديلة خيارات حامئية مهمة قصرية األمد
رسة يف العيادات الصحية
أعربت عائالت مضيفة يف كولومبيا عن مخاوفها بشأن سالمتها يف حاالت الطوارئ ،مثل :توفري األ َّ
عندما كانت تؤوي أناساً ميرون يف ظروف متقلبة مهددة أمنياً يف كينيا وتايالند ،والسكن يف املدارس الداخلية يف مخيامت
وأشارت بعضها َّأن لذلك تأثرياً سلبياً عىل أمورهم العائلية .الالجئني يف كينيا وتايالند .ففي كينياُ ،يس َمح باستخدام أحد
ويف كينيا ،كان الناجون واملضيفون املتطوعون يتعرضون مراكز احتجاز املجرمني املجتمعية املعروف باسم السجن
أحياناً لالعتداءات ويف حاالت أخرى كان املضيفون املحتملون السوداين كمكان آمن للناجني يف الوقت نفسه.
يرفضون ببساطة استقبال الناجني ألنهم يخشون عىل سالمتهم.
وتعتمد هذه الربامج أيضاً عىل وعي املجتمع بحقوق املرأة ولعل املعوق األسايس يف الهيئات البديلة يتمثل يف أ َّنها غري
مصممة أساساً ملعالجة االحتياجات املع َّقدة للناجني .ويف بعض
والسامح باستقبال الناجني الطالبني للحامية.
الحاالت ،قد توفر هذه الهيئات األمن املؤقت إال أنها غري قادرة
املناطق املحمية
عىل تلبية االحتياجات الطبية أو النفسية االجتامعية للناجني.
املناطق املحمية مناطق مغلقة يف مخيم الالجئني ومعززة أمن ًيا بينام يف حاالت أخرى ،العكس صحيح .وتشري النتائج إىل
حيث يستطيع األفراد املستخطرين العيش مع عائالتهم يف رضورة عدم استخدام مثل هذه النامذج إال لفرتة قصرية األمد
منازلهم الخاصة جنباً إىل جنب مع العائالت األخرى املحتاجة عندما ال يتوافر بديل آخر إليواء الناجني يف حاالت الطوارئ.
للحامية .فعىل سبيل املثال ،املنطقة املحمية يف مخيم كاكوما
لالجئني يف كينيا محاطة بسياج من األسالك الشائكة املغطاة خيارات متنوعة
بفروع األشجار الشائكة التي تبقي املقيمني بعيداً عن األنظار .ميكن االستفادة من هذه الطريقة يف تصنيف دور اإليواء
ويعمل حارسان عىل البوابة ويوجد مركز قريب للرشطة اآلمنة يف بناء قاعدة من األدلة ملزيد من الحامية الفعالة
يف دور اإليواء ،ومبقدور هذه القاعدة أ تفيد كإطار لتحليل
لتعزيز الوضع األمني.
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نزعات نقاط القوة وقيود مختلف أمناط الربامج وفهمها .وقد اآلمنة األكرث مالمئة الحتياجاتهم وتفضيالتهم .وبتفصيل أكرث،
حددت الدراسة عدداً من العوامل الحاسمة لنجاح برامج مثة حاجة ماسة إلجراء تقييم دقيق عىل وجه الرسعة لربامج
دور اإليواء اآلمنة بغض النظر عن نوعها .نلخصها مبا ييل :دور اإليواء اآلمنة للتأكد من أيها أكرث فاعلية يف مختلف
الظروف.
كيف ينظر املجتمع للأموى.

توفري األمن والدعم النَّفيس االجتامعي املالئم لكل من جويل فريسريو juliefreccero@berkeley.edu
املدير املشارك لربنامج العنف الجنيس يف مركز حقوق
املقيمني وكادر العمل.
اإلنسان بجامعة كاليفورنيا يف بريكيل ،كلية الحقوق.

رشك الناجني يف جميع
اتباع منهجية قوامها الناجون ُت ِ
مستويات اتخاذ القرار.

www.law.berkeley.edu/centers/human-rights/center

وضع اسرتاتيجيات انتقالية للمقيمني ليتمكنوا من الحركة يف

يستند هذا املقال إىل نتائج دراسة املالذ اآلمن التي أجراها
أرسع وقت ممكن.
مركز حقوق اإلنسان.كانت جويل فريسريو رئيسة الفريق
مستوى تنسيق املأوى مع دور اإليواء األخرى ومزودي البحثي ومؤلفة دراسة الحالة التايلندية واملؤلفة املشاركة
الخدمات اآلخرين يف املنطقة.
لتقرير مقارنة الدول األربعة .سلسلة تقارير املالذ اآلمن
متاحة عىل:
َّ
إن توفري خيارات متنوعة من دور اإليواء اآلمنة حل مثايل http://tinyurl.com/SafeHaven-BerkeleyLaw
تلبية
وكذلك
األمنية
االحتياجات
من
مجموعة
الستيعاب
http://interagencystandingcommittee.org/system/files/legacy_files/ .1
رغبة األفراد يف االستقاللية والتواصل املجتمعي .وبهذا يتيح tfgender_GBVGuidelines2005.pdf
فهم تنوع الربامج املمكنة وتوافر هذه املجموعة املتنوعة هذه املبادئ التوجيهية قيد املراجعة حالياً.
 .2يف التقارير الكاملة لسلسلة املالذ اآلمن ،يرد تصنيف سادس “للنامذج الهجينة” أيضاً.
داخل املخيم أو املجتمع الواحد للناجني االنتقال لدور اإليواء  .3املثليات واملثليون ومزدوجو امليل الجنيس واملتحولون جنسياً.

