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واملعلومات الخاصة ببلدهم األصيل .وكذلك يف مرحلة التقايض،
ميكن لهؤالء املستشارين القانونيني أن يساعدوا الالجئني عىل
فهم املعلومات والوثائق التي تطلبها جهات التقايض من أجل أن
تفصل يف قضاياهم ،وذلك يقود إىل تحسني كفاءة معالجة هذه
الطلبات .وباإلضافة إىل ذلك ،ميكن للمستشارين القانونيني أن
يقدموا املشورة لالجئني حول املدد الزمنية والخطوات املستقبلية.
ومن جانب آخر ،سوف تستفيد جهات التقايض من املساعدين
القانونيني ،نظراً لدورهم يف توفري التحديثات لالجئني الذين
يفتقرون إىل فهم واضح عام ميكن توقعه من معلومات أو خطوات
إجرائية يف النظر بطلباتهم .وبتوفري املساعدة القانونية املهنية،
ميكن للمستشارين أيضاً أن يحدوا من عدد األشخاص الذين
يستغلون الالجئني أو يسيئون إرشادهم يف طلباتهم.
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األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني إما ألسباب صحية كبرية أو
ألسباب تتعلق بالسالمة ،ومن هنا ميكن للمستشارين القانونيني
النشطني يف مجتمعات الالجئني أن يحددوا هذه القضايا ويحيلوها
للدراسة يف إعادة التوطني.
وقد تتضمن عمليات إعادة التوطني التي تطبقها الدولة بعض
التحليالت القانونية املعقدة ،وهنا تتمثل األهمية املحورية
للمشورة القانونية بالنسبة لالجئني شديدي االستضعاف خاص ًة
إذا ما ُط ِل َب إليهم حضور املقابالت الشخصية .وإذا ما ُر ِف َض
طلب الفرد ،فعندها ستكون االستشارة القانونية يف غاية األهمية
ليتمكن الالجئ عىل ضوئها من إعداد الطعونات يف املحكمة
وتكييف الوقائع عىل مجموعة من املعايري القانونية وتقديم األدلة
والب ّينات والحجج لدعم مصداقيته.

وأخرياً ،ميكن للمستشار أن يوفر املشورة القانونية والتأكيدات
الشخصية لالجئني فعندما يعرف الالجئ ما الذي يتوقعه ستخف بيتيس فيرش bfisher@refugeerights.org
وطأة الصدمة النفسية عليه .وهناك أيضاً الالجئون شديدو مديرة السياسات ،مرشوع مساعدة الالجئني الدويل ،مركز العدالة
االستضعاف ممن ال يستطيعون الوصول إىل مكاتب مفوضية الحرضية www.refugeerights.org

من سيعيد توطني الرجال السوريني املنفردين؟
لويس ترنر

تفرض برامج إعادة التوطني لالجئني السوريني قيوداً هائلة عىل وصول السوريني الرجال املنفردين إلعادة
التوطني مهام كانت الظروف التي يرزحون تحتها من ضعف وانفالت أمني وخطر.
ُتنَح فرص إعادة التوطني لالجئني السوريني ملن ُي َ
نظر إليهم عىل
ُ
أ َّنهم يف حالة استضعاف خاص ،وعىل ضوء ذلك أعي َد توطني
آالف الرجال والنِّساء واألطفال السوريني .أما الرجال السوريون
املنفردون (’غري املرتبطني‘ أو ’غري املصحوبني‘ بعائالتهم)
الذين يعيشون يف الدول املضيفة يف الرشق األوسط فيواجهون
تحديات خاصة بشأن الوصول إىل خيار إعادة التوطني.

فالدول املضيفة التي تقدم أماكن إلعادة توطني السوريني
دأبت عىل إقصاء املنفردين أو الحد من أعداد املقبولني منهم.
ويف نوفمرب/ترشين الثاين  ،2015انترشت تقارير مفادها َّأن
الحكومة الكندية لن تقبل أي رجال غري مصحوبني بعائالتهم
إال إذا حددوا أنفسهم عىل أ َّنهم من األشخاص املثليني جنسياً.
أما املسؤولون الكنديون فقد أنكروا وجود أي حظر شامل
عىل املنفردين لكنّهم أقروا َّأن األولوية ستُمنَح دامئاً للعائالت،
والنساء ،واألطفال ،واألقليات الجنسية .كام َّأن الحكومة
الربيطانية غالباً ما تتحدث عن النِّساء واألطفال عىل أ َّنهم من
أمثلة فئة ’األكرث استضعافاً‘.

