نرشة الهجرة القرسية 62
أكتوبر/ترشين أول 2019

ال َع ْو َد ُة

55
www.fmreview.org/ar/return

ٌ
خيار ٌ
ناشئة لحلولٍ دامئ ٍة يف دارفور
ات
زوراب إلزاروف

صعوبات يف إيجاد ٍّ
دائم لنزوحهم .ولقد يجد بعضهم يف
ما يزال النّازحون داخلياً يف دارفور يواجهون
ٍ
حل ٍ
األحداث األخرية أم ًال جديداً ،ولكنَّ التحدِّيات املع َّقد َة ٌ
باقية.
أدَّى ال ِّنــزاع ال ــذي اندل ــع يف دارف ــور ع ــام  2003إىل انته ــاكات
كثـــر
واســـعة النِّطـــاق لحقـــوق اإلنســـان ،وإىل تهجـــر عـــد ٍد ٍ
مـــن النـــاس يف ٍّ
كل مـــكانٍ يف املنطقـــة .ود َّمـــر النِّـــزاع البنيـــة
التحتي ــةَّ ،
وأرض التامس ــك االجتامع ــي واالس ــتقرار املجتمع ــي،
ً
ً
َ
وســـ ُبل املعيشـــة تنقيصـــا خطـــرا .ومـــع
ون َّق َ
ـــص الوظائـــف ُ
ً
َّ
اضمحــال الثقــة بحــال البلــد ،قــل االســتثامر أيض ـا يف التنميــة
َـــاج إليهـــا احتياجـــاً ماســـاً يف املنطقـــة .وجـــاء يف
التـــي ُيحت ُ
اللمح ــة العام ــة ع ــن الحاج ــات اإلنس ــانية يف الس ــودان لع ــام
نـــازح داخليـــاً يف دارفـــور
َّ 1،2018أن نحـــواً مـــن  1.6مليـــون
ٍ
يعيش ــون يف املخ َّي ــات .و ُتقــدِّر األم ــم املتح ــدة ورشكاؤه ــا أنَّ
عـــر النّازحـــون داخليـــاً يف ِّ
كل دارفـــور عـــن رفضهـــم
 500ألـــف
نـــازح غريهـــم يعيشـــون يف املجتمعـــات املضيفـــة وقـــد َّ
ٍ
ُخ َط َ
ـــط الحكومـــة إلغـــاق مخ َّيـــات النَّازحـــن داخليـــاً،
واملســـتوطنات.
والحج ــة يف ذل ــك َّأن الع ــودة الطوعي ــة إىل مناطقه ــم األصلي ــة
تحســـنٌ يف الحـــال السياســـية بالتوقيـــع عـــى غ ــر ممكن ـ ٌـة يف ظ ـ ِّ
ـح األم ــن
ـام ش ــاملٍ ُ ،ي ِتي ـ ُ
ولقـــد ْأحـــ ِر َز ُّ
ـل غي ــاب ا ِّتف ــاق س ـ ٍ
2
وثيق ــة الدوح ــة للس ــام يف دارف ــور يف ش ــهر مايو/أي ــار م ــن واالســـتقرار والعدالـــة والحصـــول عـــى الخدمـــات األساســـية،
عـــام  ،2011بـــن الحكومـــة الســـودانية وبعـــض جامعـــات وع ــى التعوي ــض ع ــن أرضاره ــم ،وع ــى حقوقه ــم يف األرض.
املعارض ــة املس ــلحة .وم ــع ذل ــك ،م ــا يــزال
التحس ــنُ يف أم ــر وأ َّكـــد النّازحـــون داخليـــاً َّأن الظـــروف ليســـت مناســـب ًة
ُّ
ـــش جديـــ ٍد يف مناطقهـــم األصليـــة أو
العـــودة وغريهـــا مـــن الحلـــول الدامئـــة يف جميـــع أنحـــاء ليســـتطيعوا َبـــ ْد ِء َع ْي ٍ
دارف ــور قلي ـ ً
ـا ،بس ــبب اس ــتمرار األع ــال القتالي ــة وانع ــدام ليس ــتق ُّروا يف مناط ــق أخ ــرى اس ــتقراراً مس ــتداماً .فض ــا ع ــى
ً
كثـــر مـــن النَّازحـــن داخليـــا معتاديـــن
ـر ذلـــك ،صـــار اليـــو َم ٌ
ـر ع ــدد كث ـ ٍ
األم ــن ،ث ــم َّإن م ــا نش ــأ بس ــبب ذل ــك م ــن تهج ـ ِ
ً
َّ
َ
ـــر تحدِّيـــاً مســـتمرا إلجابـــة العي ــش يف بيئــ ٍة حرضيــ ٍة ،ويتوقع ــون أن يج ــدوا يف مناطقه ــم
مـــن النَّازحـــن داخليـــاً ،إمنـــا ُي ِث ُ
حاجاته ــم األساس ــية والحف ــاظ ع ــى مس ــتوى معيشــ ٍة الئ ــق ،األصليـــة مســـتوىً مـــن الخدمـــات شـــبيهاً.
