
16 نرشة الهجرة القرسية 54إعادة التوطني16

فرباير/ شباط 2017 www.fmreview.org/ar/resettlement

وضع الالجئني يف قلب عملية إعادة التوطني يف اململكة املتحدة
مايكل كولري وروبرت براون وليندا موريس وليندا تيب

تتزايد أعداد الالجئني الذين ينضمون لربامج إعادة التوطني يف اململكة املتحدة،  وتسلط دراسة أجريت 
مؤخراً عىل أربع مدن يف اململكة املتحدة الضوء عىل الفرص التي يتيحها إدخال خربات الالجئني يف تصميم 

تلك الربامج. 

املتحدة  اململكة  مساهمة  ارتفعت  ــرية،  األخ السنوات  خالل 
هذه  أنَّ  إال  ملحوظاً،  ارتفاعاً  الالجئني  توطني  إعادة  برنامج  يف 
املساهمة تأيت يف إطار ضيق. ويتناقض ذلك الواقع تناقضاً كبرياً مع 
املوقف املتشدد للسياسة التي تنتهجها اململكة املتحدة تقريباً يف 
كل ما يخص املهاجرين والالجئني وطلب اللجوء. ويف عام 2015، 
ممن  الجئاً  من750  الالجئني  من  املتحدة حصتها  اململكة  رفعت 
إىل 4000 الجئ  للحامية  واي  غايت  برنامج  يصلون تحت مظلة 
سنوياً  يصلون ضمن إطار برنامج إعادة توطني الالجئني السوريني 
املستضعفني. وهناك أيضاً عدة برامج تركز تركيزاً أساسياً عىل إعادة 

توطني األطفال املستضعفني أو تغيري مكان إقامتهم. 

ضمن  توطينهم  أُعيد  الذين  الالجئني  من  األوىل  الدفعة  وكانت 
واليوم، وصل عدد  برنامج جايت واي قد وصلت يف عام 2014. 
عدة  إىل  التوطني  إعادة  برنامج  مراحل  يف  مروا  الذين  األشخاص 
الحياة  بأسلوب  طويل  باع  ذوو  اآلن  منهم  كثري  أصبح  آالف، 
الربيطاين. وبعد التوسعة األخرية يف برنامج إعادة توطني الالجئني 
مراجعة  واستمرار  جيدة  برامج  وإدخال  املستضعفني  السوريني 
مواتية  حقيقية  فرصة  هناك  أصبح  للحامية،  واي  غايت  برنامج 
إلدخال خربات الالجئني يف مرحلة بناء الربامج الجديدة. ومع ذلك، 
ال يوجد حتى هذه اللحظة أي دليل بأنَّ حكومة اململكة املتحدة 
كثرية  أمثلة  هناك  أنَّ  مع  ُممنَهَجة،  بطريقة  األمر  هذا  إىل  تنظر 
التوطني  السفري إلعادة  تثبت فعاليته مثل شبكة شاير يف برنامج 

عىل سبيل املثال.1  

يهدف مرشوعنا البحثي املعنون ’رفع سوية‘ برامج إعادة الالجئني 
يف اململكة املتحدة إىل وضع الالجئني يف قلب أبحاث إعادة التوطني. 
ويضم املرشوع أحد عرش باحثاً قريناً، أي إنَّهم من الالجئني املعاد 
توطينهم من املقيمني يف املدن التي اختارها البحث. وعىل مدى 
ثالث مدد منفصلة بني عامي 2014 و 2016 )بفاصل سنة واحدة) 
استخدم الباحثون أسلوب املسح واملقابالت لدراسة محددات رفاه 
الالجئني املعاد توطينهم الذين وصلوا للمملكة املتحدة قبل 2010 

واشتمل البحث عىل 280 الجئاً معاد توطينه منهم 180 من أجابوا 
عىل املسوحات الثالث كاملًة، وقدموا من خاللها معلومات طولية 
مفصلة حول رفاه الالجئني امُلَعاد توطينهم يف اململكة املتحدة بعد 

مدة من وصولهم.2وحرض مثانية من الباحثني املؤمتر الختامي حول 
البحث  يف  املطروحة  املوضوعات  من  أربع  ودارت  البحث  نتائج 

عىل ما ييل:

