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إىل حل شامل ،يبقى عدم منج الجنسية األمريكية لكبار السن من
الالجئني البوتانيني مشكلة اجتامعية مل ُت َحل بعد.

االعرتاف بجامعات مجتمع الالجئني
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الخطوة األوىل تكمن يف االعرتاف بصحة االسرتاتيجيات الحالية
للمجتمعات املحلية وقدراتها والتعبري عن ذلك االعرتاف يف بيانات
عامة .ثم تليها الخطوة الثانية وهي رشعنة مجموعات الالجئني
وخدماتهم من خالل تقديم التعويض املايل للمساعدات القامئة
عىل املجتمعات املحلية وتفويض قادة الالجئني ليصبحوا أعضاء
يف فرق التخطيط وتوفري املساعدات الفنية لبناء القدرات وال يقل
أهمية عن كل ذلك تفويض مجموعات مجتمعات الالجئني كجزء
رسمي يف سياسة إعادة التوطني.

تبني لنا هذه الحاالت مدى اإلمكانيات املتاحة خارج إطار عملية
إعادة التوطني الرسمية وهذا ما ُيظ ِهر بدوره األشياء املفقودة يف
العملية .وباللجوء إىل مجموعات املنارصة ،ميكن أن متهد الحكومة
املحلية واملهنيون املتخصصون الطريق أمام تقديم ُس ِبل جديدة يف
التعامل مع التحديات الجديدة واالنتقال إىل ما وراء مجرد تلبية
املتطلبات األساسية إلعادة التوطني .فإهامل مثل هذه الجهود ج أوديسا غونزاليز بينسون obenson@uw.edu
التي تقودها املجتمعات املحلية ال تشري فحسب إىل ضعف مرشحة لنيل درجة الدكتوراه ،كلية البحث االجتامعي ،جامعة
الدعم بل تشري أيضاً إىل ’اختزال‘ قدرات املجتمع املحيل .ولعل واشنطن http://socialwork.uw.edu/

املامرسات األمريكية يف إقصاء الالجئني
كاثرين نايت

يدور جدال داخل أوساط املهتمني بقانون الهجرة يف الواليات املتحدة حول قضية ’الدعم املادي‘ ا ُملقدَّم
إىل أي منظمة ي ُّ
ُشك بأنها مشاركة يف أعامل إرهابية وغالباً ما يتمحور الجدل حول الدعم ا ُملقدَّم تحت
اإلكراه.
يســتغرق الالجــئ يف املتوســط مــن  18إىل  24شــهراً بــن إحالتــه
إىل برنامــج قبــول الالجئــن يف الواليــات املتحــدة مــن جانــب
املفوضيــة الســامية لألمــم املتحــدة لشــؤون الالجئــن ووصولــه
إىل الواليــات املتحــدة .وخــال هــذه الفــرةُ ،تجــري عــدة جهــات
حكوميــة تدقيقــاً أمنيــاً وفحوصــات صحيــة ومقابــات تهــدف
جميعهــا إىل تحديــد أهليــة مقدمــي طلبــات اللجــوء للدخــول
إىل أرايض الواليــات املتحــدة .وحتــى مــع هــذا التدقيــق متعــدد
املســتويات ،بــرزت دعــوات متكــررة باســم األمــن الوطنــي مــن
املواطنــن األمريكيــن والسياســيني املنتخبــن عــى حــد ســواء
لوقــف برنامــج قبــول الالجئــن .وال تدعــم اإلحصــاءات أســباب
هــذا الخــوف الــذي أثــار مثــل هــذه الدعــوات ،إذ مل ُيلــقَ القبــض
إال عــى عــد قليــل جــداً مــن مئــات اآلالف مــن الالجئــن الذيــن وبالنظــر إىل هــذه التعريفــاتُ ،يع ـ َّد الرجــل الرسيالنــي الــذي
أعيــد توطينهــم يف الواليــات املتحــدة بتهــم تتعلــق باإلرهــاب .كان يطهــو الطعــام لجبهــة منــور تحريــر تاميــل إيــام ويدفــع
لهــم أقســاطاً بســيطة ويــؤدي بعــض األعــال اليدويــة لهــم بعــد
نــع الشــخص الــذي يســاعد منظمــة إرهابيــة إجــرا ًء أن خطفتــه هــذه الجبهــة إرهابيـاً .وينطبــق الحــال عــى الرجــل
ويبــدو َم ُ
عملي ـاً يضمــن حاميــة األمــن الوطنــي ،ولكــنَّ تدقيــق النظــر يف الســلفادوري الــذي نجــا مــن القتــل بالســاح ملتمــردي الجبهــة
التعريفــات الــواردة يف قانــون الهجــرة والجنســية يكشــف لنــا الســاندينية للتحريــر الوطنــي باســتخدام مطبخــه (وتزوديهــم
عيــوب هــذا الترشيــع ،إذ يعنــي ’االشـراك يف نشــاط إرهــايب‘ أداء باالتجاهــات عنــد االقتضــاء) ،وكذلــك ســيدة األعــال الكولومبيــة
فعــل « َيعـ ِر ُف فاعلــه ،أو كان يجــب أن يعــرف بدرجــة معقولــة ،التــي قدمــت املــواد الغذائيــة واإلمــدادات مــن متجرهــا تحــت
أ َّنــه يوفــر الدعــم املــادي ،مبــا يف ذلــك املــاذ اآلمــن واملواصــات تهديــدات القــوى الثوريــة املســلحة يف كولومبيــا وإن كان متجرها
ووســائل االتصــال والتمويــل ،وتحويــل األمــوال أو أي منافــع
ماليــة ماديــة أخــرى  »...ملنظمــة إرهابيــة (أو ألحــد أعضــاء
هــذه املنظمــة) .و ُيغطــي تعريــف القانــون ’للمنظمــة اإلرهابيــة‘
 60منظمــة إرهابيــة أجنبيــة يف الرشيحــة األوىل 1تشــتمل
عــى تنظيــم الدولــة اإلســامية وجامعــة بوكــو ح ـرام ،واألف ـراد
واملنظــات يف الرشيحــة الثانيــة مثــل رابطــة الدفــاع عــن أليســر
والجيــش الجمهــوري اإليرلنــدي الحقيقــي ،والرشيحــة الثالثــة
مــن املنظــات التــي تتألــف مــن «مجموعــة مــن فرديــن أو أكــر
منظمــن أو غــر منظمــن ويشــركون يف [أنشــطة إرهابيــة] أو
تتبعهــم جامعــة فرعيــة تشــرك يف» األنشــطة اإلرهابيــة.

