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إعادة توطني الالجئني من خارج املنطقة يف أمريكا الجنوبية :التجربة الفلسطينية
منوذجاً
مارسيا فريا إيسبينوزا

فتحت بلدان أمريكا الجنوبية أبوابها أكرث من ذي قبل إلعادة توطني الالجئني من خارج املنطقة ،ومن
أبرز املبادرات وأكرثها ظهوراً إعادة توطني الالجئني الفلسطينيني يف تشييل والربازيل خالل عامي 2007
و .2008
ــي برنامــج إعــادة التوطــن اإلنســاين لالجئــن مــن خــارج
ُب ِن َ
املنطقــة عــى برنامــج إعــادة التوطــن التضامنــي الــذي انبثــق
ـم
عــن إعــان املكســيك وخطــة عملهــا لعــام  ،2004وقــد ُص ِّمـ َ
برنامــج إعــادة التوطــن التضامنــي مــن أجــل الالجئــن الذيــن
هــم بحاج ـ ٍة إىل الحاميــة داخــل املنطقــة ،ويعكــس برنامــج
إعــادة التوطــن اإلنســاين الــذي جــاء الحق ـاً رغبــة يف توســيع
نطــاق هــذا التعــاون فيــا بــن بلــدان الجنــوب ،وتعزيــز دور
املنطقــة يف االســتجابة الدوليــة لالجئــن وحاميتهــم.

شــمل األرس .و ُب ِن َيــت هــذه التوقعــات منــذ لحظــة تلقيهــم
معلومــات عــن إعــادة التوطــن ،ســواء أكانــوا يف بلــد اللجــوء
األول أم يف مخيــم الالجئــن يف ذلــك الوقــت .ويف الربازيــل،
ذكــر أكــر مــن  ٪70مــن الالجئــن الفلســطينيني الذيــن
يلــب توقعاتهــم ،بينــا كان
شــملهم االســتطالع أن البلــد مل ِّ
لــدى أكــر مــن  ٪50مــن الالجئــن يف تشــييل تصــورات
مامثلــة.

