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لديهـا دوافـع مل الشـمل أو التي تسـعى إىل فـرص اقتصادية أكر 
أو التـي تسـعى ملجـرد البقـاء، وذلـك دون تعريـض أي منهـم 
خلَّفوهـم  الذيـن  أرسهـم  أفـراد  معاقبـة  أو  معاقبتهـم  لخطـر 

وراءهم.

وإذا مـا اتُّبـع أي منهـج علمـي مثمـر للتعامل مع قضيـة الهجرة 
الكوريـة الشـاملية، فيجـب أن يبـدأ ذلـك املنهـج بتأطـري فهـم 
ال  بحيـث  وخارجهـا  البـالد  ضمـن  السـكانية  التحـركات  حـول 
ُينظـر إليهـا عـىل أنهـا مجـرد تهديد لالسـتقرار. فهجـرة الكوريني 
عـدداً  أظهـرت  املنرصمـني  األخرييـن  العقديـن  يف  الشـامليني 

متنوعـاً مختلطـاً مـن الدوافـع منهـا البحث عن الغـذاء والرعاية 
الصحيـة واملـأوى واللجـوء وتكويـن العائلـة ومل الشـمل وفـرص 
العمل/كسـب الـرزق وغريهـا. لكنَّ املشـكلة تتمثـل يف أنَّ نقاش 
سـواء  السياسـات/الربامج  خيـارات  إىل  إضافـة  الهجـرة  هـذه 
أكانـت متاحـة أم ال يـكاد يتحـدد حـرصاً مبسـألة تحديـد مـا إذا 

كان هـؤالء األشـخاص الجئـني أم غـري الجئـني.

كورتالند روبنسون crobinso@jhsph.edu عضو رئييس يف 
الهيئة التعليمية يف مركز االستجابة لالجئني والكوارث يف كليلة 

 www.jhsph.edu جونز هوبكنز بلومبريغ للصحة العامة

أكانت فكرة جيدة إنشاء مؤسسات جديدة يف العراق للتعامل مع التَّهجري؟
بيرت فان دير أوفريايرت

التبعات اإلنسانية واإلمنائية والسياسية لعقود من الهجرة القرسية الجامعية إمنا هي جزء من اإلرث الذي عىل 
القادة السياسيني الحاليني للعراق التصدي له. ولهذه الغاية، ال بد لهم من توفري مؤسسات صحيحة إلنجاح عملهم 

يف إرشاد بالدهم نحو مستقبل أكر سالماً واستقراراً.
للعـراق تاريـخ طويـل ومـؤمل يف مجـال الهجـرة القرسيـة، ففـي 
العقـد املنـرصم وحـده، كان العـراق مشـهداً ملا ال يقـل عن أربع 
موجـات مختلفـة مـن التهجـري والعـودة. وأول موجـة حدثـت 
بعـد مـدة قصـرية مـن سـقوط حـزب البعث مـن السـلطة حيث 
تبـع ذلـك عـودة مـا يقـدر بنصف مليـون عراقـي ما بـني مارس/

حركـة  أنَّ  حـني  ويف   .2005 األول  وديسـمرب/كانون   2003 آذار 
العـودة هـذه كانـت مـن حيـث املبـدأ ظاهـرة إيجابيـة كبـرية 
مـن  بجملـة  أيضـاً  جـاءت  فقـد  الحكـم”  نظـام  تغيـري  “ملزايـا 
التحديـات التـي مـا زال العـراق يعـاين منهـا إىل يومنـا هـذا. أمـا 
املوجـة الثانيـة مـن التحركات السـكانية بعد نظام صدام حسـني 
فقـد شـكل غالبيتهـا كاًل مـن األشـخاص الذيـن كانـوا يخشـون 
رة  التعـرض لـألذى عـىل خلفيـة ارتباطاتهـم الفعليـة أو املتصـوَّ
بالنظـام السـابق، واألشـخاص الذيـن أُجربوا عىل الهـرب بضغوط 
العائديـن واألشـخاص املسـلحني (يف بعـض الحـاالت( الذين كانوا 

يدعمـون هـؤالء العائديـن.