وينبغي فهم هذه السياسات ضمن إطار السياسات املحلية يف
بلدان إعادة التوطني .فأوالً ،يعكس إقصاء املنفردين أو تحديد
أعدادهم الفكرة املنترشة عامة َّ
بأن الالجئني ’ذوي املصداقية‘
هم نساء ُي َ
نظ ُر إليهنَّ ضمنياً بأ َّنهن مستضعفات وبحاجة إىل
ً
مساعدة خارجية .ثانيا ،بهذه السياسات تستجيب دول إعادة
التوطني إىل مظاهر الرهبة من اإلسالم إزاء الرجال العرب
املسلمني بدالً من أن تتحدى هذه الصورة النمطية التي تنظر
إليهم عىل أ َّنهم مصدر للتهديد وأ َّنهم إرهابيون محتملون بدالً
من أن تنظر إليهم عىل أ َّنهم مجرد ضحايا ناجني من النزاع
سوريا.
كام َّأن الجداول الزمنية التي تفرضها بعض دول إعادة التوطني
تتسبب يف ظهور صعوبات أمام املنفردين من الرجال الذين
يسعون إلعــادة التوطني .ومثال ذلك الوعد الــذي قدمته
الحكومة الكندية بإعادة توطني  25ألف الجئ سوري بنهاية
فرباير/شباط  2016إذ ُس ِم َح لضباط التأشريات بأن يفرتضوا َّأن
األشخاص الذين يفرون من النزاع يستوفون رشط اللجوء ما
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مل يثبت عكس ذلك ،ومن هنا تركزت عملية املقابلة معهم
عىل «املخاطر األمنية ،والتاريخ الجرمي ،والصحة»1.ومبا َّأن
الرجال املنفردين أكرث تعرضاً لعمليات الفحص املسهبة يف دول
إعادة التوطني ،أصبح من غري املرجح ملوظفي إعادة التوطني
يف البلدان املستضيفة بأن يضعوا يف االعتبار الرجال املنفردين.
وباإلضافة إىل ذلك ،يعرف موظفو إعادة التوطني أ َّنهم يرزحون
تحت ضغط الوصول إىل أرقام معينة (التي عادة ما تكون
مبنية عىل دوافع سياسية) وهذا ما يثبطهم من العمل عىل
الحاالت الفردية إذ يفضلون التعامل مع العائالت الكبرية بدالً
منهم باإلضافة إىل العائالت السورية الكبرية التي كانت قد
حصلت عىل األولوية بإعادة التوطني لهذا السبب يف بعض
األوقات .وبالنسبة ملسؤويل إعادة التوطني ،قد يكون من غري
املجدي العمل عىل قضايا املنفردين وقد يكون ذلك بالنسبة
لهم مضيعة للوقت عدا عن أنهم إن مل يفعلوا ذلك فإ َّنهم
يرفعون من درجات توقعات الالجئني دون حاجة لذلك.

‘االستضعاف’

