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العقبات ا ُمل َ َ
شتكة يف الطريق إىل العودة :الروهينغيا ونازحو جنوب السودان

دانيال سو ِل َفن

ُت ِث ُري الحوائل التي تحول دون العودة يف حالتَي الجئي الروهينغيا والنازحني داخلياً يف جنوب السودان
أسئل ًة خطري ًة يف كيف َّية تحقيق السالمة يف حاالت العودة وضامن طوع َّيتها.
يف  15نوفمرب/ترشين الثاين عام  ،2018تو َّقفت عدَّة حافالت يف
أنش َربنغ لالجئي الروهينغيا يف بنغالديش ،جيء بها تطبيقاً
مخ َّيم ِ
التفاقية إعادة الالجئني إىل بلدهم األصيل بني حكومة بنغالديش
وحكومة ميامنار .وبقيت الحافالت يف املخيامت َ
طول النهار لكنَّها
ٌ
غادرت وهي
فارغة .إذ مل يتط َّوع من الجئي الروهينغيا أحدٌ
ٌّ
ٌ
للعودة إىل ميامنار .وكان يف ذلك برهان عميل عىل التزام بنغالديش
ومسؤويل األمم املتحدة العود َة الطوعية ،مع أ َّنه أدى إىل أرضار
يف الصحة العقلية عند هؤالء الناس الذين هم َم ْضورون نفسانياً
من ُ
قبل رضراً شديداً.
ويف الوقت نفسه تقريباً ،كان الضغط السيايس يزيد يف جنوب
السودان من أجل عودة النازحني داخلياً ،عىل الرغم من الهموم
الخطرية الدائرة حول استمرار انعدام األمن والقدرة عىل إيصال
الخدمات إيصاالً آمناً إىل املناطق التي ُ
اقت َِح ْت العودة إليها .ولقد
أ ْل ِق َي الضوء عىل خطورة هذه الهموم يف أواخر شهر نوفمرب/
ترشين الثاين حني اع ُتدِيَ عىل  125امرأة يف مدة  10أيام فقط،
كث ٌري منهنَّ من النازحات داخلياًُ ،كنَّ يف الطريق إىل جمع املؤونة
أو إىل حيث توزيع األغذية ُق ْر َب بلدة بانتيو.
وليس هذان ال َبلدَان إ ّال اثنني من بال ٍد يزيد فيها الضغط السيايس
من أجل العودة القرسية أو السابقة أوانها ،و َي ْك ُ ُث عدد هذه البالد
شيئاً فشيئاً .ومثل هذه الدينام َّيات دائر ٌة يف أفغانستان ،وجمهورية
أفريقيا الوسطى ،وأثيوبيا ،والعراق ،وسورية ،وفنزويال .وإذ تتق ُّلص
مساحة حلول التَّهجري التقليدية (كإعادة التوطني واإلدمــاج
والعودة الطوعية إىل البلد األصيل) ،يزيد خطر حاالت العودة
القرسية ،أي حاالت عود ٍة ال ترقى إىل مستوى املعايري الدولية
للسالمة والطوعية وصون الكرامة.

ظروف وصفتها األمم املتحدة با ُملست ْن َك َرة .هذا،
عام  ،2012يف
ٍ
الفت للنظر ،أحداً
ومل ُت ْق ِس حكومة بنغالديش ،وأمرها يف ذلك ٌ
من الجئي الروهينغيا عىل العودة إىل ميامنار ،إىل تاريخ كتابة
هذه املقالة ،ومع هذا ،فحاالت العودة هذه جا ٍر التحضري لل َد ْف ِع
إليها .فلقد أظهرت أحداث  15نوفمرب/ترشين الثاين ،ومثلها من
مامرسات أدَّت إىل النتائج نفسها يف أغسطس/آب عام  ،2019رغب ًة
يف َد ْف ِع حاالت العودة إىل حافة الحدوث ،من غري نظ ٍر إىل تأثريها
الضا ِّر يف الناس الذين نحن بصدد الحديث عنهم.
واقع يف جنوب السودان عىل
ومثل ذلك ال َّد ْف ِع إىل حاالت اللجوء ٌ
ً
ألف من النازحني داخلياً خاصة ،يعيشون يف مناطق
َن ْح ٍو من ٍ 200
حامية املدنيني ،التي ترشف عليها بعثة األمم املتحدة يف جنوب
السودان .ولقد ُو ِص َفت مناطق حامية املدنيني بوصفني يف جنوب
السودان ،فقيل إ َّنها أحسن أفكار األمم املتحدة ،وأسوؤها .فمن
جهة ،أنقذت هذه املناطق ال َّ
شك حياة عرشات اآلالف من الناس،
َ
األمم املتحدة للمدنيني الفا ِّرينَ
إذ أتاح َح َف َظ ُة السالم التابعون َ
من غمرة العنف مالذاً .ومن جهة أخرى ،كان األصل يف إنشاء
مناطق حامية املدنيني ْأن متنح مالذاً للناس بضعة أيام ،واليوم ،بعد
أكرث من خمس سنوات ،الجرائم منترش ٌة فيها ،والخدمات ُم ْج ِهدٌ
الوصول إليها ،وأكرث سكانها عاطلون عن العمل ُمخ َّيبون .وجاء
ُ
سالم ُو ِّق َع عليه يف سبتمرب/أيلول عام  ،2018فخ َّفف العنف
اتفاق ٍ
يف جنوب السودان ،وأثار مناقشات مزدادة حول حاالت العودة،
ليس عودة الذين يف مناطق حامية املدنيني فحسب ،بل هؤالء
ونحو من  2.3مليون من الجئي
وغريهم  1.5مليون نازح داخلياً ٌ
جنوب السودان الذين ف ُّروا إىل البالد املجاورة .ويف مناطق حامية
املدنيني خاص ًة ،تح َّولت املناقشات من الحذر إىل -كام قال أحد
املراقبني ملؤلِّف هذه املقالة -تكثيف الجهود يف الطريق إىل تعطيل
1
مناطق حامية املدنيني نهائياً ،وعَدُّ ذلك “تسلي ًام للواقع”.

الجئو الروهينغيا والنازحون داخلياً يف جنوب السودان
الجئ من العقبات ا ُمل َ َ
شتكة يف الطريق إىل العودة
يعيش اليو َم يف مخيامت بنغالديش ٌ
نحو من مليون ٍ

الجئي الروهينغياُ ،أ ْج ِ َب السواد األعظم منهم عىل الفرار بسبب
عرقي يف ميامنار تجري منذ شهر أغسطس/آب عام
حملة تطه ٍري ٍّ
 .2017وما يزال من الروهينغيا مئات اآلالف يف والية راخني
امليامنار َّية ،حقوقهم مق َّيد ٌة تقييداً شديداً ووصولهم إىل املعونة
الخارجية مق َّيدٌ أيضاً .ومن هؤالء ،يعيش أكرث من َ 120
نازح
ألف ٍ
داخ ٍّ
يل من الروهينغيا ،يف مخيامت للنَّازحني يف والية راخني ،منذ

اسـتمرار انعـدام األمـنُ :أ ْج ِر َي ْ
ـت مقابلات مع الجئـي الروهينغيا
الواصلين حديثـاً إىل بنغالديـش يف شـه َري فرباير/شـباط وأبريـل/
نيسـان مـن عـام  ،2019فأبـرزت اسـتمرا َر املضايقـة ،واالعتقـال
التعسـفي ،والعمـل القسري ،يف ميامنـار ،وكشـ َف ْت ْأن ليسـت
الحكومـة امليامناريـة ُمخْ ِف َقـ ًة يف تهيئـة الظـروف التـي تعين على
العـودة فحسـب ،بـل هـي أيضاً ت َّت ِب ُـع جا َّد ًة سياسـ ًة تجعـل الحال
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أخطـر .وتشـتمل هـذه السياسـة على تقييـد حريـة التن ُّقـل،
وتقليـل الحصـول على املعونـة ،وبنـا ِء أبنيـة فـوق قـرى كانت
يومـاً للروهينغيـا .ولقـد اندلـع القتـال بني جامعة مسـلحة من
غير الروهينغيـا وبين الجيش امليامنـاري يف والية راخني شما َّيل
البلـد ،حيـث ُيح َت َمـل أن يعـود الجئـو الروهينغيـا 2.ومثل ذلك
عنـد نازحـي جنـوب السـودان يف مناطـق حاميـة املدنيين ،إذ
اسـتمرار انعـدام األمـن هو من أكرث أسـباب عدم العـودة ِذ ْك َراً.
وكثير مـن النـاس
فما تـزال ُر َق ُـع انعـدام األمـن هنـا وهنـاك،
ٌ
يف مناطـق حاميـة املدنيين خائفـون من أن يسـتهدفوا بسـبب
سروا على
عرقهـم إن هـم حاولـوا العـود َة إىل املناطـق التـي ُق ِ ُ
ً
الفـرار منهـا .أخيراً ،مـا يـزال العنـف الجنسي خطـراً منترشا يف
جنوب السـودان.
للمهجريـن
تدمير املسـاكن واملمتلـكات ومصادرتهـا :ليـس
َّ
فنحو من
س األمـن والسلامةٌ .
مسـاكن يعـودون إليهـا ،ولـو ُأ ْر ِ َ
 400قريـة مـن قـرى الروهينغيا إ َّما ترضرت وإ َّمـا ُد ِّمرت خالل
‘عمليـات التطهير’ العسـكرية .وما بقـي من مسـاكن وجوامع
وغريهـا مـن األبنيـةُ ،د ِّمـرت العشرات منهـا بالج َّرافـات ،و ُن ِقل
3
نـاس مـن غير الروهينغيـا إىل قـرىً كانـت يومـاً للروهينغيـا.
ٌ
ومثـل ذلـك يف جنـوب السـودان ،فقد ُد ِّمرت كثري من املسـاكن
خلال القتـال ،ومـن أشـيع العوائـق التـي تحـول دون العودة،
على حسـب قـول النازحين داخليـاً ،هـي القلـق مـن شـؤون
املنظمة الدولية لالجئني

موسم األمطار يف مخ َّي ٍم من مخ َّيامت الروهينغيا ،يف بنغالديش.
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اإلسـكان واألرض واملمتلـكات .إذ قـال أحـد النازحين داخليـاً:
“إن قيـل يل اذهـب إىل منزلـك اآلن ،فلا أسـتطيع .إذ انهـدم
وسـ ِل َب مـا فيه ”.فكما الحال
منـزيل [بعـد أن تعـ َّرض للضرر] ُ
عرقـي يف
عنصر
يف ميامنـار ،كذلـك يظهـر يف جنـوب السـودان ٌ
ٌّ
بعـض الحـاالت ،فاملسـاكن التـي ترتكهـا األقليـات العرقيـة يف
ملـكال وجوبـا ،يأخذهـا أفـراد مـن قبيلـة الدينـكا ا ُملهَي ِمنَة.
غيـاب الخدمـات وفـرص املعيشـة :العائـق املشترك الثالـث
يف طريـق العـودة هـو غيـاب الخدمـات وفـرص املعيشـة يف
ـت العـودة إليهـا .فمـع اسـتمرار مواجهـة
املناطـق التـي ا ْق ُت َح ِ
الروهينغيـا يف واليـة راخين (يف شمال ِّيها خاص ًة) قيوداً شـديدةً
على حريـة تن ُّقلهـم وحصولهـم على املعونـة ،وصـل الجئـون
إىل بنغالديـش حديثـ ًا مـن ميامنار ووصفـوا حالهم ُ
قبـل ،قائلني
إ َّنهـم مل يكونـوا يسـتطيعون الخـروج مـن قراهـم للوصـول إىل
الحقـول ،أو إىل حيـث صيـد السـمك ،أو للذهـاب إىل األسـواق
القريبـة .ويسـأل الروهينغيـا يف بنغالديـش سـؤاالً مفهومـاً
سـببه ،يقولـون إن عُ دْ نـا فهـل سـيكون عيشـنا كما هـو عيـش
الروهينغيـا الذين يعيشـون يف املخيمات يف والية راخني؟ فلقد
اقترح البنـك الـدويل مشروع تنميـة يف واليـة راخين قيمتـه
 100مليـون دوالر أمريكي لزيـادة فـرص املعيشـة ،لكـنَّ متويل
التنميـة مـن غير معالجـة اسـتمرا ِر التمييـ ِز وتقييـد التن ُّقـل
نشـئ خطـراً ،هـو تعزيـز نتائـج التطهير العرقـي.
ُي ِ
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أ َّمـا جنـوب السـودان ،فما فيهـا يشـبه مـا سـبق ،إذ متنـع ق َّلـة
النـاس يف مناطـق
الخدمـات وفـرص املعيشـة يف مناطـق العـودة
َ
حاميـة املدنيين مـن العـودة إىل مسـاكنهم .وحاولت بعثـة األمم
املتحـدة يف جنـوب السـودان والجهات الفاعلة يف املجال اإلنسـاين
َ
نقـل الخدمـات إىل خـارج مناطق حاميـة املدنيين يف بانتيو و َواو،
لكـنَّ النتائـج تباينـت ،هـذا ،ولـن تنجـح مثـل هـذه اإلجـراءات
إال ْ
بـأن يصحبهـا تحسين الحـال األمنيـة يف املنطقـة .أخيراً ،كما
الحـال يف واليـة راخين ،كذلـك يجب يف جنوب السـودان أن تبذل
الجهـود لتوفير الخدمات وفرص املعيشـة بذالً فيـه عناية لتجن ُِّب
املوجـه ِع ْرقيـاً،
تعزيـز التحـوالت السـكانية التـي أىت بهـا العنـف َّ
ولتجن ُِّـب مزيـ ٍد مـن ِح ْرمـان األقليـات العرقيـة مـن حقوقهم.
اإلخفـاق يف إرشاك الذيـن ميكـن أن يعـودوا ويف إعالمهـم :تفتقر
غالبـاً خطـط الحكومـة واألمـم املتحـدة لحـاالت العـودة ،افتقاراً
زائـداً على حـدِّه ،إىل الوضـوح ،وتترك أكثر النـاس ُّ
تضرراً .وهـذا
يدعـوا إىل التسـاؤل حـول الطوعيـة الحقيقيـة لحـاالت العـودة،
ويثير همومـاً جد َّيـة يف رضورة ‘عـدم اإلرضار’ .والـذي أبـرز
ذلـك أحـداث  15نوفمرب/ترشيـن الثـاين مـن عـام  .2018فمـع
عـدم معرفـة َمـنْ ِمـنَ الروهينغيا أدرج اسـمه يف قامئـة العائدين
ا ُملوا َفـق عليهـم ،ومـع االفتقـار إىل تفاصيـل الكيفيـة التـي بهـا
سـتقع حـاالت العـودة ،كان مـن وصـول الحافلات تلـك تطبيقـاً
عمـت املخيمات حالة مـن الذعـر ،حتَّى لقد
التفـاق اإلعـادة ْأن َّ
ً
ً
وقعـت عـدة محـاوالت انتحـار .نعـم ،كان ذلـك مثـاال عمليا عىل
التـزام مبـدأ العـودة الطوعيـة ،لكـنْ لنضع ذلـك جانبـاً ،فقد كان
أيضـاً تحذيـراً خطيراً مـن عواقـب اإلخفـاق يف إرشاك الالجئين
وإعالمهـم .ويف نطـاق أوسـع مـن ذلـك ،مل ُي ْ َ
شرك الروهينغيـا يف
اتفاقـات إعـادة الالجئين إىل البلد األصيل بين بنغالديش وميامنار
فصـح عـن مضمـون تلـك االتفاقيـات علناً.
واألمـم املتحـدة ،ومل ُي َ
ويف جنوب السـودانُ ،بذلَت جهود ملعالجـة عائق ِق َّلة املعلومات،
ولكـنْ ُّ
يظـل االفتقـار إىل الرصاحـة والوضـوح تحديـاً .فلقد أجرت
ِّ
ات ‘لالطالع
بعثـة األمـم املتحـدة يف جنوب السـودان بعـض زيـار ٍ
على مـا يجـري’ ،ونجحـت فيهـا ،وأعانـت على تسـهيل الرحالت
الجويـة إىل مناطـق العـودة لبعـض النازحين داخليـاً ،ولكـنْ مـا
يـزال ُي ْف َت َقـ ُر إىل معلومـات حـول اإلغلاق الـذي ميكـن أن يكـون
ملناطـق حاميـة املدنيين ومخيمات النازحين داخليـ ًا .وقـد أثـار
العاملـون يف املجـال اإلنسـاين يف جنـوب السـودان أمـوراً ُتق ِلـقُ ،
ومنهـا اسـتعامل اسـتقصاءات النوايـا اسـتعامالً غير متناسـق،
واالفتقـار إىل التقييمات املراعيـة للظـروف األمنيـة وظـروف
عـام إىل التشـارك يف املعلومـات بين بعثـة األمـم
النِّـزاع ،وافتقـا ٌر ٌّ
املتحـدة يف جنـوب السـودان والجهات الفاعلة يف املجال اإلنسـاين
التـي تتيـح الخدمـات يف مناطـق حاميـة املدنيين .واشـتمل

تحديـث واليـة بعثـة األمـم املتحـدة يف جنوب السـودان يف شـهر
مـارس/آذار مـن عام  2019على دعو ٍة إىل التعـاون مع املنظامت
غير الحكوميـة من أجـل مسـتقبل مناطق حاميـة املدنيني ،ولكن
مل ُت َّتبين ُ
بعـد كيفيـة إنفـاذ ذلك.
األسـباب األصليـة :عائـق أخير رئيسي أمـام حـاالت العـودة
ُيذ َكـ ُر هنـا ،و ُي َ
خشى يف ذكـره اإلفـراط يف التعميـم ،وهـو
اإلخفـاق يف معالجـة األسـباب األصليـة .ففـي حالـة الروهينغيـا،
تشـتمل هـذه األسـباب على التمييـز النِّظامـي ،واإلنـكار التـا ِّم
للجنسـية والحقـوق األساسـية ،وهـذا ف َّع ٌ
ـال يف جعـل الروهينغيا
َّ
عدميـي الجنسـية .ويف جنـوب السـودان ،غـذى الحكـم الفاسـد
االنقسـامات العرقيـة لتحقيق مكاسـب شـخصية ،وهـذا زاد حالة
التخ ُّلـف سـوءاً .ويف الحالتينُ ،ي ِعيـقُ اإلفلات مـن العقـاب على
ارتـكاب الفظائـع الجامعيـة حـاالت العـودة اآلمنـة والطوعيـة.
ولـذا سـيؤدي اإلخفـاق يف االعتراف بهـذه األسـباب األصليـة ويف
معالجتهـا إىل إحبـاط الجهـود املبذولة يف سـبيل معالجـة العوائق
التـي ُقـ ِّد َم ذكرهـا آنفـاً.

التوصيات

الخطـوة األساسـية األوىل هـي االعتراف باسـتمرار انعـدام األمـن
حيـث هـو ،وا ِّتخـاذ إجـراءات ملعالجته قبـل بدء العـودة .ويجب
ضمان السلامة يف حـاالت العـودة ضامنـ ًا أفضل ،سـوا ٌء كان ذلك
حسـنة ،أو التقييمات املراعيـة
مـن خلال التقييمات األمنيـة ا ُمل َّ
املهجـرة ،ومن
لظـروف النِّـزاع ،أو مشـاركة أوثـق مـع الجامعـات َّ
ذلـك توسـيع اسـتعامل زيـارات ِّ
‘االطلاع على مـا يجري’.
وميكـن معالجـة التحدي املشترك الذي سـببه املنازل التـي ُد ِّم َرت
أو اح ُت َّلـت ،معالجـ ًة أفضـل من خالل االسـتفادة َّ
مما هو موجود
ً
مـن البحـوث واملامرسـات التـي هـي أوسـع نطاقـا ،املتعلقـة
باإلسـكان واألرايض واملمتلـكات ،وتطبيقهـا على سـياق محـدد
لحـاالت العـودة .وقـد يشـتمل ذلك على ضامن أن توجـد قوانني
اإلسـكان واألرايض واملمتلـكات وأن توجد محاكم متخصصة أو أن
يكـون كل ذلـك جـزءاً مـن اتفاقيات السلام.
وسـيكون توفير الخدمـات ودعـم فرص ُسـ ُبل املعيشـة يف مناطق
العـودة جـزءاً مه ًام من ضمان تحقيق حاالت العودة املسـتدامة،
َـم هـذه الجهـود بتقييمات مسـتمرة لحالة
ولكـن يجـب ْأن ُتدع َ
ُ
انعـدام األمـن والتمييـز .هـذا ،ويعـ ِّرض توفير الخدمـات مـن
عالج
ـن حيـا َة
النـاس للخطـر ،وتـأيت التنميـة مـن غير أن ُي َ
ِ
غير أ ْم ٍ
ُّ
ُّ
التفـك ُك العرقـي والتنقـل املق َّيـد باحتمالٍ لخطـ ِر إثـار ِة التوترات
االجتامعيـة ،وتعزيـز التمييـز الذي هو ُمـؤ ٍّد إىل العنـف والتَّهجري
يف أ َّول األمـر.
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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
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ا ِّتخا ُذ ال َّالجئ َ
ني قرا َر ال َع ْود ِة

كلووي سيدين

تؤ ِّثر عوامل متن ِّو ٌ
عة يف القرارات التي يتَّخذها الالجئون فيق ِّررون فيها العودة إىل مساقط رؤوسهم ،إ ّال َّأن
الرأي املتعا َرف بني الناس.
بعضها غري ُم ِّ ٍ
عب عن ِ
فـــر الطوع َّيـــة العوامل االجتامعية االقتصادية
مبـــدأ الطوع َّيـــة ركـــنٌ مـــن أركان العـــودة .و ُت َّ

أحيانــاً تفســراً ض ِّيقــاً فيق ــال إنه ــا تعن ــى املوافق ــة ،لك ــنْ يف
ٌ
درجـــة مـــن االســـتقالل عنـــد ا ِّتخـــاذ القـــرار،
الواقـــع ،هـــي
وبتعبـــر آخـــر :هـــي قـــدرة الالجـــئ عـــى اختيـــار وقـــت
ـم
الع ــودة أو الع ــودة و َع َد ِمه ــا ،م ــن غ ــر ح ــرج .ع ــى َّأن َف ْه ـ َ
فج ِم َع ـ ْ
ـت بيان ــات
حقيق ــة م ــا يؤ ِّث ــر يف قــرار الالجئ ــن قلي ـ ٌـلُ .
أولي ــة م ــن  393الجئــاً م ــن العــراق وكولومبي ــا وميامن ــار ،ث ــم
ُأ ْك ِم َ
لحـــاالت عـــود ٍة يف العـــامل ك ِّلـــه
ـــل ذلـــك بتحليـــلٍ كمـــي
ِ
ُّ
ب ــن ع ــام  1995وع ــام  ،2015ويتي ــح كل ه ــذا النظــ َر يف م ــا
يحم ــل الالجئ ــن ع ــى ْأن يق ـ ِّرروا الع ــودة وعدمه ــا إىل بالده ــم
1
األصليـــة.

األمن

ـــع املؤ َّلفـــات اليـــو َم عـــى َّأن األمـــن يف البـــاد
تـــكاد ُت ْج ِم ُ
ٌ
ٌّ
َ
َّ
األصلي ــة ه ــو رشط ق ْب ــي لع ــودة الالجئ ــن ،ث ــم إن دور األم ــن
واض ـ ٌـح يف املناقش ــات الت ــي ت ــدور ح ــول ح ــاالت الع ــودة إىل
خاص ــة .وي ـ ُّ
ـي لح ــاالت ع ــودة الالجئ ــن
س ــورية َّ
ـدل تحلي ـ ٌـل كم ـ ٌّ
ً
ب ــن ع ــام  1995وع ــام  2015داللــة تحت ــاج إىل مزي ــد تأكيــ ٍد
ع ــى َّأن الوفي ــات الت ــي له ــا صل ــة بال ِّنــزاع يف الب ــاد األصلي ــة
َّرب ــا يك ــون بينه ــا وب ــن نس ــبة ح ــاالت الع ــودة إىل تل ــك الب ــاد
ٌ
عكـــي؛ أي ك َّلـــا زادت الوفيـــات نقصـــت حـــاالت
ارتبـــاط
ٌّ
َّ
الع ــودة ،والعك ــس صحي ــح .وم ــا ُيب ـ ِّـن ه ــذه النزع ــة ،أن أك ــر
الالجئـــن الذيـــن يرغبـــون يف العـــودة إىل بالدهـــم األصليـــة
ـــق الســـام.
يقولـــون إ َّنهـــم لـــن يفعلـــوا ذلـــك إال عنـــد تح ُّق ِ
َ
ومــع ذلــك ،صحيــح َّأن األ ْمــنَ يف الغالــب ُي ِّك ــن العــودة ،لكــنَّ
ٌ
حامـــل عليهـــا ،فبـــن النـــاس
هـــذا ال يعنـــي بالـــرورة أ َّنـــه
ال ــذي اســتُط ِل ُعوا ،مل يذك ــر إال  %16.5م ــن الالجئ ــن العائدي ــن
و %19.6مــن الالجئــن الراغبــن يف العــودة إىل بالدهــم األصليــة،
َّأن التحس ــينات األمني ــة ه ــي الس ــبب الرئي ــس للع ــودة.
الظاه ــر َّأن الرغب ــة يف الع ــودة مرتبط ــة بثق ــة الالجئ ــن بق ــوات
األمـــن يف بلدهـــم األصـــي .إذ  %67.9مـــن الالجئـــن الذيـــن
يرغب ــون ع ــن الع ــودة ،ال يثق ــون بق ــوات األم ــنُ ،يض ـ ُ
ـاف إليه ــم
ـنُ
 %20.6يش ــعرون ش ــديداً أنه ــم مهــ َّددون ،وال ــذي ُيبا ِي ـ ه ــذا
َّأن  %53.9فقـــط مـــن الالجئـــن الراغبـــن يف العـــودة عدميـــوا
الثق ــة ،ومل يذك ــر أح ــدٌ أن ــه يش ــعر بالتهدي ــد.

يســـر إىل جانـــب األمـــن الجســـاين جـــز ٌء ثـــانٍ مـــن الـــرأي
املتعـــا َرف بـــن النـــاس ،يوجـــب َّأن لألحـــوال االجتامعيـــة
االقتصادي ــة يف ٍّ
كل م ــن الب ــاد املضيف ــة والب ــاد األصلي ــة ،دو ٌر
َّ
ذو ش ــأنٍ يف ا ِّتخ ــاذ الالجئ ــن قــرا َر الع ــودة .والظاه ــر أن نتائ ــج
الدراســـة تؤ ِّيـــدُ هـــذا .إذ كشـــف التحليـــل الك ِّمـــي َّأن بـــن
نس ــبة ح ــاالت الع ــودة وب ــن متوس ــط العم ــر ا ُملتو َّق ــع ونصي ــب
الف ــرد م ــن النات ــج املح ــي اإلج ــايل يف البل ــد املضي ــف ،ارتب ـ ٌ
ـاط
عكـــيُ ،م ِشـــر ًة بذلـــك إىل أنـــه ك َّلـــا زاد العمـــر ا ُملتو َّقـــع
ٌّ
والناتـــج املحـــي اإلجـــايل نقـــص احتـــال حـــاالت عـــودة
الالجئـــن ،والعكـــس صحيـــح.

