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التَّهجري املجمد: البانديت الكشمرييون يف الهند
ماهيام ثاسو

ــاً  ــخص قرسي ــف ش ــوايل 250 أل ــر ح ــعينيات ُهّج ــد التس يف ِعق
معظمهــم مــن “البانديــت الكشــمرييني” يف واليــة جامــو وكشــمري 
يف الهنــد. الســؤال اآلن بعــد مــرور أكــر مــن عرشيــن عامــاً هــو 
مــا إذا كانــت االســتجابة لتهجريهــم حتــى اآلن ميكــن أن تشــكل 
ــال  ــذي ط ــم ال ــل لتهجريه ــة األج ــول طويل ــاد حل ــاس إليج األس

مــداه. 

ــاً”  ــازح داخلي ــح مصطلحــا “الالجــئ” و”الن ــة، أصب وبصــورة عام
ــي  ــام مت ــن االســتضعاف، وبين ــل ع ــاً كبدي ــام ضمني معــرتف به
ــدام  ــاس أو انع ــة الن ــدم رغب ــع ع ــطء، وم ــري بب ــنوات التهج س
قدرتهــم عــىل العــودة إىل بالدهــم، فالــرضوري ليــس مجــرد 
إيجــاد تســمية لالســتضعاف، بــل البــد مــن تحليــل الوضــع، 
ملعرفــة مــا يريــده حقــاً النازحــون داخليــاً، ولتحديــد مــن مــا زال 

ــم. ــتضعف بينه مس

ــل  ــل تظ ــور الدخ ــف وتده ــح الوظائ ــة وش ــكالت كالبطال فمش
ــزال  ــة إىل انع ــري، باإلضاف ــد التهج ــة بع ــرتات طويل ــتمرة لف مس
النــاس بســبب افتقادهــم لخصوصيتهــم الثقافيــة ومنازلهــم 
الخاصــة، ومــا يعانــوه مــن التدمــري النفــي وفقــدان الثقــة 
ــد التهجــري  ــة، كــام يفتقــدون أيضــاً عن ــة االجتامعي ــدين املكان وت
واملؤسســات  املتبــادل،  للعــون  الرســمية  غــري  الشــبكات  إىل 
ــات الخدمــات، وكل هــذه األمــور املهمــة للبقــاء  ــة وترتيب املحلي
واالســتمرار. وبســبب قلــة املعلومــات املوثــوق بهــا والتحليــالت 
عــن وضــع الذيــن عــادوا إىل بالدهــم بعــد فــرتات مــن التهجــري، 
مــن املهــم معرفــة مــا إذا كانــت العــودة للبــالد متثــل حقــاً نقطــة 
ــرتة  ــول ف ــري، أم إّن ط ــن التهج ــم ع ــتضعاف الناج ــة لالس النهاي
ــة األمــد. ويخفــق  ــد أمناطــاً مــن االســتضعاف طويل التهجــري تولِّ
برنامــج اإلغاثــة وإعــادة التأهيــل الحكومــي يف التمييــز بــني 
ــم  ــل، رغ ــم يف التعام ــام بينه ــة في ــات املســتفيدين، أو التفرق فئ
أّنــه ليــس كل مــن يحتــاج إىل اإلغاثــة يحتــاج إىل إعــادة التأهيــل، 
والعكــس صحيــح، باإلضافــة إىل عــدم تقديــم تقييــم لتأثــري هــذه 

ــج. الربام

غــري  األشــخاص  فبعــض  التنميــط،  ملحــة إلعــادة  والحاجــة 
املســجلني بعــد قــد يكونــون بحاجــة إىل املســاعدة. وبعــد 
ثالثــة وعرشيــن عامــاً، أصبــح مــن املطلــوب إيجــاد حلــول أكــر 
ــم  ــن تقدي ــايئ م ــحاب النه ــؤدي إىل االنس ــداً ت ــول أم ــاً وأط ثبات
املســاعدات، ومــع ذلــك فاالنســحاب مــن املســاعدات ال يجــب 
أن يحــدث فجــأًة.  فينبغــي للســلطات املحليــة تهيئــة الظــروف 

املواتيــة لعــودة كرميــة آمنــة، أو لالســتيطان يف مــكان آخــر. ولــيك 
تكــون الحلــول مســتدامة، يجــب أن تأخــذ بعــني االعتبــار تحقيــق 
األمــن واألمــان عــىل املــدى الطويــل، والتعويــض عــن املمتلــكات 
املفقــودة، وعــودة الظــروف االقتصادية-االجتامعيــة العاديــة، 

ــن.  ــيايس-االجتامعي اآلم ــوين والس ــع القان والوض

ــار الناتجــة عــن التَّهجــري إىل أربعــة أقســام  وميكــن تقســيم اآلث
عامــة: تدمــري املمتلــكات، والحرمــان مــن الوصــول إىل املمتلكات، 
والبعــد عــن البيئــة االجتامعية-االقتصاديــة املعتــادة، والتأثــريات 
ــب  ــا يج ــة. وم ــش يف عزل ــن العي ــة ع ــة الناجم ــية واملادي النفس
وضعــه يف االعتبــار مــدة التَّهجــري ليــس مــن ناحيــة الوقــت 
الزمنــي فحســب بــل مــن ناحيــة عــدد األجيــال املتعاقبــة أيضــاً.  

ــة االســتضعاف املســتمرة للمهجريــن مــن مجموعــة  وتنشــأ حال
ــي  ــال االجتامع ــة رأس امل ــن: لدون ــل تتضم ــن العوام ــددة م مح
السياســات  وتأثــري  التهجــري،  تأثــريات  بســبب  واالقتصــادي 
واإلجــراءات الخاصــة بالحكومــات املضيفــة وهيئــات املســاعدات 
ــد  ــة إىل ح ــامت الحالي ــوحات والتقيي ــراً ألّن املس ــة. ونظ الدولي
ــة  ــاالت الفرعي ــراز الح ــاعد يف إب ــي ال تس ــداً، فه ــة ج ــري عام كب
املختلفــة بوضــوح، ولتحديــد مــا إذا تحقــق الحــل املســتدام وإىل 
ــات  ــن العملي ــة كل م ــرضوري دراس ــن ال ــق، م ــة تحق أي درج
املتبعــة للوصــول إىل الحلــول، والظــروف الفعليــة للعائديــن 
واألشــخاص الذيــن أدمجــوا محليــاً أو اســتوطنوا يف أماكــن أخــرى 

ــالد. يف الب

فالحقيقــة أّن هــذه التجمعــات الســكانية عاشــت يف وضــع 
ــى  ــات أن تبق ــن للنزاع ــام ميك ــة، وبين ــدة طويل ــدد مل ــري مح غ
ــك بالنســبة لهــؤالء األشــخاص.  ــن يكــون األمــر كذل مجمــدة، فل
ــول املســتدامة  ــأّن االســتثامر يف الحل ــرتاض مســتمر ب ــاك اف وهن
ريــن عــىل أنفســهم يقــّوض إىل حــد مــا مــن  العتــامد امُلهجَّ
ــنَّ  ــالد، لك ــة إىل الب ــودة النهائي ــهيل الع ــة لتس ــداف الوطني األه
العــودة النهائيــة قــد ال تكــون الحــل األفضــل واألخــري، فإجبارهــم 
عــىل العــودة انتهــاك رصيــح لحقوقهــم اإلنســانية، وال يصــب يف 

مصلحتهــم وال يف مصلحــة الســلطات.
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