مصاعب تواجه التعليم والتوظيف   

األهمية املحورية للقدرة عىل استخدام اللغة اإلنجليزية   

دور الجلسات التوجيهية قبل املغادرة   

التفاعل بني وضع الالجئ واملواطنة واالنتامء   

التعليم والتوظيف 
الكونغو  جمهورية  من  باألصل  وهو  عاماً)،   28( تشارلز  يصف 
الدميقراطية، إنجازاته يف مضامر الحصول عىل الوظيفة التي مكنته 

من الحصول عىل درجة علمية قائاًل:

»تقدمت بوظيفة عامل نظافة. ثم خضعت للمقابلة. كنت أمتلك 
بدلة كام تعرف. فقالوا يل مبارشة إنني مل أمتلك الخربة املطلوبة- 
األوىل  املرة  هذه  ]لنفيس[  قلت  عندها  النظافة!  عامل  ملهنة 
شعرت  النوع.  هذا  من  لوظيفة  بطلب  بها  أتقدم  التي  واألخرية 
بغضب كبري...فتقدمت بطلب لوظيفة أخرى. ومتكنت من العثور 
الرعاية االجتامعية. وحصلت عىل وظيفة كعامل  عىل وظيفة يف 
يف  وصلنا   .2010 سبتمرب/أيلول  يف  ذلك  كان  االجتامعي.  للدعم 
آذار/مارس، وبعد ستة أشهر حصلت عىل عمل. يف الواقع، كنت 

أول من حصل عىل عمل من بني أفراد مجموعتنا.«

الوصول  خالل  من  عليها  بالحصول  فكرت  التي  الوحيدة  »امليزة 
فرصة  هذه  تعرف،  كام  لنفيس،  قلت  التعليم.  كانت  أوروبا  إىل 
أوروبا.  يف  للدراسة  أطفالهم  يرسلون  األفارقة  فالوزراء  عظيمة. 
كل  والدراسة.  هناك  إىل  للذهاب  الفرصة  بهذه  حظيت  وهكذا، 
[ أحدًا مل يرغب يف أن  ما كان يهمني الحصول عىل التعليم ]لكنَّ
الوظيفي.  املستقبل  أو  التعليم  ناحية  من  تريده  الذي  ما  يعرف 
مل تكن تلك األمور يف البال، فهم ينظرون لالجئني، كام تعلم، عىل 

أنهم ميثلون فئة كبرية.«
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لقد متكن تشارلز من التغلب عىل عقبات التعليم وحصل يف النهاية 
بعيدة  اآلثار  من  قلقاً جداً  العلمية. ومع ذلك، كان  الدرجة  عىل 

األمد املرتتبة عىل توجيه الالجئني إىل قطاعات محددة بعينها.

من  املائة  من  مثانون  بل  فسبعون  كثريًا.  تؤرقني  مشكلة  »لدينا 
الالجئني يعملون يف مجال دعم الرعاية االجتامعية. فام مستقبل 

هذا املجتمع املحيل؟ ومن ميثل النموذج الذي يحتذى به؟«

القدرة عىل استخدام اللغة اإلنجليزية 
حتى اللغة اإلنجليزية ثبت صعوبة تعلمها إىل حد يتجاوز حصصاً 
أنَّ  بحثنا  نتائج  وتبني  األسبوع.  يف  ساعتني  عىل  تزيد  ال  دراسية 
يف  محورية  أهمية  لها  اإلنجليزية  اللغة  استخدام  عىل  القدرة 
فالذين  إهاملها.  إزاء  االستغراب  يثري  ما  الالجئني،  رفاه  تحقيق 
تعلموا اللغة اإلنجليزية بنجاح هم ممن استبقوا األمور فتوجهوا 
للدورات األخرى التي مل تقدم حراً لالجئني والتحقوا بها. سوزان 

)36 عاماً) وهي باألصل من جمهورية الكونغو الدميقراطية:

»بدأنا البحث عن أماكن أخرى مثل املركز املجتمعي حيث ميكننا 
إىل  اإلثنني  أيام  ذهبنا  وهكذا،  اإلنجليزية.  اللغة  وتعلم  الذهاب 
لنتعلم  لنا  يخصصونه  الذي  اليوم  هو  اإلثنني  يوم  ألنَّ  الكلية 
اإلنجليزية. وذهبنا إىل مكان آخر يف املركز املجتمعي وآخر عرثنا 
عليه يف ]....[ متحف القلعة. كنا نذهب إىل أي مكان يعلمون فيه 

