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الالجئون السوريون يف األوروغواي :موضوع غري مريح

راكويل رودريغوز كاميجو

بعد عام واحد فقط من وضع خطة إعادة التوطني لالجئني السوريني يف أوروغواي أعربت العائالت
السور ّية ا ُملعاد توطينها عن رغبتها اباملغادرة َّ
ألن اآلمال التي كانت ُمتو َقع ًة من الخطة مل تتحقق.
منذ بداية الحرب السورية كانت األوروغــواي أول دولة يف
أمريكا الالتينية تعمل عىل إعادة توطني الالجئني السوريني
القادمني من لبنان ،بي َد ّأن ما ُص ِّم َم للتعبري عن بادرة للتضامن
من دولة متعاطفة ورائدة يف عام  2014أصبح قضية مربكة
وغري مريحة للحكومة الحالية واملؤسسات املعنية.
فقد استحدثت األوروغــواي يف عام  2006قانون الالجئني
ثم انضمت عام  2007إىل برنامج التضامن اإلقليمي إلعادة
ممن
التوطني يف ضوء ما يزيد عن  400الجئ وطالب لجوء ّ
استضافتهم بلدان يف كل من أمريكا الالتينية وإفريقيا وآسيا
وأوروبا .ويف عام  ،2014أبلغت حكومة األوروغواي املفوضية
السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني أ ّنها عىل استعداد
الستضافة ما يصل إىل  120الجئاً سور ّياً من لبنان استجاب ًة
ألزمة الالجئني السورية .وكانت مدة الربنامج الذي عُ ِر َف باسم
برنامج إعادة توطني الالجئني السوريني سنتني ابتدا ًء من عام
 2014وانتها ًء بعام  2016مبوزانة ُقـ ِّد َرت بنحو  2.5مليون
دوالر أمرييك تقريباً .ولقي االختيار األويل دع ً
ام من املفوضية
السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني بعدما أعربت حكومة
األوروغواي عن تفضيلها للعائالت ذات الطابع الريفي رشيطة
وجود شخص بالغ واحد عىل األقل من القادرين عىل العمل
يف كل عائلة وعىل أن ال تقل نسبة القارصين عن  %60يف كل
عائلة .واخت َريت خمس عائالت بعدما قابلهم وفد األوروغواي
يف بريوت وبلغ مجموع أفراد تلك العائالت  42فرداً  33منهم
من فئة القارصين.
وعىل الرغم من أ ّنها ليست امل ّــرة األوىل التي توفر بها
األوروغواي برامج إعادة توطني الالجئني ،كانت املرة األوىل التي
تتعامل بها مع مجموعة كبرية كهذه ذات خصائص مختلف ًة
جداً ّ
عم ميتلكه الالجئون يف منطقة أمريكا الالتينية .وبسبب
ً
ذلك ،كان من املهم جدا إبالغ العائالت قبل اختيارهم عن
الواقع االقتصادي االجتامعي للبالد والجوانب الرئيسية كالنظام
التعليمي اإللزامي العلامين .وتعاون قسم األنرثوبولوجيا
االجتامعية التابع لجامعة الجمهورية مع برنامج إعادة توطني
الالجئني السوريني يف تحضري املواد اإلعالمية وتوفري الدعم
الالزم يف عملية االختيار كام تعاون مع مدريس اللغة العربية يف
توفري تدريب لغوي للمشاركني يف تنفيذ برنامج إعادة التوطني.

وتل ّقـى الالجئـون السـوريون منـذ وصولهـم إىل األوروغـواي يف
أكتوبر/ترشيـن األول عـام  2014خدمات عدّة كالسـكن وخدمات
الرتجمـة التحريريـة وإمكانيـة االسـتفادة مـن خدمـات النظـام
الصحـي باإلضافـة إىل إدمـاج الالجئين يف النظـام التعليمي (بدعم
مـن املرتجمين) وتوفري التدريـب عىل الوظائـف وتعريفهم بثقافة
ـص لـكل
األوروغـواي وعاداتهـا .وملـدّة عا َمين مـن الربنامـجُ ،خ ِص َ
عائلـة منـزل ودخـل شـهري يتفـاوت اعتماداً على عـدد األطفـال
يف العائلـة .كما و ّفـرت الحكومـة وثائـق الهويـة والسـفر وفقـاً
التفاقيـة الالجئين لعـام  .1951وحصـل الالجئـون السـوريون
الذيـن ُأعيـ َد توطينهـم يف األوروغـواي على إقامـة دامئـة وحاميـة
قانونيـة وماديـة كما متتعوا بنفـس الحقـوق املدنيـة واالقتصادية
واالجتامعيـة والثقافيـة التي ميتلكهـا جميع مواطنـي األوروغواي.