تغيري طريقتنا يف قياس نجاح إعادة التوطني

جاسنت س يل ،وسوزي س وينغ ،وسارة إفوري

ال ينبغي معاملة الالجئني كأجانب مساكني مصابون بصدمات نفسية بل بوصفهم أناس أقوياء ومؤهلون
ألن ميثلوا موارد برشية يف بلدان إعادة التوطني.
يف حني يرتاءى لنا جلياً سبب اهتامم دول إعادة التوطني مببدأ كاهل املجتمعات املستقبلة وكذلك القيمة التي ميكن أن
اعتامد الالجئني عىل أنفسهم ،ال يعد ذلك بالرضورة املعيار يضيفها الالجئون املعاد توطينهم لهذه املجتمعات.
نفسه الذي يقيس به الالجئون مدى نجاحهم يف إعادة
التوطني .ومن خالل االستثامر يف محاولة فهم املزيد عن و َيذ ُكر جميع الالجئني الخمسة عرش الذين متكنوا من
النجاح من منظور الالجئني أنفسهم ،ميكن أن نحسن قدراتنا إعادة توطني أنفسهم والخاضعني للمقابلة حول تعريفهم
عىل تقييم الربامج الرامية لدعم الالجئني أثناء عملية انتقالهم لنجاحهم يف تجربة إعادة التوطني َّأن معيار نجاحهم ليس
للعيش بصورة دامئة يف دول إعادة التوطني ونكيفها .وعالوة االكتفاء الذايت االقتصادي ولكن قدرتهم عىل “رد الجميل”
عىل ذلك ،متنحنا إعادة تأطري تعريفنا ملسببات النجاح فرصة ملجتمعاتهم والحفاظ عىل التواصل مع ثقافتهم األصلية.
التعويل عىل نقاط القوة لدى الالجئني أنفسهم فض ًال عن وبالرغم من أن هذه النتيجة ال تعكس بالرضورة آراء جميع
تحسني قدراتنا عىل إثبات إمكانية تقليل العبء املزعوم عىل الالجئني ،فهي تسلط الضوء عىل ثغرات مهمة يف قياس نجاح
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الالجئني بني طريقة الدول املستقبلة (من خالل إحصاءات
التوظيف) وطريقة متلقي الخدمات يف تلك الدول.

دعم اللدونة

غالباً ما ُي َ
نظر للدونة عىل أنها السمة الرئيسية املميزة لنجاح
عملية االندماج يف املجتمع الجديد وهذا ما يجعلها يف أغلب
األحيان سمة فردية رضورية .بيد أنه إذا كانت اللدونة “...
قدرة األفراد عىل الحصول عىل املوارد التي تعزز رفاههم وكذلك
قدرة بيئاتهم املادية واالجتامعية عىل توفري هذه املوارد بطرق
واقعية  1، ”...فعىل دولة إعادة االستيطان أيضاً َّأن تتحمل جزءاً
من مسؤولية مستوى النجاح الذي قد يحققه مجتمع الالجئني
من خالل ضامن وجود الفرص واملوارد الداعمة للنجاح بعيد
األمد.
فعىل سبيل املثال ،يستند تقييم الواليات املتحدة التي تعد أكرب
دولة إلعادة توطني الالجئني يف العامل ملدى فاعلية الربامج عىل
نتيجة واحدة فقط تقريباً وهي إيجاد فرصة عمل رسيعاً ويف
وقت مبكر .ولعل ذلك ف َّعال يف إثبات االكتفاء الذايت املايل
والتخلص من التبعية املجتمعية ولكنه ال يضمن مبفرده إرساء
أسس اللدونة والنجاح بعيدي األمد .وتخيل أننا ال نكتفي
بالتساؤل “ما هو الحد األدىن ملؤهالت النجاح؟” بل نرتقي
للبحث عن “ما هو تعريف الالجئني لنجاحهم وما تأثري هذا
التعريف عىل مجتمعنا؟” .فقد يسلط طرح مثل هذه األسئلة
 عىل سبيل املثال  -الضوء عىل حاالت مثلت فيها أيادي العونالتي مدتها الدول املستقبلة لتحقيق نجاح قصري األمد أحجار
عرثة لبلوغ نتائج إيجابية بعيدة األمد .فمث ًال قد يعد إيجاد
فرصة عمل خالل أول ثالثة إىل أربعة شهور يف مكان جديد
برهاناً عىل تحقيق االكتفاء الذايت املبارش ولكن بعد البحث
والتدقيق نجد أن ذلك يعيق وصول الالجئني إىل الدورات
التدريبية لتعلم اللغة الذي ميثل إضافة مهمة بعيدة األمد
إلمكانية الرتقي يف سوق العمل.
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االحتامالت صعبة املنال ،فاألمر أقل من ذلك بكثري عىل مستوى
املزاولني إذ يحدث ذلك بالفعل لكن دون دعم أو ظهور يف
النتائج .ومن أمثلة ذلك الجئ يافع جاء إىل الواليات املتحدة
األمريكية بصفته الجئ قارص غري مصحوب ببالغني .وقد
الحظت مرشدته االجتامعية قدرة الشاب الصغري القيادية
وتطلعه ملساعدة اآلخرين يف الربنامج وبهذا بدأ الشاب اليافع
مبساعدتها يف تشكيل فريق دعم لألطفال غري املصحوبني
ببالغني الذين أعيد توطينهم حديثاً .وأمثر هذا األمر عن إقامة
هجرين بعضاً ويتبادلون
منرب مهم حيث يدعم بعض الشباب ا ُمل َّ
املعارف العملية ويبنون العالقات الشخصية وينمون شعورهم
باملجتمع املحيل واالنتامء .ويف هذا املثال ،قدمت منظمة إعادة
التوطني الدعم لبيئة يتمكن فيها الالجئون من مشاركة نقاط
قوتهم مع املجتمع بطريقة مفيدة .أما لو َّأن تلك املرشدة
االجتامعية اكتفت بالرتكيز عىل عيوب هذا الفرد وصدماته
النفسية وأهملت الجوانب اإليجابية فيه ما كنا لنصل إىل هذه
النتيجة الحالية مطلقاً.

رد الجميل

عندما تقيس البلدان املستضيفة نجاح عملية إعادة التوطني
عىل معيار االكتفاء الذايت االقتصادي فقط ،فهي تغفل بذلك
مــورداً شديد األهمية وهو دافع الالجئني املعاد توطينهم
وتفانيهم يف رد الجميل ملجتمعاتهم وأوطانهم وثقافتهم
األصلية .فقد تطوع بعض الالجئني املعاد توطينهم للعمل مع
منظمة إلعادة التوطني وأرسل بعضهم أمواالً ألقربائهم الذين ما
زالوا يعيشون يف مخيامت الالجئني يف حني قدم آخرون خدمات
هجرين يف
وأنشؤوا منظامت غري ربحية أثرت يف حياة آالف ا ُمل َّ
جميع أرجاء العامل .املهم يف ذلك التزامهم مببدأ “رد الجميل”
الذي وصفوه بأنه عامل تحفيز كبري للتَّعليم والحصول عىل
وظيفة براتب مرتفع.

