
8181 مقاالت عامة نرشة الهجرة القرسية 44

نوفمرب/ترشين الثاين 2013

مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني يف أوغندا: أفضل مام ُيذاع عنها من 

أخبار
ويل جونز

تغمر مشاعر انعدام الثقة والخوف الالجئني الروانديني يف أوغندا. وعىل مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني 
معالجة شح املعلومات املتاحة فوراً بشأن انتهاء حالة اللجوء.

من  رواندا  مع  أوغندا  حدود  عىل  الواقع  لالجئني  ناكيفايل  مخيم 
أقدم مخيامت الالجئني يف إفريقيا. فقد تدفق الالجئون الروانديون 
ألول مرة إىل ذلك املخيم يف أعقاب »ثورة الهوتو« يف عام 1957 
الالجئني  من  فرد   60,000 يناهز  ما  حالياً  املخيم  هذا  ويضم 
الروانديني والكونغوليني والصوماليني جنباً إىل جنب مع جنسيات 
أخرى كثرية )حتى إن بعضهم وصف حياتهم يف ذلك املخيم وكأنهم 
إشارة  ذلك  وليس  األفريقية(.  الوحدة  منظمة  يف  فعاًل  يعيشون 
تداولها.  اإلعالم  اعتادت وسائل  الذي  األقليات  ملامرسات اضطهاد 
زراعية  برثوة  تتمتع  قرى  مجموعة  من  يتكون  ناكيفايل  فمخيم 
إىل مناطق  الفائض أيضاً  وحيوانية تكفي إلطعام ساكنيه وتصدير 
أخرى. ومع أن مخيم ناكيفايل يقع يف الخالء بعيداً عام سواه فهو 
بل  واالقتصادية،  واالجتامعية  الثقافية  األنشطة  عن  معزوالً  ليس 
الذكية  الهواتف  من  وكثرياً  أسواق وعدة دور سينام  يشتمل عىل 
التي تستفيد عىل نحو جيل من ميزة برج الهاتف املحمول القائم 

يف وسط املخيم. 

وقد أسفرت الثورات املتتابعة واملذابح املنظمة واإلبادة الجامعية 
تدفق موجات  عليها عن  ترتب  وما  عام 1994  الحال يف  بطبيعة 
اإلبادة  أعامل  انتهاء  وبعد  أوغندا.  إىل  الروانديني  من  متتالية 
الجامعية واستعادة الجبهة الوطنية الرواندية مجدها، عاد معظم 
الروانديني الذين هاجروا قدميا إىل ديارهم ليجدوا أنفسهم ُيستبدل 
بهم تدريجياً مجموعة من ضباط الجيش الغاضبني ونشطاء حقوق 
الجديدة  اإلعالم  وسائل  لوائح  انتهكوا  الذين  والصحفيني  اإلنسان 
والذين انتهكوا ببساطة سياسات األرايض يف رواندا ما بعد اإلبادة 
الجامعية حيث ولَّدت عودتهم نزاعات ضارية عدة عىل »من ميتلك 
ماذا« وأُجرب الخارسون يف تلك النزاعات عىل مغادرة أرايض البالد 

عىل عجل. 

انتهاء حالة اللجوء
تنعم  املعارصة  رواندا  أن  عىل  الحالية  الرواندية  الحكومة  ترص 
أرض  إىل  العودة  ناكيفايل  مخيم  الالجئني يف  بإمكان  وأنه  بالسالم 
صدور  سوى  يسكن  ال  الخوف  وأن  ذلك  يف  رغبوا  إذا  الوطن 
الجامعية والذين  اإلبادة  اقرتفوا أعامل  الذين  الروانديني املجرمني 
يتوجب عليهم العودة ملجابهة عدالة املحاكم. وزعمت مبا ال يدع 
السامية  املتحدة  مجاالً للشك أن حكومة أوغندا ومفوضية األمم 

لالجئني قد اتفقتا عىل مادة انتهاء حالة اللجوء التي تنص عموماً 
الفرد صفة الجئ  ملنح  الرئيسية  األسباب  انتفاء  حالة  أنه يف  عىل 
»فال يحق لالجئ مطلقاً ... االستمرار يف رفض التمتع بحامية وطنه 

األصيل«. 

بشدة  رفضوا  املخيامت  يف  القابعون  أنفسهم  الروانديون  ولكنَّ 
مازالت  الرواندية  الحكومة  أن  يرون  فهم  املادة.  لتلك  اإلذعان 
حكومة استبدادية ومتعصبة لآلراء املتناقضة وذلك من بني مساوئ 
أخرى كثرية. ولذا، فقد حاولوا إقناع الهيئات الدولية والحكومات 
واملنظامت غري الحكومية وجميع املعنيني يف أفضل أوقات العقد 
األخري برضورة عدم إجبارهم عىل العودة إىل أوطانهم. ويرون أنهم 
يواجهون اآلن الرتحيل القرسي والعنف التعسفي واغتياالت بدون 

محاكمة ورمبا أسوأ من ذلك. 