التوقعات الخائبة

بحلـول سـبتمرب/أيلول عـام  2015بـدأت األرس الخمـس ا ُملعـاد
توطينهـا تشـكو مـن الصعوبـات التـي تواجههـا يف العثـور على
العمـل وانعدام األمـن (التعرض لرسقة الشـوارع) وارتفاع تكاليف
املعيشـة يف البلـد واملشـاكل االقتصاديـة (رغـم مـا يوفـره الربنامج
احتجاجـات عامـة قائلين إ ّنهم لن
مـن إعانـات نقديـة) .فنظمـوا
ٍ
يتخلـوا عـن االحتجـاج حتـى تل ّبـي الحكومـة كافـة مطالبهـم.
«مصرينـا املـوت سـواء هنـا أم يف سـوريا .إذ منـوت هنـا بسـبب
1
الفقـر ويف سـوريا منـوت بسـبب الحـرب»

وقـال ممثـل برنامـج إعـادة توطين الالجئين السـوريني خافيير
مريانـدا « :نؤمـن ّأن خطـة إعـادة التوطين هذه َسـ ُت َم ّكنُ الالجئني
مـن أن يعيشـوا حيـاة كرميـة .إذ ّإن الدولـة تدعمهـم ملدة سـنتني
ولكنهـا ال تسـتطيع أن تفعـل أكثر مـن ذلـك .فاألوروغـواي بلـدٌ
مكلـف .هـذه الحقيقـة .كما أن عـروض العمـل التـي يتل ّقاهـا
الالجئـون هـي نفسـها املتو ّفـرة ملعظـم مواطنـي األوروغـواي».
وتعكـس الشـهادات التـي أدلـت بهـا العائلات الخمـس املعـاد
توطينهـا حالـة القلـق واليـأس التـي يعيشـها الالجئـون« :نهـرب
مـن املـوت والحـرب ثـم يواجهنـا الفقـر ».وأشـارت الشـكاوى
األخـرى إىل «الخـداع» مـن جانـب سـلطات األوروغـواي فيما
يتعلـق باملعلومـات التـي ُق ِّد َمـت لهـم يف لبنـان« .وعدونـا بحيـاة
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سـهلة ولكـن كل يشء هنـا ُم ْك ِلـفّ ..إن حيـاة الفقـر أسـوأ مـن
حيـاة الحـرب ».ويـرى الالجئون أن الطريقة الوحيـدة للخروج من
هـذا املـأزق تكمـن بالعودة إىل لبنـان أو «أي بلد آخـر يف أوروبا»
حيـث يعتبرون أنهـم سـيحظون بحيـاة أفضـل .وحاولـت إحـدى
العائلات السـفر إىل أوروبـا ولكنها احت ُِجزَت يف املطـار يف تركيا ثم
ُر ِّح َلـت إىل األوروغـواي.
وأوضـح الرئيـس السـابق خوسـيه موخيـكا الـذي أ ّيد علنـاً برنامج
إعـادة توطين الالجئين السـوريني الفوائـد التـي كانـت سـتحصل
وحتـى مـع مراعـاة صعوبـات االندمـاج يف بلـد جديـد ومختلـف عليهـا البلاد مـن خلال اسـتقبال األرس الريفيـة والكثير مـن
متامـ ًا وبلغـة وثقافـة مختلفـة فعـادة مـا ُي َ
نظـ ُر إىل التك ّيـف على األطفـال (ملـا لذلـك مـن دور يف حـل مشـاكل شـيخوخة السـكان
َ
أنـه مسـألة وقـت ال أكثر إذ َّإن الالجئني السـوريني ق ِدمـوا من بلد ونقـص العاملـة الريفيـة) .وقـال «طلبـت منهـم إحضـار األرس
تعـاين مـن الحرب وبالتـايل ّ
فإن الصعوبـات التي قـد يواجهونها يف الريفيـة فأحضروا يل الجئين مـن الطبقـة الوسـطى ومرتاحين
ً
البلـد املضيـف قـد تكون ضئيلة كما قيل إذا ما ُو ِض َعت يف سـياق نسـبيا» ويعكـس كالمه ذاك اسـتياء الحكومة مـن اختيار العائالت
القـدرة على العيـش بسلام .ولكـن مـا املعنـى الحقيقي للسلام؟ واالسـتعجال السـيايس الـذي يتحكـم باختيـار ذوي الخصائـص
2
وهـل مـن املمكـن الحصـول على السلام يف بيئـة ال ميكـن للفـرد الدميوغرافيـة املعينـة.
فيهـا أن يجنـي مـن املـال مـا يكفـي ليعيش حيـاة كرمية؟
ويشير هيرام رويـز إىل أن ’النجـاح أو ’الفشـل‘ يف برامـج إعـادة