ومن الواضح َّأن للوافدين الجدد الذين أثبتوا قدراتهم قياساً
بتعريفاتهم الشخصية للنجاح إسهامات إيجابية يف مجتمعات
منظور نقاط القوة
إعادة التوطني ورمبا أبعد من ذلك .ولالستفادة القصوى من
ستحقق دول إعادة التوطني الفائدة الكربى إذا كانت قادرة عىل هذه القدرات واإلمكانات ،عىل الدول املستقبلة إيجاد بيئات
اإلقرار باألصول والقدرات الكامنة التي طورها الالجئون أثناء تغذي عامل اللدونة وتعرتف بنقاط القوة لدى هؤالء األفراد.
خوضهم تجاربهم الشخصية وإذا استخدمت هذه املعلومات
لتصميم برامج تعزز هذه املهارات بدال من أن تقيدها.
ومن األشياء التي قد تدعم بها الدول املستقبلة ذلك َّأن توسع
أرضية املعايري التي تقيس بها نجاح الالجئني يف املقام األول.
ومع َّأن بناء السياسة عىل مستوى املنظومات البريوقراطية فوضع قياسات جديدة تراعي نطاقاً أكرب من أطياف االندماج
باالستناد إىل منظور نقاط القوة املرتكزة إىل األفراد يعد من الناجح من شأنه توفري فرص إلثبات اآلثار اإليجابية لالجئني
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املعاد توطينهم التي تعود عىل املجتمعات املستضيفة لهم .سوزي س وينغ s.weng@unf.edu
وهذا يؤدي بدوره لزيادة الدعم واملوارد التي تهدف لتحسني بروفيسورة مساعدة يف مجال العمل االجتامعي ،جامعة
هذه النتائج وبالتايل دعم الربامج التي تحسن البيئات التي نورث فلوريدا www.unf.edu/
نستقبل بها الالجئني .ويف نهاية املطاف ،سينشأ عن ذلك
سارة إفوري sivory@cwsglobal.org
حلقة لتبادل اآلراء واملشاورات التي قد تجعل برامج إعادة
املديرة اإلقليمية لربامج الواليات املتحدة /منظمة خدمات
التوطني أقوى وأكرث استدامة عىل مدار الوقت.
الكنائس العاملية www.cwsglobal.org/
 .1أونجار م (“ )2008اللدونة يف جميع الثقافات” ،املجلة الربيطانية للعمل االجتامعي،
جاسنت س يل jslee4@uncg.edu
املجلد .38
جامعة
االجتامعي،
بروفيسور مساعد يف مجال العمل
http://bjsw.oxfordjournals.org/content/38/2/218.full
نورث كارولينا ،جرينسبورو www.uncg.edu
)(Resilience Across Cultures’, British Journal of Social Work

شباب األفغان يواجهون العودة
كيم روبينسون ولويس ويليامز

يف اململكة املتحدة ،فشل مرشوع يهدف إىل تهيئة اليافعني للعودة إىل أفغانستان من خالل برنامج مدعوم
للعودة الطوعية .ورمبا كان من األنسب واألكرث تأثرياً استخدام مقاربة مختلفة بعيدة األمد.

يعيش األطفال غري املصحوبني ببالغني من طالبي اللجوء يف أن يتقدم املتدربون املحتملون بطلب املساعدة عىل العودة
اململكة املتحدة يف وضع خطري إذ يجب عليهم تع ُّلم التكيف مع الطوعية قبل أن ُيس َمح لهم الدخول يف الدورة التدريبية.
بلدهم املضيف مع أ َّنهم يعرفون باحتامل إعادتهم إىل البلد الذي
ف ُّروا منه يف نهاية املطاف .وتتوىل دوائر الخدمات االجتامعية يف واملساعدة عىل العودة الطوعية واحد من برامج العودة
السلطات املحلية مسؤولية رعايتهم مبوجب قانون األطفال لعام الطوعية التي تروج لها حكومة اململكة املتحدة .ويقدم
 ،1989لكنّ التمويل يتوقف عن هؤالء اليافعني فور بلوغهم سن برنامج املساعدة عىل العودة الطوعية الدعم املايل واملعنوي
الثامن عرشة .ويف هذه املرحلةُ ،تر َاجع طلبات اليافعني يف اللجوء ،لتسهيل اندماج املهاجرين عند عودتهم إىل بالدهم األصلية.
ويف كثري من الحاالت ،يصدر القرار َّ
يستوف ومثل هذه الربامج شائعة لكنَّها مثرية للجدل من ناحية َّأن
بأن طالب اللجوء مل
ِ
الرشوط املؤهلة الستمرار لجوئه .ويف هذه املقالة ،نبحث قضية طبيعتها “التطوعية” ميكن االختالف عليها يف الحاالت التي
جبون فيه عىل
ستة يافعني أفغان ممن وصلوا سن الثامن عرشة وفقدوا بعدها يفضل فيها املهاجرون البقاء يف الوقت الذي ُي َ
وحدِّدت صفتهم العودة.
أهلية الحصول عىل رعاية الخدمات االجتامعية ُ
عىل أ َّنهم “مغادرو دور الرعاية ممن استنفدوا حقوق الطعن”
وتقدم األدلة املوجودة من أبحاثنا وغريها من الدراسات
وهذا ما يجعلهم عرضة للرتحيل من اململكة املتحدة.
عىل اليافعني األفغان صورة واضحة مفادها َّأن “مغادري
وكان مرشوع املستقبالت اإليجابية  Positive Futures Projectدور الرعاية” اليافعني ال يرغبون بالعودة 1.وال يستطيع كثري
قد ُأط ِلق إقــراراً بحاجات اليافعني واستضعافهم يف أثناء من الناس أن يتصور املستقبل يف أفغانستان بل تجعل حالة
مواجهتهم الحتامل اإلعادة القرسية ألفغانستان .وكان الهدف االضطرابات يف البالد العودة أمراً مجهوالً محفوفاً باملخاوف.
الرئييس للمرشوع تشجيع هؤالء اليافعني األفغان للتطوع يف وباإلضافة إىل ذلكَ ،ف َق َد كثري من الناس االتصال بأفراد
برنامج العودة الطوعية املدعون بإعطائهم بعض التدريبات أرسهم وأصدقائهم .ويف بعض األحيان ،تنجح دعاوى الطعن
واملهارات اإلضافية التي ستساعدهم عند عودتهم إىل أفغانستان .القانونية املرفوعة ضد العودة القرسية ،وابتدا ًء بشهر أبريل/
ومع ذلك ،نظراً ملصدر متويل املرشوع (صندوق العودة وإعادة نيسان  ،2015أصبحت الصبغة القانونية للرحالت العارضة
اإلدماج الحكومي) وارتباطه بوزارة الداخلية ،كان من املفرتض التي تعيد األفغان إىل أفغانستان معرضة للطعن يف محاكم
اململكة املتحدة.
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“يقولون إ َّنه علينا أن نو ِّقع ونعود أدراجنا”...