وم ــع ذل ــك ،ق ــد تختل ــف تج ــا ِر ُب الالجئ ــنَ الحيات َّيــ ُة اختالفــاً
توس ــطات الوطني ــة ُلح ْس ــن الح ــال االجتامعي ــة
بعي ــداً ع ــن ا ُمل ِّ
االقتصاديـــة ،وميكـــن أن تقـــع حـــاالت العـــودة مـــن البـــاد
املضيفـــة ،التـــي فيهـــا مســـتويات املعيشـــة أعـــى مـــن التـــي
يف غريه ــا ،إذا م ــا ُج ِع ـ َ
ـل الالجئ ــون يف الهام ــشُ ،وأب ِع ــدُ وا ع ــن
ني العمـــلَ،
املجتمـــع الـــذي يضيفهـــم ،و ُت ِر ُكـــوا غـــر مســـتطيع َ
ٌ
مســـتقبل غـــر موثـــوق بـــه ،بســـبب اإلجـــراءات
يواجههـــم
الطويلـــة ا ُملـــ َّد ِة التـــي يف تحديـــد صفـــة الالجـــئ .ويف َمـــن
اســتُط ِل َع م ــن العائدي ــنَ ،م ــن كان ُبــ ْؤ ُس ظروفه ــم املعيش ــية
يف البل ــد ال ــذي يضيفه ــم ْأشــ َي َع الدواف ــع إىل عودته ــم (وه ــم
.)%30.4
ث ــم َّإن ح ــاالت الع ــودة إىل الع ـراق ،ع ــى حس ــب أق ــوال ق ــاد ٍة
م ــن املجتم ــع املح ــي يف األردن ،إمن ــا الداف ــع إليه ــا يف الغال ــب
ـــص الفـــرص ا ُملـــد َّرة للدخـــل يف األردن .لكـــنَّ الالجئـــن
َن ْق ُ
خص ــوا بالذك ــر
العراقي ــن العائدي ــن م ــن املخي ــات يف س ــوريا ُّ
ظـ َ
ـروف اس ــتضاف ٍة ش ــديد َة الصعوب ــة .إذ ق ــال ِد َ
لش ــاد ،وه ــو
ْ
ســـجن ،ال يف مخيـــم .ولقـــد
الجـــئٌ عائـــدٌ عراقـــيِ “ :عشـــنا يف
ٍ
عُ و ِملنَـــا معاملـــ ًة ،هـــي إىل معاملـــة الحيوانـــات أقـــرب.”...
وكان ملوظف ــي املنظ ــات غ ــر الحكومي ــة يف س ــورية مالحظ ــات
مامثلــة ،إذ قيــل“ :ال شـ َّ
ـك َّأن النــاس يعــودون ألنهــم راغبــون يف
ً
الع ــودة إىل دياره ــم ،لكنَّه ــم يع ــودون أيض ـا ألنه ــم غ ــر راض ــن
ع ــن الخدم ــات ،ولع ـ َّ
ـل أك ــر م ــن ذل ــك أهمي ــة ،أنه ــم يع ــودون
َ
ألنه ــم يف الواق ــع يف حك ــم الس ــجناء داخ ــل املخي ــات هن ــا”.
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وجمْعُ الشمل
التع ُّلق َ

هـذا ،على َّأن حـاالت العـودة الناجمة عن ِّ
الشـدة التـي ُت ْل ِقيها
اج ُ
ـات التي مل ُتعالَج ،مـن املحتمل أن
الح َ
على كواهـل الالجئني َ
تكـون غير مسـتدامة .فـإن كان الالجئـون يعـودون إىل بلدهـم
األصلي على الرغـم مـن الهمـوم األمنيـة ،ألنهـم غير قادريـن
على إعالـة أنفسـهم يف البالد املضيفـة ،فهناك احتمال مرجوح،
هـو أن يجـد الالجئـون العائـدون أنفسـهم وقـد زيد عىل ِشـدَّ ة
تهجريهـم ِشـدَّ ة .فينبغـي للـدول املضيفـة أن تضمـن حصـول
الالجئين على مـا يكفيهـم مـن ُسـ ُبلِ املعـاش والعـون ،ملنـع
حـاالت العـودة السـابقة أوانها من اإلسـهام يف حلقـات التَّهجري
َّ
ولعـل بعـض الدول املضيفـة تعتقد أن لهـا مصلحة يف
املفرغـة.
ِّ
ْ
الحـث على العـودة الرسيعـة ،ولكـن إن أدَّت حـاالت العـودة
ً
تهجير ،فليسـت إذا هـي الحل.
السـابقة أوانهـا إىل مزيـد
ٍ

اآلثار التي ترتكها السياسة واملامرسة

 .1جمع مركز رصد النُّزوح الداخيل َّ
كل البيانات األوَّلية .تقرير ميامنار قريب الصُّ دور .أ َّما
التقارير يف أمر العراق وكولومبيا فانظرها يف:
bit.ly/IDMC-Sydney-Iraq-2018
bit.ly/IDMC-Sydney-Colombia-2019
Harild N, Christiansen A and Zetter R (2015) Sustainable Refugee .2
Return: Triggers, constraints, and lessons on addressing the development
challenges of forced displacement, Global Program on Forced Displacement,
p70–74.
(عودة الالجئني املستدامة :البواعث والقيود ودروس يُتع َّلم منها التصدِّي لتحديات
التهجري القرسي اإلمنائية) bit.ly/WorldBank-RefugeeReturn-2015
هاسغاوا يف هذا العدد ،وعنوانها ‘أع ََل ال َع ْود ِة َم ْقسورون؟ َع ْود ُة
 .3انظر :مقال َة ياكا ِ
ال َّالجئ َ
يس ُة إىل ميامنار’.
ني ا ُمل َّ

يفترض الـرأي املتعـا َرف بين النـاس َّأن املـر َء يـرى يف أمنـاط
العـودة صـور َة األمـن وحسـن الحـال االجتامعيـة االقتصاديـة
لكـن ُّ
تـدل الدالئـل على
يف البلاد املضيفـة والبلاد األصليـةْ .
ُّ
ً
َّأن ا ِّتخـاذ الالجئين قراراتهـم قـد يكـون أيضـاً متأثـرا بتعلقهـم
ببالدهـم األصليـة ،ولـو وقف يف وجههـم التحديـات االجتامعية
االقتصاديـة وانعـدام األمن ا ُملسـت ِمر .ففـي َع ِق ِب اتفاق السلام
يف أنغـوال عـام ً ،2002
مثلا ،وقعـت حـاالت عـودة طوعيـة جدُّ
َّ
رسيعـة .وقـد رأى املجتمع الدويل أن حاالت العودة تلك سـابقة
أوانهـا .وجـاء على لسـان أحـد األنغوليين العائديـنَّ :
“وضحت
لنـا املفوضيـة السـامية لألمم املتحدة لشـؤون الالجئين ْأن ليس
هنـاك ٌ
قـوت وال منـازل وال مـدارس ،وأخربتنـا ْأن سـيكون هناك
مـن األلغـام الكثير .لكننـا أردنـا العـودة إىل بالدنـا ألنهـا بالدنا،
2
ولـو مل يكـن لنـا فيهـا منـازل وال قـوت وال مـدارس”.
اعتراف بـدور العوامـل غير املاديـة،
حتـاج إىل مزيـد
ٍ
أخيراًُ ،ي ُ
ُّ
َ
ـم التعقيـد الـذي
ومنهـا التعلـق بالنـاس واملـكان .ففـي ف ْه ِ
تحسين لقـدرة أصحـاب املصلحـة املعنيين
وكان ذكـر َمـن اسـتُط ِل َع ِمـن العراقيني والكولومبيين والبورميني عليـه ا ِّتخـاذ القـرار
ٌ
َّأن اشـتياقهم إىل ديارهـم هو الدافع الرئيـس إىل عودتهم ،وكان على التخطيـط للعـودة ،ودعـم الالجئين والعائديـن ،وحاميـة
مـن العائديـن منهـم  %28.7ومـن الراغبين يف العـودة  .%23.2الطوعيـة.
ثـم مـن دوافـع العـودة ،إىل جانـب التع ُّلـق بالبلدَ ،ج ْم ُع شـمل
األرسة .فـكان ْ
أش َـيع الدوافـع التـي ذكرها الالجئـون الراغبون يف كلووي سيدين chloe.sydney@idmc.ch
العـودة إىل بلدهـم األصلي هـو َج ْم ُـع شـملهم وشـمل أرسهـم مركز رصد النُّزوح الداخيل
www.internal-displacement.org
وأصدقائهم (وهـم .)%33.9
هـم معظـم املناقشـات التـي تـدور حـول حـاالت عـودة
ُير َكـ ُز ُّ
َّ
الالجئين ،يف أهميـة إعـادة األمـن يف البالد األصليـة .وإن هذا يف
الغالـب ٌ
رشط َق ْب ٌّ
لي للعـودة ،لكنَّ التحسـينات األمنيـة ال تؤدي
مـن ذات نفسـها إىل وقوع حاالت العـودة .وال ينبغي أن يتوقعَّ
نجـ ُز مـن إنجـازات بـارز ٍة يف الطريـق
املجتمـع الـدويل َّأن مـا ُي َ
واسـع نطاقها ،بل
إىل السلام واألمـن ،ينشـأ عنـه حـاالت عـودة
ٌ
ينبغـي لـه التخطيـط ألن يسـتم َّر يف دعـم الالجئين الذيـن يف
خـارج بالدهـم وإعانتهم.
َّ
وإن يف حالـة ميامنـار مثـاالً ينطبـق على الـذي نحـن بصـدده.
َّ
ـب اتفـاق وقـف إطلاق النـار الشـامل البلـد كلـه ،وفـوز
ف َع ِق َ
الرابطـة الوطنيـة مـن أجـل الدميقراطيـة يف االنتخابـات عـا َم
افتر َ
ُ ،2015
ِض كثيراً َّأن الالجئين يف الحـدود التايالنديـة
3
امليامناريـة سـيعودون إىل بلدهـم األصلي .فأدَّى هـذا االفرتاض
ثـم تقليـل
ـاص الجهـات املانحـة الدوليـة
َ
الدعـم ،ومـن َّ
إىل إ ْن َق ِ
الحصـص الغذائيـة .ومـع ذلـك ،فمـن الوجهـة العمليـة ،ليـس
ير حـاالت
وس ْ ُ
عنـد الالجئين إال ثقـة قليلـة بعمليـة السلامَ ،
العـودة بطـيء.

هل ميكن أن تدعم نرشة الهجرة القرسية طلباً لك للتمويل؟
نرشة الهجرة القرسية هي جز ٌء من ِع َّدة طلبات متويلٍ ناجح ٍة يف
َ
مجال الربامج والبحوث ،واشرتاكها هذا عاد عىل ِّ
كل الرشكاء بالنفع.
فإن كنت ِّ ُ
خارجي ،فانظر يف إدراج نرشة
تحض لطلب متويلٍ
ٍّ
توسيع يف
الهجرة القرسية يف مقرتجك (وميزان َّيتك) ،إذ يف ذلك
ٌ
االنتشار واألثر للتع ُّلم والنتائج.
يرجى االتصال باملح ِّرر َتني من طريق الربيد اإللكرتوين
 fmr@qeh.ox.ac.ukملناقشة الخيارات.
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الالجئون التَّا ِمل ُّيون الرسيالنك ُّيون يف الهند :أيعودون أم يندمجون؟

فالكارسل ِسلفيال
أمايا
ِ

عند الالجئني التَّا ِمل ِّينيُ ،تؤ ِّثر مراعاة االستدامة يف قراراتهم التي إ َّما يُق ُّرون فيها بقا َءهم يف الهند أو عودتهم
َ
َ
التخطيط لالندماج واإلعادة إىل البلد األصيل.
تصوغ آراؤهم وما يتط َّلعون إليه
إىل رسيالنكا .وال بدَّ أن

وصل الالجئون التَّا ِمل ُّيون الرسيالنك ُّيون إىل والية تاميل نادو
جنو َّيب الهند يف أوقات مختلفة .فمنهم َمن وصل إليها قبل 30
عاماً ،ومنهم َمن وصل إليها يف ذروة الحرب األهلية الرسيالنك َّية
يف منتصف العقد األول من القرن الواحد والعرشين .ويعيش
الجئ تا ِم ٍّ
اليو َم أكرث َ 62
يل يف  107من املخ َّيامت املنترشة يف
ألف ٍ
جميع أنحاء تاميل نادو ،وال يعيش خارج املخ َّيامت إال  37ألفَ
الجئ .ومع أ َّنه يحقُّ لالجئني الحصول عىل تأشريات إقام ٍة وتصاريح
ٍ
الصمود
عمل ،ال ُيــؤدِّي العيش يف املخ َّيامت مد ًة طويل ًة إىل ُّ
والتمكني ،ويرى هؤالء الالجئون أ َّنهم يف مأزقٍ ال يبان لهم مدخله
وال مخرجه ،فال هم منتمون إىل رسيالنكا وال إىل الهند ،وليسوا
مستطيعني تركيز اهتاممهم يف عيشهم .ويرغب الالجئون التَّا ِمل ُّيون
وال س َّيام الشباب -يف أن ينفصلوا من صفة ‘الالجئ’ ،إذ يرون َّأنحسنُ َع ْي َشهم و َع ْي َش أرسهم ومجتمعاتهم املحلية.
ذلك س ُي ِّ

الالجئني بالحال يف رسيالنكا .ويف أثناء ذلك ،نرشت بعض املنظامت
اض لها
الرسيالنك َّية
ٍ
معلومات مفرطاً التفاؤل فيها ،وذلك ألغر ٍ
أصح املعلومات عىل الالجئني من عند أقاربهم
سياسي ٍة .وقد يرد ُّ
الذين بقوا يف رسيالنكا .ووصف أحد الالجئني ذلك قائ ًال“ :بيننا
وبني أقاربنا ا ِّت ٌ
صال ،وبعضهم نازحون داخلياً .يقول يل ابني عُ دْ،
2
بعض من الوقت”.
ولكن ليس اآلن ،بل بعد مرور ٍ

وهناك أيضاً ندر ٌة يف البحوث املوثوق بها الدائر ِة حول ما يتط َّلع
إليه الناس املقيمون يف املخ َّيامت عىل اختالفهم .فعىل سبيل
يسمى بتا ِمل ِّيي املزارع -أي أحفاد عامل
املثالُ ،يعت َقدُ َّأن من َّ
مزارع الشاي يف مناطق التالل الوسطى يف رسيالنكا -يرجح أنْ
محتاج إىل مزي ِد بحث.
يرغبوا يف البقاء يف الهند ،ولكنَّ هذا األمر
ٌ
ومن شأن دراس ٍة استقصائ َّي ٍة يف مختلف السكان ،الذين هُ ِّجروا يف
أقوات مختلفة ،إىل جانب مزي ٍد من املشاورة مع قاد ِة الالجئني يف
وس َع َف ْه َم الباحثني يف ما تتط َّلع إليه و َتنْوي ِه هذه
وا ُمل ُ
تاح اليو َم لالجئني التَّا ِمل ِّيني يف الهند خياران مستدامان طويال املخ َّيامت ،أن ُت ِّ
األمــد :العودة إىل بلدهم أو االندماج املحيل .وليست إعادة الجامعات املختلفة.
التوطني خياراً إذ انقطعت ،فالظاهر َّأن املفوضية السامية لألمم
ُ
يحها اليو َم املفوضية السامية لألمم
املتحدة لشؤون الالجئني ُتبدِّي غري جامعات من الالجئني ،الذين عودة األمتعة :اإلعادة التي ت ِت ُ
احتياجهم إىل الحامية أشد .ويرغب بعض الالجئني يف البقاء يف املتحدة لشؤون الالجئني ،هي عن طريق الج ِّو ،وتسمح لكلِّ
عب غريهم عن مسافر أن يحمل من املتاع  60كيلوغراماً .وهذا عند بعض الالجئني
الهند ،ليحاولوا الحصول عىل الجنسية هناك ،و ُي ِّ ُ
قائم بنفسه لالمتناع عن العودة ،إذ جمعوا كثرياً من األمتعة
تتحسن الظروف
ٌ
سبب ٌ
رغب ٍة يف العودة إىل رسيالنكا ،ولكنْ ليس قبل أن َّ
ٌ
سفينة ،يف
يحت لالجئني
أص ُل االنقسام واالستياء بني الطائفتني العرق َّيتني بعد قضائهم
ٍ
سنوات يف املنفى .فإن ُأ ُت َ
فيها .ويف رسيالنكاْ ،
الرئيس ْتي هو التمييز ،وما تزال ٌ
بعض من هذه األفعال واألعامل ِض ْمن اإلعادة ،تحمل أمتعتهم ،فكث ٌري منهم مستعدُّ ون للعودة إىل
َ
ويعب الالجئون التَّا ِمل ُّيون عن َح ْيتهم وخوفهم رسيالنكا.
التمييزية شائع ًةِّ .
يف قدرتهم عىل كسب الرزق ،والوصول إىل أراضيهم ،والشعور
الوصول إىل األرض :يجد بعض الالجئون عند عودتهم َّأن أرضهم
باألمانْ ،إن هم عادوا إىل رسيالنكا.
قد احتلها آخرون ،ومنهم أفراد الحكومة الرسيالنك َّية وجنود
ظل غياب اتفاق ثال ِّيث بني املفوضية السامية الجيش الرسيالن ِّ
ومنذ عام  ،2014يف ِّ
يك ،كام هي الحال يف مواليتيفو ،حيث يجاهد
ً
لألمم املتحدة لشؤون الالجئني والحكومة الهندية والحكومة العائدون من الهند والنَّازحون داخليا لر ِّد أراضيهم من القوات
يس املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون املسلحة ،واحتج ُّوا يف عام  2017ثالث َة أشه ٍر عىل هذا االحتالل.
الرسيالنكيةُ ،ت ِّ ُ
ً
ً
َ
ُّ
الالجئني -ولكنْ ال تحض حضا نشطا -العودة الطوعية لالجئني من
تاميل نادو إىل رسيالنكا 1.ولكنَّ قرا َر العودة أو البقاء معتمدٌ عىل الوصـول إىل سـبل املعيشـة :وروى الالجئـون الذيـن دخلـوا يف
عد ٍد من العوامل.
تدريـب على املهـارات املهنيـة يف أثناء تهجريهـم ،كيف َّأن
برامـج
ٍ
ذلـك أعانهـم على أن يصيروا معتمديـن على أنفسـهم ،جريئين،
الحصول عىل املعلومات :ال ب َّد من أن تكون قـرارات العودة واثقين بأنفسـهم ،متعاونين ،وأشـار بعضهم إىل َّأن هـذا التدريب
علم ج ِّيد .وتجتنب اليو َم الحكومة الهندية إعال َم يبعثهـم على مسـاعدة اآلخريـن .وقالـت كثيرات مـن النسـاء َّإن
صادر ًة عن ٍ
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املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني/جُ مُّ ونو أماراسِ نغ

عائد ٌة تامِل َّي ٌة رسيالنك َّي ٌة ،ت ِّ
األرض التي منحتها إياها الحكومة عند عودتها.
ُنظ ُف قطع َة ِ

التدريـب على املهـارات َّ
مكنهـنَّ مـن التخ ُّلـص َّ
مما تفرضـه
بين امرأةٌ
ـع َّأن مكان النِّسـاء املنزل .و ُت ِّ ُ
الثقافـة عليهـنَّ مـن تو ُّق ِ
العـ ْر ِف قا ِئلـةً:
كيـف أ َّنهـا كسرت َق ْيـ َد هـذا ُ

جامعات ،هي
للتَّا ِمل ِّيين يف األكثر .ففـي شما ِّيل رسيالنكا ثلاث
ٍ
ٌ
بعيـدة عـن مسـاكن كثير مـن العائديـن ،وإذ قـد قبلـت هـذه
ً
السـنهال ِّيني الرسيالنك ِّيني ،يواجـه التَّا ِمل ُّيون
الجامعـات كثريا من ِّ
التمييـز العرقـي .وليـس مـن التَّا ِمل ِّيين العائديـنَ ،منْ يسـتطيع
أن يدخـل أطفالـه يف التعليـم العـايل مـن طريـق املعاهـد
ْـم مـن خـارج البلـد.
الخاصـة ،إال الـذي َيـ ِر ُد عليـه َدع ٌ

روبي ًـة مـن جـارٍ وفتحـت متجـرًا صغير ًا
“لقـد اقرتضـت َّ 200
ً
طاولـة .وكسـبت يف
أكـواب وكتلـ ٍة مـن حجـرٍ جعلتهـا
بأربعـ ِة
ٍ
الر ْب َـح إىل االسـتثامر.
يـوم واحـ ٍد َّ 400
روبيـ ٍة ،فأخـذت ُأ ِعيـدُ ِّ
ٍ
املخيم ،األمـن ورصد ظروف السلامة :وفقـاً للمفوضية السـامية لألمم
وعنـدي َ
اليـوم دُ َّك ٌان أبيـع فيه املواد الغذائيـة يف َمدْ َخل ِّ
وأشـد مـا يتحـدَّ اين هـو أن أكـون املتحـدة لشـؤون الالجئين ،ينبغـي أن يكـون ِّ
تبلـغ قيمتـه َ 80
الجـئ يعود
لـكل
روبيـ ٍةُّ .
ٍ
ألـف َّ
ُ
ً
َّ
ً
َ
ْ
مسـتقل ًة ْ
وأن ُيقبـل ذلـك عنـد العمـوم”.
امـرأة
يسر ِة ،وكذلـك مـن يعـود تلقائيـا ،ولكـنْ
مـن خلالِ اإلعـاد ِة امل َّ
يتسـجل يف املفوضيـة السـامية لألمم املتحدة لشـؤون الالجئني،
َّ
ٌ
على َّأن الالجئين ال يخفـون مـا يخافـون منـه يف العـودة،
رصـدُ فيهـا حاميتـه 3.ولكـن على الرغـم من ذلـك ،خاف
سـنة ُت َ
َّ
مـع انعـدام احتمال أن يكسـبوا رزق معيشـتهم هنـاك .فقـد الالجئـون العائـدون -وال سـيم الذيـن فـ ُّروا مـن الفظائـع يف
َّ
حذرهـم عائـدون آخـرون مـن أ َّنهم إن مل يكن لديهـم رأس مالٍ نهايـة الحـرب عـا َم  -2009على سلامتهم ،ومـن ذلـك ،الخوف
َ
ٌ
َّ
ْ
ـنُ
يؤجلـوا مـن أن ُيظـنَّ أن لهـم صلـة بجامعـة منـور التاميل.
ٍ
كاف وقـدرة على بَـدْ ٍء عمـلٍ تجـاريٍّ َ ،ي ْح ُس بهـم أن ِّ
عودتهـم.
وهـم آخر ،هـو َح ْي ُة الالجئين يف احتامل
الوصـول إىل التعليـمٌّ :
وصـول أطفالهـم إىل التعليـم يف املسـتقبل .فعلى سـبيل املثال،
ـم أطفالهـم تعليمهـم يف الهنـدَّ ،
ألن
يرغـب الالجئـون يف أن ُي ِت َّ
ُفـ َر َص الوصـول إىل التعليـم العـايل يف رسيالنـكا غير متاحـ ٍة

التوصيات

ٌ
كثيرة هـي التفاصيـل الدقيقـة التـي ال بـدَّ مـن مراعاتها ،سـوا ٌء
كان ذلـك يف خطـة إعـادة الالجئين أو خطـة االندمـاج .ولكي
هـم هـذه التفاصيـل ،يجـب عىل الجهـات الفاعلـة املعن َّية أن
ُت ْف َ
َّ
كثب إىل آمـال الالجئني ،ومخاوفهـم ،وما يتطلعون
تسـتمع مـن ٍ
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إليـه ،وهـذا ِمنْ َث َّم إىل جانب املعايري الدوليـة التي تحكم العود َة ،الرسيالنك َّيـة أن َت ُـر َّد األرايض ألصحابها العائديـن ،وذلك لتجنُّب ما
4
ومبـادئ للعمل .وإن ميكـن أن يقـع مـن تو ُّت ٍر ونـز ٍاع.
ميكـن أن يسـاعد على وضع إطـا ِر اسـتجاب ٍة
ٍ
مل يكـن ذلـك ،فلـن يسـتطيع الالجئـون العود َة عـود ًة آمنـ ًة ُت َصان
ـص التوصيـات اآلتيـة بعض األعمال التي من ال َّ
فيهـا الكرامـةِّ .
ولكـن
تحسـنتْ ،
وتلخ ُ
شـك َّأن الحالـة األمنيـة للتَّا ِمل ِّيين يف رسيالنـكا َّ
ُّ
ً
ينبغـي للحكومـة الهنديـة والحكومـات املانحـة حـث الحكومـة
شـأنها أن ُت ْسـ ِه َم يف مـا تقـدَّم آنفا.
مزيـد مـن تحسين الظـروف األمنيـة وتقليـل
الرسيالنك َّيـة على ٍ
الواقـع .وينبغـي للمفوضيـة السـامية لألمـم املتحـدة
ينبغـي للمفوضيـة السـامية لألمـم املتحـدة لشـؤون الالجئين أن التمييـز
ِ
ً
تنـزل منزلـة املستشـار للحكومـة الهنديـة لتسـاعدها على َصـ ْو ِغ لشـؤون الالجئين َر ْصـدُ حامية العائديـن َر ْصداً
منتظما ،ومن ذلك
وس ُـبلِ املعيشـة ،التـي إن مل ُتعالَـج ،ميكن أن
خطـ ٍة إستراتيج َّي ٍة ملَن ِْـح الجنسـ َّية لالجئني الذين يرغبـون يف البقاء وصولهـم إىل األرايض ُ
تكـون مصـد َر تو ُّتـ ٍر ،على الرغـم مـن أنهـا ميكـن أن تكون أساسـاً
َ
كثير مـن الالجئين ،وال سـ َّيام
واالندمـاج يف الهنـد .إذ يرغـب ٌ
ً
ٍّ
ْ
َ
ْ
ـنُ
حقيقـي ومسـتدام .وينبغـي لهـا أيضـا أن تض َم للعائديـن
لحـل
الجئـي املـزارع ،يف أن يصبحـوا مواطنين مـن مواطنـي الهنـد لَ ِئ َّلا
ٍّ
يصبحـوا عدميـي الجنسـية .فـإن ُم ِن َح ِت الجنسـ َّي ُة ،ميكـن أن تغلق احترام حقوقهـمَّ ،
وأن األمان وعـدم التمييز ُمح َّققـانِ حني يصلون
الحكومـة املركزيـة وحكومـة الدولـة مخ َّيمات الالجئين يف تاميـل إىل الخدمـات االجتامعيـة.
مليـون دوال ٍر أمري ٍّ
َ
يك مـن النفقات،
نـادو ،فتتيـح لهم اختصـار 17
ً
َ
وهـو مبلـغ ميكـن اسـتثامره يف مسـاعدة الالجئين على إنشـاء فـإن ُج ِعـل التنسـيق أولو َّيـة ،و ُو ِض َعـت وجهـات النظـر املتعـددة
أعمالٍ تجاريـة صغيرة لتيسير اندماجهـم ،وميكـن أن ُت ِفيـ َد هذه هـذه يف الحسـبان ،فسيسـتطيع الالجئـون تحسين ِع ْي َشـ ِتهم
سهـم ،سـوا ٌء اختـاروا البقـا َء يف الهنـد أو العـود َة.
املخططـات التنمويـة أيضـاً املجتمعـات املحليـة الهنديـة.
و ِع ْي َشـ ِة ُأ َ ِ
فالكارسل ِسلفيال avalcarcel@comillas.edu
وينبغـي للمفوضيـة السـامية لألمـم املتحـدة لشـؤون الالجئين أمايا
ِ
ٌ
مرشحة ل َن ْيلِ درجة الدكتوراه ،يف معهد دراسات الهجرة ،يف
أيضـاً ،بالتعـاون مـع الحكومـة الرسيالنك َّيـة واملنظمات غير
ـج جامعة كو ِم َّياس www.comillas.edu
الحكوميـة ،أن تضـع خطـ َة إعـاد ٍة لالجئين ُيعـ َّو ُل عليهـاُ ،تعالِ ُ
يسر
األمـن الجسما َّين والوصـول إىل األرايض ُ
وس ُـبلِ املعيشـة ،وِّ ُت ُ
UNHCR (2016) Sri Lankan Refugee Returnees in 2015 .1
إعـادة اإلدمـاج يف التعليـم واسـتمراره (ومن ذلـك التعليم العايل)www.unhcr.org/en-lk/5bbb31064.pdf .
ويشـتمل ذلـك على االعتراف باملؤهِّ لات والتصديـق الرسـمي (الالجئون الرسيالنك ُّيون العائدون يف )2015
لقاءات أجرتها املؤلِّ ٌ
ُّ .2
فة مع الالجئني (ومل ُت ْذ َكر أسامؤهم
كل االقتباسات الواردة هي من
ٍ
للمع ِّلمين والطلاب الـذي تع َّلمـوا يف الهنـد .وال َّبـد مـن زيـادة
ألسباب أمنية).
فـرص التدريـب على املهـارات للشـباب ،وفيهـم األوالد .ويحتـاج UNHCR (2016) Sri Lankan Refugee Returnees in 2015 .3
معلومـات يف فـرص العمـل يف رسيالنـكاwww.unhcr.org/en-lk/5bbb31064.pdf ،
الالجئـون الشـباب إىل
ٍ
بـد مـن إعـادة توجيـه برامـج التدريـب على املهـارات ،مـن (الالجئون الرسيالنك ُّيون العائدون يف )2015
وال َّ
 .4كام عُ م َِل يف رواندا .انظر
املهـارات التقليد َّيـة إىل بنـاء األهل َّيـة يف مجـال الحوسـبة والصحـة See Bruce J (2007) Drawing a line under the crisis: Reconciling returnee
والتعليـم وقطاعـات أخـرى مـن هـذا القبيـل .وينبغـي مسـاعدة land access and security in postconflict Rwanda, HPG
(رسم ٍّ
خط يف ِّ
ظل األ ْز َمة :التوفيق بني الوصول إىل أرايض العائدين وبني األمن يف رواندا يف
ُ
الالجئين الذيـن ينـوون العـود َة على تحديـد األماكـن التـي ميكن
مرحلة ما بعد النِّزاع) bit.ly/ODI-Bruce-2007
تدريـب ج ِّيـ ٍد يف رسيالنـكا.
أن يصلـوا فيهـا إىل فـرص
ٍ

وينبغـي دمـج الحاجـة إىل املصالحة يف ٍّ
كل الربامج واألنشـطة التي
ُي َقـا ُم بهـا يف رسيالنـكا ،وذلـك عن طريـق التعليم من أجل السلام
يف األماكـن الرسـمية وغير الرسـمية .وميكـن أن تبنـي املنظمات
املحليـة والـدويل ،بالتعـاون مـع رجـال الديـن وقـادة املجتمعـات
املحل َّيـةَ ،
إنجـاح املصالحـة بين جامعتـي
الثقـة وتعمـل على
ِ
والسـنهال ِّيني ،وبين العائدين واملجتمعـات املضيفة أيضاً.
التا ِمل ِّيين ِّ
وينبغـي أيضـاً ْأن ُتقـ َّد َم مسـأل ُة ملك َّيـة األرايض على غريهـا مـن
املسـائل .وال َّبـد مـن أن ُت ْق ِن َـع هيئـة مـن الهيئات الفـوق الوطنية
-التـي يجتمـع فيهـا املانحـون وهيئـات األمـم املتحـدة -الحكومة

املدونة الصوتية لنرشة الهجرة القرسية
جميع مقاالت هذا العدد متاحة عىل البودكاست
(باللغة اإلنجليزية) يف موقع نرشة الهجرة القرسية.
للوصول إىل املدونة الصوتية لنرشة الهجرة القرسية
(مرتبة حسب األعداد) ،يرجى زيارة املوقع التايل
 https://podcasts.ox.ac.uk/seriesثم البحث عن
” “forced migration reviewيف املدونة
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السور ُّيون يف أملانيا :األسباب التي تدعو األفراد إىل العودة أو البقاء

أحمد العجالن

بقاع سورية
ليس الالجئون السور ُّيون يف أوروبا جامعة واحد ًة متجانسة ،إمنا هم أفراد ُوأ َ ٌ
س جاؤوا من ٍ
مختلفة ،فتجاربهم يف املنفى مختلفة ،وتو ُّقعاتهم يف العودة مختلفة.

ُي ِش ـ ُر بحـ ٌ
ـث ُأ ْج ـ ِريَ عــى الالجئــن الســوريني يف أملانيــا إىل َّأن
َّ
عــود َة الالجئــن الذيــن كانــوا موظفــن يف ســورية -وال ســ َّيام
1
الذيــن َّ
ــح عــى عــودة غريهــم.
وظفتهــم الحكومــةَ -ت ْر ِج ُ
ً
وينطبــق هــذا خصوصــا عــى الذيــن تزيــد ِســنُّهم عــى 40
عام ـاً ،فهــم مييلــون إىل اســتصعاب تع ُّلــم لغــة املجتمــع الــذي
ـب درجاتهــم التعليميــة ،وهــم
ناسـ ُ
ُيض ِّي ُفهــم وإيجــاد وظيفــة ُت ِ
يف اســتصعاب ذلــك أكــر مــن الالجئــن األصغــر منهــم ســناً.
كل هــذا ،فضــ ًا عــى َّأن املســتطيعني العــود َة إىل وظائفهــم
الســابقة ميكــن ْأن يســتأنفوا َع ْي َشــهم يف بالدهــم األصليــة
اســتئنافاً ســه ًال .وتشــعر هــذه الفئــة مــن الالجئــن أيضـاً ،أكــر
مــن غريهــا ،باقتالعهــا مــن ثقافتهــا ،وتحــنُّ إىل ْأن تعــود إىل
عيشــتها الســابقة.

