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أخيراً ،ال ميكـن أن تكـون العـودة طوعيـة حقاً مـا مل ُيع َل ْـم الذين
ميكـن أن يعـودوا إعالمـاً كافيـاً بـكل املعلومـات التـي يحتاجـون
رئيس لحقوق اإلنسان ،يف املنظمة الدولية لالجئني
إليهـا .فحتَّـى لـو مل تقـع حـاالت العـودة القرسيـة يف آخـر األمـر،
ٌ
منارص ٌ
ميكـن أن يسـبب انعـدام الرصاحـة والوضـوح يف العمليـة أرضاراً www.refugeesinternational.org
جسـيمة .فينبغـي بـذل الجهود لضامن أن تكـون الخطط رصيح ًة
Sullivan D (2018) Displaced Nation: The Dangerous Implications of .1
واضحـ ًة وأن ُي ْ َ
شر َك يف َو ْض ِعهَـا الذيـن ميكـن أن يعـودوا.
Rushed Returns in South Sudan, Refugees International
دانيال سو ِل َفن daniel@refugeesinternational.org

الهـم يف العوائـق التـي تعترض حـاالت العودة،
اإلخفـاق يف َر ْك ِـز ِّ
فض
ي
ال
األصليـة،
َّهجري
ت
ال
أسـباب
ويف
عليهـا،
ويف كيفيـة التغ ُّلـب
ُ ِ
املهجريـن قسراً للضرر فحسـب ،بـل يـأيت
النـاس
إىل تعريـض
َّ
أيضـاً
ُ
لتهجير آخ َر يف املسـتقبل
الظـروف
ـأ
ي
ه
ت
أن
خطـر
باحتمال
َّ
ٍ
ومعانـا ٍة إضافية.

(األمة ا ُملهج َّرة :التداعيات الخطرية لحاالت العودة عىل عجلٍ يف جنوب السودان)
bit.ly/RI-Sullivan-SSudan-2018
Sullivan D (2019) Abuse or Exile: Myanmar’s Ongoing Persecution of the .2
Rohingya, Refugees International
(سوء املعاملة أو النفي :اضطهاد ميامنار املستمر للروهينغيا)
bit.ly/RI-Sullivan-Rohingya-2019
McPherson P, Lewis S, Aung T T, Naing S and Siddiqui Z ‘Erasing the .3
Rohingya: Point of No Return’, Reuters, 18 December 2018
(محوُ الروهينغيا :نقطةٌ ال يُرْجَعُ عنها) bit.ly/Reuters-Rohingya-18122018

حاالت عودة الجئي جنوب السودان :التص ُّورات واالستجابات

هوس وأندرو ُك ِننغهام وك ِرستني كا َّماو وماري أوبارا
كاثرين ِ

ميكن أن ُي ِع َ
ني الفهم العميق لتجارب الالجئني وتص ُّوراتهم عىل ضامن ْأن تكون الربمج ُة أقد َر عىل دعم
حلولِ الالجئ َ
ني الدامئ ِة وإعادة إدماجهم.
بــن شــهر ديســمرب/كانون األول مــن عــام  2018وشــهر أبريــل/
نيســان مــن عــام  ،2019أجــرت منظمــة أكــت كنيســة الســويد
( )Act Church of Swedenواالتحــاد اللوثــري العاملــي دراسـ ًة
محورهــا التص ـ ُّورات ،عــى الجئــي جنــوب الســودان يف شــا ِّيل
أوغنــدا (مبايــو وأدجومــاين والمــو) ،ويف كينيــا (بكاكومــا) ،ويف
إثيوبيــا (بغابيــا) .وعــى الرغــم مــن كــرة شــكوك الالجئــن يف
إحــال الســام الــذي ُب ِعـ َ
ـث فيــه النشــاط يف جنــوب الســودان،
ومــن موقــف املفوضيــة الســامية لألمــم املتحــدة لشــؤون
الالجئــن مــن َّأن ظــروف العــودة مل تكــن واقعــ ًة ،أشــارت
الدراســة إىل رغبـ ٍة شــديد ٍة عنــد هــؤالء الالجئــن يف العــودة إىل
جنــوب الســودان.