ويضغ ــط ع ــى البني ــة التحتي ــة الحرضي ــة ضغط ـاً ش ــديداً .ف ــا
ْ
َّ
ب ــدَّ م ــن ازدي ــاد استكش ــاف الحل ــول الدامئ ــة للتَّهج ــر ،تل ــك
َـــم يف هـــذا الســـياق أن العمـــل عـــى إيجـــاد
ومهـــم أن ُيفه َ
ٌّ
وصـــ ْون حل ــولٍ دامئــ ٍة يعن ــي التقلي ـ َ
ـي للحاج ــات ومواض ــع
الحلـــول القامئـــة عـــى مبـــادئ الطوعيـــة ،واألمـــانَ ،
ـل التدريج ـ َّ
همهـــا يف تعزيـــز قـــدرة املجتمعـــات الضعـــف يف املجتمعـــات املحليـــة املتأثـــرة بالتَّهجـــر ،مـــع
الكرامـــة ،التـــي َتر ُكـــ ُز َّ
ُ
ـم فــ َر ِص املع ــاش تقويـــة قدراتهـــا وإحـــكام مهاراتهـــا وتعزيـــز صمودهـــا.
املحلي ــة ع ــى االعت ــاد ع ــى النَّف ــس ،و َد ْع ـ ِ
يف مناط ــق الع ــودة الطوعي ــة ،ومعالجــ ِة الع ــبء الواق ــع ع ــى و ُيحـــ ِّد ُد إطـــا ُر الحلـــولِ الدامئـــ ِة ملشـــكلة النَّازحـــن داخليـــاً
القـــدرة االســـتيعابية الحرضيـــة والريفيـــة.
ال ــذي وضعت ــه اللجن ــة الدامئ ــة املش ــركة ب ــن الهيئ ــات ،ثالث ـ َة
ات لتحقي ــق ه ــذه الغاي ــةَ ،ت ْدع َُمه ــا مب ــادئ الطوع َّي ــة،
خي ــار ٍ
وصــ ْون الكرام ــة ،وع ــدم التميي ــز ،وه ــي )1 :ع ــودة
وع ــى الس ــلطات الوطني ــة املس ــؤولية الرئيس ــية ع ــن وض ــع واألم ــانَ ،
إســـراتيحي ٍة للحلـــول الدامئـــة وعـــن تنفيذهـــا .ففـــي شـــهر النازح ــن إىل مناطقه ــم األصلي ــة أو مناط ــق إقامته ــم املعت ــادة،
ديس ــمرب/كانون األول م ــن ع ــام  ،2015أعل ــن نائ ــب الرئي ــس  )2واالندم ــاج املح ــي يف املناط ــق الت ــي لج ــأ إليه ــا النازح ــون،
الس ــوداين حس ــبو عب ــد الرحم ــن َعــ ْز َم الحكوم ــة ع ــى إنه ــاء  )3واالس ــتقرار يف أماك ــن أخ ــرى يف البل ــد 4.وم ــع ذل ــك ،لي ــس
التَّهجـــر يف دارفـــور قبـــل عـــام ُ ،2017مقرت َِحـــ ًة أن يختـــار مجـــ َّر ُد العـــودة أو االندمـــاج املحـــي أو اســـتقرار النَّازحـــن
النّازحـــون داخليـــاً بـــن خيا َريـــن اثنـــن :إ َّمـــا العـــودة إىل داخلي ـاً يف أماك ــن أخ ــرى يف البل ــد حل ــوالً دامئ ـ ًة بال ــرور ِة .إذ
مناطقه ــم األصلي ــة ،وإ َّم ــا االس ــتقرار يف املناط ــق الت ــي هُ ِّج ــروا
إليه ــا ،فتُح ـ َّول حينئ ـ ٍذ مخي ــات الالجئ ــن إىل مناط ــق س ــكنية.