ولكــنْ قــد تكــون العــودة الطوعيــة التــي ُت َصـ ُ
ـان فيهــا الكرامــة
ــب .مــن ذلــك
أص َع ُ
عــى فئــات الالجئــن الســوريني األخــرى ْ
مثــ ًا ،وفــق املكتــب االتحــادي للهجــرة والالجئــنَّ ،أن ثالثــة
ـاع إال قليـ ًا (أي  532 – %73.8ألـ َ
ـخص و 799شــخصاً)
ـف شـ ٍ
أربـ ٍ
مــن طالبــي اللجــوء يف أملانيــا عــام - 2016ومنهــم الســور ُّيون-
ــم معظمهــم و ُد ِّربــوا يف أملانيــا
َي ْص ُغــ ُرون عــن  30عامــاً .عُ ِّل َ
وتع َّلمــوا اللغــة األملانيــة ،ويكســب كثــ ٌر منهــم راتبــاً جيــداً،
و َي ـ َر ْو َن أ َّنهــم مندمجــون يف املجتمــع األملــاين .ومــع ذلــك ،لــن
يفيدهــم يش ٌء مــن مؤهالتهــم يف ســورية .ولــذا ،ال ُيحت َمــل
ــب هــذه الفئــة مــن الالجئــن يف العــودة إليهــا .فلــو
ْأن َت ْر َغ َ
َّأن هــؤالء الالجئــن الشــباب الذيــن يكســبون اليــو َم رزقهــم
يف أملانيــا َب َقــ ْوا يف ســورية ،لَن ُِظــ َر إىل كثــ ٍر منهــم عــى أ َّنهــم،
بحســب املعايــر التعليميــة الســورية ،ذوو درجــ ٍة تعليميــ ٍة
رديئــة ،ولَعاشــوا عيشـ ًة صعبــة جــداً ،ح َّتــى لــو كان ذلــك قبــل
الحــرب ،ولَعملــوا غالب ـاً يف أعــال صعبــة تقتــي منهــم جهــداً
جســانياً يف البنــاء والزراعــة .وبعــد مــا أصبحــوا يتمتعــون بــه
وصحــي ،وأهــم مــن كل ذلــك،
اجتامعــي
ــن وتأمــن
مــن أ ْم ٍ
ٍّ
ٍّ
كرامتهــم ا ُملصا َن ـ ُة يف أملانيــا ،فغــر ُمحت َمــلٍ ْأن يختــاروا العــودة
إىل ســورية.
وأ َّمــا العــودة الطوعيــة التــي ُت َصــان فيهــا الكرامــة ،فالظاهــر
َّأن حــال األطفــال الالجئــن -وال س ـ َّيام الذيــن ُولِــدُ وا يف أملانيــا
أو الذيــن كانــت ِســنُّهم أقــل مــن ســبع ٍة يــو َم َق ِد ُمــوا -هــي

أصعــب األحــوال .فقــد اندمــج هــؤالء األطفــال َّ
كل االندمــاج
يف النظــم التعليميــة املضيفــة ،وهــم ال يعرفــون ق ـراءة اللغــة
العربيــة وال كتابتهــا .ويف بعــض الحــاالت ،ال يتك َّلــم األطفــال
الالجئــون إال بلهجــة أمهاتهــم وآبائهــم (وليســت هــي اللغــة
ــم بهــا يف املــدارس الســورية)،
العربيــة الفصحــى التــي ُيتع َّل ُ
ُّ
حتــى َّإن بعضهــم ال يســتطيعون التكلــم بلهجــة أمهاتهــم
وآبائهــم .والواقــع َّأن كثــراً منهــم َي ْك ُ ُ
ــر أن يغلــب عليهــم
كونهــم مــن مواطنــي البــاد التــي يعيشــون فيهــا اآلن ،ال البــاد
التــي يــأيت منهــا اآلبــاء واألمهــات .وســتكون العــودة إىل املجتمــع
َ
أفــرط يف
الســوري ونظمــه التعليميــة عليهــم صعبــ ًة .فــإن
وصنِّفــوا ســور ِّيني بســبب جنســية آبائهــم ،فمــن
تبســيط أمرهــم ُ
ا ُملحت َمــل ،إن هــم عــادوا إىل ســورية ،أن يغالبــوا الدراســة وأن
يشــعروا بأنهــم مجفـ ُّوون مــن املجتمــع .وهــذا يخالــف اتفاقيــة
حقــوق الطفــل ،وال سـ َّيام التعليــق العــام رقــم  6الــذي يقــول:
“ال يجــوز للــدول إعــادة طفــلٍ إىل بلــد فيــه أســباب حقيقيــة
تدعــوا إىل االعتقــاد بوجــود خطــر ُيعــ ِّرض الطفــل لــرر ال
2
ُيعــ َّوض”.
ليــس الالجئــون الســور ُّيون يف أوروبــا جامعــة واحــد ًة
متجانســة ،وإن ُط ِّبقـ ْ
ـت عليهــم جميع ـاً ِس َياس ـ ُة عــود ٍة واحــدة
ً
ُّ
غــر متاميــزة ،فس ـ ُي ِض ذلــك كث ـرا منهــم ،وال س ـ َّيام األطفــال
والالجئــن الشــباب ذوي الدرجــات التعليميــة التــي هــي أقـ ُّ
ـل
وســع َف ْهـ ُـم خصوصيــة ِّ
كل مرحلـ ٍة
مــن غريهــم .ولــذا ،ال بــدَّ أن ُي َّ
مــن مراحــل حيــاة النــاس ،وظرو ِفهــم يف املنفــى ومراعاتهــا،
وذلــك مــن أجــل ْأن ُتض َمــن لتهجريهــم حلـ ٌ
ـولَ ،ت ْجت ِمـ ُـع فيهــا
املناســبة والطوعيــة واالســتدامة.
أحمد العجالن ahmad.ajlan@uni-bielefeld.de
ٌ
باحث يف معهد البحوث املتعددة التخصصات التي محورها ال ِّنزاع
والعنف ،يف جامعة بيلفيلد www.uni-bielefeld.de/ikg
See Al Ajlan A (2019) ‘Older Refugees in Germany: What Are the .1
Reasons for the Difficulties in Language-learning?’, Journal of Refugee
Studies
(الالجئون املسنُّون يف أملانيا :ما هي أسباب مصاعب تع ُّلم اللغة؟)
bit.ly/JRS-AlAjlan-2019
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www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx

نرشة الهجرة القرسية 62

ال َع ْو َد ُة

أكتوبر/ترشين أول 2019

17
www.fmreview.org/ar/return

العمل مع جامعات ‘املاكثني’ :التع ُّلم من إريرتيا
جورجيا كول

التوسع يف فه ِْم آراء الناس وظروف معيشتهم ،يف املجتمعات املحلية التي سيعود إليها
قد يكون يف ُّ
مهجراً ،اندماجه فيها.
العائدون ،ما يُسه ُِّل عىل َمن يعود ِمن حيث كان َّ
يف الحــال التــي عليهــا إريرتيــا ،أ ْولــت املنظــات الدوليــة عــى إتيــان هــذه العمليــة إتيانــاً حســناً ورغبتهــم يف ذلــك،
ــم الشــأن يف أم ـ ٌر حاســم.
ثــر
والحكومــات واألكادمييــونَ ،ك ْ َ
ٍ
اهتــام ب ِع َظ ِ
ص َحــي الدولــة
إرشاك الجامعــات التــي يف الشــتات يف بنــاء َ ْ
ْــم املجتمعــات املضيفــة
والســام ،وأ ْولــت عــود َة األهــايل مثــل ذلــك االهتــام مــن ثــم مــن البحــوث مــا بحــث يف َدع ِ
حيــث هــي باعــث مــن بواعــث التنميــة .و ُي َ
ـم يكــون؟ وتشــر هــذه البحــوث إىل
نظــر إىل الحالــة لالجئــن ،كيــف يكــون ولِـ َ
ُّ
التــي عليهــا االقتصــاد والسياســة يــو َم العــودة ،عــى أنهــا أن الهمــوم اإلنســانية التــي محورهــا التَّهجــر والتنقــل ،يجــب
ٌ
حاســم يف تقريــر عــودة الجامعــات التــي يف َّ
فصــل ،عنــ َد النظــر فيهــا ،بينهــا وبــن جــداول األعــال
عامــل
الشــتات أ ّال ُي َ
ٌ
ً
ونجاحهــا يف إعــادة اشــراكها يف سياســة البلــد الــذي نشــأت التنمويــة التــي هــي أوســع نطاق ـا ،والتــي جــرت عــى َج ْعــلِ
فيــه .وجــاء مــن وثائــق األمــم املتحــدة ،مــا ينــر عــودة فســحة أكــر لوجهــات النظــر االجتامعيــة وا ُمل ْجت َمعيــة .إذ
املواطنــن املؤهَّ لــن إىل إريرتيــا ،فبــ َّدأت تلــك الوثائــق مــن املجتمعــات املضيفــة ،يف هــذا املجــالُ ،ك َتـ ٌـل ذات شــأنٍ قامئـ ٌـة
املقاربــات مــا َي ْج َعـ ُـل مــن رضــوان الذيــن يف َّ
الشــتات أعظــم بنفســها.
مــا يكــون ،ومــا َي ْض َمــنُ لهــؤالء ْأن تســتوعبهم املؤسســات التــي
ُت ِدي ُرهــا الدولــة ،وكل هــذا ُم َؤ َّيــدٌ مبــا كشــفته أحاديــث أ َد ْر ُتهــا التحديات السياســية والعملية واألخالقية
بينــي وبــن موظفــن يعملــون عــى إنجــاح مشــاريع كهــذه لقــد ُأ ْو ِ َل ‘املاكثــون’ اإلريرتيــون اهتاممــاً ليــس بقليــل ،يف
يف البلــد .عــى َّأن هــذه الوثائــق ال تــكاد تنظــر إىل مســألتني تســعين َّيات القــرن العرشيــن وأ َّول العقــد األول مــن القــرن
هــا :كيــف تؤ ِّثــ ُر املقاربــات التــي تدعــو إليهــا –إن هــي الواحــد والعرشيــن ،فــإذ ذاك عــاد مئــات اآلالف مــن الالجئــن
الحـ ُ
ـال الذيــن كانــوا قــد فـ ُّروا يف أثنــاء مــا جــرى يف البلــد مــن مغالبـ ٍة
أ َّثــرت -يف الس ـ َّكان القاطنــن بإريرتيــا؟ وكيــف ُتش ـ ِّك ُل َ
االجتامعيــة حيــث ســ َي ْق َد ُم القادمــونَ ،
وط ِب ْي َعــ ُة العالقــة بــن مــن أجــل التحريــر ،ونــز ٍاع يف الحــدود بينهــا وبــن إثيوبيــا
َّ
َ
ْ
َ
مواطنــي إريرتيــا داخلهــا وخارجهــا –إن هــا ش ـكلتا -ن َجاع ـة بــن عامــي  1998و ،2000وكان أكرثهــم بــا عــونٍ دويل .فقــد
عــادوا إىل املناطــق التــي فيهــا أعظــم العنــف والدمــار ،وبقــي
عمليــات العــودة؟
وأراض زراعيــة ُمتل َفــة،
أهلهــا بــن ذخائــ َر غــر منفجــرة،
ٍ
كثــراً مــا ُي َ
نظــر إىل هــذه الجامعــات القاطنــة عــى أنهــا واسـ ٌ
ـطة وبني ـ ٍة تحتيــة معظمهــا مدمــر .إال َّأن إعــادة إدمــاج العائديــن
2
ُ
ً
ً
ً
ْ
ُ
ُ
ُّ
ليــس غــر .فكيــف مثــا ت ْب َعــث عــى أن تســ ِل َس للعائديــن ســارت ســرا حســنا مــن غــر توتــر خطــر .والســبب يف ذلــك
ــض عــى ْأن َت ْج َع َ
إعــادة إدماجهــم؟ وكيــف ُت َح ُّ
ــل للعائديــنَّ ،أن العائديــن مــا عابــوا عــى املاكثــن ســلوكهم وال عــاب
ً
أي الالجئــن والنازحــن داخليـاًُ ،ف ْســحة حتــى يخوضــوا يف بنــاء املاكثــون عــى العائديــن ســلوكهم ،ســوا ٌء كان ذلــك يف القتــال
ــن الن َّيــة
الســام ،ويف إعــادة البنــاء واملصالحــة الوطنيتَــن؟ ثــم كيــف أو يف العــودة .وكانــت أحبــال وصــال
التنــاص ُ
وح ْس ِ
ُ ِ
ُّ
فــكل جامعــة
ُتـ َرى َّأن بــن نجــاح العائديــن ونجاحهــا عالقـ ًة ،إذ نجــاح هــذه بينهــم وثيقــة ،كــا كانــت رؤيــة الجامعتــن،
رأت يف األخــرى َم ْجل َبــة للفــرص .ولقــد ُر ِّكـ َز االنتبــاه يف إصابــة
يؤثــر يف نجــاح هــؤالء تأثــراً حســناً والعكــس صحيــح؟
حاجــات الســكان الباقــن يف إريرتيــا ،لســببني ،أحدهــا َو ْعــدُ
َــض أوالً حكومــة مــا بعــد التحريــر ْأن ُتح ِّقــقَ األمــن البــري لجميــع
فإعــادة هــذه الفئــة مــن الســ َّكان ،إىل البلــدُ ،م ْقت ٍ
األخـ َذ ُ
ٌ
بأطـ ِر عمــلٍ تعــرف بـ ِّ
ـكل الجهــات الفاعلــة الخا ِئضــة يف اإلريرتيــن ،وثانيهــا جامعــة مــن أهــل الفكــر ج ـ َّر عملهــا يف
ـام بهــذه ال ِّدينام َّيــة التــي يكــر إهاملهــا.
عمليــات العــودة ،عــى كــرة هــذه الجهــات واختالفهــا .وقــد إريرتيــا كث ـ َر اهتـ ٍ
أبــرز العمــل القائــم عــى التجربــة واملعاينــة أن إعــادة إدمــاج
العائديــن -يف الغالــبُ -متو ِّقفـ ٌـة عــى نجــاح مفاوضتهــم هــم عــى َّأن بحوثــاً ُأ ْج ِر َيــت حديثــاً عــى إريرتيــن يف عاصمتهــم
و‘املمســكون ب ِز َمــام األمــور املحل ُّيــون’ ،يف الرشعيــة والحقــوق أســمرة وعــى إريرتيــن يف الشــتَّات ،تكشــف عــن مجموعــة
والفــرص وقبــول االندمــاج 1.ذلــك َّأن مقــدر َة املواطنــن جميعـاً مــن العوامــل التــي قــد ُتص ِّعــب العــودة يف املســتقبل،
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وتلقــي الضــوء عــى األســباب السياســية والعمليــة واألخالقيــة
وجبــة إليــاء الحــال التــي عليهــا الجامعــات ‘املاكثــة’ مزيــد
ا ُمل ِ
3
ً
َّ
اهتــام .ومــن ذلــك ،أوال :أن اإلريرتيــن املقيمــن خــارج إريرتيــا
ُمتألِّفــون مــن جامعــات تختلــف تواريخهــا اختالفــاً عريضــاً،
فمنهــم الجئــون ومهاجــرون مل يعــودوا إىل إريرتيــا حــن
اســتق َّلت ،وإريرت ُّيــون مــن الجيــل الثــاين والثالــث ،وأفـرادٌ طلبــوا
يس،
اللجــوء يف مرحلــة مــا بعــد االســتقالل .ولتعاطفهــم الســيا ِّ
ا ُملخْ َت ِلــف بأحوالــه ،أثـ ٌر عريـ ُ
ـض يف العالقــة بينهــم وبــن إريرتيــا
الح ُة
الس
ء
نا
ب
الم وا ُمل َص َ
وحكومتهــا ،ويف كيفيــة ا ِّتصــال الســاكنني داخــل البلــد -الــذي ِ ُ َّ ِ
ُي َضـ ُ
َّ
ـاف إىل ذلــك ،أن الفئــات املعارضــة بــن الذيــن يف املنفــى،
هــو نفســه فيــه تبايــنٌ ســيايس -بهــم.
ظاه ـ ٌر أنهــا أتــت بأفــكار للمســتقبل الســيايس يف البلــد ،تؤ ِّيــد
ثــم َّإن يف أغلــب النــاس بأســمرة آمـ ٌ
ـال خائبـ ٌـة خيبــة شــديد ًةَ ،مــن يف داخــل البلــد يف آراءهــم وتجاربهــم املختلفــة ،لكــنْ
خ َّيبهــا الحــزب الحاكــم يف البلــد واألفـراد املســتم ُّرون يف تأييــده .ليــس بالــرورة أن تشــتمل عليهــا .وب َع ِقــب اتفــاق الســام
فعنــد هــؤالء النــاس َّأن أفعــال َمــن ُيؤ ِّيــد الحكومــة مــن الذيــن عــام  2018بــن إريرتيــا وإثيوبيــا ،وإخفاقــه يف تحقيــق إصــاح
يف الشــتات أعانــت عــى إطالــة عمــر هــذا النظــام الحاكــم ،ومن ســيايسُ ،أو ِقـدَت نــار الحامســة مــن جديــد يف صــدور املعارضــن
التجمــع دوليــاً لنــرة حــزب الجبهــة الذيــن يف الشــتات ليرشعــوا يف التخطيــط لِ َن ْقــلِ إريرتيــا إىل مــا
هــذه األفعــال تنظيــم ُّ
الشــعبية مــن أجــل الدميقراطيــة والعدالــة ،وهــو الحــزب بعــد حــزب الجبهــة الشــعبية مــن أجــل الدميقراطيــة والعدالــة.
الســيايس الحاكــم يف إريرتيــا ،وإرســال املــال إىل الحكومــة مــن وناقشــت هــذه الجامعــات كيــف يكــون إرساع هبــوط الحــزب
وج ُبهــا عــى الذيــن يف الشــتات ،اســمها رضيبــة الحاكــم؟ وكيــف يكــون االســتعداد ملــدة انتقــال سياســية تــي
طريــق رضيبــة ُت ِ
َ
َّ
ــي إىل إقامــة نقابــات مهنيــة ،لت َُصــاغ فيهــا
الشــتات 4.وكشــفت مقابــات يف أســمرة أن األف ـراد مهمومــون ذلــك؟ ولقــد ُد ِع َ
مــن عــودة مؤيــدي الحكومــة الذيــن يف الشــتات ،بســبب آراء قوانــن تســند البلــد يف املرحلــة االنتقاليــة ثــم تصــر هــي
ـام قضــايئ جديــد ،و ُيعـ َّ
ـن ِمــن األف ـراد
العائديــن السياســية التــي -كــا يــرى هــؤالء األفـراد -ال يعدلهــم القوانــن املتقدِّمــة يف نظـ ٍ
ـول ُمهـ َّ
الذيــن يف الشــتات َمــن ميكنهــم تـ ِّ
عنهــا يشء.
ـات قياديــة يف النظــام
الســيايس الــذي يف مرحلــة مــا بعــد حــزب الجبهــة الشــعبية مــن
ثانيــاً :وإذ قــد تن ّبــه النــاس يف أســمرة إىل َّأن عــودة الذيــن يف أجــل الدميقراطيــة والعدالــة.
الشــتات رمبــا تجلــب بعــض املنافــع االقتصاديــة والسياســية
ـوف مــن أن ُتب َنــى هــذه عــى َّأن مــا َيتحـ َّدى ذلــك ســؤال :كيــف ُيو َّفــقُ بــن مــا تطمــح
والوجدانيــة ،فقــد كان فيهــم بعــض خـ ٍ
ـران طبقــة أصحــاب األعــال ا ُملع َت ِملــن التــي إليــه هــذه الجامعــات املعارضــة التــي يف الشــتات وبــن مــا
املنافــع عــى ُخـ ْ
وإن نظرنــا إىل القيــود التــي ُق ِّيــدت بهــا حريــة يطمــح إليــه أولئــك الباقــون داخــل حــدود الدولــة؟ ثــم إنَّ
يف البلــد إذ ذاكْ .
تن ُّقــل الباقــن يف إريرتيــا (ومنهــا صعوبــة الحصــول عــى تأشــرة تصــورات املواطنــن اإلريرتيــن ال َغالب ـ َة يف أنهــم معزولــون عــن
الخــروج التــي ال بـ َّد منهــا لالنتفــاع باملنــح الدراســية والوظائــف املناقشــات السياســية والتعليــم العــايل الج ِّيــد ،قــد أســهمت يف
ُّفــوس
خــارج البلــد) ،نــرى بوضــوح يف الوصــول إىل الخدمــات ،تد ُّرج ـاً استشــعار إمــكان الســكان داخــل البلــد ْأن ُيه ِّيجــوا الن َ
يف الرتــب بــن النــاس ،فــا يســتوي يف ذلــك الذيــن يف داخــل سياســياً لكــنْ ليســوا بالــرورة قادريــن عــى اإلتيــان بربنامــج
يس بديــل .فــكان ْأن بــدت بعــض مبــادرات الذيــن يف
البلــد والذيــن يف خارجــه .وشــعر َمــن اســتطلعتهم َّأن مــا ُي َنــح ســيا ٍّ
للذيــن يف الشــتات مــن فــرص ومــوارد -ومنهــا املــال ا ُملدَّخــر الشــتات بعيــد ًة عــن أفــكار املواطنــن داخــل إريرتيــا وعــاَّ
يس ،ومــا يف الطريــق إىل ذلــك
والص َــات التجاريــة ،والتعليــم العــايل الج ِّيــد -قــد ُت ِتيـ ُ
ِّ
ـح لِ َمــن يطمحــون إليــه مــن تغيــر ســيا ٍّ
َ
َّ
ِّ
َ
ـب عــى عمليــات
يف املنفــى احتــكار أكــر الوظائــف والفــرص ِربحــاً يف إريرتيــا مــن ُمهــات يرغبــون يف توليهــا .وإذ قــد غلـ َ
املتح ـ ِّررة.
ـم الحقوق السياســية -وال سـ َّيام
العــودة أنهــا َت ْر ُكـ ُز َّ
همهــا يف َد ْعـ ِ
حــق االنتخــابَ -
وضام ِنهــا لالجئــن العائديــن إىل وطنهــم ،فهــي
ثــم هنــاك هـ ٌّـم معـ ٌ
ـارض ملــا ســبق لك َّنــه يوازيه ،لــه صلة بســؤال :إىل ذلــك ُتسـ ِّلم َّأن ‘للامكثــن’ متثيـ ًا سياسـ ّياً ليــس بالقليــلَّ .إن
ً
ً
ً
كيــف سيســتوعب البلــد ،اقتصاديـا واجتامعيـا ،بعضـا مــن جيــل هــذه املقاربــة ،يف بل ـ ٍد كإريرتيــا ،قــد تضاعــف التهميــش الــذي
الالجئــن اإلريرتيــن الجديــد ْإن هــم اختــاروا العــودة؟ فلقــد هــو واقــع أص ـ ًا عــى َمــن هــم داخـ َ
ـل البلــد.
الخ ْد َمــة العســكرية اإللزاميــة،
رحــل كثــر مــن النــاس لتج ُّنــب ِ
وهــذا يعنــي أنهــم رحلــوا عــن إريرتيــا قبــل أن ُي ِت ُمــوا التع ُّلــم
يف املدرســة .وحتــى أصحــاب املِ َهــن املاهــرون عانــوا َم َش ـ َّقة يف
إيجــاد عمــلٍ يتناســب هــو ومؤهالتهــم ،وذلــك بســبب السياســة
ا ُملق ِّيــدة للهجــرة وسياســة اللجــوء يف املنفــى .ثــم َّإن اإلبهــام
يعــري مســألة ،هــي :كيــف سيســتوعب البلــد هــؤالء النــاس
الذيــن ع ـ َّوق املنفــى ُن ـ َّو ثرواتهــم ومالمحهــم التعليميــة؟
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إريرتيا) bit.ly/JCAS-Kibreab-2002
َــاح الدعــم واملســاعدة للمجتمعــات املضيفــة
ُيت ُ
َّ
وللمهجريــن  .3انظر ،عىل سبيل املثال:
أيضــاً ،ويؤ َم ُ
ــل مــن ذلــك إ ْنه ُ
َــاض فــرص التنميــة العامــةCole G (2019) ‘Systemic ambivalence in authoritarian contexts: ،
ـل مــا قــد يكــون مــن خــاف وجــدل ،وإساعُ االندمــاجThe case of opinion formation in Eritrea’, Political Geography, 73, 28–37 .
وت ْق ِليـ ُ
ٍ
َْ
(جمع بني النقائض ٌ
شامل يف املقامات االستبدادية :حالة تكوين الرأي يف إريرتيا)
ٌ
َ
فـ َّ
ـإن ا ِّتخــاذ مثــل هــذه النــاذج ،يف البلــد األصــي ،ل َّ
ربــا يــأيت www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0962629818304360
ُوج ُب عىل اإلريرتيني املقيمني خارج البلد  2باملئة من دخلهم يؤدُّنها إىل الحكومة
ي
.4
لــه مبثــل مــا فيهــا مــن فوائــد يــو َم العــودة.
َ
اإلريرتية لتفتح لهم ما عندها من خدمات.

مبادئ إعادة الالجئني ُمض َّي ٌق عليها
ِجف ك ِر ْسب

يزداد أكرث فأكرث انتهاك القوانني والقواعد التي َو َض َعها املجتمع الدويل لضامن أن تقع إعادة الالجئني
ا ُمل َّ
نظم ُة إىل بلدهم األصيل ،بحيث تشتمل عىل حامية حقوقهم.
يف شـهر يونيو/حزيـران مـن عـام  ،2019قالـت وكالـة األنبـاء
أسوشـيتد بـرس َّإن “السـلطات اللبنانيـة تشـنُّ أكثر حمالتهـا
عـدا ًء على الالجئين السـوريني لكي يعـودوا إىل بلدهـم ...إذ
ـع لالجئني يف
تحملـت مـا يكفـي من عبء اسـتضافة أعلى ُّ
َّ
تجم ٍ
العـامل على أسـاس النسـبة بني عـدد سـكان البلـد املضيف وبني
عـدد الالجئين 1”.وقـال وزيـر الخارجيـة اللبنـاين جبران َب ِسـيل،
شـارحاً موقـف بلادهَّ ،إن معظـم السـوريني يبقـون يف لبنـان
ألسـباب اقتصاديـة ،ال ألسـباب حامئيـة ،وأشـار إىل َّأن نصـف
مليـون سـوريٍّ يعملـون يف لبنـان ،مخالفين لقوانين العمـل ،وال
ُيعـاد َ
ُون إىل بلدهـم.

املتحـدة لشـؤون الالجئين ،اسـتجاب ًة لهـذه األحـداثَّ ،إن “هـذا
الوضـع يزيـد العـبء املـايل عنـد الالجئين ،ونحـن نعلـم َّأن
معظمهـم يعانـون الفقـر” ،وقـال َّإن املفوضيـة السـامية لألمـم
املتحـدة لشـؤون الالجئني سـتو ِّف ُر لالجئين املترضرين مـوا َد بنا ٍء
2
املشـمع والخشـب.
جديـد ًة ،كالقامش َّ

قصـور ًة بحـال مـن األحـوال
وليسـت هـذه األحـداث ا ُمل ْق ِلقـ ُة َم ُ
على لبنـان .فقـد وضـع املجتمـع الـدويل منـذ زمـن طويـل
مجموعـة مـن القوانين والقواعـد غايتهـا ضمان أن تقـع إعادة
الالجئين بحيـث تشـتمل على حاميـة حقوقهـم .ولكـنْ عمليـاً،
زادت الـدول املضيفـة واملانحـة ،مـع اشتراك األمـم املتحـدة
َ
وتابـع جبران َب ِسـيل ً
مسـالك تنتهـك تلـك الحقـوق.
قائلا إ َّنـه يجـب أن يكـون هنـاك عـودة أحيانـاً ،أكثر فأكثر سـلوكها
تدريجيـة للراغبين يف العـودة ،وبعد يومني فقط مـن قوله هذا،
هـدَّ د الجيـش اللبنـاين بتدمير مسـاكنَ نحـ ٍو من َ 25
الجئ القوانني والقواعد
ألـف ٍ
ً
ً
ْ
السـبعني سـنة املاضيـةُ ،د ِّونت قوانني مقاربـة املجتمع الدويل
يعيشـون ٌقـ ْر َب بلدة عرسـال الحدوديـة ،وكان السـبب ،ظاهريا ،يف َّ
أ َّنهـم انتهكـوا اللوائـح الحكوميـة التي متنع السـوريني من إقامة إلعـادة الالجئين إىل بلدهـم األصلي يف عـدد مـن الوثائـق .ومن
مبـانٍ خرسـانية .فقـال متحـد ٌِّث باسـم املفوضية السـامية لألمم هـذه الوثائـق :اتفاقية الالجئين لعام  ،1951وواسـطات إقليمية
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كاتفاقيـة منظمـة الوحـدة اإلفريقيـة بشـأن الالجئين لعـام
ٌ
وسلسـلة مـن االسـتنتاجات املتع ّلقة بالحاميـة الدولية
،1969
ل ّالجئين مـن اللجنـة التنفيذيـة يف املفوضيـة السـامية لألمـم
املتحـدة لشـؤون الالجئين (املعروفـة باسـتنتاجات اللجنـة
وكتـاب ٌ
دليـل صدر عن
التنفيذيـة ،)ExCom Conclusions
ٌ
املفوضيـة السـامية لألمـم املتحـدة لشـؤون الالجئين وعنوانه
دليـل العـودة الطوعيـة :الحاميـة الدوليـة 3.وتـورد هـذه
الوثائـق سلسـل ًة مـن املبـادئ األساسـية.