لكـنَّ أزمـة التَّهجـري الكـربى وقعت بني شـهر فرباير/شـباط 2006 
وأواخـر عـام 2007 نتيجـة العنـف الطائفـي الـذي خـرج عـن 
السـيطرة مسـبباً نـزوح 1.6 مليـون عراقي داخل العـراق وتهجري 
عـدد مقـارب لذلـك إىل خارج البـالد خاصة إىل البلـدان املجاورة. 
الثالثـة انحـرست مـع انخفـاض تهديـد  ومـع أنَّ هـذه املوجـة 
انـدالع حـرب أهلية شـاملة يف العراق فهناك تقارير تشـري إىل أنَّ 
األقليـات الصغـرية يف العـراق مـا زال لديها شـعور بأنـه ال مناص 

مـن مغادرتهـا بلـد يتضـاءل إحسـاس الطأمنينـة فيهـا يومـاً بعد 
يـوم. وعـىل ضـوء النِّـزاع يف سـوريا، يجـد الالجئـون العراقيـون 
أنفسـهم مجربيـن عـىل العـودة إىل العـراق حيـث ليـس لديهـم 
سـوى قليـل مـن املمتلـكات (إن كان لهـم ذلـك أصـاًل( وبذلـك 

ريـن يف بلدهـم. يصبحـون فعليـاً مهجَّ

لقـد تسـببت هـذه التحـركات  السـكانية واسـعة النطـاق ومـا 
زالـت تتسـبب يف نشـوء ضغـوط كبـرية عـىل مؤسسـات الدولـة 
كالصحـة  الرئيسـية  الخدمـات  توفـري  عـن  املسـؤولة  العراقيـة 
والتعليـم واملـاء واإلصحـاح والكهربـاء. كـام أنَّهـا أثـارت جملـة 
مـن القضايـا الخاصـة يف وقـت مل تكـن فيهـا املؤسسـات القامئـة 
للتعامـل  يكفـي  مبـا  مجهـزة  القانونيـة  السياسـات  أطـر  وال 
معهـا. ومـن هـذه القضايـا عـىل سـبيل املثال انتشـار الفسـاد يف 
املبـاين اإلداريـة واألرايض علـاًم أنَّ قـدراً كبـرياً مـن ذلـك الفسـاد 
يرتكبـه األشـخاص الذيـن ال يجـدون مكانـاً آخـر يذهبـون إليـه. 
ومـن القضايـا األخـرى ظهـور عـدد كبـري مـن نزاعـات األرايض 
والعقـارات املرتبطـة بالتَّهجـري والعودة، ورضورة إدماج السـكان 
الجـدد يف الخطـط والسياسـات اإلمنائيـة املحليـة والوطنيـة لرفع 
وتوسـعة القـدرة املحـدودة للعـراق عـىل توفـري اإلسـكان. لقـد 
جـاءت هـذه املطالـب كلهـا يف وقـت حـرج يف تاريـخ العـراق 
اإلدارة والعقوبـات  بعـد عقـود مـن اإلهـامل وسـوء  وتحديـداً 
والنِّزاعـات التـي جعلـت مؤسسـات الدولـة التـي كان يفرتض أن 
تقـدم املثـل والقـدوة يف الجـودة والكفـاءة يف الـرشق األوسـط 
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مليئـة بأوجـه القصـور والعجـز الهيـكيل. وهـذا االنحطـاط بـدأ 
يف مثانينيـات القـرن العرشيـن كنتيجـة مبـارشة للحـرب اإليرانيـة 
غـزو  بعـد  التسـعينيات  يف  وضوحـاً  أكـر  وأصبحـت  العراقيـة 
العـراق للكويـت ومـا تبـع ذلـك مـن فـرض للعقوبـات الدوليـة 
واسـتمرار صـدام حسـني بتحويـل أمـوال الدولـة عـن مسـارات 

إنفاقهـا املطلوبـة.