ٌ
حــدث مــن شــأنه أن يبعــث عــى
يف عــام  ،2021عــى أنهــا
العــودة .وإىل جانــب ِّ
كل ذلــك ،كان هنــاك عــددٌ مــن العنــارص
األخــرى كذلــك.

ـب الحالــة األمنيــة ،التــي
فقــد كان الالجئــون يراقبــون مــن كثـ ٍ
تحســنها هــو أقــرب ظــروف العــودة إليهــم ،ويف قلوبهــم شـ ٌّ
ـك
ُّ
يف َّأن إحــال الســام هــو جــز ٌء مــن الســبب يف اســتبعاد
بعــض الجامعــات املســلحة ،التــي كانــت مســتمر ًة يف حمــات
العنــف .فــكان تجميــع الجهــات الفاعلــة املســلحة (أي نقلهــم
إىل حاميــات عســكرية) دليــ ًا ذا أهم َّيــ ٍة .وملَّــا كان كثــ ٌر مــن
جهــات فاعلــ ٍة مســلح ٍة ألمالكهــم
الالجئــن َي ْشــكون احتــال
ٍ
ِّ
ْ
ـف كل مــا هــو عســكري يف أماكــن
قهـراًُ ،سـ ِّل َط الضــوء عــى َوقـ ِ
وميعــن الجئــو جنــوب الســودان يف مراقبــة الحــال التــي عليهــا املدنيــن وأمالكهــم.
جنــوب الســودان .وقــد أشــاروا إىل عــدَّ ة أد َّلــ ٍة يرصدونهــا
َ
َّ
ليحـدِّدوا الوقــت الــذي تكــون فيــه العــودة ممكنـ ًة .وعندهــم و ُيضــاف إىل ذلــك أنهــم كانــوا يراقبــون حــال مواقــع حاميــة
رئيــس ،وأقــرب األد َّلــ ِة إليهــم عــو َد ُة املدن ِّيــن داخـ َ
َّأن إحــال الســام أمــ ٌر
ـل جنــوب الســودان .فقــد كانــت مواقــع حاميــة
ٌ
قُ
ــب
الرئيــس الســا ِب  ،إىل جنــوب املدن ِّيــن هــذه ،التــي تحميهــا َب ْعثــة األمــم املتحــدة يف جنــوب
ريــاك مشــار ،وهــو نا ِئ ُ
ِ
ٌ
الســودان (وهــي
عــودة كان األصــل فيهــا ْأن تكــون يف شــهر الســودان ،تســتضيف نحــواً مــن  190ألفــاً مــن النَّازحــن
ُ
َ
َ
ً
َّ
ْ
مايو/أيــار عــا َم  ،2019ولكنَّهــا يف آخــر األمـ ِر أ ِّجلــت) .وكان ُينظ ُر داخليـا ،ح َّتــى أ َّول عــام  .2019فقــدَّ ر الالجئــون أن هــؤالء كانــوا
ض َب موعــدٌ لهــا أصــ ًا هنــاك َّ
ألن عودتهــم غــر آمنـ ٍة ،وربطــوا اســتمرار وجــود مواقــع
أيضــاً إىل االنتخابــات الوطنيــة ،التــي ُ ِ
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حاميــة املدن ِّيــن باســتمرار اشــتداد الخطــر .ذلــك ،ويعتقــد ٌ
قليل
ـج .ولكنْ
منهــم َّأن التصــدُّع العرقــي الــذي أصــاب األ َّمـ َة قــد عُ ولِـ َ
ـي ،وال
أثــار كثـ ٌر مــن الالجئــن همومـاً قامئـ ًة عىل االنتــاء العرقـ ِّ
سـ َّيام حر َّيــة التن ُّقــل تن ُّقـ ًا آمنـاً يف جميــع أنحــاء بلدهــم .وأوىل
آخــرون اهتاممـاً باألد َّلــة التنمويــة ،ومــن ذلــك الوصــول إىل مــا ويف الوقــت نفســهُ ،ين ِّمــي افتقــار مواضــع الالجئــن إىل ُســ ُبلِ
وس ـ ُبلِ معيش ـ ٍة.