«قالــوا يل’ :انظــر ،ســوف تــدرس اللغــة الربتغاليــة هنــاك يف
واســتقبلت ُّ
كل مــن تشــييل والربازيــل أكــر مــن  100الجــئ الربازيــل ،وســوف تجــد منــز ًال ،وســيكون لديــك وظيفــة ،وكل
3
فلســطيني ،كانــوا مــن ضمــن الحــاالت التــي طــال أمدهــا يشء ‘.ومل ُي َنجــز أي يشء!» (محفــوظ ،الربازيــل)
يف مخيــات الالجئــن عــى الحــدود بــن العــراق وســوريا
ويف الصحــراء األردنيــة ،وبالرغــم مــن أن العــدد كان صغــراً «’الوضــع هنــا مختلــف عــا كنــت أعتقــد أنــه ســيكون.
مقارنــ ًة مــع عــدد الالجئــن الــذي تســتوعبه بلــدان إعــادة اعتقــدت أن وضعــي ســيكون جيــد ًا يف هــذا البلــد ،وأننــي
التوطــن التقليديــة ،أثــار الربنامــج اهتاممــاً وجمــع متويــ ًا ميكــن أن أعيــش عــى مــا ي ـرام  ...وأن نتمكــن مــن العمــل
كبــراً ،وأدى أيض ـاً إىل إنشــاء شــبكة مــن منظــات املجتمــع والحصــول عــى جميــع مطالبنــا ،ولكــن عندمــا وصلنــا ،كان
املــدين ،والبلديــات املحليــة ،والجهــات الفاعلــة الخاصــة التــي العثــور عــى العمــل صعب ـ ًا ،وعملنــا كثــرا مــن أجــل مبلــغ
(رحــال ،تشــييل)
دعمــت املبــادرة .وتحــرى البحــث الــذي أجــري بــن عامــي زهيــد مــن املــال»َّ .
1
 2012و  2014تجــارب الالجئــن يف االندمــاج يف كال البلديــن،
وهنــا أركــز عــى تجربــة الالجئــن الفلســطينيني ،مــن أجــل وأكــدت نــارصة ،وهــي الجئــة فلســطينية يف الربازيــل،
التأمــل يف جوانــب النجــاح والتحســن يف إعــادة التوطــن َّأن منظــات إعــادة التوطــن لــو أنهــا قدمــت معلومــات
خــارج املنطقــة.
دقيقــة منــذ البدايــة ،لــكان الالجئــون أكــر وعيـاً عنــد اتخــاذ
قرارهــم .ويف هــذا الســياق ،يقــع دور كبــر عــى ’بعثــات‘
إدارة التوقعات
املقابــات (وهــي الزيــارات التــي يقــوم بهــا مســؤولون مــن
أحــد األبعــاد الرئيســية التــي تؤثــر عــى تجربــة إعــادة البلــد الــذي يقــدم إعــادة التوطــن) واملعلومــات املقدمــة يف
توطــن الفلســطينيني يف كال البلديــن هــو التوتــر الــذي مخيــم الالجئــن ،أو يف بلــد اللجــوء األول .لكننــا نجــد أ َّنــه يف
نشــأ بــن الالجئــن واملنظــات املشــاركة يف إعــادة التوطــن ،حالــة الالجئــن الفلســطينيني الذيــن قدمــوا إىل الربازيــل ،مل
نتيجــة ملــا وصفــوه بأنــه ’توقعــات مل تتحقق‘2،فقــد وضــع تكــن هنــاك أي بعثــات ،بــل ُت ِر َكــت مهمــة توفــر املعلومــات
الالجئــون ومنظــات إعــادة التوطــن هــذه التوقعــات عــى لالجئــن ملوظفــي املفوضيــة الســامية لألمــم املتحــدة لشــؤون
حــد ســواء ،وتتعلــق هــذه التوقعــات املشــركة بــن الالجئــن الالجئــن يف األردن .أمــا يف حالــة الالجئــن املتوجهــن إىل
الفلســطينيني يف كال البلديــن بتغطيــة احتياجاتهــم الفوريــة ،تشــييل ،فقــد زارت بعثــة مكونــة مــن مســؤولني حكوميــن،
واالســتقرار االجتامعــي واالقتصــادي ،وتعلــم واســتخدام لغــة واملفوضيــة الســامية لألمــم املتحــدة لشــؤون الالجئــن،
جديــدة ،وتحســن فــرص الحصــول عــى الجنســية ،وفــرص مل وممثــي املنظــات غــر الحكوميــة التنفيذيــن مخيــم
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التنــف ،ومل يكــن لديهــم مرتجمــون يعرفــون اللغــة والســياق
التشــييل ،لذلــك تبــن أن التفســرات واألوصــاف الدقيقــة مل
تكــن ســهلة.
منــذ ذلــك الحــن ،عمــل البلــدان عــى تحســن اتصاالتهــا
مــع الالجئــن الذيــن يفكــرون يف إعــادة التوطــن ،مــن خــال
ترجمــة بعــض الوثائــق الرئيســية إىل لغــات مختلفــة ،وتقديــم
معلومــات مكتوبــة عــن الربنامــج الســتخدامها يف أثنــاء
البعثــات .ويف عــام  ،2014نــرت املفوضيــة الســامية لألمــم
املتحــدة لشــؤون الالجئــن ورشكاؤهــا املنفــذون يف الربازيــل
كتيبــاً لالجئــن املتوجهــن إىل الربازيــل 4،ويشــمل ذلــك
الكتيــب أقســاماً باللغــات الربتغاليــة واإلنجليزيــة والفرنســية
واإلســبانية والعربيــة ،ويوفــر املعلومــات األساســية عــن
حقــوق الالجئــن والتزاماتهــم ،وكيفيــة الحصــول عــى الوثائــق
أو تجديدهــا ،وكيفيــة التقــدم بطلــب للحصــول عــى اإلقامــة
الدامئــة ،ومصــادر الحصــول عــى إجابــات ألســئلة محــددة،
وقامئــة مــن االتصــاالت املفيــدة ،مبــا فيهــا تفاصيــل االتصــال
لجميــع املنظــات املشــاركة يف اســتقبال الالجئــن .وأنشــأت
تشــييل كتيب ـاً مامث ـ ًا يتضمــن معلومــات عمليــة عــن البلــد
لالجئــن الكولومبيــن .كــا عقــد البلــدان اجتامعــات جامعيــة
مــع الالجئــن مــن أجــل تقييــم الربنامــج.
ومــن خــال املقابــات ،أصبــح واضحــاً َّأن الذيــن يديــرون
برامــج إعــادة التوطــن يف كال البلديــن وضعــوا مجموعــة
مــن التوقعــات عــى أســاس فهــم ’االكتفــاء الــذايت‘ عــى
أنــه يعنــي قــدرات الالجئــن عــى الوصــول إىل االســتقرار
االقتصــادي واالســتقالل ،يف حــن ينظــر الالجئــون إىل االكتفــاء
الــذايت عــى أنــه مزيــج مــن االســتقالل االقتصــادي والقــدرة
عــى الســيطرة عــى عمليــة إعــادة التوطــن الخاصــة بهــم.
وعندمــا اشــتىك الالجئــون وأثــاروا مســألة ’الوعــود التــي
مل تتحقــق‘ ،أشــار بعــض أعضــاء املنظــات املعنيــة إليهــم
عــى أن الالجئــن يبــدون ’عــدم االمتنــان‘ 5وأنهــم مــا زالــوا
يفكــرون ’بعقليــة الالجئــن’ التــي أنشــأتها ســنوات مــن
املســاعدة.