وعندما قابلت أولئك الروانديني، وضعت يدي عىل فجوة كبرية بني 
يف  لالجئني  السامية  املتحدة  األمم  مفوضية  موظفو  به  أخربين  ما 
كمباال ومبارارا )العاصمة اإلقليمية( واملعتقدات الراسخة يف أذهان 
املتحدة  األمم  مفوضية  ناحية  فمن  الروانديني.  الالجئني  هؤالء 
السامية لالجئني، فقد رشح يل موظفوها بصرب اإلجراءات التي تأخر 
تنفيذها حتى ُأتيحت الفرصة لفرز الحاالت الفردية بغرض تجنب 
األخطاء من خالل إتباع اإلجراءات األمنية وضامن عزوف حكومة 
أوغندا عن االنخراط يف سلسلة من املواقف املحرجة سياسياً جراء 
أدىن  لديهم  فليس  املخيم  يف  الروانديون  أما  القرسية.  الرتحيالت 
لنفعهم  السامية لالجئني  املتحدة  فكرة عام فعلته مفوضية األمم 
أو لحاميتهم أو عن األساليب التي طرقتها لفعل ذلك بالرغم من 
الذكية  الهواتف  مثل:  الحديثة،  االتصال  لوسائل  الالجئني  امتالك 
أنك  للدهشة  املثري  ومن  لديهم.  اإلنرتنت  شبكة  استخدام  وتيرس 
الواقي  استخدام  املخيم إعالنات كثرية تشجعك عىل  ستجد حول 
العامة  الخدمة  إعالنات  تجد  لن  ولكّنك  الناموسية  أو  الذكري 
تتحدث كثرياً بشأن دفاع مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني 
بها  التي تضطلع  الدولية  الحكومية  األعامل  أو  املخيم  عن سكان 
الخرسانية  والجدران  الشائكة  األسالك  خلف  وستجد  املفوضية. 
ع تابع ملفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني، ولكنَّك حتى  ُمَجمَّ
املوظفني  ألن  ُيفيدك  ما  تجد  فلن  إليه،  الدخول  من  متكنت  إذا 
الذين لديهم إجابات وافية يعملون إما يف كمباال أو مبارارا. فضاًل 
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عن افتقاد املوقع اإللكرتوين الخاص مبفوضية األمم املتحدة السامية 
لالجئني ألي معلومات بشأن الالجئني يف مخيم ناكيفايل. 

عواقب الصمت
يف  األسود  الفراغ  ذلك  مثل  أوال،  مشكالت.  أربع  سبق  عام  ينتج 
لالجئني  السامية  املتحدة  األمم  مفوضية  تركته  الذي  املعلومات 
وتشويه  املضللة  واملعلومات  الشائعات  لنرش  خصبة  أرض  خاوياً 
الحقائق. فعىل سبيل املثال، تردد أمامي كثرياً يف لقاءايت أن مفوضية 
حكومة  من  رشوة  عىل  حصلت  لالجئني  السامية  املتحدة  األمم 
رواندا لتأخري إعادة توطني الالجئني املعرضني للخطر بغرض حامية 
تلك  يف  الصحيح  والجزء  مطلقاً.  توطينهم  عدم  مجرد  أو  الدول 
طوياًل  وقتاً  تستغرق  الروانديني  الالجئني  توطني  إعادة  أن  الرواية 
ألن كثرياً من الدول تشرتط تأكيد املحكمة الجنائية الدولية لرواندا 
يف أروشا )تأسست ملحاكمة املسؤولني عن أعامل اإلبادة الجامعية( 
املشتبه  قامئة  عىل  ليس  توطينه  ُيعاد  سوف  الذي  الفرد  أن  عىل 
الوقت.  لبعض  ارتكاب أعامل جنائية. ويحتاج ذلك طبعاً  بهم يف 
لكنَّ محاوالت أي رواندي يعيش يف املخيامت إليجاد سبباً واضحاً 
الغرب يف  الكونغوليني يف  توطني جريانه  ُيعاد  ملاذا  يرشح  ورسمياً 
الوقت الذي يبقى فيه قابعاً يف املخيم تذهب هباًء منثوراً. وعليه، 

مُيأل ذلك الفراغ باجتامعات املؤامرة والخوف والشك واالرتياب. 

