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إعادة اإلدماج السيايس واالقتصادي :مفتاح العودة الناجحة
باربارا لوكونكا وبيرت دي ك ِلرك

يقتيض أ ْم ُر الالجئني والنازحني داخلياً من الجهات الفاعلة الوطنية والدولية َ
بذل جهود متضافرة لضامن
إعادة إدماجهم إدماجاً ناجحاً يف األوضاع االقتصادية واالجتامعية والسياسية يف بالدهم األصلية.
ُتظ ِه ـ ُر بواع ــث التَّهج ــر غالب ـاً انقطاع ـاً يف العالق ــة ب ــن الدول ــة ولَ َي ِجـــدُ املـــرء يف بورونـــدي والســـودان مثالَـــن ج ِّيدَيـــن يف
ُّ
ومواطنيهـــا ،وهـــذا
يـــدل عـــى عجـــز الدولـــة عـــن الوفـــاء معالجـــة هـــذه التحدِّيـــات التـــي تتحـــدَّى عـــودة الالجئـــن
بالتزامهـــا حاميـــ َة مواطنيهـــا مـــن النِّـــزاع العنيـــف .وإصـــاح والنازحـــن داخليـــاً.
ه ــذه العالق ــة أمــ ٌر عظي ـ ٌـم ش ــأنه ،وإع ــادة اإلدم ــاج الس ــيايس
لالجئ ــن والنازح ــن داخلي ـاً ه ــو أس ــاس نج ــاح إع ــادة اإلدم ــاج .بوروندي
ويشـــتمل هـــذا عـــى إرشاك األفـــراد يف الوضـــع الســـيايس من ــذ أن اس ــتق َّلت بورون ــدي ع ــام  1962وه ــي تش ــهد سلس ــل ًة
لبالده ــم األصلي ــة ،وذل ــك م ــن خ ــال متكينه ــم م ــن التفاع ــل م ــن العن ــف العرق ــيُ ،ت ــدا ُر م ــر ًة بع ــد م ــر ٍة ،ب ــن الهوت ــو وه ــم
م ــع الحكوم ــة ،وإرشاكه ــم يف ا ِّتخ ــاذ القــرارات ،ال ْأن يُتجاهَ ــل الس ــواد األعظ ــم يف البل ــد وب ــن التوت ــي وه ــم أقل َّي ـ ٌـة في ــه.
وص َ
ـــل
وجودهـــم أو ُين َُعـــوا مـــن الوصـــول إىل الســـلطات املحليـــة .ومـــع إرســـاء االســـتقرار عقـــب اتفـــاق الســـام الـــذي ُت ِّ
إلي ــه ع ــام  ،2000وإع ــادة انتخ ــاب بي ــر نيكورونزيــزا رئيســاً
ـب ،وال سـ َّيام إذا كان الالجئــون يف املنفــى زمنـاً ع ــام  ،2010ع ــاد ع ــددٌ كث ـ ٌـر م ــن الالجئ ــن البوروند ِّي ــن م ــن
العــودة أمـ ٌر صعـ ٌ
طوي ـ ً
ـا أو ُولِ ــدُ وا يف التَّهج ــر .فخ ــال مــدَّة تهجريه ــم ،تك ــون الب ــاد املج ــاورة ،أك ــر م ــن نص ــف ملي ــون الج ــئ ب ــن عام ــي
الظ ــروف والبن ــى ق ــد تغ ـ َّـرت أو ُج ـدِّدت يف البل ــد األص ــي .ويف  2002و .2011ولكـــنْ زعـــم العائـــدون عنـــد عودتهـــم أنَّ
بع ــض الح ــاالت ،ت ــرى املجتمع ــات املحلي ــة األصلي ــة الالجئ ــنَ عي ــون الس ــلطات ال تراه ــم .وش ــعروا أ َّنه ــم ال وج ــود له ــم يف
أجانـــب .أ َّمـــا النازحـــون داخليـــاً ،فيمكـــن ْأن يواجههـــم مـــن الوض ــع الس ــيايسَّ ،
وأن ه ــذا ،إىل جان ــب إس ــاء ِة بع ــض َم ــن يف
َ
ـف قلي ـ ً
إع ــادة اإلدم ــاج تح ـ ٍّد مختل ـ ٌ
ـا .وع ــى الرغ ــم م ــن أنه ــم الس ــلطة اس ــتعامل س ــلطتهم ،كان ل ــه تأث ــر يف س ــبل معيش ــتهم
مل يخرج ــوا م ــن ح ــدود أرضه ــم الوطني ــةُ ،ج ِعل ــوا غالبــاً غ ــر ووصوله ــم إىل أراضيه ــم .وواجه ــت النس ــاء خصوصــاً تحدي ــات
ً1