االنتامء إىل هنا وهناك

ظهــر موضــوع آخــر اشــركت فيــه املقابــات التــي أجريــت
مــع الالجئــن الفلســطينيني وهــو أن شــعورهم باالنتــاء
مقســم بــن موقعــن اثنــن أو أكــر .فعــى ســبيل املثــال ،شــدد
املشــاركون عــى أن اللغــة بعــد رئيــي يؤثــر عــى تجربــة
اندماجهــم .وكان اكتســاب اللغــة اإلســبانية أو الربتغاليــة
يف البلــد املضيــف ،أول شــكل مــن أشــكال ’االنتــاء‘ التــي

يســعى إليهــا معظــم الالجئــن الذيــن ٌأعيــ َد توطينهــم .ويف
الوقــت نفســه ،أكــد الالجئــون الفلســطينيون أن اســتخدام
لغتهــم األصليــة أمــر مهــم مــن أجــل الحفــاظ عــى هويتهــم،
وهــو عنــر مــن عنــارص األلفــة داخــل املنــزل أو يف مــكان
التقــاء املجتمعــات .كــا أنــه مهــم أيضــاً يف الحفــاظ عــى
العالقــات مــع أفــراد األرسة واألصدقــاء املهجريــن يف أماكــن
أخــرى.
«مــن املهــم جــد ًا التحــدث باللغــة العربيــة داخــل املنــزل،
حتــى ال ينســاها األطفــال ،فنحــن نتحــدث مــع أطفالنــا عــن
القــرآن ومــا يقولــه .ونحــن نعلمهــم عــن لغتنــا فيتعلمــون
شــيئ ًا فشــيئ ًا» (زهــر ،تشــييل).
يف بلــد إعــادة التوطــن ،يخــدم تعلــم اللغــة املحليــة أغراض ـاً
مختلفــة ،فتعلــم اللغــة بالنســبة لبعــض الالجئــن ســمح لهــم
بتكويــن صداقــات وبنــاء عالقــات ،أمــا بالنســبة لغريهــم فهــي
رضوريــة إليجــاد فــرص عمــل والحصــول عــى الخدمــات
وتجنــب التهميــش .وانتقــد الالجئــون الطريقــة التــي أديــرت
بهــا صفــوف تعليــم اللغــة ،وســوء نوعيــة املــواد التعليميــة،
وعــدم وجــود منهجيــة خاصــة الحتياجــات الالجئــن.