مل ينجح املرشوع يف إقناع أي شخص من مجموعة اليافعني
هذه يف التقدم بطلب لربنامج املساعدة عىل العودة الطوعية.
فام عُ ِرض عليهم من تدريب وأعىل مستوى متاح للدعم املايل
إلعادة االندماج مل يوا ِز مخاوفهم وشواغلهم .ومل ُتع َقد جلسة
مع فريق  Choicesوهي املنظمة غري الحكومية املسؤولة
عن رشح برنامج اململكة املتحدة حول املساعدة عىل العودة
الطوعية عل ًام أ َّنها كانت مقررة يف نهاية األسبوع األول.
والسبب يف ذلك وضوح َأن اليافعني مل يفهموا بالكامل أ َّنه ال
مفر أمامهم من االلتزام بالعودة إىل أفغانستان إذا أرادوا تلقوا
التدريب .وهكذا ،غادر جميعهم الربنامج غاضبني ومحبطني
بسبب ما آلت إليه األمور .لقد أخربونا:
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نصح بإدخال التدريب يف أثناء
التدريب الشامل :عىل األمد البعيد ُي َ
وجود اليافعني يف دور الرعاية قبل بلوغهم السن القانوين .وميكن
متويل ذلك بصورة مشرتكة باستخدام موازنتي الرعاية والتدريب
معاً ما مي ّكن الكوادر من العمل عن كثب مع اليافعني للتغلب عىل
عوائق العثور عىل أماكن مناسبة يف املدرسة والوصول إىل التعليم
املستمر ،عىل سبيل املثال.

النهج الثقايف :تشجيع الشعور باالنتامء ســوا ًء أكــان ذلك يف
أفغانستان أم يف اململكة املتحدة ،وتشجيع االزدواجية الثقافية
التي سوف تساعدهم عىل التفكري بطريقة إيجابية حول العودة
إىل أفغانستان .وميكن أن يتضمن ذلك النهج محو األمية والطالقة
اللغوية املناسبة يف لغتهم األصلية وبناء الروابط والشبكات
االجتامعية يف أفغانستان .وميكن استخدام خدمات تعقب األرس
“ظننا أننا سنتمكن من دخول الجامعة .أننا قادرون عىل فعل بطريقة أكرث استباقية لتطوير بعض هذه الروابط القليلة التي
أي يشء .أننا سوف نتعلم -لكنَّ هم يقولون َّإنه علينا أن ِّ
نوقع يتمتع بها هؤالء اليافعون.
ونعود أدراجنا“ ”.أعرف ذلك إذ كنت يف االحتجاز....ميكنهم
تقديم بعض املال وميكنك العودة إىل أفغانستان للعيش وباإلضافة إىل ذلك ،يبقى من األمور املثرية للخالف متويل مغادري
هناك .لكن ،ما الذي سأفعل بهذا املال إذا مل يكن لدي عائلة؟” دور الرعاية املصنفني عىل أ َّنهم من املستنفدين لحقوق الطعن
إذا ذهبت ألي مكان كان ورأى الناس أنني أملك املال ،فسوف (أي “املؤهلني” للرتحيل) .وتتحمل السلطات املحلية املسؤولية
املالية لتوفري الرعاية أ ّما دور وزارة الداخلية فيتمثل يف أ َنها سلطة
يرسقونه مني .وقد يقتلونني أيض ًا“ .هذا ليس عد ًال”.
إلنفاذ القانون .وال بد من حل التو ُّتر الناشئ حول املسؤولية املالية
يحتاج األطفال طالبي اللجوء غري املصحوبني ببالغني العناية إذا أريد تحقيق الجدوى من املقاربات األكرث شمولية للتعامل مع
املحسنة والدعم والفرص التعليمية ملساعدتهم يف االستعداد رعاية هؤالء اليافعني ودعمهم .وميكن لتسليح اليافعني باملهارات
ملرحلة البلوغ ولتخفيض إمكانية االحتجاز وال ِع َوز والرتحيل .الثقافية املناسبة ملستقبلهم يف اململكة املتحدة وبالدهم األصلية
وبصورة أوسع نطاقاً ،أشــارت الدراسة إىل ناحية معقدة أن يدعمهم يف بناء مستقبالتهم اإليجابية بصفتهم مواطنني
لسياسة الهجرة التي نقول إنه كان باملقدور تحسينها لو َّأن مساهمني يف أي مكان تأخذهم إليه املقادير.
التزامات السلطات الحكومية “بصفتها ويل األمر االعتباري”
كيم روبينسون kim.robinson@deakin.edu.au
ر َّكزت أكرث عىل حاجات اليافع ومستقبالته أكرث من الرتكيز عىل
محارضة يف البحث االجتامعي ،كلية اإلمناء الصحي
القضايا السياسية األوسع نطاقاً.
واالجتامعي ،جامعة دايكنwww.deakin.edu.au .