املعيشــة القابلــة لالســتمرار الشــعو َر باليــأس ،وال ســ َّيام عنــد
ـم ،ورعاي ـ ٍة صح َّي ـ ٍةُ ،
هــو ج ِّيــدٌ مــن تعليـ ٍ
الرجــال والشــباب املحرومــن مــن حقوقهــم .وهــذا عــى
ـج مشــكلة تعاطــي املخــدرات ا ُمل ـزْداد،
يؤجـ ُ
ويف الوقــت نفســه ،يتأ َّمــل الالجئــون َح ْيتهــم يف العــودة حســب مــا ُي َقــال ِّ
ً
والعن َ
َّ
ْــف ِّ
والشــدَّ َة وحتَّــى مشــكلة الســلوك اإلجرامــي .و ُيزعَــم أيضــا أن بعــض
وال َع ْيــش يف جنــوب الســودان مــن جهــةُ ،
لينضمــوا إىل الجامعــات
والتحدِّيــات االقتصاديــة التــي يواجهونهــا يف َم ْوضــع لجوئهــم الشــباب يعــودون إىل جنــوب الســودان
ُّ
اليــو َم مــن جه ـ ٍة أخــرى .وقــد كان الالجئــون عموم ـاً مقتنعــن املســلحة ،ويف هــذا خطـ ٌر محتمـ ٌـل ،هــو مــا انتشــار مزيـ ٍد مــن
بأ َّنــه إذا كانــوا يف بيئتهــم األصليــة ،فســيجيبون حاجــات أرسهــم العنــف.
األساســية عــى األقــل إجاب ـ ًة أفضــل .ويف كثــر مــن الحــاالت،
ُ
تجــاوزت الهمــوم االقتصاديــة تص ـ ُّورات الخطــر األمنــي ح َّتــى ويــرى الشــباب الالجئــون أن فـ َر َص التعليــم والتوظيــف متنحهــم
أصبحــت أكــر أهميــ ًة منهــا .وأ ْبــ َر َز الالجئــون -وال ســ َّيام التوجيــه ،الــذي مــن غــره ،يكونــون أكــر عرضــ ًة ‘للشــواغل’
الذيــن تع َّلمــوا رســمياً وعندهــم مهــارات مهنيــة -ق ـ َّوة جــذب املذكــورة آنفــاً .ويف نطــاق أوســع ،كان الالجئــون يف كاكومــا
رصيــن عــى َّأن أطفالهــم لــن يعــودوا إىل جنــوب
فــرص العمــل يف جنــوب الســودان (ومثــال ذلــك العمــل عنــد وغامبيــا ُم ِّ
املنظــات غــر الحكوميــة وحكومــة جنــوب الســودان) ،وال
سـ َّيام يف املراكــز الحرضيــة ،مــع َّأن الالجئــن تأ َّملــوا مــر ًة أخــرى
بــن هــذه االحتــاالت والهمــوم األمنيــة الشــديدة.

املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني/كاتيان تيجرينا

جاتِت ٌ
الصف وأقرباءه ،وأ َّما اآلخرون فقد ُأ ْغ ِر ُقوا .ثم بعد أن َ
ِّ
أتلف حريقٌ خيم َة أرستهِ ،يف
طفل بالغٌ من عمره  11عاماً ،هرب من بيته يف جنوب السودان ،وغطس يف نه ٍر ُمخْ تبئاً من رجالٍ مُس َّلحنيَ ،قتلوا ِر َفاقه يف
الءُّ ،
زيت ُمهْملةُّ .