«يعـد مـا هـو موجـود يف األوروغـواي سلام ًا .والسلام هـو مـا التوطين يجـب النظـر إليهـا مـن عدة جوانـب ،خاصة مـن جانب
يبحـث عنـه الجميـع ولكـن إن كان هنالـك سلام لكنـك ال متلـك مـا ميكـن للبلـد املضيـف أن يقدمه ومـن يقع عليه عـبء التنفيذ
مـا تعيـش بـه ّ
فـإن ذلك ليـس سلام ًا ... .ليس ّمثـة طأمنينـةَ .
أنت ومن يسـتفيد مـن هذه الربامج ومن يتلقى الخدمـة النهائية3.وقد
ً
تفكـر دامئـ ًا ،دامئـ ًا تفكـر باملسـتقبل ،وهـذا صعب جـدا ،وأصعب تأسـس الربنامـج األوروغوي بنيـة دعم املتأثرين باألزمة اإلنسـانية
مـن الحـرب نفسـها( ».ابراهيـم الشـبيل ،الجـئ سـوري ُأعيـ َد السـورية ،وحتـى مـع رغبة بعـض العائلات مبغـادرة األوروغواي،
تعليما مجانياً
ً
ال ينبغـي الحكـم على الربنامـج بالفشـل أل َّنه قـدَّم
توطينـه يف األوروغـواي)
ً
ودعما ال يسـتهان بـه بقصـد دمـج العائلات الالجئـة .لكـنَّ فرص
معظـم العائلات كانـت تعيـش يف ظـروف مختلفـة متامـاً قبـل العمـل ومحدوديـة املـوارد االقتصاديـة املتاحـة لالجئني السـوريني
الحـرب يف سـوريا .إذ كانـت لديهـم أعاملهـم الخاصـة وكانـوا تعكـس بعـض مواطـن الضعـف يف برنامـج التضامـن اإلقليمـي
كاف إىل جانـب انخفـاض تكلفـة املعيشـة إلعـادة التوطين وينبغي دراسـتها جيداً قبل امليض قدمـ ًا يف برامج
يحصلـون على دخـل ٍ
يف بلـد كان مـن املمكـن فيهـا أن يعيـل دخل شـخص واحـد عائلة إعـادة التوطني املسـتقبلية.
كبيرة بأكملهـا .أمـا الواقـع يف األوروغـواي فمختلـف متامـاً إذ ّإن
تكلفـة العيـش فيهـا مرتفعـة فض ً
ال عـن انخفاض معـدالت األجور راكويل رودريغوز كاميجو miraro8@hotmail.com
ّ
وصعوبـات العثـور على العمـل ،كما أن األسـباب التـي قدّمهـا
الالجئـون لتربيـر رغبتهـم بالرحيـل يعـاين منهـا السـكان املحليين صحفي
أنفسـهم يوميـاً مما يدفعهـم إىل االتفـاق مـع مطالـب الالجئين https://largocaminoaeuropa.blogspot.com.es
واالسـتياء منهـا يف الوقـت نفسـه .ويف بيـان لهـا شـدّدت الحكومة
 .1اقتباسات شخصية مأخوذة من مصدرها يف  ( El Observadorاملراقب)
على « :سـواء عليكـم أوافقتـم على خطـة إعـادة التوطين أم مل  (El Universo) www.eluniverso.comنوكلاو www.elobservador.com.uy
توافقـوا ،تبقـى معانـاة العائالت مرشوعـة وال ينبغي لهـذا الوضع El Observador TV (2015) ‘Los sirios que se quieren ir y el Uruguay .2
’imperfect
أن يعـزز التمييـز [»]..
(تلفزيون املراقب (’ )2015السوريون الذين يرغبون بالذهاب وأوروغواي غري املثالية‘)
الالجئين يف التك ّيـف والعثـور على العمـل وتحقيـق االكتفـاء
االقتصـادي الـذايت ،كما ذكـرت الصعوبـات التي واجهـت الربنامج
يف إدارة هـذا املشروع الرائـد وإىل رضورة تقييـم نتائـج الربنامـج
قبـل اإلقـدام على إعـادة توطين املزيـد مـن العائلات.

كيف يُقاس نجاح الربنامج أو فشله؟

كان مـن املخطـط أن ُين َّفـ َذ برنامـج إعـادة توطين الالجئين
السـوريني على مرحلتين :خمـس عائلات يف املرحلـة األوىل ،ثـم
سـبع عائلات أخـرى يف املرحلـة الثانيـة ولكـن املرحلـة الثانيـة مل
ُت َن َفـذ ،إذ أشـارت املصـادر الحكوميـة إىل الصعوبـات التي واجهت

http://bit.ly/ElObs-sirios-2015
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