مرئيـــن ،أو ُن ِظـــ َر إليهـــم يف بعـــض األحيـــان عـــى أنهـــم غـــر صعبــ ًة ،إذ ال يح ــقُّ له ــنَّ يف ظ ـ ِّ
ـل القان ــون أن يرث ــن أرضــا.
مرغـــوب فيهـــم ،ف ُه ِّمشـــوا .وهـــم يعيشـــون يف أحـــوال تشـــبه
األح ــوال الت ــي فيه ــا الالجئ ــون ،وأحيانــاً يف أح ــوال أس ــوأ منه ــا ،ويف ع ــام  ،2015س ــاء الح ــال يف بورون ــدي وكاد البل ــد أن يع ــود
ويس ــكن قلوبه ــم الخ ــوف م ــن االس ــتغالل والعن ــف وانته ــاكات إىل النِّـــزاع العنيـــف .إذ قـــال الرئيـــس بيـــر نيكورونزيـــزا إنـــه
حق ــوق اإلنس ــان .وتواج ــه كلت ــا الفئت ــن يف كث ــر م ــن األحي ــان ســـيدخل االنتخابـــات لنيـــل واليـــة ثالثـــة ،فاختلـــف يف األمـــر
التميي ــز واالس ــتبعاد م ــن املجتمع ــات املضيف ــة ،وتفع ــل ه ــذا فئــات مختلفــة مــن الشــعب .ثــم كان مــن ذلــك أن اســتهدفت
به ــم أيضــاً الس ــلطات املحلي ــة والوطني ــة.
الق ــوات الحكومي ــة َم ــن ع ــارض الرئي ــس ،فانت ــرت انته ــاكات
ألـــف
حقـــوق اإلنســـان ،وفـــ َّر مـــن البلـــد أكـــر مـــن 400
ِ
َّإن انته ــاكات الدول ــة ع ــى مواطنيه ــا ،وال ســ َّيام الت ــي يرتكبه ــا بورونـــديٍّ منـــذ عـــام ( 2015وأكـــر مـــا فـــ ُّروا إليـــه تنزانيـــا
نش ــئ فق ــدان الثق ــة عن ــد الش ــعب ،وم ــن وروانـــدا وأوغنـــدا وجمهوريـــة الكونغـــو الدميقراطيـــة) 2.ومـــا
جهازه ــا األمن ــيُ ،ي ِ
بينه ــم العائ ــدون .إذ اضطه ــاد الدول ــة (يف س ــياقٍ تك ــون في ــه تب ِّينـــه الحـــال البوروند َّيـــة َّأن عـــى الرغـــم مـــن انتخابـــات
كملـــة .فقـــد
ضعيفـــ ًة خصوصـــاً) هـــو يف الغالـــب الســـبب األ َّول لفـــرار عـــام  ،2010العمليـــة السياســـة يف البلـــد غـــر ُم َّ
بـــأن وجودهـــم ُمتجاهَ ـــلٌ،
األفـــراد واألرس واملجتمعـــات املحليـــة مـــن أرضهـــا .ويقتـــي أعـــرب العائـــدون عـــن شـــعورهم َّ
َّ
وبـــأن أصواتهـــم ال ُتســـ َمع وال هـــم يســـتطيعون التحـــدث إىل
نج ــاح ع ــودة الالجئ ــن والنازح ــن داخليــاً وإع ــادة إدماجه ــم
َّ
تغيـــر العالقـــة بـــن الدولـــة واملواطـــن وتحســـينها ،وذلـــك يك الســـلطات ،وبـــأن الفـــرص ،وال ســـ َّيام الفـــرص االقتصاديـــة،
َ
كل ذلـــك كان ُّ
يس ــتعيدوا مكانته ــم م ــن حي ــث ه ــم أفــرادٌ يف املجتم ــع ب ــكل معتمـــد ٌة عـــى االنتـــاء الســـيايسُّ .
يـــدل عـــى
ـــب السياســـية التـــي اعتقـــد البوروند ُّيـــون ،وفيهـــم
مـــا تحملـــه الكلمـــة مـــن معنـــى ،مـــع املســـاواة يف الحصـــول َّأن
املكاس َ
ِ
ع ــى الحق ــوق والخدم ــات األساس ــية ك ــا ه ــو ح ـ ُ
ِّ
ْ
ـال غريه ــم العائـــدون ،واملجتمـــع الـــدويل أنهـــا ُحققـــت ،كانـــت غـــر
مســـتدامة.
م ــن املواطن ــن.
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الجئون بورونديُّون ،فارُّون من العنف عا َم  ،2015يُن َق ُلون بع َّبار ٍة إىل كيغوما ،بتنزانيا (ومن هناك إىل مخ َّيم نياراجوسو لالجئني).