إعادة التوطني

نرشة الهجرة القرسية 54
فرباير /شباط 2017

53
www.fmreview.org/ar/resettlement

ا

ى

وفندقهــا قــد ُد ِّمـرا فيـ بعــد عـ يــد القــوى الثوريــة املســلحة ع ـ عمليــة التمحيــص والفحــص والتدقيــق ع ـ املهاجريــن يف
ــم مــن اســتجابتها لطلباتهم2.هــؤالء الخطــاب الســائد يف الواليــات املتحــدة بشــأن الهجــرة ،فليــس
يف كولومبيــا عــ ال َّر ْغ ِ
ً
َ
األشــخاص حــاالت حقيقيــة ممــن ُر ِفضــت طلبــات لجوئهــم.
غريبــا منــح هــذه اإلعفــاءات يف ســياق إعــادة التوطــ قبــل
دخــول األف ـراد إىل الب ـ د.
وســعياً ملنــع الظلــم الــذي يتعــرض لــه مــن ُيح َرمــون مــن
ً
ــم مــن أ َّنهــم ال ُ ِّثلــون تهديــدا ويف حالــة رفــض وزارة األمــن الداخــ إصــدار إعفــاء بشــأن
الحاميــة اإلنســانية عــ ال َّر ْغ ِ
َّ
حقيقيـاً لألمــن الوطنــي يف الواليــات املتحــدة  -وأنهــم يف الواقــع مســألة الدعــم املــادي ملنظمــة إرهابيــة ،قــد تكــون التبعــات
ضحايــا الجامعــات اإلرهابيــة نفســها التــي ُنصنفهــا كتهديــد  -أقــل حــدة بكثـ عـ مقــدم طلــب اللجــوء قبــل دخولــه للبـ د
يجيــز قانــون الهجــرة والجنســية لوزيــر الخارجيــة ووزيــر األمــن مــا ُ ِّكــن توجيهــه إلعــادة توطينــه يف مــكان آخــر .وإذا أخفــق
الداخ ـ منــح إعفــاءات عــن أســباب عــدم قبــول األشــخاص يف طالــب اللجــوء يف الحصــول ع ـ إعفــاء بحقــه بعــد دخولــه إىل
بعــض الظــروف .ومبــا َّأن هــذه اإلعفــاءات تقديريــة وحســب ،مل الواليــات املتحــدة ،فلــن ُ َنــح حــق الدخــول الرشعــي حتــى إن
تنجــح كث ـ مــن محــاوالت الت ـ س النظــام القضــايئ للطعــن يف كانــت ادعاءاتــه بالتعــرض لالضطهــاد صحيحــة.
قـرارات وزارة األمــن الداخـ  .ويف عــام  ،2014صــدرت الغالبيــة
العظمــى مــن اإلعفــاءات بلغــت  816حالــة إجــ الً تغاضــت كاثرين نايت kknight01@qub.ac.uk
عــن الدعــم املــادي ا ُملقـدَّم ملنظمــة إرهابيــة يف حالــة كان مقــدم طالبة دكتوراه ،جامعة كوينز يف بلفاست www.qub.ac.uk
طلــب الدخــول للب ـ د ح ـ فعــل ذلــك تحــت وطــأة التعذيــب
www.state.gov/j/ct/rls/other/des/123085.htm .1
أو اإلكــراه .وكان  652إعفــا ًء نصيــب مقدمــي طلــب إعــادة  .2جميع هذه الحاالت حقيقية وهي غري مختلقة لغايات التوضيح.
التوطــ  ،و ُمنــح  14إعفــا ًء لطالبــي اللجــوء .ويف ظــل الرتكيــز
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مامرسات األمن وإعادة التوطني
شوشانا فاين

