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نحو مقاربة إمنائية للتَّهجري 
زافيري ديفيكتور

املتوسط  املَديني  عىل  منظوراً  نتبّنى  أن  علينا  القرسي  التَّهجري  لقضية  أفضل  استجابة  تحقيق  أجل  من 
والطويل قامئاً عىل املبادئ اإلمنائية واإلنسانية معاً. 

ــأّن التَّهجــري القــرسي ال يتطلــب اســتجابة  ــة إجــامع عــام ب مّث
إنســانية فحســب بــل يحتــاج أيضــاً إىل اســتجابة إمنائيــة. غــري 
ــتجابة  ــة االس ــد طبيع ــد تحدي ــف عن ــامع يضع ــذا اإلج إّن ه
ــع  ــانية. وم ــتجابة اإلنس ــن االس ــا ع ــة اختالفه ــة وكيفي اإلمنائي
ــاً يف الوقــت الراهــن بســبب  تهجــري 66 مليــون شــخص تقريب
ــل  ــدد قلي ــم يف ع ــتضافة معظمه ــاد واس ــات واالضطه النِّزاع
نســبياً مــن البلــدان الناميــة أصبحــت الحاجــة إىل إزالــة 

ــة.  ــة ُمِلّح ــتجابة اإلمنائي ــة االس ــن طبيع ــك ع الش

فبالنســبة للمؤسســات اإلمنائيــة، يفــرض التَّهجــري القــرسي 
ــَتَدامة.  ــة امُلْس ــداف التنمي ــق أه ــام تحقي ــرية أم ــات كب تحدي
ويف بعــض املناطــق، مــع ازديــاد الضغوطــات إلغــالق الحــدود، 
تظهــر التحديــات إزاء الوصــول إىل اإلجــامع عــىل مزايــا حريــة 
حركــة األشــخاص والبضائــع ومــا تعــود عليــه مــن نفــع 
عــىل النمــو العاملــي. ويف مناطــق أخــرى، ينجــم عــن حجــم 
ــؤدي إىل  ــد ت ــي ق ــر الت ــن املخاط ــدد م ــني ع ــكان الالجئ الس
زعزعــة االســتقرار داخــل املنطقــة وخارجهــا. ففــي عــدد مــن 
ــرون قرسيــاً ملــدة طويلــة مــن الزمــن مــا  الحــاالت، رُشَِّد امُلَهجَّ

ــة.  ــري كافي ــة غ ــانية التقليدي ــتجابات اإلنس ــل االس جع

إمنائية  مقاربة 
ــة أن تركــز عــىل أبعــاد  ــة اإلمنائي يجــب عــىل الجهــات الفاعل
األزمــة االجتامعيــة واالقتصاديــة متوســطة األجــل. وكجــزٍء 
مــن الجهــد الــدويل واســع النطــاق الــذي يشــتمل أيضــاً 
عــىل عنــارص إنســانية وأمنيــة وسياســية، ينبغــي للجهــات 
الفاعلــة اإلمنائيــة أن تركــز عــىل أفضــل مــا ميكنهــا فعلــه 
وأن تكمــل خطــط اآلخريــن بــدالً مــن اســتبدالها. كــام ميكــن 
ــز  ــري املــوارد متوســطة األجــل وتعزي ــا أن تعمــل عــىل توف له
ــتفادة  ــات واالس ــم الحكوم ــا دع ــة. وميكنه ــرص االقتصادي الف
ــا  ــن قدرته ــاًل ع ــدين فض ــع امل ــاص واملجتم ــاع الخ ــن القط م
عــىل تعزيــز السياســات واملؤسســات يف البلــدان امُلِضيَفــة. 
ــن  ــد م ــة الح ــن عملي ــزءاً م ــايئ ج ــل اإلمن ــار العم ــدُّ إط وُيَع
ــاً  ــن قرسي ــنْي: املهجري ــك لرتكيزهــا عــىل كال الجانَب ــر وذل الفق
وُمِضيفيِهــم. لكــنَّ هــذا األمــر يســري بشــكل مختلــف مــن بلــد 
إىل آخــر، إذ يجــب عــىل الجهــات الفاعلــة اإلمنائيــة أن تحــدد 
ــياق  ــا يف س ــن تحقيقه ــي ميك ــل الت ــطة األج ــداف متوس األه

دة وبرامجهــا مــع كل حالــة  معــني وأن ُتكّيــف أهدافهــا امُلَحــدَّ
ــاالت.  ــن الح م