ويف الفـرتة األوىل بعـد غـزو القـوات متعـددة الجنسـيات بقيادة 
أمريـكا للعـراق عامل 2003، سـاء الوضع أكر مع انتشـار موجات 
السـلب والنهـب غـري املسـيطر عليهـا والتـي أتـت عـىل كثري من 
كانـت مضمحلـة  التـي  العامـة  لـإلدارة  املاديـة  التحتيـة  البنـى 
أصـاًل. وبهـرب كـوادر حـزب البعـث، نشـأ فـراغ يف قيـادة كثـري 
مـن املؤسسـات وزاد األمـر سـوءاً بهجـرة كثري مـن املهنيني خالل 
العامـني 2005 و2007. أما التدخالت الكاسـحة لسـلطة االئتالف 
املؤقـت التـي غالبـاً مـا كانـت غـري مدروسـة فقـد كانـت عـىل 
حسـاب تقويـض سـلطة الدولـة العراقيـة االحتكاريـة السـتخدام 
ـة  العنـف وسـاهمت أيضـاً يف تكويـن سـياق يضـم تحديـات جمَّ
حتـى أمـام الحكـم االعتيـادي ناهيك عـن التعامل مـع تداعيات 

املوجـات املتعـددة واملسـتمرة للهجـرة والعـودة.

مؤسسات الدولة الجديدة

إزاء مـا سـلف ذكـره بشـأن الهشاشـة السـائدة للدولـة، قـررت 
سـلطة االئتـالف املؤقـت إقامـة مؤسسـتني جديدتـني للتعامـل 
كلتاهـام  املؤسسـتان  وُأقـرت  وتبعاتـه.  الجامعـي  التهجـري  مـع 
املؤسسـة  املتعاقبـة.  الحكومـات  قبـل  مـن  تطـوراً  شـهدتا  ثـم 
ريـن وتتمثـل مهمتهـا الرئيسـية  األوىل هـي وزارة الهجـرة واملهجَّ
يف التعامـل مـع جميـع الشـؤون املتعلقـة بالالجئـني العراقيـني 
ملسـاعدة  وتنفيذهـا  املناسـبة  السياسـات  وبنـاء  والنَّازحـني 

املتأثريـن.  األشـخاص 

أمـا املؤسسـة الثانيـة فهـي هيئـة دعـاوى امللكيـة التـي أنيـط 
ريـن العراقيـني الذيـن صودرت  بهـا مهمـة تسـوية مطالـب املهجَّ
عقاراتهـم أو ُحجـز عليهـا أثنـاء حكم حـزب البعث. ثـم تطورت 
كال املؤسسـتني ليصبـح لهـام وجـوداً ملحوظـاً عـرب البـالد وهـام 
اآلن جـزءاً مؤسسـاً مـن املشـهد املؤسـيس يف العـراق. وبالنسـبة 
رين، فتتضمن أدوارها الرئيسـية التسـجيل  لـوزارة الهجـرة واملهجَّ
الوطنـي للنَّازحـني وتوفـري املسـاعدات واملنـح املاليـة للنَّازحـني 
املسـاعدات  غطـت  األخـرية  اآلونـة  ويف  العائـدة.  والعائـالت 
الالجئـني العراقيـني الذيـن أجـربوا عىل العـودة إىل بالدهـم جرَّاء 

نازح شاب ُيطعم الحامم التي ميلكها يف منطقة الرصافة يف بغداد »ال أذهب إىل املدرة وال يتوافر يل عمل هنا«.
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دعـاوى  هيئـة  متكنـت  التاريـخ،  هـذا  وإىل  سـوريا.  العنـف يف 
التـي  الدعـاوى  نصـف  عـىل  يزيـد  مـا  تسـوية  مـن  األمـالك 
اسـتلمتها والتـي بلـغ عددهـا 160000 رغـم وجـود اختالف كبري 
جـداً يف معـدالت تسـوية النِّزاعـات تلـك مـن منطقـة إىل أخـرى 

عـىل املسـتوى الوطنـي.