التوصيات

تتحدى توصياتنا ثقافة الضوابط العقابية عىل الهجرة التي
تزداد عقوباتها تشدداً ونقول َّإن اإلنفاق العام عىل هؤالء
األطفال قد يحول دون وقوع مشكالت بعيدة األمد تؤثر عىل
رفاههم ومشاركتهم السياسية واستيطانهم.
املساعدة عىل العودة الطوعية وتحفيز العودة :ال بد من
إنشاء نقاش مبكر حول تأسيس الرعاية لليافعني من ناحية
إعدادهم للعودة املحتملة خاصة من ناحية الوصول إىل
التعليم الالزم لتأسيس املهن املستقبلية وفرص العمل.

لويس ويليامز L.A.Williams@kent.ac.uk

باحثة مستقلة وزميلة بحث زائرة أوىل ،جامعة كنت.
www.kent.ac.uk/sspssr/

 .1انظر عىل سبيل املثال غالدويل ك (“ )2013فقدان أهلية اللجوء ملن مل يعد طف ًال :من
اململكة املتحدة إىل أفغانستان” ،نرشة الهجرة القرسية ،العدد www.fmreview.org/ar/ ،44
detention/gladwell
و شوسرت ل ومجيدي ن (“ )2014وسمة عار الرتحيل وإعادة الهجرة” مجلة الدراسات العرقية
ودراسات الهجرة)ـخعقىشم خب ُ ) (Journal of Ethnic and Migration Studiesالعدد 41(4
), (Deportation Stigma and Re-migration
http://tinyurl.com/JEMS-2014-Schuster-Majidi
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مشهد مرشذم للحامية
روجري زيرت

أدى تغري مفاهيم الحامية والتنوع املتزايد يف مامرسات الحامية ويف نطاق عمل الحامية الذي
الفعالة املقدمة
يضطلع به اإلنسانيون والجهات الفاعلة األخرى إىل تزعزع توجهات الحامية َّ
قرسا.
للم َّ
ُ
هجرين ً
عىل مدى العقد املنرصم ويف إطار االستجابة لعوامل
التغيري وظواهرها وزيادة تعقد جوانب الهجرة القرسية
مساع
وغري النظامية وعدم القدرة عىل التنبؤ بها ،ظهرت
ٍ
كبرية إلعادة صياغة مفهوم الحامية وتنويع مامرسة
الحامية وتوسيع نطاق عمل الحامية الذي يضطلع به
اإلنسانيون والجهات الفاعلة األخرى .من حيث املبدأ،
بإمكان هذه التطورات الحد عىل األقل من املخاطر
قرسا ومن استضعافهم لهذه
التي يتعرض لها ا ُمل َّ
هجرون ً
املخاطر والسامح للناس بالفرار من النزاع والعنف
وانتهاكات حقوق اإلنسان األمنية.
إال أن ذلك تسبب يف ظهور مشهد حامية مترشذم
يعاين من مشكالت يف املفاهيم واختالف يف املعايري
واإلجراءات والحوكمة .وكانت النتيجة زيادة استضعاف
قرسا وافتقار منظومة الحامية إىل التامسك
ا ُمل َّ
هجرين ً
واإلنصاف.

ويف حني كان هذا التطور التقنيني للحامية محدود
للغاية ،تطورت املامرسة العملية وتنوعت برسعة وعىل
نطاق واسع .ويف حني واصلت اللجنة الدولية للصليب
األحمر مسريتها يف تزعم تطوير معايري الحامية ،وضعت
مجموعة كبرية من املنظامت غري الحكومية واملنظامت
الحكومية الدولية ومنظامت األمم املتحدة اإلنسانية
اسرتاتيجيات لإلجالء اإلنساين يف حــاالت الطوارئ
والحامية املدنية األساسية يف مناطق الحرب .وينارص
عدد من املنظامت غري الحكومية مبدأ الحامية الذاتية
بشدة .وم َّثلت املجموعة العاملية للحامية دوراً مه ً
ام
يف إرساء معايري الحامية وسياساتها ونرشها ويف بناء
القدرات .وبالنسبة للمناطق الحرضية ،يجرى تنقيح

إعادة تأسيس الحامية  -معايري ومامرسة متغرية

لقد ُأح ِر َز بعض التقدم يف بناء معايري الحامية .ففي
مؤمتر القمة العاملي لألمم املتحدة عام  ،2005اع ُت ِمد
مبدأ املسؤولية عن توفري الحامية 1الذي ميثل مسعى
بعيد األمد لحامية املعرضني النتهاكات بالغة يف حقوق
اإلنسان تتسبب يف التهجري القرسي إال َّ
أن املجتمع
الدويل رسعان ما توقف عن إعطاء أي زخم لهذا املبدأ
الذي أصبح مهجوراً كاألرض البور .ومع وجود قواعد
تسعى للتميش مع الديناميات املتغرية للتهجري القرسي
ال سيام للذين ال تنطبق عليهم أحكام اتفاقية الالجئني
لعام  ،1951شهدنا إج ـراء تكييفات مثل األشكال
التبعية للحامية“ :الحامية اإلنسانية” و”الحامية
التكميلية” و”الحامية املؤقتة” .وقد صدر مؤخراً من
مكتب املفوض السامي لحقوق اإلنسان تقرير يدعم
قواعد الحامية التي يجب تقدميها عىل الحدود ومعابر
2
الدخول ويهذبها.
إنقاذ الجئني سوريني يف البحر األبيض املتوسط عىل يد طاقم سفينة إيطالية ،غريكايل مارس/آذار 2014
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أدوات الحامية وصكوكها .ويف أوروبــا ،تعد املنظومة
األوربية العامة لطلب اللجوء لعام  - 2013بالرغم من
االنتقادات الكثيفة التي وجهت لها  -صكاً واسع النطاق
يسعى لضامن اتساق معايري الحامية واألداء يف جميع
الدول األعضاء باالتحاد األورويب.
وقد سدت ثغرات الحامية املعيارية لدى رعايا البلدان
الثالثة الذين علقوا عىل نحو غري مبارش يف بلدان النزاع
املهجرون الذين تقطعت بهم السبل مثل 800
وهمَّ
ألف مهاجر وعامل مهاجر علقوا يف ليبيا أثناء انتقالهم
يف عام  - 2010بشكل كبري من خالل اإلجراء املشرتك بني
املنظمة الدولية للهجرة ومفوض األمم املتحدة السامي
لشؤون الالجئني .واعتمدت املفوضية األوروبية برنامج
اإلمناء والحامية اإلقليمي الذي ميثل صكاً قي ً
ام محتم ًال
هجرين
للم َّ
وإضافة لجودة مامرسات الحامية املقدمة ُ
قرسا وموثوقيتها يف مناطق املنشأ.
ً