السودان

جـــرت منطقـــة دارفـــور يف غـــر ِّيب الســـودان عـــى أن تكـــون
الرحـــلِ واملزارعـــن
أرضـــاً واســـعة تتعايـــش فيهـــا جامعـــات َّ
وتتفاع ــل .وكان م ــن جــ َّرا ِء الهج ــرة الس ــكانية وتغ ـ ُّـر املن ــاخ أنْ
أصبح ــت العالق ــة ب ــن الجامع ــات املختلف ــة متو ِّت ــر ًة ومع َّرض ــة
ألن تتحــ َّول إىل نــزاع ،ويزي ــد ذل ــك ش ــيئاً فش ــيئاً .وم ــع م ــرور
الوق ــت ،كان م ــن هيمن ــة القبائ ــل العربي ــة يف ش ــا ِّيل البل ــد،
التـــي تزيـــد شـــيئاً فشـــيئاً ،عـــى الحكومـــة يف الخرطـــومْ ،أن
تف َّككـــت اآلليـــات اإلداريـــة املحليـــة وزاد قمـــع القبائـــل غـــر
العربيـــة الت ــي تعم ــل يف الزراعـــة.
ب ــدأ الن ـزاع يف دارف ــور ع ــام  ،2003ف ــكان س ــبباً لن ــزوح داخ ـ ٍّ
ـي

و ُيض ـ ُ
ـاف إىل ذل ــكَّ ،أن ط ــول م ــدة الن ــزوح إىل جان ــب ضي ــق
احت ــال الع ــودة وغي ــاب ُســ ُبل املعيش ــة الت ــي ميك ــن العي ــش
املهجريـــن
بهـــا يف الريـــف ،كل ذلـــك عنـــى َّأن عنـــد الالجئـــن َّ
والعائدي ــن فرصــاً قليلــ ًة ،غ ــر ا ِّتخ ــا ِذ الح ــريِّ م ــن أس ــاليب
وســ ُبل معيشــ ٍة .وإذ ق ــد كان ــت الس ــلطات ال تب ــذل إال
حي ــا ٍة ُ
ً
قليـــا مـــن الجهـــد إلحـــداث فـــرص اقتصاديـــة حـــول املـــدن،
فقــد انتهــى الحــال مبعظــم النازحــن إىل القطــاع غــر الرســمي،
و َغــ َد ْوا ال ميكـــن متييزه ــم ع ــن فقــراء الح ــر غالبــاً .ولع ــل
الدع ــوات األخ ــرة إىل العدال ــة االجتامعي ــة واإلدم ــاج ُت ِث ـ ُـر م ــا
ـام الس ــلطات
تحت ــاج إلي ــه ح ــال ه ــؤالء النازح ــن م ــن اهت ـ ِ
املحليـــة والوطنيـــة.