تحمـل نظـام
وخامسـها ،أ َّنـه خلال العقـود الثالثـة املاضيـةَّ ،
بكثير عنـد عـودة الالجئين.
الالجئين الـدويل مسـؤولي ًة أثقـل
ٍ
ف َو ْفـق املفوضيـة السـامية لألمـم املتحـدة لشـؤون الالجئين،
يجـب أن تكـون العـودة إىل البلـد األصلي مرتبطـ ًة بإعـادة
اإلدمـاج وأن تكـون مسـتدام ًة يف طبيعتهـا ،وهـذا يعنـي أ َّنـه
ينبغـي ْأن يكـون العائـدون قادريـن عىل اسـتعامل كل حقوقهم
االقتصاديـة واالجتامعيـة واملدنية والسياسـية ،ومـن ذلك ح ُّقهم
4
يف إيجـاد ُسـ ُبل معيشـة آمنـة.

أ َّول هـذه املبـادئَّ ،أن اتفاقيـة منظمـة الوحـدة اإلفريقيـة
تنـص على أ َّنـه “يجـب يف ِّ
كل حـالٍ احترام الصفـة الطوعيـة
ُّ
جوهـراً يف عـودة الالجئين ،”.وبتعبير آخـر ،يجـب أن يكـون
الالجئـون قادريـن على ا ِّتخـاذ قـرار ُحـ ٍّر وصـاد ٍر عـن علم يف
شـأن عودتهـم إىل بلدهـم األصلي ،ويجـب أ ّال يتع َّرضـوا أليِّ
ضغـط جسما ٍّين أو مـاديٍّ أو نفسـا ٍّين يدفعهـم إىل تـرك البلـد
الـذي هُ ـم فيـ ِه الجئون.

وأخيراً ،اتفقـت الـدول واملفوضيـة السـامية لألمـم املتحـدة
لشـؤون الالجئين على الحاجة إىل ا ِّتبـاع مقاربة شـاملة للوصول
دامئـة ،وفيهـا ُيج َمع بني العـودة الطوعيـة ،واالندماج
إىل حلـولٍ ٍ
ِّ
املحلي ،وإعـادة التوطين يف بلـد ثالـث .ففـي كل حالـة مـن
ِّ
حـاالت اللجـوء ،ينبغـي اتباع هذه الحلـول الثالثة كلهـا ،ويُحدَّ ُد
التـوازن بينهـا على أسـاس ِّ
كل حالـ ٍة على ِح َد ِتهـا.

حقائق اإلعادة إىل البلد األصيل

ٌ
مبـادئ إعـادة الالجئين إىل البلد األصلي إذاً
واضحـة ب ِّينة .ولكن
مـا مـدى احترام املعايير التـي وافـق عليهـا املجتمـع الـدويل
ُّ
التاريخـي لذلـك غير مكتملٍ يا
السـجل
مـن الوجهـة العمليـة؟
ُّ
تتعـرض هذه املعايير لضغط يزيد
لألسـف ،ويف الزمـن املعارصَّ ،
أكثر فأكرث.

وثانيهـا ،أ َّنـه يجـب أن تقـع العـودة إىل البلـد األصلي بحيـث
تكـون آمنـ ًة ُم َص ٌ
غـم الالجئون
انـة فيهـا الكرامة .ويجـب أ ّال ُي ْر َ
ً
قسروا جسمانيا على االنتقـال أو على مـا ُيهـ ِّد ُد أمنهـم.
أو ُي َ
ويجـب أن يكونـوا قادريـن على العـودة بالرسعـة التـي
سهـم ،وينبغـي
تناسـبهم ،مـن غير أن ينفصلـوا عـن أفـراد ُأ َ ِ
نـص دليـل املفوضيـة السـامية لألمـم املتحـدة لشـؤون
كما َّ
الالجئين أن “ ُتعا ِم َلهُـم سـلطات بالدهـم الوطنيـة معاملـ ًة ولقـد عـدَّ نظـام الالجئين الـدويل أكثر فأكثر ،على الرغـم مـن
ـن ا ِّتبـاعَ مقاربـة شـاملة للوصـول إىل حلـولٍ دامئ ٍة،
فيهـا احترام وأن َت ْقب َلهُـم قبـوالً تامـاً”.
التزامـه ا ُمل ْع َل ِ
ً
َّ
طوعي عـادة ولكن
أن اإلعـادة إىل الوطـن األصلي (على أسـاس
ٍّ
تنسـيق يف حركـة ليـس بالضرورة أن تكـون عىل هذا األسـاس دوماً) هـي النتيجة
وثالـث هـذه املبـادئ ،يتع َّلـق بالحاجـة إىل
ٍ
ُ
َ
ً
ً
ْ
َّ
السـبب يف ذلك ليس صعبا .إذ ال تريد
العـودة إىل البلـد األصلي تنسـيقاً ف َّعـاالً ،ويتحقـق هـذا غالبا املثل واملفضلة .وتفسير َّ
تضـم الدولـة املضيفـة والبلـد األصلي الـدول املضيفـة يف املناطـق الناميـة مـن العـامل بقـا َء الالجئني يف
بإنشـاء لجـانٍ ثالثيـة
ُّ
صر عىل أ ّال
واملفوضيـة السـامية لألمـم املتحـدة لشـؤون الالجئين .ويف أراضيهـا ألجـل غير مسـمى ،ويف معظـم الحـاالتُ ،ت ُّ
هـذا ،تتك َّفـل املفوضيـة السـامية لألمـم املتحـدة لشـؤون متنـح الالجئين خيـار االندمـاج املحلي .وتحـرص الـدول املانحة
ـع حـ ٍّد لحـاالت اللجـوء التـي يطـول أمدهـا ولربامـج
الالجئين بتمثيـل مصالـح وهمـوم الالجئني ،وبضامن أن تسير على َو ْض ِ
ُ
ِّ
َّ
فـة والطويلـة األمـد ،عىل حين أن البلاد األصلية
العـودة يف
طريـق ُت ُ
حترَم فيـه حقوقهـم اإلنسـانية احرتامـاً املسـاعدة املكل ِ
ٍ
تكـون حريصـ ًة غالبـاً عىل َسـ ْن ِد رشع َّيتها مـن خلال إظهارها أنَّ
تا ماً .
مواطنيهـا املنفيين مسـتعدُّ ون للتعبري عن اسـتيائهم من ظروف
ورابعهـاْ ،أن وافـق املجتمـع الـدويل على أ َّنـه ال ينبغـي العيـش يف البلاد التي هـم فيها ،ويكون تعبريهم هـذا بعودتهم
للمفوضيـة السـامية لألمـم املتحـدة لشـؤون الالجئين أن إىل بالدهـم األصلية.
تشـج َع على عـودة الالجئين وأن تعمـل على إنجاحهـا إ ّال
ِّ
ٌ
تغير ٌ
جوهريـة يف بالدهـم وأ َّمـا املفوضيـة السـامية لألمم املتحـدة لشـؤون الالجئني -وهي
ات
يف حـاالت تكـون حدثـت فيهـا ُّ
ٌ
ثـم هـي رسيعـة التأ ُّثـر
األصليـة .ومثـال ذلـك يف األحـوال العاديـة ،تغيير الحكومـة،
هيئـة مت ِّولهـا الـدول وتحكمهـا ،ومـن َّ
الرئييس هـو إعادة أكرث
وانتخابـات دميوقراطيـة ،وجريـان عمليـات بنـاء السلام التي بهمـوم تلـك الدول -فقـد أصبح هدفهـا
ُّ
عـدد مـن الالجئين إىل بالدهم األصليـة ،وهذا ُّ
يدل على الفائدة
ـم القانـون.
تتبـع األمـم املتحـدة ،وإعـادة ُح ْك ِ
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املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني/أندرو م َُكونِل

الجئون أفغان ُّيون يف مركز إعاد ٍة يف نوشهره ُق ْر َب بيشاور بباكستان ،عا َم .2018

التـي ُت ِعيدُ هـا َّ
ٌ
ومضايقـات
املنظمـ ُة على َمـنْ فيهـا مـن أصحـاب املصلحـة مسـتويات املسـاعدة ،وتهديـدٌ بإغلاق املخ َّيمات،
َّ
املعنيين
مفـوض األمـم املتحـدة السـامي يوميـة مـن عنـد املسـؤولني الحكوميني.
األساسـيني .حتَّـى إن َّ
ِّ
لشـؤون الالجئين ،سـاداكو أوغاتـا ،أعلـن َّأن عقـد التسـعين َّيات
مـن القـرن العرشيـن هـو “ َع ْقـدُ العـودة إىل البلد األصلي” ،ويف ولقـد شـهد العقـد املـايض أيضـاً جهـوداً صاعـد ًة بذلتهـا الـدول
العقـد األول مـن القـرن الواحـد والعرشيـن ،بـدأت َّ
املنظمـة يف الصناعيـة إلعـادة الالجئين وطالبـي اللجوء إىل بالدهـم األصلية،
ـع أهـداف سـنوي ٍة ،ال بـل شـهري ًة أيضـاً ،للعـودة إىل البلـد إ َّمـا عـن طريـق الرتحيـل ،أو عن طريـق برامج العـودة الطوعية
َو ْض ِ
ُ
ُ
األصلي ،وذلـك يف برامجهـا التـي يف البلاد الكبيرة.
املسـا َع ِد عليهـا ،وفيهـا تتَـاح حوافـ ٌز ماليـة للعـودة إىل البلـد
وغنـي عـن البيـانَّ ،أن هـذا كان ً
ْـم
األصليٌّ .
دليلا قويـاً على َدع ِ
نحـي الجهـات الفاعلـة يف نظـام الالجئين الـدويل أكرث البلاد املضيفـة يف املناطـق الناميـة التـي ترغـب يف ْأن تتح َّقـق
وهكـذاُ ،ت ِّ
َّ
فأكثر فكـر َة أن العـودة إىل الوطـن ينبغـي أن تكـون يف طبيعتها مغـادرة الالجئين أراضيهـا.
طوعيـ ًة ،آمنـ ًةُ ،ت َص ُ
ـان فيهـا الكرامـة ،ومـن هـذه التنحيـة ُصـ َو ٌر
َ
ْ
َ
ير وتحافـظ على
وتصر الـدول اليـو َم على وجـوب أن تقـع اإلعـادة إىل البلـد
ُّ
ودرجـات مـن اإلرغـام تق ُـع على الالجئين ل ُت ِث َ
حـركات العـودة الجامعيـة إىل البلاد األصليـة .وهـذا كان حـال األصلي بحيـث تكون أرسع بعد وصول الالجئين إىل بلد اللجوء،
تغير جوهريٌّ  .ففي
عـودة ٍ 200
ألـف مـن الجئـي الروهينغيـا مـن بنغالديـش إىل حتـى لـو مل يكن يف ظـروف بالدهم األصلية ُّ
ميامنـار يف أوائـل التسـعين َّيات ،وحـال إعادة نح ٍو مـن َ 350
ألف شـهر نوفمرب/ترشيـن الثـاين مـن عـام  ،2017على سـبيل املثال،
يسـمى ‘العودة بـدأت ٌّ
كل مـن بنغالديـش وميامنـار والجهـات املانحة الرئيسـية
ٍ
الجـئ روانـديٍّ مـن تنزانيا عـا َم  ،1996وحال ما َّ
نتظمـة’ لــَ 40
ألـف
الجـئ بورونـديٍّ مـن تنزانيـا عـا َم  .2012يف املفوضيـة السـامية لألمـم املتحـدة لشـؤون الالجئين ،مثـل
ا ُمل ِ
ٍ
ات إلعادة 700
ومـن الحـاالت التـي هـي أقـرب إىل اليوم مـن التي ُذ ِكـ َرت آنفاً ،االتحـاد األورويب ،بـدأت يف تدقيق النَّظـر يف خيار ٍ
هـي إعـادة الالجئين األفغانيين مـن باكسـتان وإيـران ،وإعـادة
الجـئ مـن الروهينغيا ،بعد أربعة أشـهر فقـط من فرارهم
ألـف
ِ
ٍ
الالجئين الصوماليين مـن كينيـا ،وكان يف ِكلتـا الحالتين
وقت مـا ز َال يف البلد
رضوب مـن الفظائـع الواقعـة يف بلدهـم ،وذلك يف ٍ
ٌ
ٌ
ٌ
مختلفـة مـن الوعيـد واإلرغـام .ومـن هـذه الضروب
واسـع نطاقه.
تقليـل يف يجـري تهجير
ٌ
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ُ
ومثـل ذلكْ ،أن شـهد العامـان األخريان جهداً دوليـاً صاعداً ُيب َذ ُل
لحـاالت من عـودة الالجئني واسـعة النِّطاق
للتخطيـط واإلعـداد
ٍ
إىل سـورية ،عىل الرغم من بقاء نظام األسـد ممسـكاً بالسـلطة،
واسـتمرار وجـود حليفيـه الـرويس واإليـراين يف البلـد ،وانتشـار
ـع النِّطاق.
واس َ
العنـف وانتهـاكات حقوق اإلنسـان انتشـاراً ِ
ٌ
ٌ
خطرية تتع َّلـق بدور املفوضية السـامية لألمم
أسـئلة
وقـد أثريت
ٌ
املتحـدة لشـؤون الالجئين من حيـث هي وسـيطة يف مفاوضات
اإلعـادة ،ومـن حيـث هـي حاميـة لحقـوق الالجئين .وبحثـت
ا ُمل َّ
نظمـة ،تحـت ضغـطٍ من الـدول املضيفة والـدول املانحة ،عن
طـرقٍ جديـدة للتشـجيع على العـودة والعمـل على إنجاحهـا،
َـح وافر ٍة مـن منح اإلعـادة إىل البلـد األصيل،
ومـن ذلـك َد ْف ُـع ِمن ٍ
ٌ
ّ
و ُتدْ َف ُـع إىل الالجئين الذيـن ال يصلهـم إال مبالغ قليلـة من مبالغ
ٌ
ديـون ثقيلة.
املسـاعدة ،وتراكمـت على كثير منهم
ومـن األد َّلـة مـا يشير إىل َّأن املفوضيـة السـامية لألمـم املتحـدة
ٌ
كفايـة يف
لشـؤون الالجئين قـد أخفقـت يف الخـوض مبـا فيـه
همـوم الالجئين ويف َف ْه ِمهـا ،وذلـك يف سـياق العـودة .وهـذا
ـوه َد عمليـاً ،واسـ ُت ْن ِك َر ،يف نوفمرب/ترشيـن الثـاين مـن عـام
ُش ِ
َّ
ُ
َّ
 ،2017حين وقعـت املنظمـة على اتفاقيـة رسيـة بينهـا وبين
وأعـم من
الحكومـة امليامناريـة إلعـادة الروهينغيـا إىل بلدهـمُّ 5.
ِّ
ـح
ذلـكَّ ،أن االتفـاق العاملـي بشـأن الالجئين لعـام  ،2018يوض ُ
موقـف املفوضيـة السـامية لألمـم املتحـدة لشـؤون الالجئين،
فيقـول“ :ليسـت العـودة الطوعيـة مرشوطـ ًة بالضرورة بإنجـاز
الحلـول السياسـية يف البلـد األصلي” 6.إذن ليـس مسـتغرباً ،يف
ِّ
ظـل كل هـذه األحـداثْ ،أن يعطي لبنان نفسـه إذنـاً بأن يدخل
يف مناقشـات ثنائيـة مـع دمشـق وموسـكو تـدور حـول عـودة
الالجئين إىل سـورية ،وبـأن يشـتيك تعويـق املفوضيـة السـامية
لألمـم املتحـدة لشـؤون الالجئين ،حين تقترح َّأن الظـروف يف
سـورية قـد ال تكـون بعـدُ حسـنة االسـتجابة إلعـادة الالجئين
إعـاد ًة واسـعة النطـاق.

االستجابات السياسية والربنامجية

ال ُقـ َوى التـي ق َّوضـت املبـادئ ا ُملقـ َّررة إلعـادة الالجئين إىل
بلدهـم األصيل ر ٌ
اسـخة رسـوخاً عميقاً ،وزوالها غير وارد غالباً يف
املسـتقبل القريـب .ومـع ذلـك ،يوجـد مـن اإلجـراءات والتدابري
مـا ميكـن ا ِّتخاذه لوقـف التدهور (وعىس أن َت ْع ُكسـه) يف معايري
إعـادة الالجئين الـذي شـوهد يف السـنوات األخيرة.

أوالً :ينبغـي للمفوضية السـامية لألمم املتحدة لشـؤون الالجئني
تتمسـك باملبـدأ الـذي يقـول َّإن العـودة يجـب أن تكـون
أن َّ
طوعيـ ًة ،آمنـ ًةُ ،ت َصـان فيهـا الكرامـة ،وأن ُتبنَـى على أسـاس
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وتتحمل ا ُمل َّ
نظم ُة
التغيرات الجوهريـة والدامئـة يف البلد األصلي.
ُّ
َّ
يف هـذا الصـدد مسـؤولي ًة واضحـة ،ويجـب عليهـا القيـام بهـا
حتَّـى لـو كانت ُتع ِّقـدُ العالقات التـي بينها وبني الـدول املضيفة
والـدول املانحـة .وإن تع َّرضـت ا ُمل َّ
نظ ُ
مـة لضغـوطٍ لكي تدخل يف
عمليـات إعـادة الالجئني التـي ال توافق املعايير املنصوص عليها
يف دليـل العـودة الطوعيـة ،فعليهـا إ َّمـا أن ترفـض فعـل ذلك ،أو
أن تكـون واضحـ ًة رصيحـ ًة َّ
كل الوضـوح والرصاحـة ،يف طبيعـة
اشتراكها وتعليله.
ثانيـاً (وقـد يكـون هاهنـا لالتفـاق العاملـي بشـأن الالجئين دو ٌر
ق ِّي ٌـم) :ال َّبـد مـن االبتعـاد عـن فكـرة اإلعـادة إىل البلـد األصلي
باعتبارهـا النتيجـة ا ُمل َّ
فضلـة ،وال بـدَّ مـن االرتـداد إىل مقاربـ ٍة
أشـمل وأكثر تن ُّوعـاً للوصـول إىل حلـول دامئـة .وهـذا سـيقتيض
تحديـداً أكثر انتظامـاً للحـاالت التـي قـد يسـتفيد فيهـا جـز ٌء
األقـل مـن االندماج املحلي .وسـيقتيض أيضاً
مـن الالجئين على ِّ
بـذل ُج ْهـ ٍد إليجـاد أماكـن جديـدة إلعـادة التوطني ،وذلك لسـ ِّد
الفجـوة التـي أنشـأها التَّخفيـض الشـديد الـذي أق َّرتـه الحكومة
األمريكيـة حديثـاً يف ِح َّصتهـا .فيجـب اسـتنباط حلـولٍ جديـدة
وإنشـاء طريـق بديلـة .وقـد يكون من ذلـك ،مبـادرات االعتامد
على النفس التـي ال ترقى إىل االندماج املحيل التا ِّم ،والتأشيرات
واملم َّرات اإلنسـانية ،وبرامج ِّمل شـمل األرسة وتن ُّقل اليد العاملة،
واملِنَـح الدراسـية ،وترتيبـات حريـة التن ُّقل.
ثالثـاً :ينبغـي أن تصبـح عمليـة إعـادة الالجئين أكثر تشـاركي ًة
هم ٌة ليسـت سـهل ًة غالباً ،فينبغـي أن تحاول
وشـمولية .وهـذه ُم َّ
املفوضيـة السـامية لألمم املتحدة لشـؤون الالجئين إقناع الدول
بالحاجـة إىل إنشـاء لجـانٍ رباعيـة ،يكـون لالجئين فيهـا صـورة
مـن ُصـ َو ِر التمثيـل َّ
يسر هـذه املقاربـة ،التـي مل
املنظـم .ولكي ُت َّ
َّ
ً
للمنظمة أيضـا أن تفحص الطرق
ُتجـ َّرب يف املـايض ُّقـط ،ينبغـي ُ
ً
التـي ميكـن بها تنظيـم هذا التمثيـل تنظيام تكون فيـه الجدوى
والعدالـة يف أقصاهام.
قريـب البنك
رابعـاً :بعـد عقـود من املناقشـات ،أصبـح من عه ٍد
ٍ
الـدويل وغيره مـن الجهـات الفاعلـة يف املجـال اإلمنـايئ واملجـال
املـايل ،أكثر اندفاعـ ًا ورغب ًة يف الخوض يف مسـائل الالجئين ،بدءاً
ٌ
مجـاورة لسـورية ،واليـو َم يف أماكـن أخرى
مـن البلاد التـي هي
َّ
أيضـاً مثـل بنغالديـش وإثيوبيـا .غير أن هـذا الخـوض ليـس
مـن دون خطـر .فمـن جهـ ٍةَ ،خ َطـ ُر أ ّال تكـون مشـاركة الجهـات
الفاعلـة يف املجـال اإلمنـايئ واسـعة النطـاق أو مسـتدام ًة كما
كثير من أصحـاب املصلحة املعنيين اآلخريـن ويتو َّقعونها
يأمـل ٌ
أن تكـون ،ومـن جهـة أخـرىَ ،خ َطـ ُر أن ينظـر القطـاع اإلنسـاين
إىل مشـاركة الجهـات الفاعلـة يف املجـال اإلمنـايئ عىل أنهـا ُّ
الحل
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سـيام الفجـوات يف التمويل ودورات ِجف ك ِر ْسب
األم َث ُـل ملصاعبه املزمنة ،وال َّ
ٌ
ٌ
باحث مشارك ،يف مركز دراسات الالجئني ،بجامعة أكسفورد
الربامـج القصيرة األمد.
ٌ
ٌ
www.rsc.ox.ac.uk
مشارك يف برنامج القانون الدويل،
وزميل
ومـع كل ذلـكَ ،ي ِعـدُ التحـ ُّول إىل مقاربـ ٍة َ
أكثر إمنـا ًء ب ِعـدَّ ة مزايا ِبدَا ِر تشاتام
عظيمـة الشـأن .إذ ميكـن أن يق ِّل َ
ـل الضغوط االقتصاديـة والبيئة
Associated Press ‘In Lebanon, Syrian refugees face new pressure to go .1
التـي تشـعر بهـا البلاد واملجتمعـات املحل َّيـة التـي تسـتضيف home’, 20 June 2019
ثـم يق ِّل ُل َم ْيلهـا الطبيعي (يف لبنان ،يواجه الالجئون السوريُّون ضغطاً جديداً للعودة إىل بلدهم)
أعـداداً كثير ًة مـن الالجئني ،وهـذا ِمنْ َّ
إىل حـاالت العـودة غير الطوعيـة والسـابقة أوانها .وميكـن أيضاً bit.ly/APN-20062019-Leb
Naharnet, 12 June 2019 www.naharnet.com/stories/en/261366 .2
يـح لالجئين ُسـ ُب َل معيشـة أكثر أمنـاً،
ِ
أن ُت ِت َ
وسـمتويات ٍ
عيـش UNHCR (1996) Handbook – Voluntary Repatriation: International .3
أفضـل يف بلاد اللجـوء ،وهـو ما ُي ِّكنهـم من التخطيـط واإلعداد ( Protectionدليل العودة الطوعية :الحامية الدولية) bit.ly/HCR-VolRep-1996
إن هـم اختاروا العـود َة .وإن ُطب َقت UNHCR (2008) ‘UNHCR’s role in support of the return and .4
لعودتهـم يف آخـر املطـافْ ،
ِّ
reintegration of displaced populations: policy framework and
مقاربـة إمنائيـة يف البلاد األصليـة التـي حـدث يف ظروفهـا ُّ
تغير ’implementation strategy
هجرين وإعادة
يـح للعائدين (دور املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني يف َدع ِْم ا ُمل َّ
جوهـري أو هـو جـا ٍر حدوثـه فيهـا ،فيمكـن أن ُت ِت َ
والسـكان املقيمين على السـواء فرصـ ًة إلعـادة بنـاء َعيشـهم إدماجهم :إطار السياسات وإسرتاتيجية التنفيذ)
ِْ
www.refworld.org/pdfid/47d6a6db2.pdf
إح َق ُ
وإعـادة تأسـيس العالقـات بينهـم ،و ِمـنْ َّ
ثـم ْ
ـاق أن تكـون www.reuters.com/article/us-myanmar-rohingya-idUSKBN1JP2PF .5
UNHCR (2018) ‘The Global Compact on Refugees’, section 3.1 para 87 .6
العـو َد ُة مسـتدام ًة يف طبيعتهـا.
jefferyfcrisp@gmail.com

(االتفاق العاملي بشأن الالجئني) bit.ly/GCR-2018

حلول ٌ
ٌ
دامئة لألطفال العائدين
س ِتفاين با ِرت وماريون ِغ ُيوم ويوشيا كابالن

عمل الحلول الدامئة لقياس التقدُّ ِم يف الطريق إىل العودة املستدامة وإعادة اإلدماج املستدامة،
ُأ ُط ُر ِ
ُم ْخ ِف َق ٌة يف مراعاة حاجات وتجارب األطفال خاص ًة.
ملَّــا كان يف عــام  ،2017هُ ِّجـ َر قـراً أكـ َ ُ
ـر مــن  68مليــون إنســانٍ ،
َي ْص ُغـ ُر أكــر مــن نصفهــم عــن  18عامـاً ،ويف ذلــك العــام نفســه،
نــازح داخليــاً
الجــئ و 4.2مليــون
نحــو مــن  670ألــف
عــاد ٌ
ٍ
ٍ
إىل مناطقهــم األصليــة .وعــى الرغــم مـ َّ
ـا ُأب ـ ِر َم مــن اتفاقيــات
قانونيــة وأطــر عمــل قانونيــة ،تحمــي حقــوق الطفــل عنــد
واضــح َّأن البــاد يف العــامل ك ِّلــه ُتخ ِفــقُ يف
العــودة وبعدهــا،
ٌ
مســاندتها .ثــم ليــس مــن الجهــات الفاعلــة إال قلي ـ ًا ،يجمعــون
بيانــات خاصــة باألطفــال أو يتت َّبعــون حــاالت عــودة األطفــال،
ـم مســألتني :كيــف ُيخـ َذل األطفــال العائــدون،
وهــذا ُيص ِّعـ ُ
ـب َف ْهـ َ
َ
وأيــن مواضــع الخــذالن؟ ثــم كيــف ُيعالــج هــذا الخــذالن؟
ضعــف مميــز ٌة ،مــن حيــث الجســم ،ومــن
ولألطفــال مواضــع
ٍ
حيــث العافيــة النفســانية واالجتامعيــة ،وفرصهــم غالبـاً أقـ ُّـل مــن
فــرص غريهــم يف إبانــة قدرتهــم عــى ا ِّتخــاذ الق ـرار يف خيــارات
الهجــرة .وميكــن ْأن تزيــد مواضــع الضعــف هــذه أخطــاراً عــى
األخطــار العظيمــة القامئــة التــي تواجــه العائديــن جميعــاً.

واعرتاف ـاً بحاجاتهــم الخاصــة ،وإكــاالً للــادة  33مــن اتفاقيــة
الالجئــن لعــام  1951يف عــدم اإلعــادة القرسيــة ،جــاء يف اتفاقيــة
حقــوق الطفــل ْأن“ :ال يجــوز للــدول إعــادة طفــلٍ إىل بلــد فيــه
أســباب حقيقيــة تدعــوا إىل االعتقــاد بوجــود خطــر ُيعــ ِّرض
1
الطفــل لــرر ال ُيعــ َّوض”.
وينبغــي أن يكــون لألطفــال أمــو ٌر ،مــن جملــة عوامــل أخــرى
وبــا متييــز ،منهــا :األمــان ،واملســتوى املعيــي الــكايف لحاجاتهــم،
وســ ُبل املعيشــة ،والســكن ،والوثائــق الشــخصية ،والعدالــة،
ُ
وينبغــي أن يكــون ُّ
كل ذلــك جــزءاً مــن ِّ
كل الحلــول الدامئــة
وإعــادة اإلدمــاج املســتدامة .ومــع ذلــك ،ليــس لاللتزامــات التــي
التزمهــا املجتمــع الــدويل مــن أجــل متكــن حقــوقٍ كهــذه قيمـ ٌـة
إال إذا قــدرت عــى ْأن تتث َّبــت مــن التقــدُّ م يف الطريــق إىل تحقيــق
رشوطٍ كتلــك .ولقــد ُو ِضعـ ْ
ـت أدوات لقيــاس التقــدُّ ِم يف الطريــق
إىل العــودة وإعــادة اإلدمــاج املســتدامتان ،مــع معايــر مشــركة
ـم
حددتهــا اللجنــة الدامئــة املشــركة بــن الهيئــات ،لكــنَّ القائـ َ
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مــن املبــادئ التوجيهيــة وأطــر العمــل غــر محتــ ٍو عــى أدلــة يواجهونهــا أصـ ًا ،مثــل عجزهــم عــن دفــع الرســوم املدرســية أو
مصمم ـ ٍة لقيــاس حاجــات األطفــال خصوص ـاً.
افتقارهــم إىل وثائــق تثبيــت الهويــة.
وملعالجــة هــذه الفجــوة ،وضعــت منظمــة إنقــاذ الطفولــة
مجموعــة جديــدة مــن األد َّلــة الخاصــة بالطفــل مــن أجــل إكــال
أطــر عمــل العــودة وإعــادة اإلدمــاج ،ومــن أه ِّمهــا ُب ْعــدٌ جديــدٌ
للصحــة العقليــة والســامة النفســانية واالجتامعيــة ،و َر َكــز َْت
ذلــك يف حقــوق األطفــال يف اللعــب واالندمــاج يف املجتمــع،
يــر لهــم الدعــم
ويف قدرتهــم ،ويف صحتهــم العقليــة ،ويف أن ُي َّ
ا ُملت َقــن 2.أجــرت منظمــة إنقــاذ الطفولــة ومنظمــة صموئيــل هول
بحثـاً بــن عامــي  2018و ،2019وط َّبقتــا فيــه إطــار العمــل هــذا،
للتث ُّبــت مــن الحــال التــي تواجــه األطفــال العائديــن إىل األربعــة
البــاد اآلتيــة وســياقات أحولهــا :ســورية والعــراق والصومــال
ـض مــن يش ٍء ال ُيبـ ِّ
ـن مــن ذلــك بعـ ٌ
وأفغانســتان 3.فتبـ َّ
ـر بخــر ،إذ
تجاهَ ـ ُـل األطفــال العائــدون ،وال ُيولَـ ْون مــن االهتــام إال قليـاً،
ُي َ
وال ُيج َمــع مــن املعلومــات فيهــم إال قلي ـ ًا.