والل ُحف ،راحت ُّكلها.
مخ ِّيم كويل لالجئني بغامبيال يف إثيوبيا ،ليس ميلك اليو َم إال هذه الطائرة املعدنية ،التي صنعها بنفسه من
صفائح ٍ
“كل مالبيس احرتقت ،والطعام ،وزيت الطبخ ،والفراش ،وا ُمل ُ
ِ
ولكن َّ
َحزُنني ُّ
أحب الطائرات ألنَّ ها َّ
تتنقل من موضع إىل موضع .فأنا أودُّ ْأن ِ َ
ي ُ
آت كثري ًا من األماكن ،أمريكا مث ًال .وآمل أن أذهب إىل جنوب السودان أيض ًا،
كل يشءٍ فقدناه .كنت أذهب إىل املدرسة َّ
كل ُكتُ بي احرتقتُّ .
ألن الرجال َّ
إنَّ ه بلدي ،ولكنَّ نا تركناه َّ
املسلحني جاؤوا إليه”.
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الســودان حتــى يكــون هنــاك تعليـ ٌـم ج ِّيــدٌ  .وكذلــك كان حــال عــى مهــلٍ  ،ورمبــا تكــون عودتهــم يف أ َّول األمــر إىل املناطــق
الالجئــن يف شــا ِّيل أوغنــدا ،ولكــنْ شــكا بعضهــم كلفـ َة املــدارس الريفيــة ،وال يزيــد انتقالهــم إىل املناطــق الحرضيــة إال عنــد
ومــا لــه صلــة بهــا ،وخدمــات التعليــم الرديئــة يف املخ َّيــات .اســتقرار األمــن واطمئنانهــم.
وقــد دفعهــم هــذا إىل التفكــر يف العــودة ،إذ وجــدوا فيهــا
حاالت عود ٍة دامئ ٍة
الربمجة من ْأج ِل
وســيل ًة أكــر رجوح ـاً لضــان التعليــم الج ِّيــد ألطفالهــم.
ِ
َ
َ
ِّ
ــم العميــق ألدق تفاصيــل تجــارب
ميكــن أن ُي ْســتعمل الف ْه ُ
زيارات ِّ
الالجئــن ،وتص ُّوراتهــم ،والتح ِل ْيـ ُ
االطالع عىل ما يجري ُمقا ِب َل العودة الدامئة
ـل ،يف ضــان ْأن تدعــم الربمجــة
َ
ـع .فعنــد الالجئــن ،مثـاً،
ً
َ
ْ
تحــدَّ ث الالجئــون عــن كــر ِة الذهــاب إىل جنــوب الســودان حــاالت العــودة واالندمــاج دعـا أنجـ َ
واإليــاب إىل بلــد اللجــوء ،ووصفــوا ذلــك بأنــه كحركــة لعبــة
ــح عــى تعليــم أطفالهــم .ومــن األولويــات التــي
تصميــم ُم ِل ٌّ
ٌ
‘اليويــو’َّ ،
ـع املعلومــات .ومثــال إقرارهــا بينهــم ج ِّيــدٌ  ،الحاجــة إىل إرشاك الشــباب وتنميــة
وأن أكــر هــذه الزيــارات َ
لج ْمـ ِ
ِّ
الرســمي ،أو
التعليــم
ذلــكْ ،أن أجــرى بعضهــم زيــارات ‘االطــاع عــى مــا يجــري’ الشــعور باألمــل ،ســوا ٌء مــن خــال
ِّ
ِ
ُ
ـقِّ
ـي ،أو ُف ـ َر ِص العمــلِ  .و َي ْس ـهُل ،بالحـ  ،تخ ُّيــل
ـب املهنـ ِّ
لريصــدوا الحالــة األمن َّيــة بــأ ِّم عينهــم .وكان يعــود غريهــم يف التدريـ ِ
أوقــات منتظمــ ٍة ليتح َّققــوا مــن حــال أمالكهــم ،وأصولهــم ،العواقــب املرتتبــة عــى اإلخفــاق يف ذلــك .ومــن قبيــل هــذاَّ ،أن
وأفــراد أرسهــم .وآخــرون كانــوا يعــودون أحيانــاً ليجمعــوا الحاجــة إىل تعزيــز مــا هــو قابـ ٌـل لالســتمرار مــن ُسـ ُبلِ معيشـ ٍة