ث ــم أعل ــن سياس ـ ُّيون آخ ــرون رفيع ــو الش ــأن م ــا يش ــبه ذل ــك،
ومنه ــم الرئي ــس عم ــر البش ــر يف ش ــهر نوفمرب/ترشي ــن الث ــاين
م ــن ع ــام  .2017ويف ش ــهر أغس ــطس/آب ع ــا َم  ،2016أش ــارت
تقاري ــر إىل َّأن مفوضي ــة الع ــون اإلنس ــاين (وه ــي ج ــز ٌء م ــن
وزارة الشـــؤون اإلنســـانية يف الســـودان) و َّزعـــت اســـتقصا َء
املهجري ــنُ ،م ِتيحــ ًة له ــم خي ــاراً ثالثــاً ،وه ــو إع ــادة
ن َّيــ ٍة ب ــن َّ
3
التوط ــن يف م ــكانٍ ثال ــث.
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يج ــب أن تك ــون الخي ــارات م ـ َّـا ُ ْيك ــن تنفيذه ــا ،و ُيحت َم ــل
له ــا االس ــتمرار ،و َي ُط ــول دوامه ــا.
ـح أن يك ــون َد ْو ُر البعث ــة املش ــركة لالتح ــاد األفريق ــي
وال َّر ِاج ـ ُ
واألم ــم املتح ــدة يف دارف ــور والجمعي ــات اإلنس ــانية ،قب ــل ِّ
كل
يش ٍء ،ه ــو َد ْع ـ ُـم النَّازح ــن داخليــاً ليتَّخ ــذوا قــرارات طوعيــ ٍة
ـــم ملســـتقبلهم .ومـــع ذلـــك ،ال ميكـــن ْأن
صـــادر ٍة عـــن ع ْل ٍ
ً
ً
ً
ـم،
يخت ــار النازح ــون خي ــارا طوعيــا ،ص ــادرا اختي ــاره ع ــن عل ـ ٍ
ـــم اآلثـــار
ـــم للظـــروف التـــي يف الواقـــع ،و َف ْه ِ
ـــم ُم ْح َك ٍ
إ ّال ب َف ْه ٍ
ً
ِّ
َّ
املرتتب ــة ع ــى كل خي ــا ٍر .وم ــن ه ــذا القبي ــل أيضــا ،أن البعث ــة
املشـــركة لالتحـــاد األفريقـــي واألمـــم املتحـــدة يف دارفـــور
خط ـ َ
واملنظ ــات اإلنس ــانية ال تس ــتطيع أن ُت ِّ
ـم النَّازح ــن
ـط ل َد ْع ـ ِ
داخليـــاً َدع ً
بعـــض مـــن ن َّياتهـــم.
ـــم
ٍ
ْـــا ناجعـــاً مـــن غـــر َف ْه ِ
ـات ح ــول ن َّي ــات النَّازح ــن
ول ــذا ،الحص ــول ع ــى مزي ــد معلوم ـ ٍ
ْـــم إيجـــاد حلـــولٍ دامئـــ ٍة َدع ً
ٌ
ْـــا
خطـــوة أوىل أساســـية يف َدع ِ
نا ِفــ َذ املفع ــول.
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اإلنس ــانية َتــ ِر ُد ع ــى الن ــاس ،غ ــر أ َّنه ــم يش ــاركون أيضــاً يف
س ــوق العم ــل املحلي ــة ،ويف اال ِّتج ــار يف األس ــواق التجاري ــة،
ويف الحصـــول عـــى الخدمـــات األساســـية كالتعليـــم أو
الرعايـــة الصحيـــة ،ألنفســـهم أو ألطفالهـــم ،ويســـتعملون
البن ــى التحتي ــة املجتمعي ــة األخ ــرى ،مث ــل املحاك ــم .وه ــذا
حـــدا الســـلطات املحليـــة يف عـــدة مواقـــع عـــى إدراج
الس ــكان النازح ــن يف تخطيطه ــا الح ــري ،ك ــا ه ــي الح ــال
ً
مثـــا يف نيـــاال ،جنـــو َّيب دارفـــور.