البيانات والثغرات

يف ســياقات العــودة األربعــة التــي ٌف ِح َصــت ،يظـ ُّـل االفتقــار إىل
الســامة الجســانية ،الــذي كان ســبباً أصليـاً لتهجــر النــاس أ َّول
األمــر ،عمومـاً كــا هــو .إذ يــرز يف ســورية والعـراق والصومــال
وأفغانســتان العنــف الــذي ال متييــز فيــه ،واالعتــداء الجســاين
ـائع .وتشــر األد َّلــة التــي بــن يــدي
عــى األطفــال فيهــا أم ـ ٌر شـ ٌ
بحثنــا ،ا ُمل ْســت َ
َعرض ُة فيــه ،إىل َّأن األطفــال العائديــن هــم ِمــنَ
ً
ْ
ُ
َ
ِّ
املهجريــن أكــر عرض ـة لالحتجــاز واالتجــار بهــم،
األطفــال غــر َّ
وال سـ َّيام يف ســورية والعـراق .وأ َّمــا مــا يتعلــق باألد َّلــة الرئيســية
عــى الســامة الجســانية ،كــزواج األطفــال وعاملتهــم ،فــا
توجــد بيانــات مصنَّفــة عــى حســب العمــر وأســاس الهجــرة.

ويبــدو يف البــاد األربعــة َّأن األطفــال العائديــن يعانــون ،بالقيــاس
ـات يف الطريــق إىل األمــن والهويــة القانونيــة
إىل غريهــم ،مع ِّوقـ ٍ
والقضــاء الف َّعــال وحريــة التن ُّقــل .فهــم بالقيــاس إىل األطفــال غــر
املهجريــن ،يعانــون أيض ـاً مســتويات أعــى مــن االنفصــال عــن
َّ
األرس وأوصيــاء األمــور.
ـات نســبية يف الــذي يصلهــم مــن
ويواجــه العائــدون أيضـاً مع ِّوقـ ٍ
ـم للصحــة العقليــة ،مــع َّأن تأثــر هــذه الثغــرة عــى من ِّوهــم
دعـ ٍ
ـس أو مفهــوم مبــا يكفــي يف الوقــت الحــارض.
النفســاين غــر َم ِقيـ ٍ
إذ َت ِجــدُ األطفــال العائديــن غــر مســتطيعني دوم ـاً الوصــول إىل
أيِّ شــبكة مــن شــبكات الرتبيــة والدعــم االجتامعــي أو إىل بيئــة
ـات نفســانية واجتامعيــة،
ـب آمنــة .ويواجــه كثـ ٌر منهــم تحدِّيـ ٍ
لعـ ٍ
ـن أحوالهــم ،والدعــم ا ُمل ْت َقــنُ
ُت ِ
نشــئ مخاطــر تهــدد َأسـ َ
ـاس ُح ْسـ ِ
ٌ
ملســاعدتهم عــى مواجهــة هــذه التحديــات قليــل أو ليــس لــه
وجــود.

اآلثار

ثغــرات املعرفــة واألد َّلــة :ألقــى بحثنــا الضــوء عــى النقــص
املنتــر يف البيانــات واملعايــر املتعلقــة بظــروف عــودة األطفــال
امللحــة
وإعــادة إدماجهــم ،وذلــك يف العــامل كلــه ،وعــى الحاجــة َّ
ـص هنــا
حســنة لجمــع البيانــات .ونخـ ُّ
إىل االســتثامر يف الن ُُظــم ا ُمل َّ
أ َّننــا وجدنــا ُنــدْر ًة يف البيانــات املصنَّفــة عــى حســب العمــر،
َّ
وأن البحــوث الحاليــة يف عــودة األطفــال هــي يف العمــوم قليلــة
ٌ
ومشــتملة عــى حكايــات فرديــة .ويســتحيل بغيــاب مثــل هــذه
ـق وقيــاس التقــدُّ م يف طريــق
البيانــات املوثــوق بهــا ،إنشــاء ُمنط َلـ ٍ
تحديــد مســألتني :متــى تنجــح إعــادة إدمــاج األطفــال وأرسهــم
يف بالدهــم األصليــة؟ وأيــن يحــدث ذلــك؟ عــى َّأن هــذا يقلــل
ـات أمــام هــذه الجهــات الفاعلــة ،ومنهــا
نشــئُ تحدِّيـ ٍ
املســاءلة و ُي ِ
املنظــات غــر الحكوميــة والــوزارات الحكوميــة ،التــي ينبغــي
بيانــات
أن تكــون جهــات مســؤولة عــن األطفــال .فمــن غــر
ٍ
أفضـ َ
ـل ،يصعــب تصميــم برامــج مجديــة وإنفاذهــا ،مــن أجــل
ـص بالصعوبــة إعــادة إدمــاج األطفــال
تحقيــق عــودة آمنــة ،ونخـ ُّ
املســتدامة .هــذا مــن جهــة ،ومــن جهــة أخــرى ،تتحــدى ثغــرة
األد َّلــة قــدر َة الحكومــة وغريهــا مــن أصحــاب املصلحــة املعنيــن
ـم صدقـاً َّأن ظــروف عــودة األطفــال عــود ًة آمنــة ُتصــان
عــى ال َّز ْعـ ِ
فيهــا الكرامــة ،هــي يف الحقيقــة واقعـ ٌـة.

ثــم َّإن األطفــال الذيــن ال يســتطيعون العــودة إىل مســاكنهم
األصليــة ،واملقســورون عــى العيــش يف مــآ ٍو مؤ َّقتــة أو أحيــاء
حرضيــة فقــرة ،إمنــا يجاهــدون غالبــاً للحصــول عــى امليــاه
النقيــة وخدمــات الــرف الصحــي ،وذلــك بالقيــاس إىل األطفــال
املهجريــن .وكث ـراً مــا تكــون أد َّلــة التغذيــة (يف العائديــن
غــر َّ
جميع ـاً) التــي هــي ُم َقا َي َس ـ ًة بغريهــا أقـ ُّـل مــن غريهــم ،نتيج ـ ًة
لعجــز العائديــن عــن الوصــول إىل األرايض الزراعيــة .فالرعايــة
الصحيــة يف حــالٍ يــرىث لهــا يف الســياقات التــي فيهــا البــاد
األربعــة جميعــاً ،إذ ُمعــدَّل وفيــات َّ
مرتفــع ،و ُمعــدَّل
الرضــع
ٌ
التلقيــح منخفــض ،غــر َّأن البيانــات الصحيــة املصنَّفــة عــى
حســب العمــر ووضــع الهجــرة ال ُتج َمــع جمع ـاً مواظب ـاً عليــه.
ويف الســياقات التــي يكــون فيهــا َق ِل ُ
يــل وصــولٍ إىل التعليــم معايير الحاميـة األساسـية ليس لهـا وجود :نرى األطفـال يعودون
ِّ
عمومــاً ،يواجــه العائــدون صعوبــات فــوق الصعوبــات التــي إىل بيئـات ال متكنهـم مـن حقوقهـم الكاملـة التي تضمنهـا اتفاقية
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حقـوق الطفـل ،ومن ذلـك الحق يف الحاميـة والتعليم والرعاية بشـؤون التَّهجير وبين األوسـاط األكادمييـة والنطـاق األوسـع من
الصحيـة .ويف مجـاالت أخـرى ،مثـل السلامة الجسمانية جامعـات البحـوث.
واملاد َّيـة ،تشير البيانـات التـي بين أيدينـا إىل كثير شـب ٍه بين
املهجريـن .ولكـنْ ال ميكـن ثـم َّإن مـن الضروريِّ النظـر إىل حـاالت العـودة مـن حيـث هـي
األطفـال العائديـن واألطفـال غير َّ
ٌ
حـدث وحيـدٌ  ،ومـن الضروريِّ أيضـاً ضمان حقـوق
االسـتناد إىل نقـص االختالف بينهام لتسـويغ عـودة األطفال إذا عمليـ ُة ،ال
َّ
ُ
ظـل ،قبـل ِّ
األطفـال يف رحلـة العـودة مـن أ َّولهـا إىل آخرهـا .وميكـن أن يكون
غير آمـن.
كل يش ٍء،
سـياق العـود ِة َ
ٌ
لنقـص الدعـم الـكايف تأثيرات ال تقـاس بالسـنني فحسـب ،بـل
ثم لهـذه التأثيرات آثار عميقـة طويلة األمد
االفتقـار إىل الدعـم املسـتدام بعد العودة :تـرى كثري من البالد بالعقـود أيضـاً ،ومـن َّ
التـي يعـود منهـا العائـدون َّأن مسـؤوليتها القانونيـة تنتهـي يف السـياقات التـي هـي أوسـع ،قطريـاً وإقليميـاً ،ال بـل عامليـاً
حين يصـل األطفـال إىل بلدهـم األصلي .فاالتصـال ٌ
قليـل بين أيضـاً .ويف حـدود مـا قدَّمنـا ذكـرهَّ ،أن إعـداد الدعم قبـل العودة،
الجهـات الفاعلة املشـاركة يف حـاالت العـودة ،كإدارات الهجرة وإعـادة اإلدمـاج املسـتدامة بعـد العـودة ،أمـ ٌر رضوريٌّ ال منـاص
ـاف’ إىل َو ْض ِع برامج لحـاالت العودة.
والسـفارات والسـلطات الحكوميـة واملنظمات غير الحكومية منـه ،وليـس مج َّرد أمـ ٍر ‘ ُم َض ٍ
يف البلاد التـي ُي َعـا ُد منهـا .وأخيراًَ ،ت ِص ُ
َـاح
ـل الفوائـد التـي ُتت ُ
ً
َّ
املهجرين
للعائديـن طوعيـاً (كالدعـم العينـي) إىل األرس غالبـا ،فليسـت ويف الوقـت نفسـه ،يجـب علينـا أن نعترف بـأن ماليين َّ
ُي ِّ
نظمـون أمـر عودتهـم من عنـد أنفسـهم يف العادةَّ ،
وبـأن حاالت
ُت ِفيـدُ األطفـال بالضرورة.
إدمـاج آمنةٌ
ً
َ
َ
العـودة هـذه تقـع غالبـا قبل أن تنْشـأ ظـروف إعاد ِة
ٍ
توجـه النتائج التي ُم ِعين ٌَـة حيـث يعـودون .والباعـث على القـرارات التـي يتَّخذهـا
االفتقـار إىل الدعـم قبـل العـودة وبعدهـاِّ :
مزيـج مع َّقـدٌ مـن الدوافـع التـي
توصلنـا إليهـا االنتبـا َه إىل افتقـار املناقشـات الدائـرة حـول هـؤالء العائـدون ‘عفويـاً’ هـو
َّ
ٌ
حـاالت العـودة الواسـعة ،إىل الرتكيـز واالسـتثامر يف املـوارد يف يرتبـط ُّ
كل دافـع منهـا َ
باآلخـر .ثـم ال يخفـى َّأن مـن أولويـات
ٍّ
كل مـن الدعـم الـذي قبـل العودة ودعـم إعادة اإلدمـاج الذي البحـث يف هـذه املسـألةَ ،ف ْه ُـم دور األطفـال يف ا ِّتخـاذ القـرارات
ْ
ً
َّ
ـن أحوالهـم.
بعـد العـودة وأمـده أطـول .و ُيظ ِه ُر هـذه الثغرة جزئيـا للعيان الجامعيـة واملعقـدة ،وتأثير هـذه القـرارات يف ُح ْس ِ
انعـدام املسـاءلة يف نطـاق واسـع ،ويتعلق هذا بغيـاب القياس
املناسـب لنتائـج إعـادة اإلدمـاج ،و ُيظ ِه ُرهـا أيضـاً عجـز املعايري س ِتفاين با ِرت stefanie.barratt@samuelhall.org
قائـم على الحقـوق مـن أعمال رئيسة ركن معايري البيانات والتحليالت
الحاليـة عـن توجيـه مـا هـو ٌ
حـاالت العـودة وإعـادة اإلدماج.
ِ
ماريون ِغ ُيوم marion.guillaume@samuelhall.org
التوصيات
رئيسة ركن األطفال والشباب
ال ينبغـي أن يعـود األطفـال حتَّـى تتحقـق معايير عودتهـم
اآلمنـة التـي ُت َص ُ
ٌ
آليـات منظمة صموئيل هول http://samuelhall.org
ـان فيهـا كرامتهـم .ويجـب أن ُت ْو َجـ َد
ْ
لوضـع املعايير وقيـاس التقـدُّ م ،وذلـك لضمان أن يكـون
ٌ
ٌ
يوشيا كابالن Josiah.Kaplan@savethechildren.org
دامئـة بعـد عودتهـم.
حلـول
لألطفـال وأرسهـم
َ
رئيس ،مبادرة الهجرة والتَّهجري ،التحالف الدويل
ُم ْستشا ُر
ٍ
بحوث ٌ
ذلـك ،ويجـب أن تعمـل الجهـات الفاعلـة ا ُملك َّلفـة بشـؤون إلنقاذ الطفولة www.savethechildren.net
معايير دنيـا
ـع
َ
الهجـرة وهيئـات حاميـة الطفـل معـاً يف َو ْض ِ
 .1اتفاقية حقوق الطفل ،التعليق العام رقم 6
لعـودة األطفـال وإعـادة إدماجهـم القامئتين على أسـاس www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx
الحقـوق .وإذ قـد أقررنـا هـذاَّ ،
فـإن العمـل الحقيقـي ينطـوي Save the Children (2018) Durable Solutions for Children Toolkit .2
على معالجـة أسـئلة عمليـة وفنيـة ،فكيـف السـبيل إىل مزيـد (الحلول الدامئة ملجموعة األدوات املتعلقة باألطفال)
bit.ly/Save-DurableSolutionsToolkit
َّ
تطويـ ٍر
ِ
دعـم ،مـن أجـل إنفـاذ أدلـ ٍة لقيـاس التقدُّ م يف Save the Children/Samuel Hall (2018) Achieving Durable Solutions for .3
وكسـب ٍ
ـب الطفـل؟ ويجـب أن تت َِّص َ
ـل ?Returnee Children: What do we know
الطريـق إىل
َاس ُ
ِ
بيئـات عـود ٍة ُتن ِ
هـذه األد َّلـة بالبيانـات التـي ميكـن جمعهـا عمليـاً يف الحقيقي (الوصول إىل حلول دامئة لألطفال العائدين :ماذا نعرف؟)
ِّ
bit.ly/Save-SamuelHall-childreturnees-2018
مـن أحـوال النـزوح الصعبـة .وتقتيض هـذه املناقشـة املنهجية
مشـارك ًة تعاونيـة بين أصحـاب املصلحـة املعنيين املك َّلفين
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عودة الالجئني السور ِّيني من لبنان

تامرياس فاخوري و ِدريا أوز ُكل

ٌ
ِّيات تتحدَّ ى العودة الطوعية اآلمنة التي ُت َصان فيها
كشف
تحليل ملامرسات العودة يف لبنان عن تحد ٍ
الكرامة.

مع استعادة نظام األسد السيطر َة عىل معظم أجزاء سورية،
يتع َّرض الالجئون السور ُّيون لضغوط تزداد أكرث فأكرث للعودة
ٌ
تحليل للساحة
من البالد املجاورة ،ومنها لبنان .ومع ذلكُ ،يظ ِهر
َاج
السياسية املع َّقدة وملا ُيَارس يف العودة اليو َم أ َّنه ما يزال ُيحت ِ
إىل كث ِري عملٍ من أجل ضامن عودة السوريني عود ًة طوعية ،آمنة،
ٌ
َ
َّ
املهجرين
ُت َصان فيها الكرامة.
هذا ،واألحزاب السياسية اللبنانية ُمتَّفقة عىل أن عودة َّ
ٌ
السوريني رضورة ،ولكنْ ال إجامع يفَ :من ِمنَ الجهات الفاعلة
صحيح َّأن َ
لبنان استم َّر يف سياسة إعفاء السوريني من التأشرية ينبغي لها تيسري العودة؟ وما توقيت هذه العودة؟ وما الظروف
ٌ
ُّ
انقسام
يف املراحل األوىل من الحرب ،لكنَّ التوتر بني األحزاب السياسية ،التي يجب أن تقع فيها؟ ويف السنوات األخرية ،حدث
ٌ
والتو ُّتر بني السور ِّيني وبني الس َّكان املحليني ،اشتدَّا رسيعاً .فبدأت عميقٌ يف مسأل ٍة هي هل ينبغي للحكومة تيسري حاالت العودة
بعض البلديات يف َف ْرض حظ ِر تج ُّولٍ عىل السوريني يف أوائل عام إىل جانب تطبيع عالقتها مع النظام السوري؟ فأدَّى ذلك إىل
موحد ٍة لعودة الالجئني .واملواقف
 ،2014وط َّبق لبنان يف إدارة الحدود سياسات أكرث قسو ًة ،تزيد تعطيل املفاوضات يف خط ٍة َّ
ٌ
قسوتها شيئاً فشيئاً .ففي شهر يناير/كانون الثاين من عام  ،2015املتنافسة هي يف األغلب نتيجة للربامج الجغرافية السياسية
وطلب رسمياً من املفوضية املتنوعة التي تتَّخذها الجهات الفاعلة اللبنانية فيام له صلة
أنهى لبنان سياسة اإلعفاء من التأشرية،
َ
العليا لألمم املتحدة لشؤون الالجئني أن تتو َّقف عن تسجيل بالحرب يف سورية .إذ أدركت األحزاب التي رأت يف الثورة عا َم
التنسيقَ مع النظام يف عودة
الالجئني السوريني .واستم َّرت مكاتب األمن العام الحكومية إىل  2011فرص ًة لتفكيك نظام األسد َّأن ِ
تصاريح إقام ٍة الالجئني ُيع ِّز ُز موقفه ،وأ َّما الجهات الفاعلة اللبنانية التي انحازت
ح ٍّد بعيد يف السامح للنساء واألطفال بالحصول عىل
ِ
باملجان ،برشطِ أن يكون لدى ٍّ
كل منهم بطاقة الالجئ الصادرة عن إىل النظام السوري ،فرأت يف التنسيق مع السلطات السورية
َّ
ً
ْ
املفوضية العليا لألمم املتحدة لشؤون الالجئني ،ولكنَّها طلبت من إشارة إىل املجتمع الدويل أن قد استعاد النظام السيطرة عىل
الرجال التوقيع عىل تع ُّه ٍد بأ ّال يعملوا يف لبنان .وط َّبقت مكاتب أراضيه.
األمن العام َّ
متناسق ،ولكنْ عموماً ،الطريقة
كل ذلك تطبيقاً غري
ٍ
ٌ
قنوات من أجل العودة
الوحيدة التي يستطيع بها الرجال الحصول عىل ترصيح إقام ٍة،
طلب للحصول عىل يف ِّ
هي أن يكون لهم ٌ
ظل هذه الحال ،تقع حاالت عود ٍة ض ِّيقة النطاق إىل سورية
رفع ٍ
كفيل لبناين .ثم َّإن مثنَ ِ
ً
ِّ
يسها انتشار الجهات الفاعلة
ترصيح إقام ٍة عن طريق الكفيل هو  200دوال ٍر أمرييك سنويا لكل من خالل قنوات متعددةُ ،ي ِّ ُ
شخص يف األرسة تزيد سنُّه عىل  15سنة 1.فدفعت الصعوبات يف اللبنانية الرسمية وغري الرسمية .إذ ميكن أن يرفع السور ُّيون
ٍ
ظم السور ِّيني املقيمني يف طلباً للعودة -ثم ينتظرون موافقة الحكومة السورية عليه -يف
الحصول عىل الوثائق و َد ْف ِع الرسوم ُم ْع َ
لبنان إىل مخالفة القانون.
نسقُ بني هذه املراكز
مراكز التسجيل يف جميع أنحاء لبنان ،و ُت ِّ
مكا ِت ُب األمن العام .عىل َّأن معايري املوافقة عىل الطلبات غامضٌ
ولقد أدَّى التَّهجري من سورية إىل زعزعة النظام السيايس اللبناين ُم ْع َظ ُمها ،فانتقدت منظامت حقوق اإلنسان الرسية التي ُت ِح ُ
يط
املتعدد الطوائف الذي يحكم
جامعات البلد ال َّثامين عرش َة .ومل بالنظر يف هذه الطلبات .وللعمل عىل إنجاح طلبات العودة ،أتت
ِ
موحد ٍة لشأنِ ال ِّنزاع مكاتب األمن العام ببعض الحوافز كإلغاء رسوم ‘الخروج من
تتم َّكن األحزاب السياسية من َو ْض ِع استجاب ٍة َّ
السوري ،أو من ُصن ِْع سياس ٍة للجوء .وأ َّكدت بعض الفئات اللبنانية البلد’ التي يجب َد ْف ُعها عىل الذين ميكن أن يعودوا وقد قضوا
غي ُمد ًة سابق ًة مل يكن لديهم فيها تصاريح إقام ٍة يف لبنان .ولقد
السن َّيةُ ،ي ُّ
َّأن وجود الالجئني السوريني ،ومعظمهم من الطائفة ُّ
الرتكيبة السكانية يف لبنان ،ويهدد التوازن َّ
الهش لتقاسم السلطة عاد من الالجئني السور ِّيني ،عىل حسب قول مكاتب األمن العام،
2
َ
ً
َ
بني املسلمني واملسيح ِّيني .ثم ما إن بدا َّأن نظام األسد ك ِس َب ال َي َد
الجئ سوري إىل اآلن عودة ‘طوعية’ .وعند
ٌ
نحو من  170ألف ٍ
العليا يف الحرب السورية ،حتَّى سارع السياس ُّيون الرئيس ُّيون يف الحدود ،تختم مكاتب األمن العام َّ
كل جوا ِز سف ٍر ف ُيق ُّر بذلك أنَّ
ُ
لبنان إىل املطالبة بعودة الالجئني السوريني ،وعملوا عىل إنجاح
العودة من خالل تطبيق تدابري احتوا ٍء ُمشدَّ د ٍة .فبدأت البلديات
ومكاتب األمن العام يف تطبيق قوانني ُمشدَّ د ٍة ق َّيدت كثرياً حصول
السوريني عىل الوظائف واملساكن ،وق َّللت ُف َر َض ُس ُبلِ معيشتهم.
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السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني من ِّ
كل عمليات العودة،
ُم ِش َريين إىل َّأن الظروف يف سورية ما تزال غري ُم ِعي َن ٍة عىل العودة،
وأرصا عىل َّأن حاالت العودة َّإنا يجب أن تكون طوعي ًة ،آمن ًة،
َّ
ُت َصان فيها الكرامة .لكنَّهام مل يتم َّكنا من التأثري يف ما يحصل يف
الواقع .ويف عام  ،2018ا َّتهمت وزارة الخارجية اللبنانية املفوضي َة
ص ِف الالجئني
السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني بالس ْع ِي إىل َ ْ
عن العودة ،وبانتهاك سيادة لبنان يف ا ِّتخاذ قراراته .إذ ُترا ِق ُب
املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني مراقب ًة غري
رسمي ٍة حاالت العودة عند املعابر الحدودية ،عىل ال َّرغم من ْأن
ُّ
للتدخل .لكنْ ال مراقب ًة مستقل ًة غريها عند الحدود،
ال سلطة لها
َت ْض َمنُ أن تكون حاالت العودة طوعي ًة حقاً.

لتفحص
وقد أنشأت بعض األحزاب السياسية لجاناً من عندها ُّ
نسقُ هذه
ظروف عودة الالجئني وللنظر يف طلبات العودة .وقد ُت ِّ
ُ
يح
نشئ شبكات ت ِت ُ
اللجان بينها وبني مكاتب األمن العام ،غري أ َّنها ُت ِ
للعودة إىل البلد األصيل طرقاً مغايرة .ففي شهر يوليو/متوز عا َم
نسق
سيايس
حزب
 ،2018وضع حزب الله (وهو ٌ
ٌ
شيعي كان قد َّ
ٌّ
إعادة آالف الالجئني السوريني إىل بلدهم عا َم  )2017برنامجاً
للعودة مع إنشاء مراكز اتصالٍ وفرق عملٍ يف جميع أنحاء لبنان،
ُت ْش ُح فيها إجراءات العودة لالجئني و ُتد َر ُس حاالتهم .ويف عام
مسيحي يف مجلس
الوطني الح ُّر ،وهو أكرب حزب
 ،2018أنشأ التيار
ُّ
ٍّ
الن َّواب ،لجن ًة محلي ًة من عنده ُتعنَى بعودة الالجئني ،فتُع ِّر ُفهُم احتامل نجاح العودة يف املستقبل
يس حاالت العودة إىل ما يسمى باملناطق اآلمنة يف  13من شهر مايو/أيار عا َم  ،2019أصدرت مكاتب األمن العام
ُط ُر َق العود ِة و ُت ِّ
ً
ً
سي َّح ُل ُّ
كل سوريٍّ دخل لبنان دخوالً غري قانوينٍّ
ْ
يف سورية ،وذلك تنسيقا بينها وبني مكاتب األمن العام والبلديات .بيانا جاء فيه أن ُ
بعد  24أبريل/نيسان من عام  ،2019فخالف هذا البيان مبدأ عدم
ثم أرشعت جهات فاعلة غري رسمي ٍة ،كاللجان املحلية والجهات اإلعادة القرسية .وأظهرت التقارير األخريةَّ ،أن الالجئني السوريني
ٌ
قريبة من الحدود السورية البنانية ،نطاقاً ض َّيقاً
املتسجلني عند املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني
الفاعلة الدينية،
ِّ
ُ
َ
جبوا عىل التوقيع يف استامرات العودة الطوعية ،وقد اع ُت ِقل عىل
من حاالت العودة ،وذلك بالتنسيق مع األحزاب السياسية اللبنانية أ ِ ُ
األقل ٌ
ِّ
ثالثة من العائدين َف ْو َر وصولهم إىل سورية 3.ثم َّإن قرار
والشبكات يف جا ِن َبي الحدود .فح َّذر االتحاد األورويب واملفوضية
املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني/دييغو ايبارا سانشيز

رسمي ،فع َّرضت َ 70
َ
الجئون سوريُّون يُعا ِين َ
الجئ للخطر.
عواصف شديد ٍة يف شهر يناير/كانون الثاين من عام  .2019رضَّت بأكرث من  150موقعاً غري
ُون ال َغ ْم َر يف مخ َّيم الدلهمية غري الرسمي يف لبنان ب َعق ِِب هبوب
ألف ٍ
ٍّ
وقالت امرأ ٌة“ :ال يغمض لنا جفنٌ لي ًال ،وهذه الحال مستمر ٌة منذ ثالثة أيام”.
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 13مايو/أيار َّإنا ُيع ِّر ُض للخط ِر الالجئ َ
ني الذين كانوا يعيشون يف
ٌ
لبنان من ُ
ٌ
قبل ودخلوا البلد دخوالً غري قانوين .فمن ليس لديه بروفيسورة مشاركة يف العلوم السياسية والعالقات الدولية،
ُ
ٌ
إث َب ُ
رسمي قبل شهر أبريل/نيسان من عام ُ ،2019مع َّرض يف الجامعة اللبنانية األمريكية ،و ُم ِد ْيرة معهد العدالة
ات دخولٍ
ٌّ
ِّ
ِّ
االجتامعية وحل ال ِّنزاعات ،الذي َي ْت َب ُع الجامعة نفسها
لخطر الرتحيل يف كل وقت.
تامرياس فاخوري tamirace.fakhoury@lau.edu.lb

http://sas.lau.edu.lb

الجم الغفري من التحدِّيات التي تتحدَّى الالجئني
وعىل الرغم من ِّ
السوريني يف لبنان ،عودتهم قريباً غري وارد ٍة .ففي دراس ٍة حديث ٍة،
َّ
ُأ ْج ِر َيت يف أجزاء مختلفة من البلد ،4مل يكن من ا ُمل ْستطلع َ
بحوث ،يف مركز دراسات الالجئني ،يف قسم التنمية
موظف ُة
ني
ٍ
فيها أحدٌ ينوي العود َة .وكانت أكرث األسباب ِذ ْكراً هي الخدمة الدولية بجامعة أكسفورد www.rsc.ox.ac.uk
العسكرية اإللزامية عند رجال ُ
األ َس ،و ِق َّل ُة املساكن والوظائف يف
ُ .1أس ِق َط رسمياً عا َم  ،2017ولكنَّ اإلسقاط غري متناسق عملياً.
املناطق األصلية ،والشعور يف لبنان باالستقرار أو بأنهم أنفقوا فيه Human Rights Watch ‘Lebanon: Syrians Summarily Deported from .2
من الجهد والوقت ما سيأيت لهم بالخري ،أحدُ األمرين أو كالهامAirport’, 24 May 2019 ،
ثم افتقار النساء غري املتزوجات إىل حقوق الحضانة يف سورية( ،لبنان :ترحيل السوريِّني عىل عجلٍ من املطار) bit.ly/HRW-24052019-Lebanon
Human Rights Watch ‘Syrians Deported by Lebanon Arrested at Home’, .3
ْ
و َر ْف ُ
ض العيش تحت ُحك ِم نظام األسد .هذا ،ويحتاج لبنان إىل 2 September 2019
آليات حامي ٍة طويلة األمد لالجئني السوريني ،ف َد ْف ُعهم إىل (السوريُّون الذين ر ُِّحلوا من لبنان اعت ِقلوا يف بلدهم)
استنباط ِ
ال إىل زيادة الحرمان الذي bit.ly/HRW-02092019-Syrians-deported
العودة الذي يجري اليو َم ،لن يؤدِّي إ ّ
 .4تشتمل عىل  30لقا ًء مُفصَّ ًال ُم ْمعناً فيه ،أجرتها دِريا أوز ُكل عا َم .2019
ُي َعانونه ،وإىل َو ْض ِع التز ِام َ
لبنان باملواثيق الدولية لحقوق اإلنسان
وض َع الريبة.
َم ِ
ِدريا أوز ُكل derya.ozkul@qeh.ox.ac.uk

ُّ
السور ِّيني :املقاربة الرتكية ا ُملش َّوشة
الحض عىل عودة ُّ
زينب شاهني ِمنجو ِتك

ِّ
للحض عىل عودة الالجئني إىل سورية ُته ِّد ُد بتعريض سالمة هذه العودة وطوع َّيتها للخطر.
مقاربة تركيا

ســ َّوغت الحكومــة الرتكيــة مقاربــة تركيــا الرتحيبيــة يف أ َّول
األمــر حــن بــدأ وصــول الالجئــن الســوريني إليهــا يف أوائــل
ــت عــى أزمــ ٍة
عــام  ،2011بقولهــا إ َّنهــا ر ُّد فعــلٍ
طــارئ مؤ َّق ٍ
ٍ
إنســانية .ولكــنْ منــذ منتصــف عــام  ،2014مــع اســتمرار ازديــاد
ـق لنهايــة األزمــة الســورية ،أخــذت
األعــداد ،ومــع عــدم رؤيــة أ ُفـ ٍ
ً
ْ
الحكومــة الرتكيــة مبقاربــ ٍة أكــر تقييدا .وتشــتمل عــى َوضــع
حاميــ ٍة مؤ َّقتــ ٍة للســورين ،يســمح لهــم بالوصــول إىل التعليــم،
والخدمــات الصحيــة واالجتامعيــة ،وســوق العمــل ،و ُي ِتيـ ُـح لهــم
منــذ منتصــف عــام  -2016بعــض الدعــم لالندمــاج املحــدودوالعــودة الطوعيــة .ومــع ذلــكُ ،يظ ِه ـ ُر بحـ ٌ
ـث َّأن إطــا َر حــاالت
1
ِّ
الشــك يف طوع َّيتهــا.
العــودة ا ُملشــ َّو َش يفتــح ســبي ًال إىل

إطار عمل حاالت العودة

والحاميــة الدوليــة الــريك لعــام  ،2013وإىل األمــر التوجيهــي يف
ـص عــى َّأن املديريــة
الحاميــة املؤ َّقتــة لعــام - 2014وكالهــا ينـ ُّ
يح الدعــم املــا َّيل ملــن يرفــع طلبــاً
العامــة إلدارة الهجــرة ســ ُت ِت ُ
بالعــودة الطوعيــة -عــى أ َّنهــا أســاس اإلطــار القانــوين لحــاالت
العــودة .ومــن الوجهــة القانونيــةُ ،يتو َّقــع مــن املديريــة العامــة
إلدارة الهجــرة أن تتعــاون مــع الســلطات يف البــاد األصليــة ،ومــع
غريهــا مــن املؤسســات والهيئــات العامــة يف تركيــا ،واملنظــات
الدوليــة واملجتمــع املــدين .ولكــنْ يف الواقــع ،التعــاون الوحيــد
الــذي أنشــأته املديريــة العامــة إلدارة الهجــرة رســمياً هــو مــع
الجهــات الفاعلــة الحكوميــة الرتكيــة األخــرى .ومل ُتو ِّقــع عــى
اتفاقيــات إعــادة القبــول الثنائيــة أو متعــددة األطـراف ،وال عــى
اتفاقيــات ثالثيــة ،لتيســر عــودة الســور ِّيني ،وهــو مــا يقتــي
مشــاركة املفوضيــة الســامية لألمــم املتحــدة لشــؤون الالجئــن
والحكومــة الســورية الحاليــة.

