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مقاالت عامة

نرشة الهجرة القرسية 48
ديسمرب/كانون االول 2014

ال َّتهجري املجمد :البانديت الكشمرييون يف الهند

ماهيام ثاسو

يف ِعقــد التســعينيات هُ ّجــر حــوايل  250ألــف شــخص قرسيــاً
معظمهــم مــن “البانديــت الكشــمرييني” يف واليــة جامــو وكشــمري
يف الهنــد .الســؤال اآلن بعــد مــرور أكــر مــن عرشيــن عامـاً هــو
مــا إذا كانــت االســتجابة لتهجريهــم حتــى اآلن ميكــن أن تشــكل
األســاس إليجــاد حلــول طويلــة األجــل لتهجريهــم الــذي طــال
مــداه.

املواتيــة لعــودة كرميــة آمنــة ،أو لالســتيطان يف مــكان آخــر .ولــي
تكــون الحلــول مســتدامة ،يجــب أن تأخــذ بعــن االعتبــار تحقيــق
األمــن واألمــان عــى املــدى الطويــل ،والتعويــض عــن املمتلــكات
املفقــودة ،وعــودة الظــروف االقتصادية-االجتامعيــة العاديــة،
والوضــع القانــوين والســيايس-االجتامعي اآلمــن.
وميكــن تقســيم اآلثــار الناتجــة عــن التَّهجــر إىل أربعــة أقســام
عامــة :تدمــر املمتلــكات ،والحرمــان مــن الوصــول إىل املمتلكات،
والبعــد عــن البيئــة االجتامعية-االقتصاديــة املعتــادة ،والتأث ـرات
النفســية واملاديــة الناجمــة عــن العيــش يف عزلــة .ومــا يجــب
وضعــه يف االعتبــار مــدة التَّهجــر ليــس مــن ناحيــة الوقــت
الزمنــي فحســب بــل مــن ناحيــة عــدد األجيــال املتعاقبــة أيضـاً.

وبصــورة عامــة ،أصبــح مصطلحــا “الالجــئ” و”النــازح داخلي ـاً”
معــرف بهــا ضمني ـاً كبديــل عــن االســتضعاف ،وبينــا متــي
ســنوات التهجــر ببــطء ،ومــع عــدم رغبــة النــاس أو انعــدام
قدرتهــم عــى العــودة إىل بالدهــم ،فالــروري ليــس مجــرد
إيجــاد تســمية لالســتضعاف ،بــل البــد مــن تحليــل الوضــع،
ملعرفــة مــا يريــده حقـاً النازحــون داخليـاً ،ولتحديــد مــن مــا زال
مســتضعف بينهــم.
وتنشــأ حالــة االســتضعاف املســتمرة للمهجريــن مــن مجموعــة
محــددة مــن العوامــل تتضمــن :لدونــة رأس املــال االجتامعــي
فمشــكالت كالبطالــة وشــح الوظائــف وتدهــور الدخــل تظــل واالقتصــادي بســبب تأثــرات التهجــر ،وتأثــر السياســات
مســتمرة لفــرات طويلــة بعــد التهجــر ،باإلضافــة إىل انعــزال واإلجـراءات الخاصــة بالحكومــات املضيفــة وهيئــات املســاعدات
النــاس بســبب افتقادهــم لخصوصيتهــم الثقافيــة ومنازلهــم الدوليــة .ونظــراً ّ
ألن املســوحات والتقييــات الحاليــة إىل حــد
الخاصــة ،ومــا يعانــوه مــن التدمــر النفــي وفقــدان الثقــة كبــر عامــة جــداً ،فهــي ال تســاعد يف إبــراز الحــاالت الفرعيــة
وتــدين املكانــة االجتامعيــة ،كــا يفتقــدون أيض ـاً عنــد التهجــر املختلفــة بوضــوح ،ولتحديــد مــا إذا تحقــق الحــل املســتدام وإىل
إىل الشــبكات غــر الرســمية للعــون املتبــادل ،واملؤسســات أي درجــة تحقــق ،مــن الــروري دراســة كل مــن العمليــات
املحليــة وترتيبــات الخدمــات ،وكل هــذه األمــور املهمــة للبقــاء املتبعــة للوصــول إىل الحلــول ،والظــروف الفعليــة للعائديــن
واالســتمرار .وبســبب قلــة املعلومــات املوثــوق بهــا والتحليــات واألشــخاص الذيــن أدمجــوا محليـاً أو اســتوطنوا يف أماكــن أخــرى
عــن وضــع الذيــن عــادوا إىل بالدهــم بعــد فـرات مــن التهجــر ،يف البــاد.
مــن املهــم معرفــة مــا إذا كانــت العــودة للبــاد متثــل حقـاً نقطــة
ّ
النهايــة لالســتضعاف الناجــم عــن التهجــر ،أم ّإن طــول فــرة فالحقيقــة أن هــذه التجمعــات الســكانية عاشــت يف وضــع
التهجــر تولِّــد أمناط ـاً مــن االســتضعاف طويلــة األمــد .ويخفــق غــر محــدد ملــدة طويلــة ،وبينــا ميكــن للنزاعــات أن تبقــى
برنامــج اإلغاثــة وإعــادة التأهيــل الحكومــي يف التمييــز بــن مجمــدة ،فلــن يكــون األمــر كذلــك بالنســبة لهــؤالء األشــخاص.
فئــات املســتفيدين ،أو التفرقــة فيــا بينهــم يف التعامــل ،رغــم وهنــاك اف ـراض مســتمر بـ ّ
ـأن االســتثامر يف الحلــول املســتدامة
هجريــن عــى أنفســهم يقــ ّوض إىل حــد مــا مــن
أ ّنــه ليــس كل مــن يحتــاج إىل اإلغاثــة يحتــاج إىل إعــادة التأهيــل ،العتــاد ا ُمل َّ
والعكــس صحيــح ،باإلضافــة إىل عــدم تقديــم تقييــم لتأثــر هــذه األهــداف الوطنيــة لتســهيل العــودة النهائيــة إىل البــاد ،لكــنَّ
الربامــج.
العــودة النهائيــة قــد ال تكــون الحــل األفضــل واألخــر ،فإجبارهــم
عــى العــودة انتهــاك رصيــح لحقوقهــم اإلنســانية ،وال يصــب يف
والحاجــة ملحــة إلعــادة التنميــط ،فبعــض األشــخاص غــر مصلحتهــم وال يف مصلحــة الســلطات.
املســجلني بعــد قــد يكونــون بحاجــة إىل املســاعدة .وبعــد
ثالثــة وعرشيــن عام ـاً ،أصبــح مــن املطلــوب إيجــاد حلــول أكــر ماهيام ثاسو  ar.mahima@gmail.comأستاذ مساعد
ثباتــاً وأطــول أمــداً تــؤدي إىل االنســحاب النهــايئ مــن تقديــم يف كلية الهندسة ،جامعة مانيبال ،كارناتاكا ،الهند.
املســاعدات ،ومــع ذلــك فاالنســحاب مــن املســاعدات ال يجــب www.manipal.edu/mit.html
أن يحــدث فجــأ ًة .فينبغــي للســلطات املحليــة تهيئــة الظــروف