لكـنَّ املؤسسـتني منـذ تأسيسـهام مل يكونـا مبنأى عـن االنتقادات 
الكبـرية داخـل العـراق وخارجهـا، وعـادة مـا كانـت تـدور حـول 
أوجـه القصـور يف الكفـاءة والفعاليـة والحساسـية والقـدرة عـىل 
ريـن والعائديـن عـىل حد سـواء. ومن  االسـتجابة لحاجـات املهجَّ
املسـتفيدون  شـكاوى  بعـض  أنَّ  األوان،  فـوات  بعـد  الواضـح، 
وصانعـي القـرارات عـىل األقـل كانـت مرتبطـة بحداثـة هاتـني 

املؤسسـتني.

أمـا اإلخفاقـات املبدئيـة الفعليـة واملتصـورة فقـد كانـت إىل حد 
املؤسسـتني  الـذي كان عـىل  الوقـت والجهـد  ناتجـة عـن  كبـري 
بذلـه لـيك تصبحـا عاملتـني بالكامـل. لكـنَّ نهايـة املطـاف بـأي 
مؤسسـة تسـعى إىل ترسـيخ أقدامهـا يف خّضـم األزمـات وانعدام 
اإلداريـة  القضايـا  عـىل  املـوارد  تـرصف  أن  السـيايس  االسـتقرار 
وبنـاء  الكـوادر  وتعيـني  للمكاتـب  مسـاحات  كتأمـني  الداخـيل 
املثـىل  الطريقـة  وتحديـد  وإجراءاتـه  املعياريـة  العمـل  قواعـد 
تلـك املؤسسـات ألجلهـا. لكـنِّ  التـي تأسسـت  باملهمـة  للوفـاء 
الناظـر إىل املؤسسـات يف الخـارج غالبـاً مـا ال يـرى أيـاً مـن تلـك 
الجهـود ورسعـان مـا يـؤدي ذلـك إىل عـدم فهمـه ملـا يحـدث ثم 
شـعوره باإلحبـاط نتيجـة غيـاب أي تقدم بالنسـبة للمسـتفيدين 
والسياسـيني عـىل حـد سـواء. ونظـراً ألنَّ الهيئـة تواجـه توقعـات 
غـري واقعيـة، فقـد عانـت عـىل سـبيل املثـال مـن أزمـة حرجـة 
حـول رشعيتهـا بعـد بضـع سـنوات قليلـة من تأسيسـها، مـا أدى 
يف نهايـة املطـاف إىل تعديـل قانونيهـام. ومـع أّن التعديـل كان 
الوقـت  مـن  ملزيـد  املؤسسـة  تسـبب يف خسـارة  فقـد  بسـيطاً 
والجهـد الالزمـني يف تكييـف املامرسـات الداخليـة بحيـث تتواءم 

مـع اإلطـار القانـوين الجديـد. 

وهنـاك عنـرص إضـايف تسـبب يف إعاقـة كبـرية لـكال املؤسسـتني 
يف السـنوات األوىل مـن تاريخهـام وهـو ردة الفعـل مـن غريهـام 
مـن املؤسسـات والسـلطات الحكوميـة األقـدم التـي كان عـىل 
الهجـرة واملهجريـن (وعـىل األخـص منهـا هيئـة دعـاوى  وزارة 
األمـالك( االعتـامد عليها يف عملهـا. ونظراً للمخـاوف التي اعرتت 
وحـول  والدوليـة  الوطنيـة  املـوارد  حـول  األخـرى  املؤسسـات 
مقـدار االهتـامم الـذي سـوف ُيبذل للمؤسسـتني الناشـئتني، فقد 
أصبحـت املؤسسـات أكـر اقتناعـاً أنَّـه مـن األفضـل رصف تلـك 
املـوارد عـىل تعزيـز املؤسسـات القامئة ألداء العمـل ذلك، وكانت 