اللغة اإلنجليزية.«

وخيَّم عىل معظم الالجئني املعاد توطينهم خيبة األمل واإلحباط 
عىل  أثر  لذلك  وكان  لإلنجليزية.  تعلمهم  فرص  محدودية  من 
محاوالتهم يف العمل والتحصيل العلمي. إرميياس )36 عاماً) وهو 
باألصل من إثيوبيا أقام مرشوعاً اجتامعياً ناجحاً لكنه كان عىل ثقة 
بأنَّ ما يفعله يختلف متاماً عن التوجه الذي سعى إليه يف البداية:

»بعض الناس يأتون إىل هنا أطباء أو محامني أو معلمني. هذه هي 
هنا  إىل  جاؤوا  لكنهم  االحرتام  يلقون  كانوا  لقد  السابقة.  مهنهم 
يقول  ذلك  ومع  املهارات  لهذه  املتضمنة  الذاتية  وقدموا سريهم 
لهم مركز التوظيف »اعملوا يف مهنة النظافة وتنظيف دورة املياه«

املعاد  الالجئني  أنَّ  باإلحباط من  الحقيقي  عن شعوره  أيضاً  وعرّب 
الدراسة  سن  سنهم  يتجاوز  عندما  املتحدة  اململكة  يف  توطينهم 
التعليم  أو  اإلضــايف  التعليم  تحصيل  عن  يعجزون  الجامعية 

الجامعي. 

عيل، وهو باألصل من الصومال لكنَّه ترعرع يف كينيا، شعر باالرتباك 
بشأن االعرتاف مبؤهالته يف اململكة املتحدة:

»أسوء تجربة مررت بها كانت يف النظام التعليمي عندما حاولت 
مبا  الكينية  أوراقي  مت  قدَّ تدريبية.  بدورة  أو  بالكلية  االلتحاق 
فيها درجة الدبلوم األوىل املتقدمة التي حصلت عليها من جامعة 
نريوببي...قدمت كل يشء لكنهم أخربوين أن أترك الدبلوم ألنه غري 

مقبول ما دام غري صادر عن جامعة إنجليزية. سألتهم »ملاذا!«« 

جلسات التوجيه قبل املغادرة
مل تكن هذه األشياء مرشوحة رشحاً كافياً خالل جلسات التوجيه 
قبل  التوجيه  جلسات  شهدت  السنني،  مدى  وعىل  املغادرة.  قبل 
املغادرة تقلصاً ملحوظاً من أسبوعني عندما تأسس برنامج غايت 
ز بحثنا عىل  واي للحامية إىل ثالث ساعات بحلول عام 2016. وركَّ
إذ  للمغادرة  التالية  املرحلة  يف  للرفاه  الواقعية  التوقعات  أهمية 
انتاب كثري من الالجئني شعور باالرتباك يف جلسات التوجيه التي 

تلقوها، وتتذكر سوزان معلومة معينة فتقول:

عرضوا  ثقافتهم.  وعن  هنا  املوجودين  الناس  عن  أشياء  »أخربونا 
مبا  ]مقارنة[  نظيف  هنا  املكان  أن  وعلمونا  األفالم.  بعض  علينا 
اعتدنا عليها يف أفريقيا. قالوا »إنَّ الربيطانيني ال يتبادلون التحية 
فيام بينهم.« يف املكان الذي جئنا منه نتبادل التحية مع الجميع! 
ونرحب بالجميع! قالوا لنا أن ننتبه وأن ال نسارع يف الرتحيب بأي 
ابتسم. كل  لنا »فقط  قالوا  األمل.  بخيبة  شخص آخر وإال شعرنا 
م!« وهذه املعلمة. أتذكرها. كانت  ما عليك فعله أن تتعلم التبسُّ