ثانياً، يرض ذلك الصمت من الناحية املادية مبصالح الالجئني الذين 
يستحقون إعادة التوطني خارج أرايض أوغندا. ويف الوقت نفسه، 
فاإلجراءات، التي تشتمل عىل تحديد الفرد املعني بإعادة التوطني 
عىل  العائالت  أو  األفراد  ومساعدة  املعلومات  صحة  من  والتأكد 
املعينة،  البلدان  ببعض  الخاصة  عليهم  الغريبة  اإلجراءات  إمتام 
تنفيذ  أثناء  تنشأ  التي  املشاكل  ومعظم  ومرهقة.  جدا  طويلة 
مراراً  يحرضون  فهم  الروانديني،  عىل  جديدة  ليست  اإلجــراءات 
وتكراراً مقابالت بوصفهم ضحايا الصدمات النفسية لريووا تفاصيل 
ويفاجئون  الزمان  من  عقد  من  أكرث  منذ  جابهوها  التي  اإلساءة 
من  وتلك  لرفضهم،  الروايات  يف  تناقض  أي  السلطات  باستخدام 
انتفاء  ظل  ويف  يواجهونها.  التي  الواضحة  القليلة  املشاكل  بعض 
لالجئني،  السامية  املتحدة  األمم  مفوضية  يف  الثقة  دواعي  جميع 
اعتاد الالجئون الروانديون عىل حذف تفاصيل من رواياتهم يف تلك 
املقابالت مع املفوضية ولكنهم ال ميانعون يف رسدها أثناء مقابالتهم 
سبب  وهذا  تستضيفهم.  سوف  أنها  ُيفرتض  التي  الحكومات  مع 
التي  التوطني  التي ترد يف مقابالت إعادة  التفاوت بني املعلومات 
ترد  التي  وتلك  لالجئني  السامية  املتحدة  األمم  مفوضية  ُتجريها 
الحقاً يف املقابالت مع الحكومات. ونتيجة لذلك، تخفق السلطات 
رسدها  التي  القصص  يف  التناقضات  نتيجة  القضايا  يف  الفصل  يف 

الالجئون.

السامية  املتحدة  األمم  مفوضية  عىل  األمور  ذلك  ُيصعب  ثالثاً، 
لالجئني نفسها. فمن الطبيعي أن تزداد كثرياً قدرة مفوضية األمم 
املتحدة السامية لالجئني عىل العمل بفاعلية ومساعدة من ترغب 
بها  التي تؤدي  املحلية  املجتمعات  استوعبت  يف مساعدتهم كلام 
أنشطتها طبيعة عملها ووثقت بها ورغبت يف التعاون معها. وليس 
غريباً أن يكون التواصل الخطوة األوىل عىل طريق تجاوز التفكري 
يف اتجاهني والتفكري بدالً من ذلك يف مجموعة من املشاكل يتعاون 
كل من مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني والالجئون يف إيجاد 

حلول لها.

املعلومات  أبسط  من  الفرد  حرمان  ُيولد  أن  منطقي  يشء  أخرياً، 
والهجر  باليأس  وقوياً  عميقاً  شعوراً  مصريه  بشأن  األساسية 
والتهميش. وقد حرر كثري من اللبقني واألذكياء خطابات وعرائض 
وقدموا شهادات ملفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني ومنظمة 
العفو الدولية ومنظمة مراقبة حقوق اإلنسان. ولكنهم مل يتلقوا رداً 
من أي منهم مطلقاً. وهكذا، غالباً ما يجتاح أولئك األفراد الشعور 
بأنهم ليسوا أكرث من بضاعة برشية. فإطالع اإلفراد عىل ما سيؤول 
ُتحيي  املعلومات  فتلك  املعرفة،  مجرد  يتجاوز  مستقبلهم  إليه 

مشاعر الكرامة واالحرتام يف نفوسهم.

خطوات بسيطة لتحسني جسور التواصل
مشاعر  يغمر  الذي  الثقة  غياب  من  الكاوي  اإلرث  من  التخلص 
األمم  مفوضية  بإمكان  ولكن  صعب  أمر  ناكيفايل  مخيم  قاطني 
املتحدة السامية لالجئني إجراء بضع خطوات بسيطة عىل الطريق 

الصحيح تجاه تصحيح األوضاع. 