َ
وســائل رســمي ًة ميكــن أن يرفــع
صحيــح َّأن تركيــا وضعــت
ٌ
َّ
الســور ُّيون مــن خاللهــا طلبــات للعــودة ،ولكــنَّ املقاربــة كلهــا
ُمش َّوشـ ٌـة .إذ تشــر املديريــة العامــة إلدارة الهجــرة يف تركيــا ،وهي واملطلــوب قانونــاً مــن املديريــة العامــة إلدارة الهجــرة أن
رســمي مــن العائديــن ،مــن خــال فروعهــا
طلــب
الوكالــة الوطنيــة الرئيســة للهجــرة يف البلــد ،إىل قانــون األجانــب تســعى إىل
ٍّ
ٍ
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يف املحافظــات ،ويجــب أن يكــون يف وثائــق العــودة الطوعيــة لوقــف ُّ
التوغلــن العســكر َّيني ،واليــو َم تســيطر تركيــا عــى الحدود
ِّ
حكومــي وعــى شــايل غــر ِّيب ســورية.
تواقيــع :توقيــع العائــد ،وتوقيــع موظــف
أربعــ ُة
ٍّ
ٍ
وتوقيــع مرتجــم وتوقيــع موظــف مــن املفوضيــة الســامية لألمــم
ـب واح ـ ٍد إلعــادة
املتحــدة لشــؤون الالجئــن ،وإن مل يكــن هــذا األخــر موجــوداً ،هــذا ،وم َّولــت تركيــا ج ـ ْد َو َل أعــالٍ مــن جانـ ٍ
فيحــل مح َّلــه ممثـ ٌـل عــن منظمــة غــر حكوميــة مـ ٌ
ـأذون بهــا اإلعــار يف مرحلــة مــا بعــد ال ّنزاع .وأتاحــت الهيئــات الرتكيــة،
ً
يف تركيــا .واختــارت املفوضيــة الســامية لألمــم املتحــدة لشــؤون متعاونــة مــع الجهــات الفاعلــة الســورية املحليــة ،الخدمــات
الالجئــن يف الوقــت الحــايل أ ّال ُت َشــارك يف حــاالت العــودة ،يف مخ َّيــات الســور ِّيني النَّازحــن داخليــاً ،وأعــادت بنــاء
ولــذا ُيو ِّقـ ُـع ممثلــو الهــال األحمــر الــريك عــى وثائــق العــودة املستشــفيات ،واملــدارس ،والجوامــع ،والجامعــات ،وغــر ذلــك
2
الطوعيــة.
مــن البنــى التحتيــة يف البلــدات الســورية .وأنشــأ كثــ ٌر مــن
ً
ً
الهيئــات الحكوميــة الرتكيــة فروعــا عابــرة للحــدود إلتاحــة
إسـ ْن ُيورت التــي َي ْغـ ُز ُر فيها الســور ُّيون ،الخدمــات ،ورشعــت الحكومــة الرتكيــة ُتــر ِّو ُج ترويجــاً نطاقــه
ويف إســطنبول ،يف منطقــة ِ
َّ
واســع َّأن املــدن الســورية التــي تســيطر عليهــا تركيــا ،أماكــنُ
نظمــت بلد َّيـ ُة املنطقــة حملـ َة عــود ٍة يف عــام  ،2018فعــاد مــن
ٌ
ٌ
ُ
خاللهــا مــن الســور ِّيني  .3724وأ َّمــا يف  ،2019فهــدَف بلد َّيــة آمنــة للعــودة إليهــا.
إسـ ْن ُيورت هــو إعــادة  25ألـ َ
ـف ســوريٍّ  .وبعــد وصــول العائديــن
ِ
ٌّ
إىل الحــدود ،تســاعدهم هيئتــان ترك َّيتــان تعمــان يف ســورية ،ويف خلف َّيــة هــذه األحــداث ،يف صيــف عــام  ،2018أورد كل مــن
وترافقانهــم إىل املــدن التــي يســيطر عليهــا الجيــش الــريك.
منظــات املجتمــع املــدين والالجئــن أخبــاراً مــن ُمــدُ نٍ ســورية
معظمهــا مــن عفريــن -تقــول َّإن الهيئــات الحكوميــة الرتكيــةُّ
الحض عىل العودة
ا َّتصلــت بهــم هاتفي ـاً ل ُت ْع ِل َمهــم َّأن خيــار العــودة أصبــح قامئ ـاً،
َّ
َّ
ُ
ِّ
ُ
تحســنت ،وأن البنــى التحتيــة ُي َعــا ُد
الواســطة األوىل التــي تع ـ َرض اليــو َم للحــض عــى العــودة هــي وأن الظــروف األمنيــة َّ
تيســر زيــارات ِّ
‘االطــاع عــى مــا يجــري’ املؤقتــة التــي تصــل إعامرهــا ،يف املــدن التــي تســيطر عليهــا تركيــا .ويف ذلــك الصيــف
َ
ُ
يــح هــذه نفســه ،أعلنــت تركيــا عــن ن َّيتهــا إغــاق جميــع مخيــات
م َّدتهــا إىل ثالثــة أشــهر ،خــال األعيــاد الدينيــة ،وت ِت ُ
الزيــارات لالجئــن تقييــم الظــروف يف ســورية وتف ُّقــ َد أحــوال الالجئــن خــال ســنة واحــدة .فوجــد الالجئــون يف املخ َّيــات
أمالكهــم التــي ُأخْ ِل َيــت .فــإن شــاؤوا البقــاء يف ســورية ،كان املغلقــة أنفســهم أمــام خياريــن :إ َّمــا االنتقــال إىل مــدن تركيــة
لهــم ذلــك .ويف مــدة زيارتهــم ،ال ُتل ِغــي املديريــة العامــة إلدارة كبــرة حيــث املســاكنُ الباهـ ُ
ـظ مثنهــا ،وإ َّمــا العــودة إىل ســورية.
الهجــرة وضــع حاميتهــم املؤقتــة ،ولكــنْ ُتل ِغي َهــا إن مل يعــودوا
ْ
قبــل انقضــاء املــدة املســموح لهــم بهــا .وتشــر األعــداد الكثــرة وتعهَّــدت وســائل اإلعــام املواليــة للحكومــة أنبــا َء حــاالت
ـع .فـ ُّ
ـكل رحلــة عــود ٍة
ملــا يقــع مــن حــاالت عــود ٍة بهــذه اإلســراتيجية إىل ِك َفايتهــا .عــودة الســور ِّيني بالنــر عــى نطــاقٍ واسـ ٍ
ـي  40ألــف ســوريٍّ يف ســورية ،أي تكــون الخـ َر األ َّو َل ،ثــم َّإن وســائل اإلعــام -ومنهــا وكالــة األنبــاء
ووفــق مصــاد ٍر حكومي ـ ٍةَ ،ب ِقـ َ
 %15مــن الذيــن زاروا ســورية َّ
ليطلعــوا عــى مــا يجــري فيهــا يف الرســمية الرتكيــة -إمنــا تعــرض حــاالت العــودة عــى أنهــا أم ـ ٌر
عــام  ،2017ويف عــام  ،2018بقــي يف ســورية  %57مــن  252ألـ َ
ـف ُيحتَفـ ُـل بــه.
ســوريٍّ مــن الذيــن يزورونهــا َّ
ليطلعــوا عــى مــا يجــري فيهــا.
و ُتظ ِهـ ُر هــذه الزيــادة يف حــاالت العــودة أيضـاً سياسـ َة تركيــا يف
ـن عســكر َّيني
شــا ِّيل غــر ِّيب ســورية .إذ أقـ َّرت تركيــا رشع َّيــة عم َلـ ْ
انفراد َّيــن عابريــن للحــدود قامــت بهــا ،وهــا :عمليــة درع
الف ـرات (مــن شــهر أغســطس/آب عــام  2016إىل شــهر مــارس/
آذار عــام  ،)2017وعمليــة غصــن الزيتــون (مســتم َّرة منــذ
عــام  ،)2018وأقامــت تركيــا العمل َّيتــن عــى أســاس مكافحــة
اإلرهــاب وأســاس مقاومــة هجــات وحــدات حاميــة الشــعب
ْ
ميليشــيات تنظيــم داعــش ،يف
الســورية الكرديــة وهجــات
ـن
ســورية .ولكنْ عـ َّد املجتمــع الــدويل هاتــن العمل َّيتــن عدائ َّي َتـ ْ
وتنتهــكان الســيادة الســورية ،عــى أ َّنــه مل يت َِّخـ ْذ إجـرا ًء حقيقيـاً
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ومــع ِّ
كل ذلــك ،عــدد حــاالت العــودة مــن تركيــا إىل ســورية
ليــس كث ـراً ،ومــا وقــع مــن حــاالت العــودة هــذه وقــع غالب ـاً
عــى أســاس حــاالت فرديــة ،كل حالــ ٍة عــى ِح َد ِتهَــا .ولكــنْ
تشــر األد َّلــة إىل َّأن عــدد حــاالت العــودة الطوعيــة غــر
ا ُمل َســا َع ِد عليهــا يــزداد .ونعــم ،إتاحــة تركيــا زيــارات ِّ
االطــاع
تحســنٌ  ،وكذلــك
عــى مــا يجــري يف األعيــاد الدينيــة أمــ ٌر ُم ْس َ
هــي جهودهــا التــي تبذلهــا لتعزيــز األمــن واالســتقرار والبنيــة
التحتيــة يف شــا ِّيل غــر ِّيب ســورية .لكــنْ عــى الرغــم مــن ذلــك،
هنــاك عــدة مخــاوف تــدور حــول املقاربــة الرتكيــة االنفراديــة،
وحــول إس ـراتيجيتها يف إتاحــة الحاميــة املحــدودة مــع الحـ ِّ
ـض
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عــى العــودة يف الوقــت نفســه ،وحــول املبــادئ التــي تتجاهلهــا
يف حــاالت العــودة.
فــأوالً ،بــدأت تركيــا يف الحـ ِّ
ـض عــى العــودة مــع َّأن ســورية مــا
تـزال غــر آمنـ ٍة .وعــى الرغــم مــن وقــف إطــاق النــار يف بعــض
األحيــان ،ومــن مناطــق خفــض التصعيــد التــي تســيطر عليهــا
تركيــا وروســيا وإي ـران ،مــا ي ـزال القتــال والعنــف منت َ
رشيــن يف
ســورية .ويفتقــر النــاس إىل الخدمــات العامــة األساســية وإىل
فــرص املعيشــة املســتدامة .ولقــد قالــت املفوضيــة الســامية
لألمــم املتحــدة لشــؤون الالجئــن مؤ ِّكــد ًة َّإن الظــروف يف ســورية
ليســت آمنـ ًة للعــودة .وهــذا غالبـاً هــو الســبب يف عــدم مشــاركة
املفوضيــة الســامية لألمــم املتحــدة لشــؤون الالجئــن يف حــاالت
ٌ
العــودة مــن تركيــا .و ُي َض ُ
مســألة غــر واضحــ ٍة:
ــاف إىل ذلــك
فهــل ُتط ِلـ ُـع الســلطات الرتكيــة الالجئــن العائديــن إطالع ـاً تام ـاً
عــى األخطــار املحتملــة؟ فمتــى مــا عــاد الســور ُّيون إىل ســورية،
أصبحــوا ال ميكنهــم العــودة إىل تركيــا ،ذلــك َّأن التوقيــع عــى
اســتامرات العــودة الطوعيــة يعنــي إســقاط ِّ
كل الــروط التــي
تقــوم عليهــا الحاميــة يف اللجــوء ،ويجعــل العــودة القانونيــة إىل
تركيــا مســتحيل ًة.
فحـ ُ
ـال الســور ِّيني
ثاني ـاً ،ال تبــدو حــاالت العــودة طوعي ـ ًة متام ـاًَ .
غــر املســتقرة يف تركيــا ،وأهـ ُّـم مــا فيهــا انعــدام الحاميــة التا َّمــة،
وظــروف التوظيــف ا ُملســت ِغ َّلة ،وفقــدان األمــل يف مســتقبلهمُّ ،
كل
ذلــك يدفعهــم إىل العــودة .ويف منتصــف عــام  ،2019ازدادت
الحــال تدهــوراً ،حــن بــدأت ســلطات محافظــة إســطنبول
حيــث يعيــش أكــر مــن نصــف مليــون ســوريٍّ  -يف شــنِّمزي ـ ٍد مــن الك ْب َســات يف الشــوارع وأماكــن العمــل للتث ُّبــت مــن
تســجيل وثائــق النــاس .فالســور ُّيون الذيــن ليــس لديهــم الوثائــق
الصحيحــةُ ،يعــاد َ
ُون إىل املحافظــة الرتكيــة التــي هــم متســجلون
فيهــا .ويف الوقــت نفســه ،قالــت بعــض وســائل اإلعــام إنَّ
ـروا عــى التوقيــع عــى اســتامرات العــودة
بعــض الســوريني ُأ ْجـ ِ ُ
ِّ
الطوعيــة ،ثــم ُر ِّحلــوا إىل شــايل ســورية .هــذا ،وزاد خطــاب
الكراهيــة عــى الســور ِّيني ،إذ يلومهــم الســكان املحل ُّيــون عــى
تحمــس
البطالــة واملشــكالت االقتصاديــة .وواضـ ٌـح أ َّنــه عــى حــن ُّ
بعــض الســوريني لخيــارات العــودة الطوعيــة ،تتو َّقـ ُ
ـف ن َّيـ ُة عــودة
الســواد األعظــم عــى الظــروف املناســبة يف ســورية ،أي األمــن،
واالســتقرار ،والنظــام الجديــد ،وإعــادة إعــار البنيــة التحتيــة،
َ
املعيشــ ِة ا ُمل ْســتدام ُة.
وســ ُب ُل
ُ
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تيســر العــودة .ومــع ذلــك ،الظاهــر َّأن ممثــي هاتــن
َّ
املنظمتــن يف تركيــا َي ُعــدُّ ون حــاالت العــودة ســابق ًة أوانهــا
ِّ
بســبب الظــروف يف ســورية ،وهــم ُيفضلــون عليهــا خيــارات
االندمــاج املحــي .وال تــؤدِّي املفوضيــة الســامية لألمــم
املتحــدة لشــؤون الالجئــن دورهــا الــذي درجــت عليــه،
ـت مــن الطبيعــة الطوعيــة للعــودة ،وضـ َ
وهــو التث ُّبـ ُ
ـا ُن َّأن
ْ
معلومــات حــول ظــروف
مــا يــرد إىل ِعلــم الالجئــن مــن
ٍ
البلــد األصــي هــي صحيحـ ٌـة وموضوعيـ ٌـة .وهــذا يثــر أســئل ًة
حــول مــدى امتثــال املديريــة العامــة إلدارة الهجــرة ملبــدأ
الطوعيــة ولتبيينهــا إجراءاتهــا وتوضيحهــا .ومل ُي ـ ِّول االتحــاد
ً
أيضــا مــروع عــودة الســور ِّيني ،عــى أ َّنــه -إىل
األورويب
ُ
جانــب املنظمــة الدوليــة للهجــرةُ -يــ ِّول بنــاء القــدرات
إلعــادة املهاجريــن غــر النظاميــن اللذيــن ليســوا ســور ِّيني.
رابع ـاً ،ال دليـ َ
ـل عــى إتاحــة املســاعدة بعــد العــودة ،وليــس
للســلطات الرتكيــة كاملديريــة العامــة إلدارة الهجــرة وســائل
لتت ُّبــع مــا يحــدث للعائديــن يف ســورية.
خامس ـاً ،للحـ ِّ
ـض عــى العــودة عواقــب تقــع عــى العالقــات
بــن الالجئــن واملجتمعــات املضيفــة ،إذ يكــون منــه أنْ
ـع املجتمعــات املضيفــة أن العــود َة فور َّيـ ٌـة .وهــذا يزيــد
تتو َّقـ َ
َ
ــم ُيهــ ِّد ُد
تح ُّيــز الســكان املحليــن عــى الســور ِّيني ،ومــن ث َّ
ٌ
ضعيفــة أصــ ًا.
الحاميــة ا ُملتَاحــ َة للســوريني ،التــي هــي
وفض ـ ًا عــى ذلــك ،فـ َّ
َّ
ـإن الخطــاب املتصاعــد الــذي اتخذتــه
الحكومــة وأحــزاب املعارضــة حــول حــاالت العــودة ،ال سـ َّيام
قلــق لالجئــن ألنهــم
يف الحمــات االنتخابيــة ،هــو مصــ َد ُر ٍ
يخشــون َّأن إعادتهــم قــراً ُمق ِب ٌ
لــة.

َــم َّأن لهــم
وأ َّمــا املدانــن بارتــكاب جرائــم ،والذيــن ُي ْزع ُ
ٌ
صلــة بالجامعــات اإلرهابيــة ،فحــاالت إعادتهــم الفرديــة
ٌ
ً
قــرا ،عــن طريــق الرتحيــل واقعــة .ويقــول الناشــطون
َّ
إن املهاجريــن غــر النظاميــن ،وفيهــم الســور ِّيني ،الــذي
يأرسهــم خفــر الســواحل الــريك أو قــوات الرشطــة الرتكيــة،
وهــم يعــرون إىل اليونــان عبــوراً غــر قانــوينُ ،يعتقلــ ْو َن
رح ُلــون .وقــد ُســ ِّل َم بعــض
أوالً يف مراكــز الرتحيــل ثــم ُي َّ
الســوريني ،الذيــن قبضــت عليهــم الرشطــة خــال الك ْبســات،
ـم بعــد توقيعهــم عــى اســتامرات العــودة
أوام ـ َر ترحيــلٍ  ،ثـ َّ
3
الطوعيــة ُم ْك َرهــن مــن موظفــي الدولــةُ ،أ ِعيدُ وا إىل ســورية.
وأثبــت ممثلــو املنظــات غــر الحكوميــة َّأن حــاالت العــودة
ثالث ـاًُ ،ت ِدي ـ ُر تركيــا حــاالت العــودة إدار ًة انفرادي ـ ًة ،عــى الرغــم هــذه وقعــت ،وعدُّ وهــا انتهــاكاً لحقــوق األفــراد وملبــدأ
ـح املديريــة العامــة إلدارة الهجــرة األعــداد
مــن َّأن املديريــة العامــة إلدارة الهجــرة تقــول مؤ ِّكــد ًة إ َّنهــا الطوعيــة .وال ُت ِتيـ ُ
تعمــل بالتعــاون مــع األمــم املتحــدة واالتحــاد األورويب عــى الصحيحــة للمهاجريــن غــر النظاميــن الذيــن ليســوا ســوريني
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وال أعــداد الســور ِّيني ،الذيــن ُر ِّحلــوا بســبب أفعــالٍ إجراميـ ٍة أو زينب شاهني ِمنجو ِتك
شــكوك يف صلتهــم باإلرهــاب.
زميلة ٌ
ٌ
باحثة ،يف مركز بحوث التعاون العاملي ،بجامعة دوسبورخ-
ٌ
مقاربــة ِّإسن  ،www.gcr21.orgويف معهد البحوث السويدي يف
َــاج إليــه هــو
ُت ِّ
بــن الحالــة الرتكيــة عمليــاً َّأن مــا ُيحت ُ
ٌ
تعاونيــة تتعــ َّد ُد فيهــا الجهــات الفاعلــة ،للوصــول إىل حــاالت إسطنبول
ـمح
عــود ٍة توافــق املبــادئ املتَّفــق عليهــا دوليـاً .فينبغــي أ ّال ُي ْسـ َ
ُ
َ
ِّ
للبــاد املضيفــة كرتكيــا بإقـرار تفســرها الخــاص ملعنــى الطوعيــة كتبت املؤلفة هذه املقالة من عند نفسها.
وصـ ْون الكرامــة .وينبغــي إنــذار الــدول املضيفــة حــن
واألمــان َ
بحوث اسمه رِس ُبوند :الحوكمة املتعددة
بحث م َّوله مرشوع
ٍ
 .1استندت هذه املقالة إىل ٍ
ال متتثــل لألحــكام القانونيــة واملعياريــة املتعلقــة بعــودة املستويات للهجرة الجامعية يف أوروبا وما بعدها
الالجئــن ،وينبغــي أن يكــون االســتقرار واألمــان عــى رأس (RESPOND: Multilevel Governance of Mass Migration in Europe and
ا عــى ذلــك ،ال )Beyond
القـرارات التــي ُتتَّخــذ يف حــاالت العــودة .وفضـ ً
من خالل منح ٍة من برنامج ُأ ُفق ( 2020ورقمها  .)770564وكتبت كاتبة املقال ِة املقال َة
دورسبورخ-إسن يف
ينبغــي للمفوضيــة الســامية لألمــم املتحــدة لشــؤون الالجئــن وهي تقيض زمالتها يف مركز بحوث التعاون العاملي الذي يتبع جامعة
ِّ
أن تنــأى بنفســها عــن العــودة الســابقة أوانهــا ا ُمل ْســت َم ِّر فيهــا .أملانيا (.)Kate Hamburger Kolleg/Centre of Global Cooperation Research
كل البــاد املضيفــة دائــر ًة حــول Gokalp Aras N E and Sahin Mencutek Z (2019) ‘Border Management .2
بــل ينبغــي أن تكــون مقاربــة ِّ
and Migration Controls in Turkey’ Working Paper, Multilevel Governance
َّ
َ
الالجئــن ،ومســتند ًة إىل األدلــة ،ونافــذة املفعــولِ  .ثــم ينبغــي )of Mass Migration in Europe and Beyond Project (#770564, Horizon2020
تنــى بــه ،إلعــادة اإلدمــاج يف البلــد (إدارة الحدود وضوابط الهجرة يف تركيا)
االســتعداد ،اســتعداداً ُم ْع ً
كل أصحــاب املصلحــة املعنيــن ،قبــل www.respondmigration.com/publications-1
األصــي ،وللتنســيق بــن ِّ
ِّ
HarekAct ‘A New Nightmare: Picked Up In The Aegean And Returned .3
ـن طويــلٍ مــن َب ـ ْد ِء العــودة.
زمـ ٍ
To Syria’, 24 June 2018
zeynepsahinmencutek@gmail.com

(كابوس جديدُ :ي ْل ُ
ون يف بحر إيجة ثم يُعاد َ
تقط َ
ُون إىل سورية)
bit.ly/Harekact-24062018-Aegean

سياسة العودة من األردن إىل سورية
جوليا موريس

أصبح االستعداد لعودة الالجئني السور ِّيني مسأل ًة بارز ًة يف األردن ،غري َّأن احتامل وقوع العودة يثري من
املخاوف الكثري.

الجــئ
ألــف
نحــو مــن مليــونٍ وِ 400
يعيــش اليــو َم يف األردن ٌ
ٍ
أربــاع منهــم ،عــى حســب املنظــات غــر
ســوريٍّ  ،ثالثــة
ٍ
ـت مــا يف املســتقبل.
الحكوميــة ،ينــوون العــودة إىل ســورية يف وقـ ٍ
وينبغــي أن تقــوم العــودة إىل البلــد األصــي عــى حر َّيــة القـرار،
علــم ،مــع التــز ٍام تــا ٍّم مــن البلــد
وعــى صــدور القــرار عــن ٍ
األصــي بإعــادة اإلدمــاج .ولكــنْ يواجــه الســور ُّيون الذيــن ينــوون
العــود َة احتـ َ
ـام
ـام ســلطويٍّ ليــس لــه اهتـ ٌ
ـال العــودة إىل نظـ ٍ
ً
ـم إعــادة إدماجهــم .هــذا فضـا عــى صعوبــة ضــان
ُي ْذ َكــر يف َد ْعـ ِ
أيِّ قــد ٍر مــن األمــن لالجئــن العائديــن ،وذلــك بســبب اســتمرار
ال ِّن ـزاع َّ
الشــديد يف ســورية.

ـح املعــر
ال بــل فعلــت عكــس ذلــك ،فعــى الرغــم مــن إعــادة َف ْتـ ِ
الحــدودي بــن نصيــب وجابــر يف شــهر أكتوبر/ترشيــن األول عــا َم
 ،2018أعلنــت الحكومــة األردنيــة أ َّنهــا ال تدعــم عــودة الســور ِّيني
ــج عــود ٍة رســم َّي ٌة
يف الوقــت الحــارض 1.لكــنْ ملَّــا مل ُتبتَــدأ برا ِم ُ
2
ً
بــن البلديــن ،أصبــح االســتعداد للعــودة مســأل ًة بــارزة يف األردن.

مع ِّوقات العودة من األردن

يختلــف أ ْم ـ ُر األردن يف زيــارات ِّ
‘االطــاع عــى مــا يجــري’ عــن
غــره مــن البــاد التــي يعــود منهــا الالجئــون الســور ُّيون ،فهــذه
الزيــارات عنــد الالجئــن الســور ِّيني يف األردن غــر ممكن ـ ٍة .ففــي
حالــة األردن ،ليــس للمفوضيــة الســامية لألمــم املتحــدة لشــؤون
ومنــذ بدايــة ال ِّن ـزاع تقــع حــاالت عــود ٍة عفوي ـ ٍة كثــرة العــدد .الالجئــن بنيــة تحتيــة ،وال ترتيبــات بينهــا وبــن الحكومتــن
ـر هــذه الزيــارات .وقــد حافظــت
ولكــنْ مل تتَّخــذ الحكومــة األردنيــة والهيئــات التــي تتبعهــا إىل الســورية واألردنيــة ،لــي ُتيـ ِّ َ
اآلن أ َّيــة تدابــر لتيســر عــود ٍة طوعيـ ٍة ،رســمي ٍة ،واســعة النطــاق .الحكومــة األردنيــة عــى عالقــات دبلوماســية ظاهريــة مــع
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ات االطــاع
ســورية ،ولكــنْ ليــس إىل حـ ٍّد ُتر ِّتــب فيــه معهــا زيــار ِ
عــى مــا يجــري .ثــم َّإن فكــر َة الزيــارة ِّ
لالطــاع عــى مــا يجــري
ٌ
مشــكوك فيهــا ،فانعــدام األمــن داخــل ســورية
مــن أ َّولهــا
ُ
َّ
الواقــع ،املــي يف
مســتم ٌر ،ثــم هــل سيســتطيع الالجئــون ،يف
ِ
هــذه الزيــارة ثــم الرجــوعَ مــن بعــدُ ؟
ويف ِّ
ظــل القانــون الســوري ،تجــب الخدمــة العســكرية عــى
الرجــال الســور ِّيني الذيــن تقــع ِسـنُّهم بــن  18و ،42أو يواجهــون
الح ْبــس أو التجنيــد القــري .وأكــر املجنَّديــن يف ســورية
خطــر َ
ـن،
يخدمــون يف الجيــش منــذ بدايــة ال ِّن ـزاع ،إىل أجــلٍ غــر ُمعـ َّ ٍ
وأصبحــت الك ْبســات التــي تشــنُّها الســلطات عــى األحيــاء
واملنــازل بحثــاً عــن املجنَّديــن املطلوبــن وأفــراد االحتيــاط
شــائع ًة .ويســتعمل نظــام األســد أيضـاً وســائل اإلعــام الحكوميــة
ورجــال الديــن للرتويــج لصــورة الذيــن يخدمــون يف جيشــه
وأرسهــم عــى أ َّنهــم أهــل الـ َّ
ـرف ،وأ َّمــا الفــا ُّرون مــن الخدمــة
فيصفهــم مــن الصفــات مــا يذ ُّمهــم .وأمــ ٌر آخــر يشــبه ذلــك،
وهــو إظهــار الســور ِّيني الذيــن تركــوا البلــد يف أثنــاء النِّــزاع يف
صــور ٍة ســيئة ،ويخــى كث ـ ٌر منهــم األعــال االنتقاميــة ،بســبب
ـن املزعــوم أو عــدم تأييــد النظــام.
الجـ ْ
ُ

ــس قــد يصــل إىل مــدة ثــاث
املثليــة الجنســية يف حكــم َح ْب ٍ
ســنوات .وكث ـراً مــا يعــاين الجئــو الـــ(إل جــي يب يت آي كيــو)+
صعوب ـ ًة أش ـ َّد مــن غريهــم يف إيجــاد الوظائــف ويف الوصــول إىل
الشــبكات االجتامعيــة ،يف مناطقهــم األصليــة وخارجهــا ،وهــذان
ــرا ،فســيدعامن إعــادة إدماجهــم املســتدامة أو
أمــران إن ُي ِّ
عودتهــم املســتدامة .واألردن بلــدٌ أكــر لربال َّيـ ًة بالقيــاس إىل غــره،
ولكــن مــا يـزال الجئــو الـــ(إل جــي يب يت آي كيــو )+فيــه يواجهون
4
ـم
مخاط ـ َر حامئي ـ ًة ،ومتيي ـزاً ،وســو َء معامل ـ ٍة .فــا ب ـ َّد مــن َف ْهـ ِ
هــذه األحــوال عنــد التخطيــط إلس ـراتيج َّيات العــودة الطوعيــة،
هــذا إن كانــت العــودة ح ـ ًا دامئ ـاً.