م«« تجعلنا نصطف وحاولت أن تعلمنا كيفية التبسُّ

التي اعتقدوا  الباحثون األقران عىل مقدار املساعدة  وركز جميع 
جلسات  للتعليم يف  أحد  دعاهم  ما  إذا  تقدميها  مبقدورهم  أنهم 
التوجيه ما قبل املغادرة، علاًم أنَّ ثالث ساعات ال تكفي لرشح ما 
سيحدث للمغادر يف أثناء سفره، بل ال بد من زيادة مدة الجلسة 
التدريبية ملا لها من أثر مثبت يدوم لسنوات بعد وصول الالجئ 
عن  ويتحدث  يأيت  أن  ما  ألحد  الفرصة  أتيحت  فإذا  وجهته.  إىل 
لذلك  فسيكون  أكرث  أو  الزمن  من  عقد  قبل  عاشها  التي  الخربة 
األمر يف  لذلك  كبرياً  ذكراً  نجد  ال  ذلك  ومع  األمد،  منفعة طويلة 

النقاشات.

جاءت  التي  املرشوع  يف  الوحيدة  القرينة  الباحثة  كانت  كيس 
إنها متتعت بسهولة  املتحدة يف سن املدرسة. وقالت  إىل اململكة 
بالوصول املبارش نسبياً إىل منظومة التعليم ألنها ببساطة كانت يف 

سن مالمئة لكنَّها مع ذلك واجهت أموراً مثرية لالستغراب:

االحرتام  وإبداء  املدريس  الزي  ارتداء  مثل  بسيطة  أشياء  »مجرد 
كان  عندما  املعلم.  يغتاب  أحدًا  قط  حيايت  يف  أسمع  مل  للمعلم. 

الناس هنا يفعلون ذلك، كنت أشعر بالصدمة الكبرية.« 
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صفة الالجئ واملواطنة واالنتامء
ل عليـه  ُيَسـهِّ الالجـئ يف سـن صغـرية  أنَّ قـدوم  الواضـح  مـن 
خالفـًا  َفِكيـس،  املتحـدة.  اململكـة  يف  املجتمـع  إىل  االنتـامء 
لوالديهـا، تتحـدث اإلنجليزيـة بسـهولة وإتقـان دون أن يظهـر 
عـىل كالمهـا لكنـة أجنبيـة. لكنهـا وإن حـازت عـىل الجنسـية 
بلحظـات  ترتبـط  كالئجـة  شـخصيتها  زالـت  مـا  الربيطانيـة، 

. معينـة

»أعتقـد أنَّ اللجـوء مـا زال جـزءًا من شـخصيتي وعقيل ونفيس. 
لكننـي ال أنظـر لنفـيس عـىل أنني الجئـة. وهكـذا، عندما أتقدم 
بطلـب لوظيفـة أو لاللتحـاق بالجامعـة ال أقـول إننـي الجئة. ال 
افعـل سـوى مـا يفعلـه اآلخـرون. لكنـه مـن الصعب عـىل املرء 
أن ينـى أنـه الجـئ يف بعـض األوقات...لكننـي ال أنظـر لنفـيس 

كالجئـة بـل أنظـر للجوء عـىل أنه جـزء مني.«

طلـب  توطينهـم  املعـاد  لالجئـني  يحـق  املتحـدة،  اململكـة  يف 
الجنسـية بعـد مـيض خمـس سـنوات عـىل إقامتهـم يف البـالد. 
وتضمـن بحثنـا اسـتبياناً مسـحياً أجـري قبـل أربع سـنوات عىل 
أمـا االسـتبيان  املتحـدة  اململكـة  النـاس إىل  األقـل مـن قـدوم 
املسـحي النهـايئ فأجـري بعد سـت سـنوات عىل األقـل، وغطى 
البحـث  أفـراد عينـة  فيهـا  التـي أصبـح  الفـرتة  بذلـك  البحـث 

مؤهلـني للحصـول عـىل الجنسـية. ومـع انتهـاء البحـث، تبـني 
أنَّ الغالبيـة العظمـى حصلـوا عـىل الجنسـية الربيطانيـة رغـم 
ألصقوهـا بحقيقـة  التـي  تفـاوت اآلراء حـول درجـة األهميـة 
بعـض  أنَّـه يف  إىل  تشـارلز  أشـار  فقـد  باألصـل.  أنهـم الجئـون 
األوقـات كان يعـاين كثـرياً وأنـه كان يرفـض وسـم الالجـئ لكـن 