ٌ
(بقــرة مثــ ًا) التــي ميكــن أن يبيعوهــا ليدعمــوا
أصولهــم
وأمــن اقتصــاديِّ مــن أجــل الالجئــن ،ليســت فكــر ًة جديــد ًة
ٍ
ً
ً
َّ
َ
َّ
أرسهــم يف املخ َّيــم .وبــدأ هــذا يف إظهــار مرحلـ ٍة مؤقتـ ٍة أو مــد ٍة أيضــا .ومــع ذلــك ،ذكــر الالجئــون مــرارا أن نطــاق مقــدار
‘بين َّي ـ ٍة’ ،يزيــد تن ُّقــل الالجئــن الســهل فيهــا بــن مخ َّيامتهــم أو وأهــداف األنشــطة املــد َّرة للدَّخــل التــي تدعمهــا املنظــات
مســتوطناتهم واألماكــن التــي يعــودون إليهــا .ولقــد كان مــن غــر الحكوميــة مــا يــزال ض ِّيقــاً جــداً .ونظــراً إىل أ َّنــه مــن
املتو َّ ِقــع أن تصبــح هــذه التن ُّقــات شــيئاً فشــيئاً أكــر اســتمراراً ،املتو َّقــع كثــراً أن ُت ْب َس َ
ــط العــودة يف مــدَّ ة تقــع بــن الثالثــة
ُ
ٌ
ٌ
ْ
وذلــك اعتــاداً عــى الظــروف التــي يف جنــوب الســودان.
ســنوات والخمســة ســنوات املقبلــة ،هنــاك مجــال وحاجــة إىل
ـي)
مزيـ ٍد مــن املشــاركة الفنِّيــة (ومثــال ذلــك يف التدريــب املهنـ ِّ
ومــع هــذا ،كانــت حــاالت العــودة التلقائيــة ‘الدامئــة’ َت َقـ ُـع حقاً يف املخ َّيــات واملســتوطنات ،وذلــك إلعــداد هــؤالء الالجئــن
يف الوقــت الــذي ُأ ْج ِر َيــت فيــه الدراســة .واشــتملت أ َّول موجـ ٍة إعــداداً حســناً لــي يعــودوا إىل جنــوب الســودان مواطنــن
مــن العائديــن عــى الذيــن عندهــم مهــارات قابلـ ٌـة للتوظيــف ،منتجــن ،مســتعدِّين إلعــادة بنــاء أ َّمتهــم.
العائديــن إىل املراكــز الحرضيــة خصوصـاً .ومــن قبيــل ذلــكْ ،أن
ً
ـقَ
عــاد كثـ ٌر مــن الذكــور لحاميــة بيــوت املـزارع ومــا حولهــا مــن ثــم ينبغــي أن تشــتمل االســتجابات أيض ـا عــى ُب ْع ـ ٍد أعمـ ،
ـي .فمــن وجهــة الربمجــة يف املخ َّيــات
أر ٍ
اض .إذ كان متو َّقعـاً أن ُي ِثـ َر موســم الزراعــة زيــاد ًة كثــر ًة يف عابـ ٍر للحــدود أو إقليمـ ٍّ
حــاالت العــودة إىل املناطــق الريفيــة .وكــا ِق ْيـ َ
ُ
ـع واملســتوطنات ،ينبغــي أن تــز َّو َد االســتجابات باملعلومــات مــن
ـل ،مــن املتو َّقـ ِ
أن يكــون األطفــال والشــباب الذيــن يذهبــون إىل املدرســة آخـ َر الحقائــق التــي يف أماكــن الالجئــن األصليــة .ومثــال ذلــك ،أ َّنــه
العائديــن .وأ َّمــا ذوو االحتياجــات
الخاصــة ،فريجــح أن ينتقلــوا ينبغــي أن تكــون الجهــود املبذولــة يف ســبيل التصـدِّي للعنــف
َّ
ـم
عــى حســب املــكان الــذي ميكــن أن يحصلــوا فيــه عــى أفضــل الجنــي والجنــدري يف املخ َّيــات واملســتوطنات ،مــز َّود ًة ب َف ْهـ ِ
معونة.