تستهدف يف املقام األول الالجئني فقط وال ترسي عىل
هجرين األوسع الذين هُ ِّجروا قرساً وال ينطبق
فئات ا ُمل َّ
عليهم التعريف املعياري لالجئني .وبهذا ،مثة تساؤالت
مفهومية وعملياتية مهمة تشري إىل تقلص مساحة
مامرسات الحامية وجودتها (مبينة أدناه) وإىل َّأن القواعد
واملعايري الدولية مل تعد سوى مجرد أوامر عملياتية
وسياسية ما أوجد بيئة حامية متذبذبة ومترشذمة.

من قواعد الحامية إىل إدارة الحامية

مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني/أ داماتو

باإلضافة إىل املبادرات املعيارية “الناعمة” الواردة أعاله،
مثة اهتامم أكرب حال ًيا بسياسات الحامية وصكوكها
العملياتية .ويعكس ذلك التغيري العميق يف جوهر
منطق الحامية ومامرساتها ويعززها .ويعد ذلك تحول
من املبادئ القامئة عىل القواعد إىل “إدارة” الحامية التي
يرتبط بها إعادة تكوين الهياكل واملسؤوليات املؤسسية.
وتبزغ إحــدى األمثلة عىل ذلــك من داخــل االتحاد
األورويب حيث يوضح كل من النهج العاملي بشأن الهجرة
وبالنظر إىل حافظة معايري الحامية ومامرساتها املوسعة ،واالنتقال  -الذي يعد السياسة االسرتاتيجية لالتحاد
قد يبدو للرايئ َّأن مثة تقدم محرز إال أن تلك املعايري األورويب  -واملنظومة األوربية العامة لطلب اللجوء
كيف حلت إدارة مامرسات الحامية محل البحث بدالً
من الرشوط املعيارية لتقديم الحامية التي قد تعالج
الديناميات الجديدة للهجرة الدولية.
ومبعنى أخــر ،اقترصت الحامية يف منظور الهيئات
الدولية والفاعلني اإلنسانيني عىل كونها مهمة مؤسسية
وعملياتية .ولعل ما ترتب عىل ذلك من فقدان السيادة
املعيارية للحامية أحد أكرث النتائج أهمية ألسلوب
معالجة تحديات الحامية التي تفرضها الديناميات
املعارصة للهجرة القرسية.

التنوع والتقلب املفهومي

يحتدم الجدال ويقل التوافق بشأن ما إذا كان يجب
النظر لتقديم الحامية بوصفها تقوم عىل “وضع” الفرد
أو “احتياجاته” أو “حقوقه” حتى نتمكن من معالجة
نطاق أوجه االستضعاف واملخاطر املتنوعة التي تواجهه
قرسا عىل نحو أفضل .الحامية القامئة عىل
ا ُمل َّ
هجرين ً
وضع الفرد :تتوقف عىل األطر القانونية واملعيارية
الدولية مثل اتفاقية عام  1951التي تصنف فئات معينة
قرسا مثلام ورد يف املبادئ التوجيهية
من ا ُمل َّ
هجرين ً
املتعلقة بالنزوح الداخيل لعام  1998التي سادت يف
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خطاب الحامية واالعتبارات العملياتية .ولكنَّ تصنيف
تحديات الحامية وفقاً لوضع الفرد ال يلبي بدقة
احتياجات الحامية املعارصة.
وباملقابل ،يؤكد بعض الفاعلني اإلنسانيني مثل اللجنة
الدولية للصليب األحمر عىل وجود حاجة للحامية من
مجموعة واسعة من التهديدات مثل العنف البدين
املبارش واإلكراه واالستغالل والحرمان املتعمد بغض
النظر عن التصنيف أو الوضع املعياري للفرد  .ويف
تجسد النزاع العنيف والهجرة القرسية
الواقع ،مع
ّ
يف عدة أشكال جديدة ،تزعم هذه الهيئات رضورة
إسناد الحامية عىل نهج قوامه االحتياجات يستجيب
ألوجه االستضعاف هذه وال يعتمد عىل وضع قانوين
معني .وتفرتض اتجاهات جدلية أخرى تدعمها بعض
املنظامت غري الحكومية اإلنسانية واالتحاد الدويل
لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر رضورة إتباع
منهجية قوامها الحقوق لالعرتاف باستحقاقات الحامية
قرسا وتحديدها .أي إن الحق يف الحامية
للم َّ
ُ
هجرين ً
مثله مثل الحقوق األخرى استحقاقاً لجميع البرش ويف
قرسا .وهي ال تتوقف عىل وضع
القلب منهم َّ
املهجرين ً
قانوين (أو اجتامعي أو سيايس) محدد.
وبرصف النظر عن األساس الذي تقوم عليه الحامية،
تشري جميع املناهج الثالثة إىل رضورة وجود إطار عمل
شامل بقدر اإلمكان إال َّ
أن هذا الطموح ما زال مرشذماً.