ُيتاح لسكان مخيم ناكيفايل استخدام شبكة اإلنرتنت. فمن ميتلك 
خدمات اإلنرتنت يف ذلك املخيم قادرون عىل طباعة مقاالت ملن 
أرجاء  جميع  األخبار  تطوف  أن  وميكن  الخدمات.  تلك  ميتلك  ال 
املخيم كانتشار النار يف الهشيم. وتستطيع مفوضية األمم املتحدة 
السامية لالجئني التغلب رسيعاً عىل كثري من أوجه القصور يف توفري 
بسيطاً  برنامجاً  دعمت  ما  إذا  ناكيفايل  مخيم  لالجئي  املعلومات 
وواضحاً ورسمياً لتوفري األخبار باللغات التي يتحدث بها من يعيش 
يف املخيامت وإذا ما زودتهم باملعلومات األساسية بشأن التطورات 
التي تعنيهم ولو عىل األقل باللغة اإلنجليزية أو الفرنسية فام أسهل 
انتشار الرتجمة بني أرجاء املخيم رسيعاً حتى إن مل تكن دقيقة يف 
جميع األحوال. فعىل سبيل املثال، عىل املفوضية أن تقدم إجابات 
اللجوء؟  حالة  انتهاء  إجراءات  ما هي  التالية:  األسئلة  شافية عىل 
ومن املعفون منها؟ وإذا كانوا من املعفيني، كيف لهم أن يتحققوا 
عليهم  يجب  من  ومع  أوغندا؟  يف  حقوقهم  هي  وما  ذلك؟  من 
التحدث بشأن ذلك؟ ويف حال شعروا بأنهم مجربون عىل الرتحيل 

قرساً عىل نحو غري مرشوع، فبمن عليهم أن يتصلوا؟ 
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إضاءات من االستجابة لالجئني يف الكامريون
آنجيال بيوتل

يف  املدى  بعيدة  تنموية  تأثريات  الكامريون  يف  املحلية  واملجتمعات  الوسطى  أفريقيا  الجئي  بني  لالندماج  أصبح 
املنطقة والدولة ككل؛ وتقودنا هذه املالحظة إىل إعادة النظر يف أهمية أزمات الالجئني ذات النطاق الضيق التي 

ال تحوز عىل القدر ذاته من االهتامم.

األصغر حجاًم  األوضاع  تجاهلنا  ما  إذا  مهمة  فرصة  نفوِّت  سوف 
واألقل بروزاً جغرافياً وسياسياً مثل تلك التي ظهرت رشقي الكامريون 
منذ عام 2005. ورغم قلة اهتامم وسائل اإلعالم بهذا الوضع، فهو 
يقدم إضاءات مهمة حول كيفية إجراء االستجابات اإلنسانية اليوم 
اإلنسانية،  فاملنظامت  فعالّية.  أكرث  بجعلها  املتعلقة  واملسؤوليات 
تساعد  الالجئني،  تدّفقات  الستيعاب  املخيامت  إنشاء  من  بدالً 
الالجئني يف االندماج يف مدن الكامريون. ويستقر األشخاص املنتمون 
إىل قبائل بورورو وجبايا وسط جاليات تلك القبيلتني يف الكامريون 
وذلك فراراً من العنف السائد يف جمهورية أفريقيا الوسطى. ولكثري 

يشرتك  كام  الكامريونيني،  مع  قدمية  ُأرسية  روابط  الالجئني  من 
املجال اإلنساين  العاملون يف  باللغة والثقافة. ويرى  آخرون معهم 
نجاح  وراء  يكمن  أساسياً  عاماًل  املشرتكة  االجتامعية  الروابط  تلك 

االندماج فيام بينهم.

تتمركز املساعدات التي ترمي لتلبية حاجات الالَّجئني األكرث إلحاحاً 
)توزيعات املواد الغذائية األساسية ومواد النظافة الشخصية واملياه 
واإلصحاح والرعاية الصحية والتعليم( حول الزراعة: توزيع البذور 
تقنيات  عىل  الالجئني  مجتمعات  وتدريب  الزراعية  واألدوات 

ميتلك الالجئون أنفسهم وسائل اتصاالت كثرية. فعندهم محطات 
إذاعية يف املخيامت أنشأها الالجئون وميتلكونها. وتستطيع مفوضية 
األمم املتحدة السامية لالجئني استخدام مثل تلك املخرجات لتعزيز 

رسائلها داخل املخيامت. 

التحتية.  البنى  من  كثري  عىل  فعلياً  املخيامت  تشتمل  وأخــرياَ، 
وتتمتع املنظامت الرشيكة املحلية، مثل: مرشوع قانون الالجئني، 

بعالقات ممتازة مع كثري من مجتمعات الالجئني املحلية وميكنها أن 
تكون مبنزلة قناة تزودهم باملعلومات من خالل كثري من املصادر 

اإلعالمية التي ميتلكها الالجئون فعلياً.

ويل جونز william.jones@qeh.ox.ac.uk مسؤول األبحاث يف 
مركز دراسات الالجئني.
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أمادو حياتو كان يعمل يف مناجم املاس يف جمهورية الكونغو الدميقراطية قبل أن يفر من بالده بسبب العنف. اآلن يعمل يف حقل 
يتشارك به مع جمعية تعاونية تضم غريه من الالجئني يف الكامريون. “البطاطا هي املاس الذي أبحث عنه اآلن!”

http://qeh.ox.ac.uk