األمـور تحسـنت وتغـري معهـا شـعوره ذلـك:

»إذا كنـت متـر بوضـع صعـب للغايـة، كأن تعجز عـن االلتحاق 
بالتعليـم، ال ميكنـك اجتيـاز االختبـار حـول الحيـاة يف اململكـة 
املتحـدة. وإذا كانـت مهاراتـك باللغـة اإلنجليزيـة ضعيفة جدًا، 
فعندهـا أعتقـد أنَّ شـعورك بأنـك الجـئ سـيكون مؤملـًا دامئـًا.  
أمـا إن سـارت األمـور عىل مـا يرام، فأعتقـد أنَّ الشـعور كالجئ 

سـيكون مصـدرًا لالفتخـار. إننـي فعـاًل فخـور بأننـي الجئ.«

وضـع  مـع  السـلبية  االرتباطـات  إنَّ  إيرميـاس  يقـول  وباملثـل، 
ـبَ عـىل املـرء التعبـري عـن نفسـه عـىل أنـه الجـئ: الالجـئ َصعَّ

ـه مـن اليسء أن يكـون املرء الجئـًا، لكنَّ  »ليسـت املشـكلة يف أنَّ
املشـكلة يف التعامـل مـع املـرء عىل أنـه الجئ يف سـياق التعليم 
أو إذا أردت االلتحـاق بالجامعـة أو الوظيفة...عـىل أسـاس أنـك 
مـن بلـد آخـر. كـام تعلـم، ليـس مـن السـهل الحصـول عـىل 

م للالجئني القادمني من إثيوبيا إىل اململكة املتحدة يف عام 2006 إذ أعيد توطينهم يف برايتون عىل الساحل الجنويب للبالد مبوجب برنامج غايتواي للحامية.  دروس اللغة اإلنجليزية ُتقدَّ
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وظيفـة. ولهـذا السـبب، تبقـى هذه العقليـة يف أذهاننـا، ولهذا 
هـم الجئون.«  فـوا عـىل أنَّ السـبب ال يرغـب النـاس يف أن ُيصنَّ

فالصعوبات  ببعض.  بعضه  يرتبط  يشء  كل  إليرمياس،  فبالنسبة 
املاثلة أمام العثور عىل الوظيفة أو التعليم واملعاناة يف تعلم اللغة 
اإلنجليزية كلها ترتبط يف نهاية املطاف باملشاعر التي تنتاب املرء 
الوسم.  لرفض هذا  دفعته  التي  األسباب  أهم  من  وذلك  كالجئ. 

ثم يخلص قائاًل:

»يف معظم الوقت، نحن-الالجئون- جئنا بجيوب فارغة لكن عقولنا 
مل تكن فارغة. إذا حصلنا عىل الدعم والفرصة، سيكون مبقدورنا أن 

نقدم الكثري أيضًا.«

ومع ذلك، من غري املألوف أن نجد بحثاً يعرتف بخربات الالجئني، 
بل ال يوجد كثري من األمثلة التي تشري إىل وضع الالجئني يف محور 
والفوائد  املزايا  كل  رغم  الالجئني  توطني  إعادة  لربامج  التخطيط 

الواضحة التي ستتحقق من ذلك. 

 m.collyer@sussex.ac.uk مايكل كولري 
بروفيسور الجغرافيا، جامعة سسكس

 r.brown@sussex.ac.uk روبرت براون 
بروفيسور علم النفس االجتامعي، جامعة سسكس

 l.m.morrice@sussex.ac.uk ليندا موريس 
محارض رئييس يف الرتبية، جامعة سسكس

 L.Tip@sussex.ac.uk ليندا تيب 
زميلة بحث، كلية الدراسات العاملية، جامعة سسكس

 www.sussex.ac.uk جامعة سسكس

 http://bit.ly/SHARE-Resettlement-Ambassador  .1
 2.  تتوافر نتائج  البحث األولية عىل املوقع اإللكرتوين للمرشوع 

 .www.sussex.ac.uk/migration/refugeeresettlement
َمت يف  وهناك أيضاً سلسلة من منشورات املدونات حول العروض التقدميية التي ُقدِّ

املؤمتر الختامي الذي ُعِقد يف جامعة سسكس يف سبتمرب/أيلول من عام 2016. 