ـباب العنــف الجنــي والجنــدري واملواقــف منــه يف جنــوب
أسـ ِ
الســودان ،فهــذه األســباب واملواقــف تختلــف عــن التــي يف
ولقــد كان منتظــراً مــن هــذه التن ُّقــات أن تختلــف بحســب أوغنــدا.
الظــروف الواقعــة يف أماكــن اللجــوء .فعــى ســبيل املثــال ،ملَّــا
َّ
ً
ُ
َ
َّ
ـام حســنا ُيضــاف إىل ذلــك ،أنــه ملــا كان كثـ ٌر مــن إسـراتيج َّيات العــودة
كان الالجئــون يف شــا ِّيل أوغنــدا يتو َّقعــون مســا َر سـ ٍ
ٌ
بالقيــاس إىل غــره ،رأَ ْوا العــودة قريبــ َة الحــدوث ،عــى حــن املعقــدة التــي يضعهــا الالجئــون مشــتمل عــى تقســيم األرس،
قــدَّ ر الالجئــون يف كاكومــا وغامبيــا انقضــا َء ُمــدَّ ًة تقــع بــن فجــز ٌء يف بلــد اللجــوء وجــز ٌء يف أماكــن العــودة ،كان مــن
ـم ْأن ُتح ِّقــق الجهــات الفاعلــة الدوليــة أن تكــون برامجهــا
ثــاث ســنوات وخمــس ســنوات قبــل أن تقــع حــاالت عــود ٍة املهـ ِّ
عريضــة (وتقديرهــم هــذا مربــوط باالنتخابــات القريبــة يف مخ َّيــات الالجئــن أو مســتوطناتهم متناســق ًة أحســن
ــع أن يعــود
الحــدوث يف جنــوب الســودان) .وأ َّمــا العائــدون إىل مناطــق التناســق مــع االســتجابات يف األماكــن التــي ُيتو َّق ُ
شــهدت قتــاالً عنيفــاً (كأعــايل النيــل) فينتظــرون أن يعــودوا إليهــا الالجئــون يف جنــوب الســودان ،وينبغــي ملقاربــة هــذه
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االســتجابات أن يكــون اإلمنــاء فيهــا يف أشــدِّه .وينبغــي بــذل
جهـ ٍد ليكــون التزامــن يف طــريف الحــدود َّ
أدق مــا يكــون .وميكــن
فعــل هــذا يف قطــاع الرتبيــة والتعليــم مــن خــال املناهــج
الدراســ َّية ،واملعايــر ،وتدريــب املد ِّرســن ،وسياســة اإلدمــاج،
ـاح يف
ـي ا ُمل َتـ ُ
إىل غــر ذلــك .وينبغــي أن يكــون التدريــب املهنـ ُّ
ـات
ـات مــن دراسـ ِ
األماكــن التــي فيهــا الالجئــون مــز َّوداً مبعلومـ ٍ
الســوق التــي أجريــت عــى مناطــق الالجئــن األصل َّيــة .فعــى
ســبيل املثــال ،يطالــب الالجئــون يف غامبيــا بتدريبهــم يف مجــال
والســباكة والكهربــاء ،ح َّتــى يكــون لهــم يــدٌ يف إعــادة
البنــاء ِّ
بنــاء ُمدُ ِنهــم ا ُملد َّمــرة .وينبغــي أن يشــتمل مثــل هــذا التدريــب
ــم يكــون
أيضــاً عــى شــهاد ٍة ُم ْع ٍ