جامع ــي .ث ــم أعي ــد تقس ــيم دارف ــور يف س ــياقٍ ح ــريٍّ غالبــاً ،التوصيات

إىل ثـــاث مـــدنٍ رئيســـية وهـــي :الفـــارش والجنينـــة ونيـــاال.
فه ــذه ني ــاال ،ع ــى س ــبيل املث ــال ،وه ــي املدين ــة الثالث ــة ِك ـ َـراً
يف الس ــودان ،ق ــد تضاعف ــت مس ــاحتها ثالث ــة أضع ــاف ،بس ــبب
النـــزوح الجامعـــي .ولقـــد بذلـــت الســـلطات الســـودانية
بعـــض الجهـــود -بدعـــم مـــن املجتمـــع الـــدويل -لدعـــم
عـــودة النازحيـــن الداخليـــن وإعـــادة إدماجهـــم يف مناطقهـــم
األصلي ــة ،لك ــنَّ احت ــال الع ــودة م ــن حي ــث ه ــي ح ـ ُّـل دائ ـ ٌـم
ـر الواق ــع
نطا ُق ــه ُم َّ
وس ـ ٌـع كان ض ِّيقــاً دامئــاً ،وذل ــك بس ــبب تغ ـ ُّ ِ
املرتب ــط بن ــدرة امل ــوارد الطبيعي ــة ،وتغ ـ ُّـر عالق ــات الق ــوة أيض ـاً،
وهيمنـــ ِة جامعـــات تدعمهـــا الحكومـــة يف الخرطـــوم.

ِّ
يوضـــح مثـــاال بورونـــدي والســـودان َّأن عـــودة الالجئـــن
ً
والنازحـــن داخليـــا هـــي عمليـــة متعـــددة األبعـــاد ،تقتـــي
ـب اقتصادي ــة
اهتامم ـاً مب ــا للع ــودة وإع ــادة اإلدم ــاج م ــن جوان ـ َ
واجتامعيـــة وسياســـية ونفســـانية .ونجـــاح العـــودة مرتبـــطٌ
بالعملي ــات السياس ــية .ث ــم لي ــس يف إجــراء االنتخاب ــات وش ــبه
ٌ
ضـــان لعـــود ٍة مســـتدامة مـــا مل ُيســـ َمع صـــوت
االســـتقرار
ْ
ُ
وعظيـــم هـــو شـــأن الرتكيـــز يف ضـــان تحقيـــق أن
النازحـــن.
ٌ
تك ــون إ َع ــا َد ُة إدم ــاج الالجئ ــن والنازح ــن داخليــاً ،السياســ َّي ُة
واالقتصاد َّيـــ ُة ،عاملـــ ًة يف بنـــاء الســـام وبنـــاء الدولـــة ،بعـــد
انته ــاء ال ِّن ـزاع .وينبغ ــي ع ــدُّ ع ــودة الالجئ ــن والنازح ــن داخلي ـاً
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مرتبطـــ ًة يف أساســـها بالعالقـــة بـــن الدولـــة ومواطنيهـــا ،ولـــذا
َّ
ُ
ينبغ ــي أن تق ــع الع ــودة م ــع ح ــوار اجتامع ــي ووطن ــي إلرس ــاء موظفة شؤون السالم واألمن يف املنظمة الدولية للهجرة
www.iom.int
املصالحـــة واإلدمـــاج واملشـــاركة.
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حاالت العودة يف بيئات ُمع َّقدة :حالة جنوب السودان
با ِبت سكوتس وكا ْرث سميث