وعـــى الرغـــم مـــن الرتكيـــز الســـيايس يف حـــاالت العـــودة،
ُّ
واقـــع عنـــد كثـــر مـــن النازحـــن،
املحـــي هـــو
فاالندمـــاج
ٌ
ُ
َّ
س ستســـتم ُّر يف االندمـــاج يف
بأد َّلـــ ٍة تشـــر إىل أن األ َ َ
املجتمعـــات املحليـــة أل َّنهـــا تتط َّلـــع إىل ُســـ ُبل املعيشـــة
ـــش ُقـــ ْر َب الخدمـــات األساســـية التـــي
الحرضيـــة ،وإىل ال َع ْي ِ
ب ــن يديه ــا ،بالقي ــاس إىل تل ــك الت ــي يف املناط ــق األصلي ــة.
وإذ ق ــد كان األم ــر كذل ــك ،فمحتم ـ ٌ
ـل أن يك ــون ب ــن ح ــاالت
الع ــودة واالندم ــاج املح ـ ِّ
ُ
ـي يش ٌء م ــن السالس ــة ،فلق ــد تق ـ ِّر ُر
ً
األرس أن َ
متـــي يف األمريـــن معـــا يف الوقـــت نفســـه .هـــذا،
ُ
ُ
حســـنة والتوصيـــف املحـــدَّ ث
وستســـاعد املعلومـــات امل َّ
ملخ َّيـــات النَّازحـــن داخليـــاً واملقيمـــن فيهـــا عـــى التن ُّبـــؤ
ـــع الربامـــج.
بامليـــل املســـتقبيل وعـــى اإلرشـــاد عنـــد َو ْض ِ

ج ــاء يف اللمح ــة العام ــة ع ــن الحاج ــات اإلنس ــانيةَّ ،أن نح ــواً
م ــن  386أل ـ َ
ـف عائ ـ ٍد ،ع ــادوا طوعي ـاً إىل مناطقه ــم األصلي ــة يف
جمي ــع أنح ــاء الس ــودان ،وم ــن ذل ــك دارف ــور .وكان ــت ح ــاالت
وموســـمي ،إذ عـــاد
دائـــم
العـــودة تلـــك مزيجـــاً مـــن تن ُّقـــلٍ
ٍّ
ٍ
بع ــض الن ــاس إىل مناطقه ــم األصلي ــة مؤقتــاً قاصدي ــن ُســ ُب َل الخيار  :3إعادة التوطني
ـــج َل مـــن حـــاالت إعـــادة التوطـــن يف دارفـــور ُّ
أقـــل
املعيش ــة.
مـــا ُس ِّ
مـــن حـــاالت العـــودة أو االندمـــاج املحـــي .وإىل اآلن،
ولك ــنَّ تجرب ــة الن ــاس الذي ــن ع ــادوا ع ــود ًة دامئــ ًة ،إىل اآلن ،املبـــادرة الرئيســـية الوحيـــدة إلعـــادة التوطـــن هـــي يف
خط ُ
ـك يف اس ــتدامة ح ــاالت الع ــودة عمومــاً .ســـاكايل ،جنـــو َّيب دارفـــور ،حيـــث كانـــت ُت ِّ
تفت ــح س ــبي ًال إىل الش ـ ِّ
ـــط وزارة
ً
َّ
ـع م ــن
فق ــد ق ــال كث ــر م ــن الن ــاس إن تحدي ـ ٍ
ـات ش ــديدة تحدَّ ته ــم التخطي ــط العمــراين ومفــ َّوض ني ــاال ،لتخصي ــص قط ـ ٍ
يف إع ــادة بن ــاء َع ْيش ــهم ،وم ــن ذل ــك االفتق ــار إىل م ــا يكف ــي األرض للنازح ــن داخلي ـاً الذي ــن نزح ــوا م ــن س ــالكايل والي ــو َم
ً
خصص ــوا أيضــاً
خدمـــات أساســـي ٍة و ُفـــ َرص معيشـــ ٍة.