ــرف بهــا إقليميــاً ،ومــن َث َّ
ـدرة عــى تســويق مهاراتهــم يف أماكــن أخــرى .وملــاَّ
للخ ِّريجــن قـ ٌ
ً
مؤسســات االئتــان واالدِّخــار تحدِّيــا منــذ
كان الوصــول إىل َّ
مؤسسـ ٌ
ـح خدماتهــا
ـات مال َّيـ ٌـة متن ِّقلـ ٌـة ُت ِتيـ ُ
زمــن طويــلٍ  ،رشعــت َّ
ـح اليــو َم
املؤسســات التــي ُت ِتيـ ُ
يف املنطقــة .فينبغــي َد ْعـ ُـم هــذه َّ
ـات أساس ـ َّية لالجئــن املقيمــن يف املخ َّيــات ،لــي تعمــل
خدمـ ٍ
املؤسســات
عابــر ًة الحــدود ،فيســتم ُّر عملهــا .و َبـ ْ
ـن قــدرة هــذه َّ
عــى التن ُّقــل واملــدة البين َّيــة املتقدمــة الذكــر صلـ ٌـة وثيقـ ٌـة.
ومــع ذلــك ،يجــب أن يشــتدَّ عــى الفــور االلت ـزام يف جنــوب
ـح العــود َة ملــن يريدهــا
الســودان بإعــادة الظــروف التــي ُت ِتيـ ُ
ً
(كــا جــاء يف االتفــاق العاملــي بشــأن الالجئــن مثــا) ،ومــن
ذلــك الظــروف األمنيــة والخدمــات األساســية عــى األقــل.
ــي التــي يرصدهــا الالجئــون
وبالحــقِّ َّ ،إن هــذه األد َّلــ َة لَ ِه َ
ِّ
معلومــات تعينهــم عــى اتخــاذ القــرار يف
ليتــز َّودوا منهــا
ٍ
عودتهــم.
فضــ ًا عــى أ َّنــه ينبغــي لالســتجابات يف املواقــع التــي يعــود
ــر َز
إليهــا العائــدون ،وال ســ َّيام يف هــذه ا ُملــدَّ ة ‘البين َّيــة’ ،أن ُت ْ ِ
ـي ،تشــتمل عــى الســكان املحل ِّيــن
مقاربـ ًة ذات منحـ ً
ـى مجتمعـ ٍّ
ً
ً
ُ
والالجئــن العائديــن والنَّازحــن داخلي ـا ،وتعمــل كل ّي ـا إلعــادة
بنــاء مفهــوم املجتمــع املحـ ِّ
ي .وينبغــي أيضـاً لهــذه املقاربــة أو
همهــا يف إعــادة ُح ْســن الحــال النفســانية
ملــا يشــابهها ْأن َت ْر ُكـ َز َّ
واالجتامعيــة يف األفــراد ومجتمعاتهــم املحل َّيــة ،وذلــك عــن
طريــق االعــراف باألثــر الضــا ِّر لتهجريهــم ،وليــس هــذا
فحســب ،بــل أيض ـاً األثــر الضــار لش ـ ِّكهم يف إمــكان التعايــش
الســلمي بــن أف ـراد املجتمــع يف جنــوب الســودان عــى تعــدُّ ِد
وج ـ ُه االنتبــاه إىل الحاجــة إىل جــدْ وَلِ أعــالِ
أعراقهــم .وهــذا ُي ِّ
ـام يبــدأ مــن الفــرد فصاعــداً .ويحتــاج الالجئــون يف املنطقــة
سـ ٍ
ك ِّلهــا مــن بعــدُ إىل ْأن ُي ْ َ
ش ُكــوا يف أعــال الســام الواســعة
ـارج أعــال الســام يف
النطــاق ،إذ يــرى كث ـ ٌر منهــم أ َّنهــم خـ َ
جنــوب الســودان.