ويثــري األشــخاص امُلَهّجــرون قلقــاً خاصــاً لــدى املجتمــع اإلمنــايئ 
بســبب مواطــن االســتضعاف املحــددة الناجمــة عــن وضعهــم. 
ــاً  ــٍن أليمــة صادمــة وغالب ــّروا مبَح فقــد فقــدوا ممتلكاتهــم وَم
ــي  ــوق الت ــى الحق ــوق وحت ــن الحق ــري م ــرون إىل كث ــا يفتق م
مُتَنــح لهــم فتضعــف قدرتهــم يف مامرســتها ويعيــش معظمهــم 
ــم  ــول املخي ــة املجه ــام أّن حال ــرص. ك ــدودة الف ــن مح يف أماك
ــر  ــتثامر. وتؤث ــط واالس ــم التخطي ــب عليه ــم ُتصعِّ ــىل وضعه ع
ــام  ــىل اغتن ــن ع ري ــدرة امُلَهجَّ ــىل ق ــذه ع ــف ه ــن الضع مواط
ــر.  ــم يف رِشاك الفق ــي به ــا ترم ــادًة م ــة وع ــرص االقتصادي الف
ــن  ــددة باملهجري ــية مح ــمة أساس ــذه س ــف ه ــن الضع ومواط
ــة  ــة املبذول ــود التقليدي ــة الجه ــدم كفاي ــها وراء ع ــي نفس وه
لخفــض الفقــر، وهــذا يســتدعي تدخــالت خاصــة ألجلهــم. 
، تهــدف االســتجابة اإلمنائيــة للمســاعدة يف التخفيــف  ومــن َثــمَّ
ــتعادة  ــل اس ــن أج ــاًل م ــا أص ــف أو إزالته ــن الضع ــن مواط م

ــة.  ــة واالقتصادي ــن االجتامعي ري ــدرات امُلَهجَّ ق

وال تقتــرص الحاجــة إىل الدعــم عــىل امُلَهّجريــن قرسيــاً فحســب 
ــاً إذ  ــه أيض ــاج إلي ــة تحت ــات امُلضيَف ــدان واملجتمع ــل إّن البل ب
ــر  ــي إىل مخاط ــخاص يف ــن األش ــرية م ــداد كب ــول أع إّن وص
وفــرص يف مجــاالت األمــن الوطنــي والوظائــف والخدمــات 
والتامســك االجتامعــي. فبعــض اآلثــار الناجمــة عــن اســتضافة 
ريــن قرسيــاً إيجابيــة وبعضهــا اآلخــر ســلبي، كــام أن  امُلَهجَّ
ــام  ــك بين ــن ذل ــتفيدون م ــيل يس ــع املح ــراد املجتم ــض أف بع
يخــرس بعضهــم اآلخــر. بــل يــؤدي ذلــك يف معظــم األوضــاع إىل 
ــذ جهــود خفــض  تحويــل مســار البيئــة التــي تصمــم فيهــا وُتنفَّ
ــة اإلمنائيــة يف  معــدالت الفقــر. وتتجــىّل قــدرة الجهــات الفاعل
مســاعدة البلــدان واملجتمعــات امُلضيفــة يف التعامــل مــع هــذه 
الظــروف واالســتمرار بإحــراز التقــدم اإلمنــايئ يف ســياق متحــّول 
ــاً.  يف الوقــت الــذي توفــر فيــه بيئــة مقبولــة للُمَهّجريــن قرسي

التغيري دعم 
أسســت مجموعــة البنــك الــدويل صندوقــني لدعــم برامــج 
الالجئــني واملجتمعــات امُلِضيَفــة. فمرفــق التمويــل العاملــي 
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امُلَيــرسّ )GCFF( يســتخدم آليــات تجعــل القــروض اإلمنائيــة 
ــة ذات الدخــل املتوســط كاألردن  ــدان امُلضيَف ــة للبل التقليدي
ــي  ــل العامل ــق التموي ــط مرف ــري. ويخط ــص بكث ــان أرخ ولبن
ــح  ــكل ِمَن ــىل ش ــيك ع ــار دوالر أمري ــع 1.5 ملي ــرسّ لجم امُلَي
ــرسَّ  ــل ُمَي ــكل متوي ــىل ش ــارات ع ــتة ملي ــم س ــة وتقدي مالي
القادمــة. ومــن خــالل مبلــغ  خــالل الســنوات الخمــس 
مخصــص قيمتــه مليــاري دوالر أمريــيك تتيحــه املؤسســة 
الدوليــة للتنميــة، وهــي ذراع البنــك الــدويل املخصــص لــدول 
الدخــول املنخفضــة، ســوف تقــدم املؤسســة مــوارد إضافيــة 