الغموض الهيكيل للحامية

هناك انقسام واضح ومتزايد بني مفاهيم الحامية
ومامرساتها يف مناطق التهجري القرسي الجامعي يف
بالد الجنوب مقارنة ببالد الشامل حيث تالشت كثرياً
األنظمة التي ببساطة ال تسمح لالجئني وطالبي اللجوء
واملهاجرين قرسا اآلخرين بدخول أراضيها .ومن منطلق
املعايري القانونية الدولية والتقنينية املحددة يف القانون
الــدويل ،ظهر منــوذج ثنايئ املسارات للحامية .ففي
قرسا
املناطق التي تفرز الغالبية العظمى من ا ُمل َّ
هجرين ً
املوسعة عىل
عاملياًُ ،ير َّوج لتحسني املعايري والقدرة
َّ
الحامية من قبل الفاعلني الخارجيني والسيام من بالد
الشامل .وتقلص هذه الدول ما بعد الصناعية نفسها يف
الوقت عينه فرص الحصول عىل إجراءات لجوء عادلة
وتخفض تدريج ًيا التزامها بإعادة توطني الالجئني.
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ويتجىل هذا االنقسام بوضوح يف منظومة االتحاد
األورويب أكرث من أي مكان آخــر .ويعالج االتحاد
األورويب مسألة املهاجرين وطالبي اللجوء خارج
األقاليم من خالل رشاكات التنقل واتفاقيات إعادة
القبول مع بلدان العبور والبلدان املجاورة وهي عملية
تعرف باسم “إعادة املتاخمة” .ويف أثناء ذلك وبالقرب
من أوروبــا نفسهاُ ،وض َعت مجموعة من الصكوك
والتدخالت خاصة يف دول األعضاء يف الجنوب والبحر
األبيض املتوسط لتعزيز أمن الحدود الخارجية املشرتكة:
وكالة فرونتكس ونظام يورسور واملكتب األورويب لدعم
اللجوء 3وفرقة العمل املعنية بالبحر األبيض املتوسط.
وقد خصصت هذه العملية إلدارة أمن أوروبا ومعالجة
تحديات تدفقات الهجرة املختلطة ما قلص بشدة
قرسا.
للم َّ
جودة الحامية املقدمة ُ
هجرين ً
ويعد هذا النهج مزدوج املسار يف تقديم الحامية دلي ًال
آخراً عىل ترشذم املشهد.

انقسام املامرسات والتنفيذ املؤسيس

تفتقر مامرسات الحامية املتكاثرة املذكورة أعاله إلطار
عمل متامسك وممنهج ويعوزها الدعم املعياري
الشامل .وبدالً من ذلك ،وضعت مجموعة واسعة من
السياسات والصكوك واالستجابات العملية التفاعلية
إىل حد كبري وصممت لتناسب سياقات حامية وثغرات
حامية محددة.
وحتى حيث التامسك والتقارب هو الهدف ،كام هو
الحال مع املنظومة األوربية العامة لطلب اللجوء ،ما
زال هناك سياسة واسعة واختالف عميل كام أشار تقرير
يوروستات مؤخراً4.ويوجد اختالفات يف اإلج ـراءات
(االستقبال والقبول وتحديد وضع الفرد واختبارات
التحقق من الجنسية والسن والطعون والرتحيالت)
إضافة إىل اختالف املعايري واملامرسات (عىل سبيل املثال
الحصول عىل املشورة القانونية واالحتجاز والرتحيل
والحامية املؤقتة).
ويقابل هذا النقص يف متاسك املامرسات عدم وجود
استجابة مؤسسية شاملة لتقديم الحامية .وقد وضعت
كثري من املبادرات عىل يد الهيئات الدولية أو الحكومات
أو االتحاد األورويب أو املنظامت غري الحكومية اإلنسانية
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عىل أســاس فــردي لتحقيق أهدافهم املؤسسية وارتفاع كراهية األجانب جميعها براهني كثرية عىل
املحددة أو اسرتاتيجيات برامجهم أو أولويات ذلك .وال ينافس االتحاد األورويب يف تزعزع توجهات
سياساتهم .الالفت يف ذلك أ َّنه يف حني يقع واجب الحامية بسبب الخطاب السيايس املعارص إال أسرتاليا.
الحامية الدويل عىل عدد ضئيل جداً من الهيئات -
مثل :مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني واللجنة الخامتة
الدولية للصليب األحمر  -تدرج كثري من املنظامت بدالً عن دعم مامرسات الحامية ،أسفر هذا املشهد
اإلنسانية وخاصة املنظامت غري الحكومية حالياً املقسم عن منظومة حامية تفتقر التامسك واإلنصاف
الحامية ضمن استجاباتها للهجرة القرسية وكأن وعن تنامي أزمة الحامية وال سيام عىل الحدود
قرسا
لديها والية للقيام بذلك .ومتتلك كثري من املنظامت األوروبية .وهكذا ،يزداد استضعاف ا ُمل َّ
هجرين ً
اإلنسانية اآلن طاقم حامية متخصص وسياسات وتتضاءل حقوقهم ومتتعهم بالكرامة أكرث وأكرث.
متطورة واسرتاتيجيات حامية خاصة .وميكن القول
إن ذلك التنوع يف مامرسات الحامية من شأنه وعليه ،أصبحت كيفية تطوير معايري الحامية
تكييف نشاط الحامية عىل نحو يناسب األوضاع ومامرساتها وتكييفها عىل نحو يستجيب ألمناط
واالحتياجات الخاصة وكذلك القدرة االستيعابية مختلفة اخــتــافـاً جــذريــاً مــن نـــزوح السكان
وديناميتاتهم يف العامل املعارص مقارنة بحني وضعت
للجهة الفاعلة املقدمة للحامية.
املبادئ املعيارية واألطر الدولية أصل التحدي الذي
ولكن ،ينبغي أن يعزز أثر هذا التنوع يف توجهات ال يزال قامئاً.
الحامية االستجابة املفصلة لتحديات الحامية
املعارصة وبالتايل التذبذب يف األســاس املعياري روجري زيرت roger.zetter@qeh.ox.ac.uk
أستاذ رشف يف مركز دراسات الالجئني ،جامعة أكسفورد.
للحامية.