حاجاتهـــم مـــن
ٍ
وفضـــا يقيم ــون يف ضواح ــي مدين ــة ني ــاال .ولق ــد َّ
أراض لـــ 1614أرس ًة م ــن مخي ــم الرصي ــف للنَّازح ــن داخلي ـاً،
ع ــى ذل ــك ،كان التن ــازع يف ملكي ــة األرايض عن ــد بع ــض الن ــاس
ٍ
مســـأل ًة خطـــر ًة ،ففـــي بعـــض املناطـــق التـــي وقعـــت فيهـــا وأدمجـــوا ُ
ِّ
املحـــي يف نيـــاال .وســـ ُي ْمن َُح
املجتمـــع
س يف
األ َ َ
ِ
ً
ً
ـازح داخليــا غريه ــم قطعــا م ــن األرض .ويف الواق ــع،
ح ــاالت الع ــودة ،ع ــاد العائ ــدون ل َي ِج ــدوا غريه ــم اس ــتق ُّروا يف  1800ن ـ ٍ
ُيحت َم ـ ُ
ـل أن يك ــون يف ج ــز ٍء م ــن ه ــذه الح ــاالت -الت ــي ق ــد
مس ــاكنهم من ــذ أن ح ــدث التَّهج ــر األص ــي.
َّ
ـاج مح ـ ٍّ
ـي -ص ــورةٌ
تب ــدو يف الظاه ــر ح ــاالت ع ــود ٍة أو اندم ـ ٍ
الخيار  :2االندمَاجُ املح ُّ
يل
مـــن ُصـــ َو ِر إعـــادة التوطـــن .ونظـــراً إىل مســـائل األرايض
ً
أقـــام أغلـــب النازحـــن يف
مخيـــات شـــبه حرضيـــة أو املذك ــورة آنف ـا ،هاج ــر بع ــض العائدي ــن إىل املناط ــق العام ــة
ٍ
ـات حرضيــ ٍة أو يف أماك ــن تش ــبه املخ َّي ــات ،وذل ــك املج ــاورة الت ــي كان ــوا يوم ـاً فيه ــا يقيم ــون ،ولك ــن لي ــس إىل
مخي ـ ٍ
من ــذ ان ــدالك ال ِّنــزاع ،فأصب ــح أغل ــب النازح ــن (وال س ـ َّ
ـيم مس ــاكنهم األصلي ــة أو قراه ــم األصلي ــة .ويف الوق ــت نفس ــه،
َّ
الشـــباب)
يتحـــرون أكـــر فأكـــر .ومـــا يـــزال االندمـــاج يغلـــب عـــى النازحـــن الـــذي مضـــوا يف االندمـــاج املحـــي
املحـ ُّ
ْ
ـي يحــدث مــن الســنوات القليلــة املاضيــة عــى الرغــم أن ينتقل ــوا إىل خ ــارج املخي ــات ،إىل م ــا يحي ــط به ــا م ــن
ـي املب ــارش .وم ــا ت ـزال املس ــاعدة مناطـــق حرضيـــة أخـــرى.
م ــن غي ــاب الدع ــم الخارج ـ ِّ
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وقـــد بنـــت الحكومـــة وبعـــض الجهـــات املانحـــة الثنائيـــة
مســاكنَ للعائديــن يف مــا تســميه ‘قــرى العــودة النموذجيــة’،
ـات ماليــ ٍة أساســاً ،مل ــر ٍة واح ــدة .ومث ــال
م ــن خ ــال التزام ـ ٍ
ذل ــكَّ ،أن مث ــل ه ــذه الق ــرى أنش ــأت يف فاش ــا وباب ــا جن ــو َّيب
دارفـــور ،وم َّولـــت إنشـــاءها الكويـــت وقطـــر ،ويف كـــوريت
وآرو يف وس ـ َ
ـط دارف ــور ،وم َّول ــت إنش ــاءها اململك ــة العربي ــة
الس ــعودية واإلم ــارات العربي ــة املتح ــدة ،ويف حبيل ــة كن ــاري
وبورت ــا يف غ ــر ِّيب دارف ــور ،وم َّول ــت إنش ــاءها جامع ــة ال ــدول
العربيــة واململكــة العربيــة الســعودية .ومــع ِّ
كل ذلــك ،أثــارت
تجرب ــة ه ــذه املش ــاريع أس ــئل ًة ح ــول اس ــتدامتها ،وال ســ َّيام
يف مســـائل ملكيـــة األرايض واســـتمرار االســـتثامر والصيانـــة.