عند العمل ضمن أي قيود تفرضها دولة إعادة التوطني (سواء
أكانت معلنة أم غري ذلك) ُتـ َو َّزعُ فرص إعادة التوطني وفقاً
لكيفية اعتبار الالجئني عىل أنهم ’مستضعفون‘ .ومبا َّأن
االستضعاف يرتبط بإعادة التوطني ،تتضمن فئات االستضعاف
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النِّساء املستخطرات ،والناجني من العنف والتعذيب ،واألطفال
واملراهقني واملراهقات املستضعفني ،وذوي الحاجات الطبية،
أو حاجات الحامية القانونية والجسدية باإلضافة إىل األشخاص
الذين يفتقرون إىل أي حل دائم آخر لهم.
ومع َّأن عمليات تحديد االستضعاف ُي َ
نظ ُر إليها عاد ًة عىل أنها
حيادية وموضوعية فهي يف الواقع ذاتية يف العمق و ُم َس َّيسة.
ففرص املنفردين السوريني إلعادة التوطني ُت َح ّد ُد وفقاً لعدة
عوامل منها املــدارك السائدة لالستضعاف يف إطار القطاع
اإلنساين .وخالل بحثي الذي أجريته حول كيفية مقاربة القطاع
هت افرتاضاً منترشاً
واج ُ
اإلنساين لعمله مع الرجال السورينيَ ،
وعميقاً راسخاً ال يخضع إىل كثري من التمحيص الناقد ومفاده
َّأن الالجئات النِّساء والالجئني األطفال هم األشخاص األكرث
استضعافاً.
فهذا االفرتاض يتجاهل ظروف االستضعاف واالنفالت األمني
الذي يواجهه السوريون 2.وغالباً ما ُي َ
نظ ُر إىل الرجال السوريني
املنفردين عىل وجه الخصوص عىل أ َّنهم مستضعفني حسب
ظروف كل واحد منهم .فمثال ذلك ،يف لبنان يعيش كثري من
الرجال السوريون املنفردين يف خوف عىل سالمتهم ،و َم َر ُّد ذلك
أساساً إىل التهديدات التي يواجهونها من السلطات اللبنانية.

املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني /إي دورفامن

الجئ سوري يعيش اآلن مع عائلته يف لبنان يحمل صور أبنائه ويغطي وجهه إلخفاء هويته .وكغريه من الشباب السوري الفار من سوريا ،يخىش
هذا الالجئ من أن تعاقبه الحكومة السورية أو تجربه عىل االنضامم للجيش إذا عرثت عليه.
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أما الرجال السوريون املنفردون يف سن ’الخدمة العسكرية‘
فقد ُم ِنعوا من دخول األردن منذ عام  2013مبعنى أ َّنهم كانوا
ُيج َ ون عىل الدخول إىل البالد بطريقة غري مرشوعة وذلك يعني
عدم تسجيلهم كالجئني وهذا ما يجعلهم مستضعفني ومعرضني
لخطر االستغالل وأقل قدرة عىل الحصول عىل الخدمات.

)

وغالباً ما يفرتض عامل املنظامت غري الحكومية َّأن الذكور
البالغني ميكنهم (أو ينبغي لهم أن يعملوا ،ومن هنا يجب
أن يكونوا أكرث اكتفا ًء من غريهم من الالجئني .لكنَّ العمل غري
الرسمي يتضمن خطر التعرض لالعتقال واإلرسال إىل املخيامت
قرساً أو اإلعادة القرسية إىل سوريا .وتنعكس قضية استضعاف
الرجال السوريني املنفردين يف البيانات التي جمعها الفاعلون
رتجم إىل دعم أو
اإلنسانيون لكنّ ذلك االستضعاف نادراً ما ُي َ
حامية إنسانية موجهتني.

وأفكار االستضعاف التي توظفها برامج إعادة التوطني واألطر
الزمنية القصرية املصاحبة لها قد تكون رسيعة ألسباب سياسية
لكنّها قد تأيت عىل حساب إهامل مجموعة معينة من حاالت
االنفالت األمني والتهديدات التي يواجهها الالجئون الذكور
املنفردين.

ر

)

وباإلضافة إىل ذلك ،ينبغي للقطاع اإلنساين مع محافظته عىل
تركيزه عىل ظروف االستضعاف واالنفالت األمني التي تواجهها
النِّساء ،والفتيات ،واألطفال من الالجئني أن يساير ظروف
االستضعاف وانفالت األمن اللذين يؤثران عىل الرجال الالجئني
4
املنفردين (والالجئني الذكور البالغني عىل وجه العموم .
فهذا االعرتاف سوف يسمح بالوصول إىل خيار إعادة التوطني
ملجموعة سكانية معينة من الالجئني ممن ال ُي َ
نظ ُر إليهم يف
العادة عىل أ َّنهم مستضعفون بل عىل أ َّنهم يف خطر كبري،
وسيساعد ذلك الفاعلني اإلنسانيني أيضاً يف املشاركة الفعالة
مع مجموعة عىل أنهم من الفئات املستفيدة األساسية التي
تخدمهم.
)