ــتان.  ــا وباكس ــل إثيوبي ــتضيفة مث ــدان املس للبل

اإلمنائيــة  اآلليــات  مــن خــالل  املــوارد  وَســُترَصُف هــذه 
ــك  ــة وذل ــات حكومي ــون هيئ ــا تك ــادة م ــي ع ــة الت التقليدي
ــية  ــريات املؤسس ــات والتغي ــم السياس ــىل دع ــز ع ــع الرتكي م
لتحســني عمليــة إدارة األزمــة. كــام تــدل االســتفادة الكبــرية 
مــن التمويــل حتــى اآلن عــىل أّنــه مّثــة فرصــة ســانحة لدعــم 
التغيــري يف عــدة بلــدان مضيفــة. وُصِمَمــت الربامــج القطريــة 
بالتعــاون مــع الجهــات الفاعلــة اإلنســانية وغريهــا علــاًم أّن 
ــن  ــري م ــم التغي ــاهم يف دع ــة تس ــة اإلمنائي ــات الفاعل الجه

خــالل عــدة طــرق:

البيانــات و األدلــة: ُيعــّد تحســني قاعــد األدلــة الالزمــة 
لتصميــم برامــج ناجحــة أمــراً بالــغ األهميــة. فالبيانــات 
ــدرة  ــرث ن ــة أك ــة والتحليلي ــة التجريبي ــادرة واألدل ــة ن املوثوق
منهــا. لكــّن ذلــك رضوري إلثــراء التوصيــات السياســاتية 
ــني  ــال ب ــر الفّع ــر التدخــالت الســليمة ومتكــني التضاف وتطوي

كل الجهــات الفاعلــة. 

التَّهجــري  حــاالت  مبعظــم  التكهــن  ميكــن  الجاهزيــة: 
القــرسي، فبالنســبة للعديــد مــن البلــدان املضيفــة ُيعــدُّ 
ــاح الفرصــة  ــاً مــا تت تدفــق الالجئــني ظاهــرة متكــررة. وغالب
إلحــداث نقلــة مــن أجنــدة االســتجابة إىل األزمــة إىل أجنــدة 
االســتجابة وهــذا بــدوره مــا قــد يحــدث أثــراً كبــرياً. ويعــّد 
توافــر نظــم اإلنــذار وخطــط الطــوارئ واالســتعداد املؤســيس 
ــة  ــىل العملي ــلبية ع ــار الس ــن اآلث ــف م ــاًم للتخفي ــراً مه أم

ــم.  ــاً ومضيفيه ــن قرسي ري ــن امُلَهجَّ ــكل م ــة ل اإلمنائي

االســتجابة املبكــرة: متيــل القــرارات امُلتَّّخــذة يف األســابيع 
كتلــك  دامئــة  تأثــريات  إحــداث  إىل  األزمــة  مــن  األوىل 
االتفــاق  نــوع  أو  اللجــوء  مســتوطنات  مبوقــع  املتعلقــة 
الــذي ُعِقــَد مــع الســلطات. ومــن املهــم جــداً دمــج منظــور 
اجتامعي-اقتصــادي متوســط املــدى يف هــذه النقاشــات مــن 

أجــل تحقيــق الدميومــة الشــاملة للجهــود املبذولــة. وميكــن 
أيضــاً للتدخــالت املبكــرة أن تســاعد عــىل تقليــل التكاليــف 
ــن  ــاحنات م ــاه بالش ــل املي ــة لنق ــل الحاج ــانية كتقلي اإلنس

ــاه.  ــد باملي ــم التزوي ــز نظ ــالل تعزي خ

ــرصاً  ــة وعن ــس رضورة اقتصادي ــة بالنف ــّد الثق ــف: تع الوظائ
ــن أجــل تيســري  ــة اإلنســان. وم ــاظ عــىل كرام ــياً للحف أساس
ــل  ــة أن تتفاع ــة اإلمنائي ــات الفاعل ــىل الجه ــب ع ــك، يح ذل
ــة  ــا متنوع ــىل قضاي ــل ع ــة يف العم ــات املضيف ــع الحكوم م
ــا  ــة القضاي ــل ومعالج ــة التنق ــل وحري ــق يف العم ــل الح مث
اإلمنائيــة طويلــة األمــد كالبيئــة التجاريــة الســيئة التــي 
تعــاين منهــا االقتصــادات املضيفــة باإلضافــة إىل العمــل مــع 
القطــاع الخــاص كــام يحصــل حاليــاً يف األردن مبوجــب العقــد 

األردين.