ر

ر

مثــة ســوء فهــم منتــ بدرجــة كبــ ة حــول مصــادر تهديــد الهويــة عشــوائية اعتباطيــة إذ تركــز ع ـ الخطــر األمنــي الــذي
اإلرهــاب ويتضــح ذلــك يف مامرســات إعــادة توطــ الالجئــ ميثلــه أي الجــئ معــ َّ وهــذا مــا ُيغ ِّيــب حاجــات الالجئــ
إذ مييــل بعــض النــاس إىل تصنيــف الالجئــ أمنيــاً يف فئــات للحاميــة بصفتهــم الجئ ـ .
ت ـ اوح ب ـ املجرم ـ العابريــن للقوميــات واإلرهابي ـ  .ورغــم
َّأن حاميــة الالجئ ـ بحــد ذاتهــا مــن األمــور املنصــوص عليهــا يف فبــدالً مــن النظــر إىل الالجئــ عــ أنهــم إرهابيــون ،ال بــد
القانــون الــدويل ،تعتمــد إعــادة توط ـ الالجئ ـ ع ـ الســلطة مــن إدراك حاجاتهــم للحاميــة نتيجــة تعرضهــم لإلرهــاب .وإذا
التقديريــة لدولــة إعــادة التوطـ  .ومنــذ أحــداث الحــادي عـ
اســتمرت سياســة إغ ـ ق الطريــق أمــام إعــادة توط ـ مقدمــي
مــن ســبتمرب ،شــددت الواليــات املتحــدة األمريكيــة ودول إعــادة الطلبــات يف العــامل الغــريب ،فســوف يدفــع ذلــك ع ـ األرجــح
التوطــ الرئيســية يف أوروبــا مامرســات إدارة املخاطــر األمنيــة عــدداً مــن األشــخاص إىل اللجــوء إىل الطــرق غـ الرشعيــة بحثـاً
ضمــن عمليــة اختيــار إعــادة التوط ـ .
عــن مــكان آمــن للعيــش فيــه .واملفارقــة َّأن املامرســات األمنيــة
بهــذه الطريقــة عنــد اتباعهــا ضمــن عمليــة إعــادة التوطـ هــي
وتوضــع التنبــؤات و ُتتَّخــذ الق ـرارات حــول الخطــر الــذي ميثلــه نفســها ســبب مرجــح إلنتــاج مــا يســمى بخطــر ’الهجــرة غ ـ
الالجــئ بنــا ًء ع ـ هويــة ’افرتاضيــة‘ ُتح ـدّد مــن خ ـ ل تراكــم الرشعيــة‘.
أي تســجيالت إلكرتونيــة متاحــة حــول نشــاطات طالــب اللجــوء
وانتامءاتــه وغريهــا مــن عوامــل أخــرى .وتعتمــد هــذه القــدرة شوشانا فاين shoshana.fine@sciencespo.fr
التنبئيــة عــ التقانــة الحديثــة اعتــ داً كبــ اً والتــي ال ميكــن باحثة مشاركة يف معهد األبحاث الدولية ساينسز بو  -باريس
الوثــوق بهــا يف كث ـ مــن األحيــان بــل تؤثــر أساس ـاً ع ـ فــرص ()Sciences Po-Paris
تحــرك األشــخاص يف املســتقبل .والطريقــة التــي ُتحـدَّد بهــا هــذه باللغة اإلنجليزية www.sciencespo.fr/ceri/en
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