ال بدَّ أن تحذر الهيئات اإلنسانية غاية الحذر يف كيفية دعمها حاالت العودة والنَّقل ل ُيض َمنَ أ ّال تس ِّب َب
رضراً أو أن تسمح بتصيري املساعدة اإلنسانية أدا ًة بيد الجهات الفاعلة السياسية.

ُت ْط ِبــقُ الحــرب األهليــة عــى جنــوب الســودان منــذ عــام إىل مناطــق مل يســبق لهــم العيــش فيهــا أو مناطــق مل يعيشــوا
 ،2013ولقــد شــهد هــذا البلــد يف كل أنحائــه ،انعــدام فيهــا منــذ ســنوات.
االســتقرار ،والعنــف ،وانتهــاكات حقــوق اإلنســان .وقــد
َّ
انفــك املجلــس الدامنــاريك لالجئــن ُيح ِّل ُ
ــل
فــ َّر مــن أهــايل جنــوب الســودان كثــ ٌر ،إذ يوجــد اليــو َم يف عــام  ،2019مــا
الجــئ النازحــن داخليــاً وتد ُّفقــات التن ُّقــل العابــرة للحــدود مــن
نــازح داخليــاً و 2.2مليــون
نحــو مــن  1.9مليــون
ٌ
ٍ
ٍ
يف البــاد املجــاورة .ومنــذ التوقيــع عــى اتفاقيــة الســام يف الســودان .ومــا يــزال تحصيــل البيانــات الكم َّيــة أمــراً صعبــاً
شــهر ســبتمرب/أيلول مــن عــام  ،2018يــزداد عــدد الالجئــن غاي ـ َة الصعوبــة ،ولكــنْ عنــد توحيــد البيانــات املجموعــة مــن
والنَّازحــن داخلي ـاً العائديــن إىل مناطــق إقامتهــم املعتــادة مصــادر مختلفــة ،يظهــر َّأن عــدد األشــخاص العائديــن يــزداد،
أو إىل مناطقهــم األصليــة .عــى َّأن الحــال مــا تـزال مع َّقــد ًة ،وال س ـ َّيام يف مناطــق مع َّينــة يف جنــوب الســودان .ومــع ذلــك،
والجـ ْ
ـذب املتعــددة ،وحــاالت أبــرزت التقييــات امليدانيــة يف مناطــق العــودةَّ ،أن بعــض
ومــا يع ِّقدهــا عوامــل الدَّ فــع َّ
ُ
ً
ً
ً
ً
َ
مهجــرون مــرة ثاني ـة؛ أي أ ِعي ـ َد
ـاس َّ
يــرة العائديــن هــم يف الواقــع نـ ٌ
العــودة التــي تكــون يف الوقــت نفســه عفويــة و ُم َّ
وطوعيــ ًة ،وتكــون غالبــاً إىل داخــل املنطقــة الجغرافيــة تهجريهــم إمــا بســبب ِق َّلــة الخدمــات يف مناطقهــم أو يف البــاد
ــاف إىل ذلــكَّ ،أن بعــض هــؤالء العائديــن التــي لجــؤوا إليهــا ،وإمــا بســبب ال ِّنـز ِاع املحـ ِّ
نفســهاُ .ي َض ُ
ي يف املوضــع الــذي
ْ
ً
يعــودون إىل مســاكنهم الســابقة ،ولكــنْ كثـ ٌر منهــم ينتقلون هُ ِّجــروا إليــه .وعــى ســبيل املثــال ،يجــيء غالب ـا ِذك ـ ُر الظــروف