ردة فعلهـم يف أفضـل األحيـان منحـرصة عـىل عـدم الرغبـة يف 
التعـاون بينـام كانـت يف أسـوء األحيـان انتهاجـاً لسـلوك معيـق 
الهجـرة  لـوزارة  ينبغـي  مـا  حـول  الفهـم  غيـاب  ومـع  رصيـح. 
واملهجريـن وهيئـة دعـاوى االمـالك أن تحققه وغيـاب التفويض 
االرتبـاط  ضبـاط  أو  والربوتوكـوالت  الخاصـة  القواعـد  بشـأن 
للتعـاون بـني املؤسسـات القدمية والقامئـة، زاد تعقيد اندماج كل 
ريـن وهيئـة دعـاوى األمـالك يف أجهزة  مـن وزارة الهجـرة واملهجَّ
الدولـة العراقيـة االعتياديـة. واخـرياً، هنـاك حقيقـة أنَّ صانعـي 
القـرار قـد قللـوا مـن شـأن الدرجـة التـي ميكـن بهـا ملؤسسـات 
الدولـة القامئـة سـابقاً أن تتعامـل مـع التهجـري وتبعاتـه، ومـن 
هنـا فقـد أخفـق صانعـوا القرار، عـىل األقـل يف املرحلـة املبدئية 
يف رفـد تلـك املؤسسـتني باملـوارد اإلضافيـة لتحقيـق تلـك الغايـة 
وهـذا كلـه سـاعد يف زيادة عدم رغبـة صانعي القـرار يف التفاعل 
مـع موضـوع التَّهجـري ومـن ثـّم مـع وزارة الهجـرة واملهجريـن 

وهيئـة دعـاوى األمـالك.

وبطبيعـة الحـال، ال ميكـن أن نحـدد بالضبـط الدرجـة التـي كان 
مـن املمكـن تحقيقهـا يف االسـتجابة العراقيـة للتهجـري والعـودة 
فيـام لـو مل تخـرت سـلطة االئتـالف املؤقتـة والحومـات العراقيـة 
التـي تلتهـا إنشـاء تلك املؤسسـتني الجديدتني. لكـنَّ تجربة وزارة 
ريـن وهيئـة دعـاوى األمـالك تعـد مـن التجـارب  الهجـرة واملهجَّ
املفيـدة التـي ميكـن تطبيقهـا يف دول أخـرى أيضـاً ألنها قـد توفر 
لصانعـي القـرارات دروسـاً قيِّمة حـول املزايا واملسـاوئ التي تأيت 
عنـد التصـدي لهجـرة قرسيـة واسـعة النطـاق ومـا يتبعهـا مـن 
خـالل مؤسسـات جديـدة بـدالً مـن املؤسسـات القامئـة. وهـي 
تذّكـر بقضيـة أنَّ محاولـة تجـاوز الهشاشـة وقضايـا الحكـم يف 
مؤسسـات الدولـة القامئـة مـن خالل تأسـيس مؤسسـات جديدة 
أخـرى.  سـلبية  وجوانـب  ماديـة  تكاليـف  شـك  دون  تتضمـن 
وبقـدر اإلمـكان ال بـد مـن املوازنة بـني كل من املزايـا والتكاليف 
املتأتيـة مـن االسـتثامر يف املؤسسـات الحديـدة قبـل تنفيذهـا 
وال بـد أيضـاَ مـن إدماجهـا يف صناعـة القـرارات لتحـدي الطريق 

األمثـل للتقـدم نحـو األمام.

هنـاك أيضـاً قضيـة معقـدة معروفـة وهـي االسـتدامة ومـدى 
احتامليـة قدرة املؤسسـة الجديدة املنشـأة ملعالجـة التهجري عىل 
البقـاء إىل أن تنهـي عملهـا إنهـاًء فعـاالً تجـاه األشـخاص الذيـن 
تأثـروا بالتَّهجـري. يف العـراق، مـا زال هذا السـؤال ينتظـر اإلجابة.
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