ــاً هــم  ــن قرسي ــم: أكــرث مــن نصــف امُلَهّجري ــة والتعلي الرتبي
ــة  ــة األطفــال. ويعــد تعليمهــم رضورة بالغــة األهمي مــن فئ
ليــس لهــم فحســب وإمنــا مــن أجــل بنــاء جيــل جديــد ميكنــه 
أن يســهم يف تحقيــق الســالم الدائــم يف بلدهــم األصــيل ومــن 
أجــل تجنــب التهميــش واســع النطــاق الــذي قــد يــؤدي إىل 
ــة  ــات الفاعل ــن للجه ــام ميك ــف. ك ــن العن ــد م ــد املزي تولي
الُقطِريَّــة  املنظومــات  تعزيــز  عــىل  املســاعدة  اإلمنائيــة 
وتصميــم حلــول التعليــم املالمئــة لهــؤالء األطفــال مــع تركيــز 
ــا  ــتفادة منه ــم االس ــي ميكنه ــارات الت ــاء امله ــىل بن ــاص ع خ

الحقــاً.

مــا ُيســَتَضاُف الالجئــون يف  املناطــق األقــل منــواً: كثــرياً 
األشــد  مــن  تكــون  مــا  غالبــاً  بلــدان  يف  نائيــة  مناطــق 
الفاعلــة اإلمنائيــة أن تســاعد يف  فقــراً. وميكــن للجهــات 
يف  الخدمــات  وتقديــم  التحتيــة  البنيــة  وتعزيــز  تقويــة 
هــذه املناطــق مــن أجــل تحســني آفــاق التنميــة لــكل مــن 

لهــم.  املضيفــة  واملجتمعــات  الالجئــني 

ــز  ــة أن ترك ــة اإلمنائي ــات الفاعل ــىل الجه ــب ع ــول: يج الحل
عــىل تحقيــق حلــول مســتدامة كاملــة للتهجــري مــن النواحــي 
ــول  ــك الحل ــواع تل ــالف أن ــىل اخت ــة، ع االجتامعي-االقتصادي
مــن عــودة واندمــاج وإعــادة توطــني. وميكــن التوصــل لتلــك 
الحلــول مــن خــالل معالجــة اآلثــار االجتامعيــة واالقتصاديــة 
طويلــة األمــد عــن طريــق تقديــم الفــرص االقتصاديــة. 
فالنــاس الذيــن يواصلــون املعانــاة والكــد بعــد ســنوات مــن 
النفــي يف املخيــامت وغريهــا مــن البيئــات املؤقتــة يحتاجــون 

إىل دعــم خــاص. 

http://www.fmreview.org/ar/latinamerica-caribbean


7575مقاالت عامة نرشة الهجرة القرسية 56

www.fmreview.org/ar/latinamerica-caribbean أكتوبر/ ترشين أول 2017

دور آسيان يف أزمة الجئي الروهينغيا
ريتشا شيفاكويت

أصبح من واجب  لذلك  إقليمية.  أزمة  لتصبح  األخرية  اآلونة  الروهينغيا يف  أقلية  أزمة الجئي  تفاقمت 
التعاون اإلقليمي فيام بينهم من أجل  الدول األعضاء يف رابطة دول جنوب رشق آسيا )آسيان( تعزيز 

تحسني الحامية لالجئي املنطقة. 

تشري التقديرات إىل وجود نحو مليون شخص من أقلية الروهينغيا 
املسلمة يف ميامنار، وهي أقلية من والية راخني ال تحظى باعرتاف 
البالغ  البالد  يف  اإلثنية  الجامعات  من  كواحدة  ميامنار  حكومة 
ما  قانونية  وثائق  أي  أفرادها  يحمل  وال  جامعة،   135 عددها 
العنف ضد جامعة  أعامل  اتساع  الجنسية. ومع  يجعلهم عدميي 
الروهينغيا من قبل الحكومة والجامعات األخرى يف والية راخني 
يف عامي 2012 و 2015 أُجرِبَ كثري من الروهينغيا عىل االنتقال إىل 
املجاورة حيث يعيشون  البلدان  إىل  أو  النازحني داخلياً  مخيامت 
يف ظروف مزرية. ويف عام 2016 قّدرت املفوضية السامية لألمم 
املتحدة لشؤون الالجئني أعداد الهاربني من ميامنار من الروهينغيا 
مبا يزيد عن 168 ألف شخص منذ عام 2012 1ومع اندالع العنف 
من  اآلالف  مئات  عرب   2017 عام  أغسطس/آب  يف  أخرى  مرة 

الروهينغيا الحدود إىل بنغالدش. 