ويجــ ُّر املفه ــوم البدي ــل ‘ملراك ــز الخدم ــات’ االنتب ــاه ،حي ــث
ُتب َن ــى منش ــآت ومراف ــق مش ــركة ُق ـ ْر َب املجتمع ــات املحلي ــة
ـح الحص ــول ع ــى الخدم ــات األساس ــية ع ــى
للعائدي ــن ،ل ُت ِتي ـ َ
ـم االس ــتفادة
مقربــ ٍة م ــن م ــكان إقام ــة العائدي ــن ،وم ــن ث ـ َّ
م ــن وف ــورات الحج ــم.

ض قدماً
ا ُمل ِ ُّ

يف ِّ
ظـــل اإلطـــار اإلســـراتيجي املتكامـــل بـــن عامـــي 2017
ُّ
و ،2019اتف ــق كل م ــن البعث ــة املش ــركة لالتح ــاد األفريق ــي
واألمـــم املتحـــدة يف دارفـــور وفريـــق األمـــم املتحـــدة
للمهجري ــن،
القط ــري ع ــى َّأن التخطي ــط للحل ــول الدامئ ــة
َّ
َّإن ــا ينبغ ــي أن يج ــري خ ــال مقاربــ ٍة قامئــ ٍة ع ــى مراع ــاة
املناطـــق .ففـــي البـــدءُ ،ر ِكـــ َز العمـــل املشـــرك يف ثـــاث
مناط ــق تجريبي ــة :أب ــو ش ــوك والس ــام يف ش ــا ِّيل دارف ــور،
مـــن حيـــث هـــا منوذجـــان للحلـــول الدامئـــة للنّازحـــن
داخلي ـاً يف املناط ــق الحرضي ــة ،وأم دخ ــن يف وس ــط دارف ــور،
الهـــم فيهـــا عـــى العائديـــن مـــن نازحـــن
التـــي ينصـــب
ُّ
ـي .ولق ــد س ــاعد الفري ــق
داخليــاً والجئ ــن ،يف س ــياقٍ ريف ـ ٍّ
العام ــل يف الحل ــول الدامئ ــة ،ال ــذي في ــه البعث ــة املش ــركة
لالتحـــاد األفريقـــي واألمـــم املتحـــدة يف دارفـــور والفريـــق
أدوات لرصـــد
ـــع
ٍ
القطـــري للعمـــل اإلنســـاين ،عـــى َو ْض ِ
الحلـــول الدامئـــة ،ومـــن ذلـــك الجوانـــب التـــي لهـــا صلـــةٌ
املهجري ــن
بالجن ــدر وحق ــوق اإلنس ــان ،واس ــتدامة اندم ــاج َّ
وإع ــادة إدماجه ــم .ولك ــنْ ع ــى الرغ ــم م ــن الجه ــود الت ــي
تبذله ــا البعث ــة املش ــركة لالتح ــاد األفريق ــي واألم ــم املتح ــدة
يف دارفـــور ،بالتعـــاون مـــع املؤسســـات الوطنيـــة ذات
تتحم ــل
الصل ــة باألم ــر ،فالحكوم ــة الس ــودانية ه ــي الت ــي َّ
املس ــؤولية األساس ــية ع ــن معالج ــة ال ُّن ــزوح الداخ ــي ،وذل ــك
عـــن طريـــق حاميـــة النَّازحـــن داخليـــاً وإعانتهـــم ،وعـــن
طري ــق تهيئ ــة الظ ــروف ا ُملؤدِّيــ ِة إىل حل ــولٍ آمنــ ٍة ،دامئــ ٍة،
طوعيـــ ٍة ،يف دارفـــور.