التجنــس والحصول عىل الحقوق

يف كال البلديــن ،تحــددت تجــارب دمــج الالجئــن بالوضــع
القانــوين الــذي يتلقــاه الالجئــون الذيــن ُأعيــ َد توطينهــم
لــدى وصولهــم ،ووفق ـاً ملعظمهــم ،يســمح التنظيــم الفــوري
لوضعهــم لهــم وألطفالهــم بالوصــول إىل خدمــات الرعايــة
الصحيــة والتعليــم (األســايس والثانــوي) عــى قــدم املســاواة
مــع أي مواطــن آخــر يف تشــييل والربازيــل .ومــع ذلــك ،تحــدث
الالجئــون أيضــاً عــن تلــك الحقــوق التــي مل يتمكنــوا مــن
الوصــول إليهــا ،بســبب وضعهــم املؤقــت ،أو ألن حالتهــم مل
تكــن معروفــة لــدى مقدمــي الخدمــات املحليــن .وتشــمل
بعــض هــذه القيــود الحصــول عــى املعاشــات واإلعانــات
الســكنية وإعانــات التعليــم العــايل .وكان انعــدام الوصــول
حــاداً بصفــة خاصــة يف الربازيــل .أمــا يف تشــييل ،فوضــع
الالجــئ املمنــوح لألفــراد الذيــن أعيــد توطينهــم وأرسهــم
ـح الالجئــون
يضمــن اإلقامــة الدامئــة .غــر إ َّنــه يف الربازيــلُ ،ي َنـ ُ
تأشــرة مؤقتــة مدتهــا ســنتان ،وميكــن بعــد ذلــك تجديدهــا
ملــدة ســنتني أخرتــن قبــل أن يتأهلــوا للحصــول عــى اإلقامــة
الدامئــة .وبالرغــم مــن الصعوبــات األوليــة ،فقــد أدخــل
البلــدان منــذ ذلــك الحــن تحســينات يف هــذه املجــاالت .فعىل
ســبيل املثــال ،مكنــت تشــييل جميــع الالجئــن الفلســطينيني
مــن الحصــول عــى إعانــات اإلســكان دون اشــراط اإلقامــة
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الدامئــة ملــدة خمــس ســنوات .ويف الربازيــل ،يقــي قــرار
صــدر مؤخــراً عــن املحكمــة االتحاديــة العليــا بأهليــة
األجانــب للحصــول عــى معــاش الدولــة حتــى دون تجنــس.
وتؤثــر مســألة التجنــس كشــكل مــن أشــكال الهويــة والســاح
بالتنقــل عــى الالجئــن الفلســطينيني بشــكل خــاص .ووفقــاً
لالجئــن الفلســطينيني يف كال البلديــن ،كان التجنــس واحــداً
مــن الوعــود التــي ُق ِط َعــت لهــم عندمــا تلقــوا عــرض إعــادة
التوطــن.
«الحصــول عــى الجنســية حلــم بالنســبة يل ،فأنــا أبلــغ مــن
العمــر  50عامـ ًا اآلن ،وكنــت الجئـ ًا طــوال حيــايت ،ليــس لــدي
جنســية معــرف بهــا ،وال جــواز ســفر ،وهــذا صعــب جــد ًا».
(حفيــظ ،تشــييل).

www.fmreview.org/ar/latinamerica-caribbean

تجــارب إعــادة التوطــن مــن خــارج املنطقــة هــو مفتــاح
النجــاح يف هــذا املســعى ،وبينــا تســتعد تشــييل الســتقبال 60
الجئـاً ســورياً مــن لبنــان يف نهايــة عــام  ،2017تناقــش الربازيل
كيفيــة املــي قدم ـاً يف برنامــج إعــادة التوطــن الخــاص بهــم
لدعــم األطفــال غــر املصحوبــن بذويهــم املتأثريــن بالنِّــزاع
الســوري .وســيتمم هــذا الربنامــج التأشــرات اإلنســانية التــي
منحتهــا الربازيــل لالجئــن الســوريني منــذ عــام  .2013كــا
نفــذت األرجنتــن تأشــرات إنســانية لالجئــن الســوريني منــذ
عــام  ،2014وهــي اآلن بصــدد وضــع برنامــج إعــادة التوطــن
بالكفالــة األهليــة .وكانــت األوروغــواي أول بلــد يعيــد توطــن
الالجئــن الســوريني ،رغــم مواجهتهــا عــدة تحديــات أثنــاء
تطبيقه7.و ُب ِذلَــت جهــود برنامــج التوطــن مــن خــارج املنطقــة
لتضــع تركيزهــا عــى دعــم الالجئــن الســوريني ،ومــن شــأن
التعلــم مــن تجــارب إعــادة التوطــن الســابقة ،مثــل تجربــة
الالجئــن الفلســطينيني يف تشــييل والربازيــل ،أن يســهم يف
تحســن تخطيــط عمليــات إعــادة التوطــن وتنفيذهــا.