هناك طريقتان عىل أي حال ميكن للرجال املنفردين من خاللهام
الحصول عىل االع ـ اف باستضعافهم وبحاجتهم إىل إعادة
التوطني وهام إما إذا كانوا من ضحايا التعذيب أو إنهم قالوا
إ َّنهم مثليون جنسياً .وأي من الالجئني الذين تنضوي حياتهم
الخاصة بإعادة التوطني تحت فئة املثليات واملثليني ومزدوجي
امليل الجنيس وثنائيي الجنس (إل جي يب يت ف ُي َ
نظ ُر إليهم عىل
أ َّنهم أولوية وذلك بسبب االضطهاد الذي قد يواجهونه .ومع
ذلك ،يتجاوز عدد الحاالت الصحيحة إلعادة توطني الجئي اإلل
جي يب يت عن عدد األماكن املتاحة ،وغالباً ما يواجه الجئو إل
جي يب يت التحيز ضدهم عندما يتعاملون مع القطاع اإلنساين.

أن  %22من الحاالت تضمنت ما بني  7إىل  10أفراد ،و%55
تضمنت ما بني  4إىل  6أفراد 3.ويعني ذلك أ َّنه ميكن للمرء أن
يتوقع  100حالة لتضمني حوايل  500فرد ،تسعة منهم فحسب
ميكن إعادة توطينهم كأفراد .ومبا َّأن الحكومة الكندية ال تنرش
مفصلة عىل أساس فئتي الجندر وحجم العائلة ،فليس
أرقاماً َّ
من الواضح نسبة الذكور إىل اإلناث يف مجموع األفراد املعاد
توطينهم مع أننا وفقاً للمعايري الثقافية السائدة قد نتوقع َّأن
الكرثة والغلبة ستكون للذكور.

رص

ويف أرض الواقع ،يفهم موظفو إعادة التوطني َّأن بعض دول
إعادة التوطني متيل إىل املرونة أكرث من غريها .فاململكة املتحدة لويس ترنر lewis_turner@soas.ac.uk
عىل سبيل املثال كانت صارمة إىل حد كبري يف التزامها بالتفضيل مرشح لنيل درجة الدكتوراه ،قسم السياسة والدراسات الدولية،
الذي حددته ب امة بعدم قبول العزاب من الرجال إلعادة كلية الدراسات الرشقية واألفريقية يف جامعة لندن
التوطني ،أما بالنسبة لكندا فكانت تقبل املنفردين إلعادة www.soas.ac.uk
التوطني عىل أسس طلباتهم وادعاءاتهم بأ َّنهم من فئة إل جي
 .1املعلومات مقدمة من السفارة الكندية يف ع َّامن من خالل الربيد اإللكرتوين 19 ،يوليو/
يب يت ،أو من الذين يعانون من إعاقات شديدة ،أو ألنهم كانوا متوز 2016
من ضحايا التعذيب .ومبقدور الكفالء األهليني أيضاً أن يحددوا  .2ترينر ل ( 2016هل الرجال السوريني مستضعفون أيضاً؟ جندرة االستجابة لالجئي
األفراد من أجل إعادة توطينهم وميكن أن ينظروا إىل املنفردين سوريا ،معهد الرشق األوسط
http://bit.ly/Turner-291116
باالعتبار.
(Are Syrian Men Vulnerable Too? Gendering the Syria Refugee Response
)

)

)

)

)

ويعني ذلك أ َّنه كان هناك فرص محدودة نوعاً ما إلعادة توطني
األشخاص كأفراد بدالً من أن ُي َوطنوا كعائالت .ووفقاً لألرقام
التي نرشتها الحكومة الكندية ،بلغ حجم العائالت لدى %9
من قضايا إعادة توطني السوريني ’فرداً واحداً‘ .وقد تبدو هذه
النسبة عالية جداً ،ومع ذلك ال بد من أن نضع يف الحسبان

‘

 .3الحكومة الكندية ( : #WelcomeRefugees 2016الرحلة إىل كندا
http://bit.ly/Canada-welcomerefugees
(#WelcomeRefugees: The Journey to Canada
 .4دايفز ر ،وتايلور إيه ،وموريف إي (’ 2014الجندر والتجنيد والحامية والحرب يف سوريا‘
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