ال َع ْو َد ُة
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وتنـــص خطـــة االســـتجابة اإلنســـانية للســـودان لعـــام
هـــذا،
ُّ
 20195ع ــى َّأن نح ــواً م ــن  1.86ملي ـ َ
ـون إنس ــانٍ يف الس ــودان،
ـــش يف حالـــ ٍة مـــن
وفيهـــا دارفـــور ،إ َّمـــا سيســـتمرون يف ال َع ْي ِ
هجرون مـــن
النُّـــزوح الداخـــي الـــذي يطـــول أمـــده ،أو ســـ ُي َّ
جديـــد .وكـــا يف الســـنوات األخـــرةُ ،يتو َّقـــع مـــن بعـــض
ح ــاالت الع ــودة واالندم ــاج املح ـ ِّ
ـي للنازح ــن أن تس ــتم َّر .ويف
أثنـــاء ذلـــك ،قـــال مســـؤولون رفيعـــو املســـتوى مـــن األمـــم
املتحـــدة واالتحـــاد األفريقـــي ،يف شـــهر أغســـطس/آب مـــن
ـن َّإن يف تنصي ــب حكومــ ٍة انتقاليــ ٍة
ـس األ ْم ـ ِ
ع ــام  ،2019ملجل ـ ِ
جدي ــد ٍة يف الس ــودان فرص ـ ٌـة إلع ــادة االس ــتقرار الطوي ــل األم ــد
ـم أمــ ٌر،
يف دارفور6.ول ــي تتحق ــق ه ــذه الغاي ــة ،ال ب ــدَّ ْأن ُي ْف َه ـ َ
وهـــو َّأن َّ
ْـــع وقـــوع التَّهجـــر يف
حـــل النُّـــزوح الداخـــي (و َمن َ
ُّ
املس ــتقبل) َّإن ــا يرتب ــط براب ــطٍ ال ينف ــك ع ــن تحقي ــق الس ــام
واالس ــتقرار الدامئ ــن .فم ــن جهــ ٍة ،ق ــد تك ــون املش ــكالت غ ــر
ـم تهديــداً بــأن تصــر
املحلولــة ســبباً لعــدم االســتقرار ،ومــن ثـ َّ
جهــود بنــاء الســام هبــا ًء منثــوراً .ومــن جهـ ٍة أخــرى ،ال ميكــن
تحقي ــق حل ــولٍ دامئ ـ ٍة ،وال س ـ َّيام يف الع ــودة ،للنّازح ــن داخلي ـاً
ممكـــن اســـردادها،
مـــا دام األمـــن معدومـــاً ،واألمـــاك غـــر
ٍ
7
وظ ــروف الحل ــول املس ــتدام ٍة غ ــر واقع ٍة .ول ــذا ،س ــيكون ع ــى
الس ــلطات الس ــودانية الجدي ــدة مهم ـ ٌـة صعب ـ ٌـة ومعق ـ ٌ
ـدةَّ ،
ألن
ْـــم املـــزداد ازيـــاداً كثـــراً للحلـــول الدامئـــة يف دارفـــور،
الدَّ ع َ
ســـيقتيض توســـ ْي َع الخدمـــات األساســـية ،وتعز ْيـــ َز األمـــن
وح ْكـــم القانـــون يف املناطـــق التـــي يعـــود إليهـــا العائـــدون،
ُ
طريـــق مســـتدام ٍة إىل املترضريـــن ،و ُم َعالجـــ َة أســـباب
ْـــح
وفت َ
ٍ
ال ِّنــزاع األصلي ــة.
زوراب إلزاروف zelzarov@yahoo.com
يس مركز العمليات املشرتكة ،يف البعثة املشرتكة
ر ِئ ُ
لالتحاد األفريقي واألمم املتحدة يف دارفور (اليوناميد)
https://unamid.unmissions.org

ُّ
كل ما ورد من آرا ٍء يف هذه املقالة هي آراء كاتبها وقد ال تستوي
هذه اآلراء وآراء البعثة املشرتكة لالتحاد األفريقي واألمم املتحدة
يف دارفور.
bit.ly/Sudan-HumanitarianNeeds2018 .1
bit.ly/DPDD-en .2
 .3مل ت ْ َ
ُشك البعثة املشرتكة لالتحاد األفريقي واألمم املتحدة يف دارفور أو فريق األمم
املتحدة القطري يف نتائج هذا االستقصاء.
www.unhcr.org/50f94cd49.pdf .4
bit.ly/Sudan-HumResp-2019 .5
www.un.org/press/en/2019/sc13929.doc.htm .6
https://brook.gs/2ktYPwZ .7
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