العنف  ألحداث  املشرتكة  الدولية  االستجابات  من  الرغم  وعىل 
السابقة املامرسة ضد الروهينغيا وما رافقها من تركيز للحكومات 
َهت انتقادات  عىل دعم اإلصالح الدميقراطي الهش يف ميامنار ُوجِّ
كثرية لحكومة ميامنار من عدة نواح لضعف الجهود التي تبذلها 
املفوضية  أعدته  تقرير  أشار  إذ  الروهينغيا،  حامية  يف  الحكومة 
أن  إىل   2016 عام  يف  اإلنسان  لحقوق  املتحدة  لألمم  السامية 
إىل  تشري  قد  الروهينغيا  ملسلمي  اإلنسانية  الحقوق  انتهاكات 
»احتامل ارتكاب جرائم بحق اإلنسانية إذا ُوِضَعت أمام محكمة 

القانون«2 كام أشار تقرير الذع أعّدته املبادرة الدولية ملكافحة 
تواجه  الروهينغيا  جامعة   « أن  إىل  املاضية  السنة  الجرمية 
ميامنار  زعيمة  أّما  الجامعية«.3  اإلبــادة  من  األخرية  املراحل 
بحكم األمر الواقع أونغ سان سو يك الحاصلة عىل جائزة نوبل 
ه املجتمع الدويل لها انتقاداً واسع النطاق بأنها  للسالم فقد وجَّ

مل تشجب مبا يكفي تجدد العنف يف بالدها. 

أزمة إقليمية 
تقع املسؤولية األوىل لحامية حقوق مسلمي جامعة الروهينغيا 
اإلرصار  أو  القضية  استبعاد  ويعد  ميامنار.  حكومة  عاتق  عىل 
عىل أنَّ مصطلح ’الروهينغيا‘ غري مستخدم ألنه مثري للجدل أمراً 
الحلول  إيجاد  الحكومة فعله  غري مقبول. وأول ما يجب عىل 
إن  إذ  الروهينغيا  لجامعة  املطّولة  الجنسية  انعدام  لحاالت 
ينبغي  كام  واإلساءة.  للتمييز  عرضة  جعلهم  الجنسية  انعدام 
أن تحرتم  ُمعرَتَف بها حديثاً  باعتبارها دولة دميقراطية  مليامنار 
مامرسة  دون  البالد  داخل  اإلثنية  والجامعات  األديان  اختالف 
البالد.  التي يف  الجامعات  امُلَمْنهج ضد أي جامعة من  التمييز 
وجاء النِّزاع وأعامل العنف يف والية راخني التي جذبت التغطية 
الصحفية رغم السيطرة الحكومية الصارمة لهدم النوايا الحسنة 
الدولية. ومع هروب مسلمي الروهينغيا إىل البلدان املجاورة، مل 
يعد مبقدور ميامنار اإلرصار عىل موقفها باالّدعاء أنَّ ما تواجهه 
ال يعدو أن يكون أزمة داخلية فحسب بل ينبغي لها بدالً من 

ما وراء العالقة اإلنســانية اإلمنائية 
ُينَظــُر منــذ مــدة طويلــة ألنشــطة الجهــات الفاعلــة اإلنســانية 
واإلمنائيــة عــىل أنهــا متتابعــة، تــأيت إحداهــا بعــد األخــرى 
الً تكــون االســتجابة  ال معهــا، فعندمــا يصبــح الوضــع ُمَطــوًّ
ــه  ــد أّن ــة. بي اإلنســانية داخليــة ومــن ثــم تتبعهــا جهــود إمنائي
يف كثــري مــن الحــاالت تكــون املقاربتــان متكاملتــان طــوال مــدة 
ــك  ــون هنال ــرضوري أن يك ــن ال ــك، م ــرسي. ولذل ــري الق التَّهج
ــني  ــا ب ــور م ــة يف منظ ــون متأصل ــث تك ــة بحي ــتجابة لألزم اس
متوســط األمــد إىل طويــل األمــد وتشــمل بالــرضورة عــىل 

ــة.  التنمي
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