تسييس الحامية

www.rsc.ox.ac.uk

أخرياً ،لعل أكرث األدلة املقلقة عىل االنقسام القائم تستند هذه املقالة إىل تحليل دراسة حديثة أجرتها
يف توجهات الحامية بيئة الحامية املسيسة جداً اللجنة االتحادية السويرسية املعنية بشؤون الهجرة.
والبعيدة كل البعد عن املبادئ املعيارية التي تستند
عليها الحامية يف املقام األول .فقد صارت مامرسات www.who.int/hiv/universalaccess2010/worldsummit.pdf .1
 2 .2مفوضية األمم املتحدة السامية لحقوق اإلنسان ( )2014مبادئ مفوضية األمم
الحامية انتقائية وأداة لخدمة املصالح الوطنية املتحدة السامية لحقوق اإلنسان املوىص بها واملبادئ التوجيهية بشأن حقوق اإلنسان
والخطاب السيايس الذي يعزز توريق الهجرة واللجوء عىل الحدود الدولية.
(OHCHR Recommended Principles and Guidelines on Human Rights
ً
(غالبا يف بلدان ما بعد الصناعية) عىل حساب حقوق )at International Borders
املهاجرين وحاميتهم .وتعد حقيقة أن الحامية www.ohchr.org/Documents/Issues/Migration/A-69-CRP-1_en.pdf
العابرة لحقوق اإلنسان واملبادئ املعيارية والقانونية متاح باللغة اإلنجليزية فقط.
 .3وكالة فرونتكس :وكالة أوروبية معنية بإدارة التعاون العمليايت عىل الحدود
ً
والسياسة أكرث األدلة إزعاجا عىل املشهد املرشذم الخارجية للدول األعضاء يف االتحاد األورويب .نظام يورسور :نظام مراقبة الحدود
الخارجية األوروبية .نظام إيسو:املكتب األورويب لدعم اللجوء
الذي تشهده توجهات الحامية.
5

وال يوجد مكان عىل وجه البسيطة يسيس قضايا
قرسا بشدة يف
هجرين
إعادة املتاخمة وحامية ا ُمل َّ
ً
الخطابات العامة مثلام تفعل أوروبــا مع قضايا
الهجرة الدولية والهجرة املختلطة واالنتقال بني الدول
األوروبية وطالبي اللجوء والالجئني .فاالنتخابات
الوطنية وانتخابات الربملان األورويب يف عام 2014

 .4يوروستات ( )2014إحصائيات اللجوء.
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/
Asylum_statistics
قرسا – حالة التقرير الفني املفهومي ،تحديات
 .5زيرت ر )2014( .حامية ا ُمل َّ
هجرين ً
وأساليب التطوير
(Protecting Forced Migrants – A State of the Art Report of Concepts,
)Challenges and Ways Forward
www.ekm.admin.ch/ekm/fr/home/aktuell/news/2014/2014-12-18.html

59

دايتون  20+البوسنة والهرسك بعد عرشين عاماً من توقيع اتفاقية دايتون للسالم

ُتعد نرشة الهجرة القرسية النرشة األكرث قراءة يف مجال الهجرة القرسية

سبتمرب/أيلول 2015

ُتنرش نرشة الهجرة القرسية باللغات اإلنجليزية واإلسبانية
والفرنسية والعربية وهي متوافرة مجاناً بإصداريها املطبوع
واإللكرتوين

تدعم نرشة الهجرة القرسية املصالح وحاجات املعلومات
لكل من يشارك من أشخاص وهيئات يف أعامل االستجابة
لألزمات املسببة للتَّهجري والنُّزوح الداخيل ،وتنرش البحوث
ذات الصلة بهذه املصالح والحاجات وتهدف إىل دعم التعليم
والتدريب واملنارصة وصناعة السياسات والبحوث .ونرشة
الهجرة القرسية محايدة وتلتزم بحقوق حامية األشخاص
واملهجرين بجميع أنواعهم.
معدومي الجنسية
َّ

وتوفر نرشة الهجرة القرسية للمؤلفني املشاركني فيها من
جميع أنحاء العامل املنرب لتحليل األسباب الدافعة للتهجري
وآثارها ومناقشة السياسات والربامج واملشاركة بنتائج
البحوث والتحدث عن الخربات الواقعية يف إطار التهجري
شجع القراء عىل إرسال مقاالتهم للنرش حول أي جانب من
وعرض األمثلة عن املامرسات الجيدة والتوصيات بشأن ُن ّ
السياسات واإلجراءات
جوانب الهجرة القرسية املعارصة .يدور كل عدد من أعداد
النرشة حول موضوع رئييس لكننا نخصص جزءاً يف كل عدد
تتمثل أهداف نرشة الهجرة القرسية فيام ييل:
للمقاالت األخرى التي لها عالقة بالهجرة القرسية أو الالجئني
أو النازحني أو املحرومني من الجنسية
املساهمة يف تعزيز السياسة ومامرسة األشخاص املتأثرين
بالهجرة القرسية.
املهجرين.
توفري منرب إليصال أصوات َّ

يرجى مالحظة أ َّننا ال نتقاىض وماً عىل تقديم املقاالت للنرش
وال عىل معالجتها ونؤكد عىل أننا مجلة مفتوحة الوصول

األعداد السابقة

تجسري الفجوة بني البحث واملامرسة.

رفع الوعي حول أزمات التهجري التي مل تحظ باالهتامم جميع أعدادنا السابقة موجودة عىل موقعنا عىل اإلنرتنت
وميكنك االطالع عىل قامئة بها تضم صور الغالف وتذكر
املطلوب (أو التي مل ُتغط قضاياها تغطية كبرية).
املوضوع الرئييس لكل عدد عىل الرابط التايل
تعزيز املعارف واالحــرام إزاء الصكوك القانونية وشبه
القانونية املتعلقة بالالجئني والنازحني واألشخاص املحرومني www.fmreview.org/ar/issues
من الجنسية.
العدد 39

العدد 47

يونيو/حزيران ٢٠١٢

شامل أفريقيا والتهجري
يف عامي 2012-2011

النرشة للتوزيع املجاين فقط

العدد 48

سبتمرب/أيلول 2014

األزمة السورية
والتَّهجري والحامية

العدد 49

أيار /مايو 2015

ديسمرب/كانون االول 2014

متغي
الكوارث والتَّهجي يف مناخ ِّ
باإلضافة إىل مقاالت حول :قرطاجنة  30+واإلتجار بالبرش الستغالل أعضائهم
والحيوانات وانعدام الثقة عل الحدود التايلندية البورمية والشاي ّ
املحل يف األردن

العقيدة
واالستجابات للتَّهجري

أيض ًا املوضوع املصغر حول تشويه األعضاء التناسلية لألنثى

باإلضافة إىل مقاالت عن :الذكرى األربعون
لدخول اتفاقية منظمة الوحدة األفريقية حيز
النفاذ ،والعمل وإدماج الالجئني يف السويد،
والبانديون الكشمرييون يف الهند ،والعنف يف
أمريكا الوسطى والتَّهجري يف املكسيك ووضع
دمج الالجئني يف أوغندا.
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