ويف تشــييل ،طالــب الالجئــون الفلســطينيون بدعــم مــن بعــض
السياســيني واملجتمــع املــدين بــأن تدعــم الحكومــة طلبهــم
بالتجنــس ،وبحلــول يونيو/حزيــران عــام  ،2015حصــل  65مارسيا فريا إيسبينوزا marcia.vera@sheffield.ac.uk
فلســطينياً بالغــاً عــى جــوازات ســفر تشــيلية ،وبعــد ذلــك زميلة باحثة يف دراسات ما بعد الدكتوراه ،مرشوع آفاق حوكمة
بعــام ،تلقــى  45طفــ ًا ومراهقــاً الجنســية .كــا تعــرف الهجرة الدولية ،قسم الدراسات السياسية ،جامعة شفيلد
تشــييل تلقائيــاً باألطفــال املولوديــن فيهــا كمواطنــن .ويف http://migrationgovernance.org
الوقــت نفســه ،كانــت الربازيــل أقــل تأييــداً لتقديــم التجنــس،
 .1ضم البحث  80مقابلة (مع جهات مختلفة مبا فيها الالجئون واملسؤولون الحكوميون
باســتثناء أرسة واحــدة فقــط يف طــور الحصــول عــى الجنســية واملفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني والهيئات املنفذة) و 80دراسة
عندمــا قو ِبلــت مــرة أخــرى يف عــام  .2014وحتــى اآلن ،ميكــن استقصائية مسحية ومراقبة للمشاركني .وجاء البحث بدعم من اللجنة الوطنية للبحوث
لالجئــن التقــدم بطلــب التجنــس بعــد أربــع ســنوات مــن العلمية والتكنولوجية ( )CONICYTومنح العمل امليداين من جائزة سالوسون التي
متنحها الجمعية الجغرافية امللكية-معهد الجغرافيني الربيطانيني ()RGS-IBG
اإلقامــة الدامئــة يف الربازيــل (أي بعــد مــا مجموعــه مثــاين Vera Espinoza M (forthcoming 2018) ‘The Politics of Resettlement: .2
Expectations and unfulfilled promises in Chile and Brazil’ in Garnier A,
ســنوات بعــد أخــذ اإلقامــة املؤقتــة يف االعتبــار).

الخالصة

مــن الواضــح أن هنــاك توصيــات ُتس ـتَخ َل ُص مــا ورد أعــاه،
منهــا توفــر معلومــات أفضــل بلغــة الالجئــن األصليــة الذيــن
يفكــرون يف إعــادة التوطــن ،وتحســن توفــر التعليــم اللغــوي
يف البلــدان التــي تقــدم إعــادة التوطــن ،وتقديــر أكــر
ألهميــة الحقــوق القانونيــة مثــل الحصــول عــى الجنســية.
ويســمح استكشــاف تجــارب الالجئــن الفلســطينيني ورغبتهــم
بالحصــول عــى أهليــة أكــر ،أن يحســن مــن فهــم وإدراك
قيــود الربنامــج بغيــة زيــادة تطويــر السياســات.

وتلتــزم أمريــكا الجنوبيــة وعــى األخــص منهــا منطقــة
أمريــكا الالتينيــة والبحــر الكاريبــي برمتهــا بإظهــار التضامــن
مــع األزمــات اإلنســانية الدوليــة ،مــن خــال تطبيــق إعــادة
التوطــن كــا جــاء يف إعــان وخطــة عمــل الربازيل6.فــإدراك
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Lyra Jubilut L and Bergtora Sandvik K (Eds) Refugee Resettlement: Power,
Politics and Humanitarian Governance. New York
(فريا إسبينوزا م (متوقع نرشه يف ’ )2018سياسة إعادة التوطني :توقعات ووعود غري
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 .3وضعت أسامء مستعارة لجميع الالجئني الذين خضعوا للمقابالت.
UNHCR (2014) Booklet for Asylum Seekers in Brazil .4
(املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني ( )2014دليل لطالبي اللجوء يف
الربازيل) http://bit.ly/ACNUR-Cartilha-Brasil
See Moulin C (2012) ‘Ungrateful subjects? Refugee protest and the logic .5
of gratitude’ in Nyers P and Rygiel K (Eds) Citizenship, Migrant Activism
and the Politics of Movement, pp54-72.
(انظر مولني ك (’ )2012رعايا غري ممتنني؟ احتجاج الالجئني ومنطق االمتنان‘ يف نايرس ب
وريجيل ك (محرران) املواطنة ونشاط املهاجرين وسياسات التحرك البرشي)
www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/BDL/2014/9865.pdf .6
 .7انظر مقالة يف هذا العدد للكاتب راكويل رودريغوز كاميجو
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