برامج إعادة التوطني والقبول اإلنساين لالجئني يف أوروبا- ما الذي ينجح منها؟ 

نرشت شبكة الهجرة األوروبية دراسة حول إعادة التوطني وقبول 
الالجئني عىل أساس إنساين وبرامج الكفالة األهلية لالجئني يف 
الدول األعضاء يف االتحاد األورويب والرنويج. وغطت الدراسة 

الفرتة املمتدة ما بني 2011 ومنتصف عام 2016 وتضمنت 
حاالت من 24 بلداً. ورغم تعدد هذه الربامج يف االتحاد األورويب، 

ما زال العدد اإلجاميل للمعاد توطينهم/املقبولني كالجئني من 
خالل هذه الربامج متواضعاً إذ تراوح ما بني 5400 يف عامي 
2011 و2012 وقرابة 18 ألفاً يف األعوام ما بني 2016-2014. 

وللمفوضية السامية لألمم املتحدة لالجئني دور واضح يف 
اختيار الالجئني حسب برامج إعادة التوطني أو القبول اإلنساين. 

وتشرتط معظم الدول األعضاء عىل املرشح للقبول بأن تكون 
املفوضية السامية لألمم املتحدة لالجئني قد اعرتفت به عىل أنَّه 

الجئ. وتحدد معظم الدول األعضاء حصصاً سنوية أو حصصاً 
تستمر عىل مدى عدة سنوات وتستخدم معايريها الخاصة بها 
يف منح املرشحني األولوية أو تخفيض أولويتهم يف أثناء عملية 
االختيار. ومتنح معظم الدول األعضاء وضعاً مامثاًل أو مشابهاً 
لكل من الالجئني واملستفيدين اآلخرين من الحامية الدولية. 

ويف معظم الحاالت، تتضمن الحقوق املمنوحة حق مل الشمل 
األرسي والسفر ضمن االتحاد األورويب لفرتات قصرية. وتوفر 

معظم الدول األعضاء الالجئني باملعلومات الخاصة عن وضعهم 
وحقوقهم وعملية إعادة التوطني ذاتها من خالل املطويات واألدلة 

اإلرشادية ودورات التوجيه الثقايف وورشات العمل وغريها.

أما من ناحية التحديات واملامرسات املثىل التي ذكرتها 
الدول األعضاء فكانت ترتبط أساساً بقضايا تتعلق بجميع 

املراحل مثل املشكالت املتعلقة باملستندات واألوراق الثبوتية 
وتعلم لغة البلد امُلستقِبل وتنظيم التقييامت الطبية املبكرة. 

وتتعلق واحدة من هذه التحديات بتوقعات الالجئني إزاء 
ما سوف يلقونه يف الدولة امُلستقِبلة لهم أما أهم القضايا 

دت فرتتبط مبرحلة االندماج. الحرجة والعاجلة التي ُحدِّ

وتبني نتائج هذه الدراسة أنَّه رغم انخفاض األعداد املقبولة 
من الالجئني، ما زال يف االتحاد األورويب أساس متني تبنى عليه 

السياسات واملامرسات الهادفة إىل إقامة مزيد من برامج 
إعادة التوطني والقبول اإلنساين وكفالة الالجئني الخاصة 

وتطوير ما هو قائم منها بصفتها مسارات قانونية للهجرة. 

مع جزيل الشكر مليكيل بيسرتس 
 M.Besters@ind.minvenj.nl 

باحث وضابط اتصال وطني لهولندا يف شبكة الهجرة 
األوروبية.

التقرير بعنوان برامج إعادة التوطني والقبول اإلنساين- ما 
 الذي ينجح منها؟ متاح عىل الرابط التايل

 http://bit.ly/EMN-ResettlementReport

 (Resettlement and Humanitarian Admission
Programmes in Europe – what works)

http://www.fmreview.org/ar/resettlement
mailto:m.collyer@sussex.ac.uk
mailto:r.brown@sussex.ac.uk
mailto:l.morris@sussex.ac.uk
mailto:L.Tip@sussex.ac.uk
http://www.sussex.ac.uk
http://bit.ly/SHARE-Resettlement-Ambassador
http://www.sussex.ac.uk/migration/refugeeresettlement