ثــم ال شـ َّ
الس ـ ْع ُي إىل إصابــة أهــداف التغيــر
ـك أ َّنــه ينبغــي َّ
ً
َ
ــدُ
االجتامعــي هــذه ،ســعيا يكــر فيــه الــر ِّوي والق ْص إىل
ِّ
إنشــاء التغيــر ال االســتجابة لــه بعــد أن يحــدث .ومثــال
منصـ ًة ذات شــأنٍ لتيســر
ـح املــدارس َّ
ذلــك ،أ َّنــه ميكــن أن ُت ِتيـ َ
تحــ ِّول املواقــف ،وإلرســاء الشــعور باملســؤولية االجتامعيــة
عــى ســبيل الرفــق بالحــال .فقــد أثبتــت ال ُب َنــى املجتمعيــة
ـم أكــر فئــات املجتمــع ضعفـاً ،وإتاحـ ِة
املصممــة لتيسـ ِر َد ْعـ ِ
مســاح ٍة للمناقشــة التــي ُم ْم َعــنُ التفكــر فيهــا ،أنهــا ناجعـ ٌـة
يف تنميــة اإلحســاس مبشــاعر اآلخريــن والرأفــة ،وهــذان
ال بــدَّ منهــا إلعــادة بنــاء التامســك االجتامعــي والشــعور
باملســؤولية االجتامعيــة.
ٌ
وإعــادة قـ َّوة الفــرد الفاعلــة ،يف ِّ
رضورة .فقــد
كل مــا تقــدَّ َم،
رصحــنَ ،إىل فقدانهــم
أشــار كثــ ٌر مــن ا ُمل ْســتط َل ِعنيَ ،غــ َر ُم ِّ
الثقـ َة بأنفســهم ،وإىل شـ ِّكهم يف ق َّوتهــم الفاعلــة وقدراتهــم،
والســبب يف ذلــك هــو ِّ
الشــد ُة اليوم َّيــة يف عيشــة الالجئــن
َّ
وتجاربهــم يف الحــرب .ثــم إن ضــان مشــاركة الالجئــن
يف االســتجابات مشــارك ًة جــا َّد ًة مفيــد ًة ،مهــا كان صعبــاً،
ميكــن أن ْأن ُيق ِّل َ
ــل التعويــل عــى اآلخريــن ،ويعــن عــى
إعــادة َو ْصــلِ النــاس بالشــعور بق َّوتهــم الفاعلــة .والجهــود
بح ْســن
القاصــدة إىل إنشــاء التغيــر ،لتنميــة الشــعور ُ
أمــر
الحــال بــن األفــراد ومجتمعاتهــم املحليــةَّ ،إنــا هــي ٌ
ْــم الســكان الذيــن َّ
أرضهــم النِّــزاع ،يف إعــادة
ٌّ
أســايس ل َدع ِ
ْ
تع ُّلــم الســلوك الســلمي ،ويف تص ـ ِّور مســتقبلٍ ِملــؤه الســام
ـراءات رضوري ـ ٍة لــي ُينشــؤوا
تصـ ُّوراً جامعي ـاً ،ويف ا ِّتخــاذ إجـ ٍ
ألنفســهم مســتقب ًال مختلفــاً.
هوس catherine.huser@svenskakyrkan.se
كاثرين ِ
منظمة أكت كنيسة السويد )(Act Church of Sweden
www.svenskakyrkan.se/act/international

واالتحاد اللوثري العاملي

أندرو ُك ِننغهام cunninghamandrew2@gmail.com

ٌّ
مستقل
مستشا ٌر
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