ثقافة ال َت َوهان

نجــاح مــروع حــاالت العــودة الرســمية ُم ْع َت ِمــدٌ عــى حصــول
ـات كاملـ ٍة عــن الحــال ،غــر َّأن الشــائعات
الالجئــن عــى معلومـ ٍ
ـم .ولقــد
ُتع ـ ِّو ُق قــدرة الكثرييــن عــى ا ِّتخــاذ قراراتهــم عــن علـ ٍ
م َّكنــت منصــات التواصــل االجتامعــي كالوتســآب والفيســبوك
النــاس مــن معرفــة مــدى التخريــب الواقــع ،وذلــك مــن
طريــق األرسة أو األصدقــاء والج ـران .ومــع ذلــك ،دفــع انهــار
املعلومــات املســتم ُّر عــن الحــال وعــن استحســان العــودة مــن
عبيــن عـ َّ
ـا يغلــب
عدمــه كثـراً مــن الالجئــن إىل التحــدُّ ِث إ َّيل ُم ِّ
ني عليهــم مــن مشــاعر ال َت َوهــان.
ومنــذ بــدء ال ِّنـزاع ،أصبــح االغتصــاب والعنــف الجنــي وســيل َت ِ
ني يســتعملهام نظــام األســد وفصائــل املتم ِّرديــن .ولقــد
ِ
فاشــ َيت ِ
وقــع العنـ ُ
ـي يف ال ِّن ـزاع الســوريِّ عــى النســاء والرجــال فعــى ســبيل املثــال ،يف شــهر أبريل/نيســان مــن عــام ،2018
ـف الجنـ ُّ
واقــع عــى أق ـ َّرت حكومــة األســد قانـ َ
ـون ملك َّي ـ ٍة ،رقمــه  ،10ســمح للســكان
الجنــي
فصحيــح َّأن أكــر العنــف
الســواء.
ٌ
ٌ
َّ
عــى َّ
النســاء والفتيــات ،ولكــنْ ُك ِشــ َف ْت أد َّل ٌ
ً
ــة عظيمــة الشــأن عــى مبــدة  30يوم ـا فقــط إلثبــات ملك َّيــة مــا ميلكــون يف مــا ُيسـ َّـمى
اســتعامل العنــف الجنــي اســتعامالً منتظـ ًا يف تعذيــب الرجــال املناطــق التنظيميــةُ ،حــ ِّد َد أكرثهــا يف املناطــق التــي متــ َّردت
والفتيــان ،وال سـ َّيام يف مراكــز االحتجــاز الســورية 3.وعنــد النســاء عــى الحكومــة الســورية بعــد عــام  .2011ومي ِّكــن هــذا القانــون
والرجــال يف ســوريةُ ،يخ َفــى العنــف الجنــي غالب ـاً ،وجــز ٌء مــن الســلطات مــن مصــادرة األمــاك العقاريــة مــن غــر أن تع ـ ِّو َض
ـح لهــم اســتئناف الحكــم .ويف شــهر نوفمــر/
الســبب يف ذلــك هــو الوصمــة االجتامعيــة الشــديدة يف الحديــث أصحابهــا أو أن ُت ِتيـ َ
ثــم يجعــل مــن أمــر ترشيــن الثــاين مــن عــام  ،2018بعــد ضغــوطٍ دوليــة ،أصــدر
الرصيــح العلنــي عــن ذلــك ،وهــذا مــن َّ
املســاءلة ملتبســاً .ففــي
يــح للســور ِّيني مــدة
ٍ
حــاالت أخــرى ،بعــد انتهــاء النِّــزاع ،الرئيــس األســد تعديــ ًا لذلــك القانــون ُي ِت ُ
ُســ ِل َك ْت ُســ ُبل العدالــة التصالحيــة ملحاســبة مرتكبــي العنــف ســنة لــي يعــودوا يف خاللهــا إىل ســورية ويطالبــوا بأمالكهــم.
الجنــي ،وللرتويــج للمصالحــة الطويلــة األمــد .فــإن كانــت ولكــنَّ نهايــة املـدَّة الحقيقيــة ملتبسـ ٌـة عــى كثـ ٍر مــن الالجئــن،
ِّ
إســراتيج َّيات املســاءلة واملصالحــة ســتُط َّبقُ يف ســورية ،فعــى ويفتقــر أكرثهــم إىل وثائــق إثبــات الهويــة أو امللكيــة ،وهــذا ق ْبـ َ
ـل
ِّ
مــن س ـ ُيط ِّبقها مراعــاة مــا تق ـدَّم مــن عوامــل.
حاجــز بينهــم وبــن مطالبتهــم بأمالكهــم .ثــم هنــاك
كل يش ٍء ٌ
َّ
ـاس إىل اآلن -أن القانــون
َز ْعـ ٌـم واسـ ٌـع انتشــاره -ال يقــوم عــى أسـ ٍ
ـوح مــا ٌّيل يف
ويواجــه الالجئــون املثليــون واملثليــات ومزدوجــو امليــل الجنــي رقــم  10يســمح للــركات اإليرانيــة (التــي لهــا طمـ ٌ
ومغايــرو الجنــدر وأحــرار الهويــة وامليــول الجنســية وحاملــو ســورية) بنــزع امللكيــة مــن أمــاك الســور ِّيني الذيــن يف املنفــى.
صفــات الجنســن (إل جــي يب يت آي كيــو )+مع ِّوقــات مع َّينــة
والتغــرات
يف الطريــق إىل العــودة .فقــد عــاىن كث ـ ٌر منهــم مــن االضطهــاد فأنشــأت هــذه الظــروف التــي تســودها الفــوىض،
ُّ
داخـ َ
ـل ســورية وخارجهــا مــا هــو أشــدُّ مــن الــذي عانــوه قبــل السياســية املتكــ ِّررة ،واألخبــار غــر الصادقــة الســائرة بــن
ُّ
ـص عــى عقــاب َمــن ميــارس أنشــطة النــاس مــن طريــق وســائط التواصــل االجتامعــي ،كل هــذا،
ال ِّنـزاع .فالقانــون الســوريُّ ينـ ُّ
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ـرة مــا هــو عظيــم .وهــذا مجـ ٌ
ـال مــن
أنشــأ مــن القلــق َ
والحـ ْ
املجــاالت التــي َر َكـزْت املنظــات اإلنســانية جهدهــا فيــه ،فهــي
ـق الخــروق يف
تعمــل عــى رصــد أحــوال العائديــن ،وعــى َر ْتـ ِ
املعلومــات ،وعــى الدعــوة إىل حـ ِّ
ـض نظــام األســد عــى مراعــاة
ً
هــذه الهمــوم .وتعمــل لجنــة اإلنقــاذ الدوليــة ،مثــا ،عــى
تنميــة مهــارات َّ
موظفيهــا يف االســتامع االجتامعــي ويف َر ْصـ ِد مــا
يجــري يف قنــوات وســائط التواصــل االجتامعــي وإدارتهــا ،وذلــك
لتحديــد األخبــار غــر الصادقــة ،ولدعــم التواصــل املجــدي بــن
الالجئــن الذيــن ينــوون العــود َة.
ِّيــات يف
ويف الوقــت نفســه ،تواجــه املنظــات اإلنســانية تحد ٍ
تنفيــذ حــاالت العــودة الطوعيــة الرســمية .إذ تنشــط يف ســورية
هيئــات األمــم املتحــدة وبعــض الجهــات الفاعلــة مــن املجتمــع
املــدين ،ولكــنْ عــى الرغــم مــن َّأن الحــدو َد مفتوحـ ٌـة ،ال ُي ْسـ َم ُح
ـي عاب ـ ٍر للحــدود اليــو َم تقــوم بــه املنظــات،
بــأيِّ عمــلٍ َخ َد ِمـ ٍّ
يــح إقامــة الخدمــات قبــل الحاجــة إليهــا ،لالجئــن
التــي ُت ِت ُ
ً
َّ
الســور ِّيني يف األردن .والــذي ســيحدث غالبــا أن العاملــن يف
املجــال اإلنســاين ســيفاوضون الجهــات الفاعلــة يف القطــاع
ْــم عــودة
الخــاص عنــد نظــام األســد وروســيا يف تيســر َدع ِ
الالجئــن إىل بلدهــم.
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ورد عــى الحكومــة األردنيــة مــن عنــد االتحــاد األورويب مــن
املعونــة املاليــة مــا هــو عظيـ ٌـم ،منــذ بــدء التَّهجــر الشــامل إىل
األردن .ولقــد قــال العاملــون يف املجــال اإلنســاين الذيــن تحدَّ ُ
ثت
إليهــم َّإن ســبب امتنــاع املســؤولني األردن ِّيــن عــن املراوضــة
ـروع للعــودة يف سياســة الحكومــة هــو،
العا َّمــة عــى إدخــال مـ ٍ
جزئي ـاً ،ناجـ ٌـم عــن َّأن هــذه املعونــة املاليــة مرتبطـ ٌـة باندمــاج
الالجئــن يف األردن ،فــإن تو َّقــف االندمــاج تو َّقفــت املعونــة.
ومــع ذلــك ،ومــع اســتمرار ال ِّنـزاع ،واجــه األردن َســأَ َم املانحــن،
وهبــوط االســتثامرات الدوليــة .ومــع احتــاالت الخطــر هــذه،
يتســاءل كثـ ٌر مــن العاملــن يف املجــال اإلنســاين ،أميكــن حقـاً أن
تنظــر الحكومــة األردنيــة قريب ـاً يف الحـ ِّ
ـض عــى العــودة أم ال؟
َ
لبنــان كحــال غريهــا مــن الــدول املضيفــة
ذلــك ،وحــال
ً
َ
َّ
اءات ُمري َبــة إلنجــاح
الرئيســية يف املنطقــة ،فقــد اتخــذ إجــر ٍ
عــودة الســوريني إىل ســورية .إذ انتــرت يف البلــد لوحــات
إعالنيــة ن َّق ٌ
الــة توضــح الخدمــات اللوجســتية يف العــودة إىل
ِّ
ســورية وفوائدهــا ،يف محاولــ ٍة لحــث الالجئــن عــى العــودة.
ر عمومـاً هنـ َ
ولكــنَّ االضطهــاد املنتـ َ
ـع عــى الالجئــن،
ـاك ،الواقـ َ
إمنــا يجعــل اســتدامة ُســ ُبلِ املعيشــة الكرميــة إىل املســتحيل
أقــرب .ويف ِّ
ظــل هــذه الظــروف ،يصعــب أن ُي َقــا َم لفكــرة
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وزن .وقــد أثــارت هــذه األحــداث أخــذاً
العــودة الطوع َّيــة ٌ
ور ّداً يف األردن ،يف أ ْم ِــر َمــنْ عندهــا مــن الالجئــن الســور ِّيني.
ـرت املواقــف االجتامعيــة مــن الالجئــن عــى م ـ ِّر الســنني،
وتغـ َّ
إذ ُأ ِضيـ َ
ـف الســكان الســور ُّيون إىل عــد ٍد جـ ِّد كثـ ٍر مــن الالجئــن
الفلســطينيني والعراقيــن واليمنيــن والســودانيني والصوماليــن،
كانــوا هُ ِّجــروا مــن قبـ ُ
ـل .ثــم َّإن يف الشــائع الذائــع بــن النــاس،
َّ
َّ
ْ
ـب ِقلــة املــوارد ،مــع أن الذنــب ليــس
حمــل الســور ُّيون َذنـ َ
ْأن ُي َّ
ْ
ـوم وســو ِء
ذنبهــم ،ولذلــك يزيــد أكــر فأكــر َوض ُعهــم موضــع اللـ ِ
ـح الحــدود مــع ال ِف ْكــر الشــائع
الظــنِّ  .ولقــد تطابقــت إعــادة َف ْتـ ِ
ُ
ُ
َ
بــن األردن ِّيــن عمومـاً يف َّأن الســور ِّيني ط َّولــوا املكــوث يف األردن
ح َّتــى أ َم ُّلــوا.
ومــا دام التســاؤل يــدور حــول العــودة اآلمنــة ،ال ينبغــي للبــاد
ـع لتحفيــز عــودة الالجئــن ،ولكــنْ
املضيفــة أن ُت ِتيـ َ
ـح عوامــل َد ْفـ ٍ
ٍّ
ـاج محـي ،مــن مثــل االندمــاج
ينبغــي أن تســتم َّر يف منــاذج اندمـ ٍ
ِّ
املحــي بتيســر الوصــول إىل التعليــم والتوظيــف والتدريــب.
َّ
ِّ
ُ
ٌ
ـح ســبيل إىل الشــك يف القطاعــات التــي يتوظــف فيهــا
ولقــد ف ِتـ َ
الســور ُّيون ،وكان ذلــك جــزءاً مــن النقــد الشــديد الــذي أصــاب
ـى عنهــا،
ميثــاق األردن .إذ مل ُيــد ِر ْج ميثــاق األردن مهن ـاً ال غنـ ً
كالطــب والتعليــم والهندســة ،بــن القطاعــات التــي يســتطيع
الســور ُّيون العمــل فيهــا ،وبذلــك منــع امليثــاق الســور ِّيني مــن
اكتســاب الخــرة يف هــذه املهــن ،التــي لهــا ٌ
عظيــم يف
شــأن
ٌ
إعــادة بنــاء ســورية .وأ َّمــا املنظــات غــر الحكوميــة املحليــة
والدوليــةَّ ،
فــإن عملهــا يف إتاحــة أماكــن للتعليــم الجامعــي،
َ
والتدريــب املهنــي ،لشــباب الالجئــن الســور ِّيني ل ُي ِثـ ُر اإلعجــاب،
وقــد أقــام الالجئــون الســور ُّيون كثــراً مــن األعــال ا ُمل ْب َت َكــرة
يف األردن .ومثــال ذلــكَّ ،أن صاحب ـ َة عمــلٍ ســوري ًة تدعــم أكــر
مــن  100امــرأة ســورية بعقــود عمــل ل ِّينــ ٍة رشوطهــا ْ
(كأن
تعمــل بعضهــنَّ مــن منازلهــنَّ ) يف إنتــاج الصابــون واملنســوجات
ـات تعاوني ـ ٍة ،فتب ْعــنَ املنتجــات مــن
مــن خــال جمعيــة الجئـ ٍ
طريــق اإلنرتنــت ووســائط التواصــل االجتامعــي .عــى َّأن كث ـراً
ومجـ َ
ـال مــا
مــن الالجئــن الســوريني ،يجــدون تن ُّقلهــم مق َّيــداًَ ،
يطمحــون إليــه يف التوظيــف ُمض َّيق ـاً.
ــن ترحيــب البــاد املضيفــة بالالجئــن مصلحــة
هــذا ،ويف ُح ْس ِ
للجميــع .فقبــل ِّ
كل يش ٍء ،يجــب االســتامع إىل أصــوات الالجئــن،
إن ُأ ِريــ َد ملرشوعــي العــودة واالندمــاج أن ينجحــا .وأ َّمــا
السياســة التقييديــة ،املع َّقــدة اعتباط ـاً ،التــي تبغــض األجانــب،
والتــي تحــدُّ مــن تن ُّقــل الالجئــن ومــن ُفــ َرص وصولهــم إىل
العمــل والخدمــات األساســية ،فقــد تدفــع الالجئــن إىل العــودة
ـن .وإن ُض ِمــنَ لالجئــن أن يســتطيعوا
التلقائيــة إىل بلـ ٍد غــر آمـ ٍ
العــود َة إىل بلدهــم املضيــف عــود ًة آمن ـ ًة ،أو االنتقــال إىل بلــد
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آخــرْ ،إن هــم اختــاروا ذلــك ،فلقــد يــزداد عــدد املشــاركني يف
العــودة املســتدامة والطوع َّيــة ،ويف التأســيس ملســتقبل ســورية.
جوليا موريس morrisjc@uncw.edu
تخص ِص الدراسات الدولية ،بجامعة نورث
بروفيسور ٌة مساعد ٌة يف ُّ
ُ
ويلمنغت
كارولينا يف
https://uncw.edu/int/morrisj.html

Al-Khalidi S ‘Jordan’s PM appeals for more aid as most Syrian refugees .1
set to stay,’ Reuters, 20 February 2019
(األردن يطلب مزيداً من الدعم مع اعتزام أغلب الالجئني السوريني البقاء)
https://af.reuters.com/article/worldNews/idAFKCN1Q9290

قائم عىل علم وصف األعراق البرشية ،جرى بني شه َري
 .2هذا بنا ًء عىل عملٍ ميدا ٍّين ٍ
فرباير/شباط ومارس/آذار من عام  2019يف األردن ،مع الجئني سوريِّني ومواطنني أردنيني
ومنظامت دولية غري حكومية.
Morris J (forthcoming) ‘Manufacturing Landscapes: The Politics and
Practices of the Jordan Refugee Compact’, Refuge
(صناعة األوضاع :سياسة ميثاق األردن يف الالجئني وما درج عليه)
Chynoweth S (2017) “We Keep it in Our Heart” – Sexual Violence .3
Against Men and Boys in the Syria Crisis, UNHCR
ُ
الجنيس عىل الرجال واألوالد يف األ ْز َمة السورية)
العنف
(“مكتومة يف قلوبنا” -
ُّ
www.refworld.org/docid/5a128e814.html
UNHCR (2017) Building Capacity for Protection of LGBTI Persons of .4
Concern – Jordan
(بناء القدرة عىل حامية املثليات واملثليني ومزدوجي امليل الجنيس ومغايري الجندر
وحاميل صفات الجنسني يف األردن) www.refworld.org/docid/5a38dfe64.html

الصوماليني يف كينيا
إعا َد ُة النَّظر يف حلول مسألة الالجئني ُّ
بيرت ِكرويئ وسوزان فرنسيس

موثوق بها ،من كينيا إىل بلدهمُ ،مع ِّر ٌ
عودة الالجئني الصوماليني ،التي يف ِّ
ضة لخطر نشوء
ظل أحوال غري
ٍ
حس ُن البحث يف طرق بديل ٍة كاالندماج املحيل.
ٍ
حاالت من العودة القرسية .لذا َي ُ
كان القصد من التوقيع يف االتفاق الثاليث للعودة الطوعية اإلشار َة
إىل نهاية انتظار الالجئني الذي َ
طال ليك يعودوا إىل بلدهم .عىل
َ
ُ
َّأن أسئلة صعبة دارت حول أمرين :ماذا ُيك ِّون الحالة السو َّية يف
تحس ٍن يف األحوال ليك يعود العائدون عود ًة
بلد املنشأ؟ وهل من ُّ
كرمية؟ فوجد الالجئون الصوماليون يف كينيا أنفسهم يواجهون
هذه األسئلة عقب التوقيع يف االتفاق الثاليث يف نوفمرب/ترشين
الثاين عام  2013بني حكومتي كينيا والصومال وبني املفوضية
1
السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني.
وعىل حني تقود كينيا الدعوات إىل عودة الالجئني ،متيل املفوضية
السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني والصومال والدول املانحة
أيضاً إىل عودتهم .وإذ قد كانت املفوضية السامية لألمم املتحدة
حمل ًة ما ال طاقة لها به من تزويد ماليني
لشؤون الالجئني ُم َّ
الالجئني مبا يحتاجون إليه ،ويغلب عليها َر ْك ُز ه ِّمها يف حاالت
ميل إىل َّأن َّ
اللجوء الطارئة ،فقد نشأ ٌ
حل عودة الالجئني هو أفضل
َّ
الحلول .فأ َّما الحكومة الصومالية ،فعندها أن عودة مواطنيها
أرصت عىل
تعزز رشع َّيتها داخل الصومال وخارجها .لكنَّ الصومال َّ
أن تكون العودة عىل مراحلٍ  ،ال َ
نظامي
أجل لها ،ففي ذلك بناء
ٌّ
َّ
لقدرة الدولة .وأ َّما الدول املانحة ،فعندها أن العودة تعني نهاية
تدريجية لجمع مال التمويل.

سبب ذكرته َّأن الالجئني الصوماليني يف داداب ُي ْل ُق َ
ون عىل كينيا ما
ُيه ِّد ُد أمنها ،من خالل تعاونهم هم وجامعة الشباب اإلرهابية أو
تعاطفهم معها .ويزعم أنصار هذه الدعوى َّأن مخيامت الالجئني يف
تدريب لجامعة الشباب اإلرهابية الصومالية،
داداب أمست أماكنَ
ٍ
و ُمن َْطلقاً منه تنطلق هجامتها عىل األرايض الكينية .لكنْ يفتقر
أساس يقوم عليه ،إذ مل تنجح مقاضا ُة الجئ
هذا ال َّزع ُْم اليو َم إىل ٍ
صوما ٍّيل ُّ
قط يف ُته ٍَم لها صلة باإلرهاب .وأكرث من هذا أ َّنه ادِّعا ٌء
ٌ
مطعون فيه ،إذ تعرتض عليه منظامت حقوق اإلنسان ،كمنظمة
مراقبة حقوق اإلنسان (أي هيومن رايتس ووتــش) ،ومنظمة
العفو الدولية ،ال َّلتني تزعامن أ َّنه ُيح ِّمل الالجئني الصوماليني َذ ْن َب
غريهم 2.وأم ٌر آخر ،وهو َزع ُْم الحكومة الكينية َّأن الصومال َ
اآلن
ٌ
صعب إثبات ِص َّحته ،فكث ٌري من بقاع
أرض آمنة ُي َعا ُد إليها .وهذا
ٌ
ُ
الصومال إىل اليوم ال ميكن الوصول إليها و ُيس َت ْو َحش منها ،وما
الشباب اإلرهابي ُة قادر ًة عىل شنِّ هجامت شعواء عىل
تزال جامع ُة
ِ
ُ
وه َد يف الهجامت اإلرهابية بالقنابل عىل مقديشو
املدنيني ،كام ش ِ
عا َم  2017التي أودت بأكرث من  500إنسان .لذا فالعودة إىل
ٌ
ْ
وقعت فيها
سابقة أوانها .أ َّما يف الحاالت التي
بعض بقاع الصومال
العودةُ ،
اضط َّر العائدون إىل املفاوضة يف الوصول إىل أراضيهم من
َ
َّ
جديد ،فمنها ما اح ُتلت ومنها ما ادَّعى آخرون ِملكها منذ رحل
عنها أهلها.

خض َع االتفاق الثاليث إلنعام نظ ٍر فيه ،ونشأت حوله أسئلة،
ولقد ذكرت الحكومة الكينية عدداً من األسباب التي يقوم عليها ولقد ُأ ِ
أساسها املنطقي يف عودة الالجئني الصوماليني إىل بلدهم .وأبرز منها :هل تبقى العودة ،التي يجري عليها االتفاق الثاليث ،طوعيةً
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املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني/سارة هويباك

حتى لو ه َّددت الحكومة الكينية أن ُتغ ِلقَ
مخيامت داداب ،كام فعلت من ُ
قبل م َّرات؟
وهل ُي ِّث ُل االتفاق الثاليث العا َّم من مشاعر
الالجئني الصوماليني أو أفكارهم يف العودة؟
صحيح َّأن الالجئني قد ال يخوضون مبارش ًة
ٌ
وص ْــو ِغ االتفاقات الثالثية،
يف املفاوضة َ
لكنَّ اشرتاكهم غري الرسمي عظيم األهمية،
إذا أرادوا قبول االتفاقات الثالثية والعودة
طوعاً .ثم َّإن مسأل ًة أخرى لها أهمية ،وهي:
أعند دولة املنشأ اإلرادة والقدرة عىل ْأن
وس عود َة الالجئني الصوماليني الجامع َّي َة؟
َت ُس َ
التأسيس ألجوب ٍة لهذه األسئلة ،سيحدد حال
العودة :هل األرجح نجاحها أم ال؟ وس ُي ِع ُني
عىل الحامية من العودة السابقة أوانها .ثم
َّإن العودة السابقة أوانها والعودة القرسية
قصور َتني بحال من األحــوال عىل
ليستا َم ُ
كينيا .فالالجئون السور ُّيون يف أوروبا ،مث ًال،
واجهون احتامل العودة السابقة
ك ُّلهم ُم ِ
أوانها والعودة القرسية.

35

ومل َي ْن َف ْذ من الالجئني الصوماليني إىل إعادة
صي
التوطني يف بلد آخر إ ّال  ،%1وهو ما ُي ِّ ُ
هذا الخيار خياراً نجاحه ِجدُّ محدود .غري
َّأن االندماج املحيل ميكن ْأن يكون ُمت ِّم ًام
للعودة وإعادة التوطني ،ولقد يكون مجدياً
عىل الالجئني الصوماليني خصوصاً ،الذين يف مخ َّيم إيفو ِبدَاداب ،خ َّي ٌ
الشكل ،وهو َّ
الشكل إىل ِك َللٍ مخروط َّية َّ
ُغي ال ِك َل َل (أي الناموس َّيات) املستطيلة َّ
الشكل الذي
اط عمله ناجحٌ  ،ي ِّ ُ
يفضِّ له أهل املخ َّيم.
يقيمون يف مخيامت داداب منذ أكرث ِمن
أهمها حاميتهم
اض ُّ
َع ْقدَين ،فقد يجدون االندماج يف كينيا أسهل من االندماج يف يجب ْأن تجري جميعها يف وقت واحد ،ألغر ٍ
الصومال .ولقد يكون أيضاً خياراً أفضل للشباب البالغني الذين من تهديد العودة القرسية.
ُيع َّل ُمون يف كينيا و ُي َؤ َّل ُف بينهم وبني املجتمع فيها ،وأغلب الظنِّ
أنهم ال يعرفون ألنفسهم وطناً غريها .فإن سمحت الحكومة بيرت ِكرويئ pkirui@uoeld.ac.ke
ٌ
محارض مساعدٌ  ،يف التاريخ والحكومة ،بجامعة إلدو ِرت
لالجئني الصوماليني باالندماج املحيل ،أمكنهم أن يجدوا من املعاش
وال ِّرزق ما هو ِخصب .هذا ،وقد يكون ِمن حالة اللجوء التي طال www.uoeld.ac.ke
أمدها ،واعتامد مخيامت داداب عىل املساعدة اإلنسانيةْ ،أن ينفر
الالجئون ،الذين ميكن أن يكونوا منتجني ،من االشرتاك يف التنمية سوزان فرنسيس s.francis@chester.ac.uk
تش ْسرت
امج يف السياسة والعالقات الدولية ،يف جامعة ِ
االجتامعية واالقتصادية يف كينيا .ولقد يكون يف االندماج املحيل قائد ُة بر ٍ
ٌ
ٌ
مصد ُر نز ٍاع كامنٌ  ،بني املندمجني والسكان املحليني (وال س َّيام حني  www1.chester.ac.ukوبروفيسورة مشاركة فخرية ،يف
تكون املوارد قليلة) ،لكنَّ التخطيط ا ُملعتنَى به والتعريف ا ُملتد ِّرج جامعة كوازولو ناتال
ميكن أن يأ َيت الالجئني الصوماليني ببديل.
www.refworld.org/pdfid/5285e0294.pdf .1
ال يكفي ٌّ
حل واحدٌ من الثالثة الحلول الدامئة -أي العودة واالندماج
املح ّ
يل وإعادة التوطني -ملعالجة حالة الالجئني الصوماليني ،بل

 .2انظر عىل سبيل املثال:
www.amnesty.org/download/Documents/4000/afr520032014en.pdf
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التعليم من أجل العودة :الالجئون الصومال ُّيون يف داداب

أوتشان ليوموي وعبد القادر أبيكار وهايون ِكم

يعني إيجاد ٍّ
‘دائم’ لالجئني الصوماليني يف داداب ضامن أن يكون عندهم املعرفة والقدرة والثقة
حل ٍ
واملؤهالت املطلوبة من أجل عود ٍة جا َّد ٍة دامئة.

املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني/أسد الله نرص الله

يف عام  ،1991مع اندالع الحرب األهلية يف الصومال ،أقيمت أرض وطنهم ،ودولة مضيفة ال ترغب يف إدماجهم ،فقد ُأ ْج ِ ُبوا عىل
مخيامت لالجئني حول بلدة داداب الحدودية الصغرية يف شام ِّيل البقاء يف املخيامت بسبب االفتقار إىل خيارات أخرى.
موقع أوسع حاالت
رشقي كينيا .ومنذ ذلك اليوم ،أصبحت داداب َ
ِّ
اللجوء وأطولها م َّد ًة يف العامل .وكانت ذروة عدد الالجئني الذين برنامج العودة إىل البلد األصيل يف كينيا
استضافتهم املخيامت أكرث من نصف مليون الجئ .ومنذ شهر يف شهر نوفمرب/ترشين الثاين عام ُ ،2013و ِّق َع عىل اتفاق ثاليث بني
يوليو/متوز  ،2019هناك يف املخيامت  211ألف الجئ %96 ،منهم حكومتَي كينيا والصومال وبني املفوضية السامية لألمم املتحدة
1
صومال ُّيونُ ،ولِ َد معظمهم يف املخيامت أو نشؤوا فيها.
لشؤون الالجئني .ثم استناداً إىل ذلك االتفاق الثاليث من حيث هو
إطار عملٍ قانوينُ ،و ِض َع برنامج للعودة الطوعية إىل البلد األصيل يف
ٌ
مقاربة تتد َّرج
وملَّا كان الالجئون الصومال ُّيون ‘غري مواطنني’ ،كانوا غري متمتِّعني شهر ديسمرب/كانون األول عام  ،2014وا ُّت ِخ َذ ْت فيه
بحامية الدولة ،وكانت حقوقهم يف التن ُّقل والعمل مق َّيدة .ولقد فيها العودة تد ُّرجاً ،فأ َّول األمر إتاحة األموال واملوارد ل َدع ِْم َمن
كان من التهديدات والخطف والهجامت العنيفة التي ارتكبتها يف يختارون العودة ،ثم ُي َسار يف هذا الطريق إىل حاالت عودة رسمية
كينيا جامعة الشباب املسلحة واملتشددة التي تتَّخذ من الصومال تدعمها املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني 2.ولكن
مقراً لهاْ ،أن َّمنت سو َء الظنِّ بهؤالء الالجئني َ
والخ ْو َف منهم ،عىل الرغم من الربنامج ،ما ِمن حوافز العودة إىل الصومال إال
وتتَّهمهم الحكومة الكينية بأنهم ُمخْ َت ُق َ
ون من الجامعة .وإذ قد القليل.
وقع الالجئون يف داداب بني ش ِّقي الرحى ،فعنف وعدم استقرار يف
ولقد قال َمن عاد من الالجئنيَّ ،إن ِقلةَّ
الغذاء والخدمات األساسية ،قد جعلت
بقاءهم أو إعــادة تأسيس عيشهم،
أقرب إىل املستحيل .وقد رؤوا أيضاً َّأن
َ
جودة املأوى والتعليم مل تكن عالية
كام تو َّقعوا .وذكروا َّأن يف املناطق التي
تسيطر عليها جامعة الشباب املسلحة،
كان التن ُّقل مق َّيداًّ ،
وأن َ
الخ َط َر العا َّم
أنشأ الخوف 3.وعىل الرغم من هذه
األخبار ،أعلنت الحكومة الكينية يف
مايو/أيار عام  ،2016خططاً إلرساع
عودة الالجئني الصوماليني إىل بلدهم
وتعطيل املخيامت نهائياً .ثم بعد
وجهت
شهرين من ذلــك اإلع ــانَّ ،
املفوضية السامية لألمم املتحدة
لشؤون الالجئني التامساً للحصول عىل
أموال ليك تنقل جميع الالجئني غري
الصوماليني -والذين كانوا َو ْس َط إعادة
التوطني -من مخيامت داداب إىل
مخيم كاكوما لالجئني يف شام ِّيل غر ِّيب
كينيا ،وليك تدعم أيضاً حاالت العودة

طالبات ُ
ٌ
وط َّل ٌب الجئون يف داداب بكينيا .إن شاء أحدٌ أن يعرف سبب ب َْك َسلتنا جزء ًا من هذه الصورة ،يرجى ن ََظرُ .www.fmreview.org/ar/photo-policy
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أرصت املفوضية
الطوعية من داداب إىل الصومال .ومن جه ٍةَّ ،
السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني والحكومة الكينية عىل أن
تكون حاالت العودة طوعي ًة ،لكنْ من جه ٍة أخرىَ ،و َض َح لالجئني
الصوماليني الباقني يف املخيامت ،من َن ْقلِ الالجئني غري الصوماليني
الشاملَّ ،أن تعطيل املخيامت نهائياً كان قاب قوسني أو أدىن.
نعم ،قد تكون العودة الطوعية إىل البلد األصيل ح ًال للتَّهجري
ٌ
أسئلة ،فكيف تكون العودة دامئ ًة
مرغوباً فيه ،ولكن تدور حوله
َ
ُ
يف ِّ
ظل هذه الظروف؟ لقد كان من أمر الحوافز النقدية املعطا ِة
ْ
يف برنامج العودة إىل البلد األصيل ،أن كان يحصل كث ٌري من أفراد
املجتمع املضيف (الذين قد ال يكونون الجئني لكنْ صومال ِّي َ
ني ِع ْرقاً)
عىل املبلغ ا ُمل َ
عطى وهو  200دوال ٍر أمرييك ،ثم يعودون إىل كينيا،
ً
ليؤسسوا به لتجارة صغرية .وأهم من ذلك
فيستعملون املال غالبا ِّ
شأناًَّ ،أن َد ْف َع كينيا عودة الالجئني إىل بل ٍد يعيش مرحل َة ما بعد
ال ّنزاع وما يزال متأثراً بالعنف والتجنيد القرسي وضعف البنية
التحتية للتعليم والصحة ،أدَّى إىل عودة الالجئني إىل مخيامت
داداب أو نزوحهم داخلياً يف الصومال.
فع إىل العودة الطوعية ،أغلقت الحكومة الكينية إدارة
وبعد ال َّد ِ
شؤون الالجئني فيها ،التي كانت ترشف عىل تسجيل الالجئني
َ
املهجرين -أي
الجدد .والكيان الحكومي الحايل املك َّل ُف
شؤون َّ
أمانة شؤون الالجئني -غري ُمف َّو ٍض إليه تسجيل الناس يف داداب،
الجدُ ِد من وافدين وعائدين عند املفوضية
وانقطع أيضاً تسجيل ُ
السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني .فغدوا ال يستطيعون
الحصول عىل بطاقات الحصص الغذائية وغريها من املــوارد
والخدمات .وطالبوا اللجوء غري املسجلني أكرث عرض ًة للخطر حني
ال يستطيعون الحصول عىل الغذاء وال يكون لهم صفة ،نعم ،قد
تق ِّل ُل هذه املقاربة األرقام الرسمية ،لكنَّها تتجاهل حاجات الناس.

التَّعليمَ :ت ْن ِمي ُة ال ُق ْد َرة عىل العودة

مجتمع يعيش
إذا ُأ ِري َد إعادة بناء الظروف من أجل السالم يف
ٍ
مرحلة ما بعد ال ّنزاع ،فأفضل استثامر لذلك هو الناس الذين
يطلبون العودة ل ُي ِعيدُ وا بناء دولتهم .ومنذ شهر ديسمرب/كانون
األول عام  ،2014عاد أكرث من َ 84
الجئ من كل ميادين الحياة
ألف ٍ
إىل الصومال ،يف ِّ
ُ
ظل برنامج العودة إىل البلد األصيل ،الذي تعنَى به
4
املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني .ويرغب معظم
الالجئني الذين عملوا يف مدارس داداب ُمع ِّلمنيَ ،والذين حصلوا
عىل ِمن ٍَح دراسية وشهادات علمية ،يرغب معظمهم يف العودة إىل
الصومال ليك ُي ِعيدُ وا بناء َع ْي ِشهم ويخدموا بالدهم األصلية .ولقد
رأينا ِع َّد َة ِخ ِّريجني يف مرشوع التعليم العايل بال حدود لالجئني،
يعودون إىل الصومال إليجاد عملٍ مل يستطيعوا إيجاده يف كينيا،
مثل أن يعملوا يف القطاع الخاص أو الحكومي ،أو أن يعملوا
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مع املنظامت الدولية غري الحكومية ،أو أن ينشؤوا هم أنفسهم
مدارس .فالفرص التي يستطيعون إيجادها يف الصومال مت ِّكنهم من
بناء مهاراتهم ليك يصبحوا موظفني حكوميني ثم قاد َة األ َّمة وهم
بس ُبل معيشة مستدامة .فبالتعليم ،يستطيع الالجئون
يتمتَّعون ُ
َ
عوامل َت ْع َم ُل يف التغيري .وباستثامرنا يف عقول
ْأن َي َر ْوا أنفسهم
الالجئني وقدراتهم ،نستثمر يف األفراد الذين سيعودون ل ُي ِعيدُ وا
البناء ويح ِّولوا املجتمع املدين يف بل ٍد يعيش مرحلة ما بعد ال ّنزاع.
نشأ يف املخيامت ٌ
جيل من الشباب ،ذهبوا إىل املــدارس ،ثم
بالربامج واملِن َِح التي ُت ِدي ُرها املنظامت غري الحكومية ،حصوا عىل
مؤهالت أكادميية يف املراحل االبتدائية والثانوية وما بعد الثانوية.
ومبؤهالتهم األكادميية ،ي َر ْو َن ُف َرصاً لوظائف مجدية ومستدامة
مع املنظامت الدولية غري الحكومية ،ومع حكومة ُأعَي َد إنشاؤها
إلعادة بناء املجتمع املدين ،إ َّنها وظائف ما كانوا ليصلوا إليها يف
طويلٌ ،
ٌ
آمنةُ ،ت َص ُان فيها الكرامة،
يس عود ٌة أمدها
كينيا 5.وليك ُت َّ َ
َّ
َّ
ْ
نقول ُم َ
قتح َ
حتاج إليه هو أن َي ُحل محل برامج العودة
ني َّإن الذي ُي ُ
َ
ً
االس ِتثم ُر يف بناء قدرات الالجئني بنا ًء جادا من
إىل البلد األصيل ْ
خالل التعليم واملؤهِّ الت املعرتف بها.
أوتشان ليوموي anepo@my.yorku.ca
عبد القادر أبيكار abikar14@my.yorku.ca

َّ
مرش ُح َ
ون لنيل درجة املاجستري يف الرتبية من خالل مرشوع
ِّ
َ
َ
دُ
التعليم العايل بال حدود لالجئني ،و ُمعل ُمون الجئون ،و ُم ْر ِش ون يف
برنامج جامعة يورك ،يعملون يف داداب
هايون ِكم haeunkim@yorku.ca
مدير برامج ،يف مرشوع التعليم العايل بال حدود لالجئني
www.bher.org

UNHCR (2019) ‘Operational Update: Dadaab, Kenya July 2019‘ .1
bit.ly/UNHCR-Dadaab-July2019
UNHCR ‘New procedures set for Somali refugees to return home .2
voluntarily from Kenya’, 11 November 2013
( َوضْ عُ إجراءات جديدة لالجئني الصوماليني ليك يعودوا من كينيا إىل بلدهم طوعياً)
bit.ly/UNHCR-Somali-return-2013
Human Rights Watch ‘Kenya: Involuntary Refugee Returns to Somalia’, .3
(كينيا :عودة الالجئني إىل الصومال عود ًة غري طوعية) 14 Sept 2016
bit.ly/HRW-invol-Kenya-2016
bit.ly/UNHCR-Somali-volrep-July2019 .4
 .5نظراً إىل ْأن ليس لالجئني حقٌّ يف العمل يف كينيا ،ال يستطيعون العمل إال ‘عاملني
بحوافز’  ،وتُد َفعُ إليهم أجور منخفضة ثابتة ،وتكون غالباً جزءاً قلي ًال َّ
مم يحصل عليه
املواطن الكيني إذا هو عمل يف الوظيفة ذاتها.
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أع ََل ال َع ْود ِة َم ْقسورون؟ َع ْود ُة ال َّالجئ َ
يس ُة إىل ميامنار
ني ا ُمل َّ

هاسغاوا
ياكا ِ

عىل الرغم من التط ِّور الذي وقع أخرياً عىل الحال السياسية يف ميامنار ،ومن الظروف الصعبة يف تايلند،
ٌ
يسة.
بني الالجئني نفو ٌر
منترش ُمستح ِك ٌم من املشاركة يف آلية العودة الرسمية ا ُمل َّ

ملَّ ــا كان يف أوائ ــل ع ــام  ،2016كان ال ِّنــزاع يف ميامن ــار يتحــ َّول.
ـــع عـــى اتفـــاق وقـــف إطـــاق النـــار عـــى الصعيـــد
إذ ُو ِّق َ
َّ
الوطن ــي يف ش ــهر أكتوبر/ترشي ــن األول ع ــام  ،2015ث ــم تول ــت
الســـلط َة يف شـــهر أبريل/نيســـان عـــام
الحكومـــة الجديـــدة ُّ
 .2016وكان ــت املناط ــق الت ــي ع ــاد إليه ــا العائ ــدون يف جن ــو ِّيب
رشقـــي البلـــد ،تعيـــش مـــ َّد ًة مـــن اســـتقرار الحـــال بالقيـــاس
ِّ
إىل غريه ــا .ول ــذا ُظ ــنَّ َّأن الالجئ ــن املقيم ــن يف تس ــع مناط ــق
الس ــتيطان الالجئ ــن يف تايلن ــد س ــيكونون ُمهت ِّم ــن بالع ــودة إىل
دياره ــم .ويف ع ــام  ،2016وضع ــت حكومت ــا ميامن ــار وتايلن ــد
آليــ َة ع ــود ٍة ُمي ـ َّـرة ،بدع ــم م ــن املفوضي ــة الس ــامية لألم ــم
املتح ــدة لش ــؤون الالجئ ــن ،إال َّأن اآللي ــة أخفق ــت يف تولي ــد
اندفـــاع للعـــودة يُعتـــدُّ بـــ ِه ،ومل َيخْ َ
ـــر املشـــارك َة فيهـــا إىل
ٍ
1
ـف م ــن أه ــايل البل ــد.
ـوم إ ّال  729الجئــاً م ــن  100أل ـ ٍ
الي ـ ِ

مـــن التشـــويش يف الكيفيـــة التـــي عليهـــا عمـــل عمليـــات
ا ِّتخـــاذ القـــرار يف الســـلطات .ومـــع مواجهـــة هـــذه املســـائل
املعقـــدة ،مل متنـــع الســـلطات واملنظـــات العرقيـــة املســـلحة
الالجئ ــنَ م ــن الع ــودة ،لكنه ــا مل تك ــن مس ــتعد ًة ْ
ألن َتن َْش ــط
إىل العمـــل يف إنجاحهـــا.

ثـــم َّإن الالجئـــن أنفســـهم -وهـــم مـــن شـــعب الكاريـــن
رشقـــي
وغريهـــم مـــن املجموعـــات العرقيـــة يف جنـــو ِّيب
ِّ
التغـــر
لحـــوا عـــى العـــودة أيضـــاً .صحيـــح َّأن
ميامنـــار -مل ُي ُّ
ُّ
الســـيايس الحـــا ِد َث يف ميامنـــار أنشـــأ شـــيئاً مـــن التشـــ ِّوقِ ،
َّ
لكـــنْ كان احتـــال العـــودة عنـــد كثـــر مـــن الالجئـــن غـــر
واض ــح املع ــامل ،وكان ــوا غ ــر راغب ــن يف التخ ـ ِّـي ع ـ َّـا له ــم م ــن
حري ــة مح ــدود ٍة يف امل ــآوي املؤقت ــة يف تايلن ــد ،م ــن غ ــر دلي ــل
ـي ع ــى مناف ــع الع ــودة .ولق ــد ُأ ِعي ـ َد توط ــن كث ــر م ــن
حقيق ـ ٍّ
مواقــف أصحاب املصلحة املعنيني
الالجئ ــن م ــن تايلن ــد إىل بل ــد آخ ــر ،واس ــتم َّر الذي ــن بق ــوا يف
َ
ً
َّ
اعـــم أن يزعـــم ْأن لـــو عـــاد الالجئـــون لـــدل ذلـــك عـــى تعلي ــق األم ــل ع ــى أنه ــم ه ــم أيضــا ســ ُيعا ُد توطينه ــم ،وإن
ولز ٍ
الســـام واإلرادة السياســـية الصادقـــة ،عنـــد الســـلطات كانـــت إعـــادة التوطـــن قـــد أو ِق َفـــت عـــى التدريـــج.
واملنظ ــات العرقي ــة املس ــلحة ،لتج ــاوز ال ِّنــزاع .ولَ ــكان ميك ــن
أن يكـــون يف ذلـــك فرصـــة للحكومـــة ،تعـــرض فيهـــا قدرتهـــا هـــذا ،وا َّتخـــذ الالجئـــون قـــرارات عظيمـــة الشـــأن ،ا ِّتخـــاذاً
عـــى تأمـــن األقل َّيـــات .ومـــع ذلـــك ،مل تـــرى بالـــرورة جامعيــاً ،ال ا ِّتخ ــاذاً إفراديــاً ،وكان يف قراراته ــم مي ــل ع ــا ٌّم إىل
الحكومـــة وال الجيـــش وال املنظـــات العرقيـــة املســـلحةَّ ،أن ا ِّتب ــاع قادته ــم الذي ــن ه ــم أيضــاً كان ــوا يف الغال ــب متأثري ــن
لع ــودة الالجئ ــن الرس ــمية أولويــ ًة ال ُت َؤ َّخ ــر .وكان عــرا كث ــراً باملواق ــف السياس ــية للمنظ ــات العرقي ــة املس ــلحة .وق ــد كان
م ــن أصح ــاب املصلح ــة املعني ــن الش ـ ُّ
ـك يف رسع ــة املفاوض ــة عنـــد الالجئـــن يف العمـــوم دافـــع ضعيـــف إىل املشـــاركة يف
ُ
َّ
ِّ
السياس ــية ،الت ــي ق ــد تتح َّق ــقُ يف آخ ــر املط ــاف م ــن خالله ــا تنميـــة الدولـــة وبنـــاء الســـام وتـــول املهـــات فيهـــا .ورأى
عـــودة الالجئـــن.
ـرح ُب
كث ــرون َّأن الس ــلطات يف ميامن ــار ،مل ُتب ـ ِّـن م ــن أنه ــا س ـ ِّ
بعودته ــم ،م ــا في ــه كفاي ــة .ف ــكان ق ــادة الالجئ ــن ت ــردَّدوا يف
ومل ُيو ِّقـــع يف اتفـــاق وقـــف إطـــاق النـــار عـــى الصعيـــد توجي ــه ِّ
ـب بعضه ــم
كل أنش ــطة دعوته ــم إىل ميامن ــار ،ومل يرغ ـ ْ
الوطنـــي إ ّال مثانيـــة مـــن املنظـــات العرقيـــة املســـلحة التـــي يف قيـــادة العـــودة ،ال بـــل أرادوا أن يكونـــوا آخـــر العائديـــن.
عدده ــا  .15وهك ــذا مل ُي ِق ـ ْـم ه ــذا االتف ــاق وال ال ــذي يلي ــه ،ث ــم َّإن الالجئ ــن تص ـ َّوروا الع ــودة يف مجموع ــات ،ف ــأدَّى ه ــذا
أيْ اتفـــاق بيدَونســـو (الـــذي حـــ َّدد  37نقطـــة ُمتف َقـــاً عليهـــا إىل تثبي ــط القــرارات الفردي ــة الت ــي ُتقــ َّرر فيه ــا الع ــودة .وم ــا
يف الطريـــق إىل الســـام) ،مرسحـــاً للعـــودة وطيـــداً .وعنـــد ْأظهـــ َر الالجئـــون عمومـــاً مـــن رضورة العـــودة إىل ميامنـــار
تنصي ــب الحكوم ــة الجدي ــدة ،دخل ــت ميامن ــار مرحل ــة جدي ــدة ش ــيئاً.
ـاج إىل
يف الطري ــق إىل بن ــاء الدول ــة ،ال إىل نهايته ــا .ف ــكان ُيح َت ـ ُ
كثـــر مـــن اإلصالحـــات ،ويف الوقـــت نفســـه ،كان ال بـــ َّد مـــن دور املجتمع الدويل
ِّ
الهـــش بـــن الحكومـــة املدنيـــة مل يـــرى أصحـــاب املصلحـــة املعنيـــون الرئيســـ ُّيون -الالجئـــون
املفاوضـــة يف تـــوازن القـــوى
ِّ
ـوم يش ٌء والســـلطات يف ميامنـــار واملنظـــات العرقيـــة املســـلحة -أنَّ
والجي ــش ع ــى جمي ــع املس ــتويات .ث ــم كان يف كل ي ـ ٍ
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وقـــت العـــودة قـــد حـــان يف عامـــي  2016و ،2017ولكـــنَّ
بعـــض َمـــن يف املجتمـــع الـــدويل قالـــوا عـــن ذلـــك الوقـــت
ـاع ع ــود ٍة ب ــن الالجئ ــن وتعزي ــزه.
إ َّن ــه مناس ــب إلنش ــاء اندف ـ ِ
ومل يك ــنْ يف ذل ــك الوق ــت إلح ــاح م ــن الحكوم ــة التايلند َّي ــة،
بـــل كانـــت مســـتعد ًة لقبـــول مرحلـــة انتقاليـــة يف السياســـة
وهي ــكل الدول ــة والس ــام يف ميامن ــار ،قب ــل ع ــودة الالجئ ــن.
عـــى َّأن املانحـــن الرئيســـيني قـــد بـــدؤوا يعربـــون عـــن
نواياه ــم يف تنقي ــص امل ــال -إىل ح ـ ٍّد بعي ــد -ال ــذي ُي ِّول ــون ب ــه
املنظ ــات غ ــر الحكومي ــة الت ــي ُت ِع ــنُ َم ــن يف امل ــآوي املؤقت ــة
يف تايلن ــد 2.فأنش ــأ ذل ــك ه ـ ً
ـا كب ــراً عن ــد ٍّ
كل م ــن الالجئ ــن
َ
يـــب ك ِبـــ َد بقائهـــم.
واملنظـــات غـــر الحكوميـــة ،إذ هـــو ُي ِص ُ
وأعرب ــت بع ــض املنظ ــات غ ــر الحكومي ــة ع ــن قلقه ــا م ــن
ِّ
الشـــ َّدة التـــي ُأل ِق َي ْ
ـــع حبـــل
ـــت عـــى الالجئـــن ،ليعـــودا ب َق ْط ِ
َّ
اإلعانـــة .ورأى آخـــرون أن تحويـــل اإلعانـــة مـــن املـــآوي يف
تايلن ــد إىل املناط ــق الت ــي يع ــود إليه ــا العائ ــدون يف ميامن ــار،
أم ـ ٌر ُمس ـ َّوغ ،وال س ــيام َّأن بع ــض املنظ ــات يف تايلن ــد دعم ــت
املناط ــق الت ــي ُتحت َم ــل الع ــودة إليه ــا يف الجان ــب امليامن ــاري
م ــن الح ــدود ب ــن البلدي ــن ،دع ـ ً
ـا ُم َّطــ ِرداً.
مل ُت ِع ــنْ الح ــال العام ــة يف ميامن ــار ع ــى عم ــلٍ ت ــا ِّم الصف ــات
وصــ ْو ٌن للكرام ــة،
يعم ــل يف إنج ــاح الع ــودة الت ــي فيه ــا أم ــان َ
ِّ
وال ســـيام يف
ظـــل أ ْزمـــة الروهينغيـــا عـــام  ،2017ولكـــنَّ
َّ
الجه ــات الفاعل ــة الخارجي ــة الت ــي فضل ــت الع ــودة ،زعم ــت
َّأن هنـــاك رضورة إىل وضـــع آليـــة ،يف األقـــل ،الســـتيعاب
وح َمل ـ ْ
ـت
أولئ ــك الالجئ ــن الذي ــن رغب ــوا يف الع ــودة طوعيــاًَ .
املفوضيـــة الســـامية لألمـــم املتحـــدة لشـــؤون الالجئـــن
مســـؤولية مـــا يحتـــاج إليـــه تيســـر العـــودة مـــن اســـتعداد،
ث ــم كان ــت أ َّول ع ــود ٍة ُمي ـ َّـرة يف ش ــهر أكتوبر/ترشي ــن األول
عـــام  .2016عـــى أ َّنـــه حتـــى يف ِّ
ظـــل اإلعانـــة املنقوصـــة يف
امل ــآوي والحواف ــز النقدي ــة ا ُمل َ
عط ــاة ،مل يخ ــر الع ــودة إال ع ــدد
ْ
قليـــل مـــن الالجئـــن ،وهـــذا يشـــر إىل أن ليســـت همـــوم
الالجئـــن معلقـــة عـــى اإلعانـــة وحدهـــا.
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ـف يف املناط ــق الت ــي
أنفس ــهم بع ــدُ عالق ــن يف أع ــال عن ـ ٍ
عـــادوا إليهـــا ،وميكـــن أيضـــاً لعـــودة الالجئـــن أن تـــؤدي
وعـــر الالجئـــون
إىل زيـــادة يف الجرائـــم واالضطرابـــات.
َّ
أيضــاً ع ــن همومه ــم يف األخط ــار الت ــي تس ــببها األلغ ــام
األرضيـــة غـــر ا ُملع َّلـــم لهـــا وغـــر ا ُملزَالـــة.
وثائـــق الجنســـية :أ َّمـــا الذيـــن ال ميلكـــون مثـــل هـــذه
الوثائـــق (وال ســـيام الذيـــن لهـــم ‘مالمـــح تحيـــط بهـــا
املش ــكالت’ ،ك َم ــنْ اش ـ ُت ِب َه م ــن قب ـ ُـل يف تو ُّرطه ــم يف أع ــال
مترديـــة أو إجراميـــة ،أو َمـــن مـــا يـــزال االشـــتباه فيهـــم
قامئـــاً ،أو َمـــن هـــم مـــن األقل َّيـــات العرقيـــة والدينيـــة)،
فيحتـــاج أمرهـــم إىل درجـــات عاليـــة مـــن حســـن الن َّيـــة
ل ــي يثق ــوا بالس ــلطات ويرفع ــوا طلب ـاً إليه ــا ،وال س ــيام َّأن
الس ــلطات أو غريه ــا ميك ــن أن تس ــتعمل وثائ ــق الجنس ــية
أو عمليـــة اســـتصدارها أدا ًة للتمييـــز.
حي ــازة األرايضَّ :رب ــا تك ــون من ــازل الالجئ ــن ُد ِّم ــرت أو
ُص ــود َرت .ف ــا بــ َّد م ــن بن ــاء من ــازل جدي ــدة (وإيج ــاد
األرض التـــي ســـتقام عليهـــا) مـــن أجـــل الالجئـــن
العائديـــن ،وال بـــ َّد أيضـــاً مـــن ر ِّد األمـــاك إىل أصحابهـــا
أو تعويضهـــم عنهـــا .وحـــقُّ التم ُّلـــك يف ميامنـــار عمومـــاً
مع َّقـــدٌ  ،وهـــو ســـائ ٌر شـــيئاً فشـــياً إىل أن يكـــون ســـبباً يف
نزاعـــات جديـــد.
َّ
تـــررت مـــن النِّـــزاع معظـــم
الخدمـــات األساســـية:
مناطـــق العائديـــن الريفيـــة ،وعانـــت ســـنوات طويلـــة
مـــن اإلهـــال والتخ ُّلـــف التنمـــوي ،وتفتقـــر املناطـــق
التـــي يعـــود إليهـــا العائـــدون إىل الخدمـــات األساســـية،
كخدم ــات الصح ــة والتعلي ــم والكهرب ــاء والط ــرق .ويع ـ ِّـر
وســـعة
الالجئـــون أيضـــاً عـــن
همـــوم مرتبطـــة مبســـائل ُم َّ
ٍ
يف حقـــوق األقل َّيـــات ،ومثـــال ذلـــك االســـتعامل القليـــل
غـــات األقل َّيـــات يف التعليـــم.
لِ ُل ِ
ف ــرص املع ــاشُ :يح َت ــاج إىل وظائ ــف جدي ــدة أو صناع ــات
جديـــدة يف املناطـــق التـــي يعـــود إليهـــا العائـــدون.
رشقـــي ميامنـــار معتمـــدٌ كثـــراً عـــى
واقتصـــاد جنـــو ِّيب
ِّ
رس ـ ُلها الذي ــن يعمل ــون يف خ ــارج
الح ــواالت املالي ــة الت ــي ُي ِ
ميامنـــار ،يف تايلنـــد خاصـــ ًة.

أبـــرزت املناقشـــات التـــي أدارتهـــا مجموعـــة الرتكيـــز حـــول
3
الع ــودة وإع ــادة االندم ــاج ،وج ــرت يف ميامن ــار يف ع ــام ،2016
خمســـة جوانـــب مـــن الهمـــوم ا ُملســـتح ِكمة يف الالجئـــن ولقـــد نوقشـــت كثـــر مـــن هـــذه الهمـــوم يف مجموعـــات
(وغريه ــم م ــن أصح ــاب املصلح ــة املعني ــن) محوره ــا الع ــودة َّ
التكي ــز ،لك ــنَّ ه ــذه الهم ــوم ُتظ ِهــ ُر التح ــدي الرئي ــي ال ــذي
الت ــي ق ــد تك ــون ،ودون ــك ه ــذه الجوان ــب:
يتح ـ َّدى إع ــادة اإلدم ــاج ،أال وه ــو األم ــن الب ــري .فيج ــب أن
تك ــون معالج ــة ه ــذا األم ــر ج ــزءاً م ــن إس ــراتيجي ٍة أمده ــا
الســـامة الجســـانية واألمـــن :ال ُّ
َ
خريطـــ ُة
تحســـنَ يف عمليـــة طويـــل لبنـــاء الدولـــة والســـام ،ولكـــنْ مل تظهـــر
العائـــدون
الالجئـــون
الســـام ،ولذلـــك ميكـــن أن يجـــد
َ
ـق إلع ــادة اإلدم ــاج ،ولق ــد ُيف ـ ِّـر ِعظ ـ ُـم املهم ــة املقبل ــة،
طري ـ ٍ
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ـبب ال ــذي يجع ــل كث ــراً م ــن الالجئ ــن ال َي ــر ْو َن الع ــودة
الس ـ َ
َّ
أمــراً واقعــاً.

رابعـــاً :يحتـــاج املجتمـــع الـــدويل إىل النظـــر يف مقاربـــة
أش ــملَ ،ت َض ـ ُـع الع ــودة يف س ــياق الس ــام والتنمي ــة .فق ــد كان
للمجتم ــع ال ــدويل دور يف تعزي ــز الع ــودة واملس ــاعدة ع ــى
امليـــرة ،وذلـــك وفـــق مبـــدأ إعانـــة
إنشـــاء آليـــة العـــودة
َّ
الالجئ ــن الذي ــن يرغب ــون يف الع ــودة طوعيــاً ،ع ــود ًة آمن ــة
ُت َص ـ ُ
ـان فيه ــا الكرام ــة .ولك ــنْ نظــراً إىل َّأن الالجئ ــن يول ــون
ً
ً
األم ــن الب ــري وبن ــاء الس ــام اهتاممــا خاصــاُ ،يح َت ــاج إىل
تنميـــ ٍة أ َمدُ هَ ـــا أطـــول ،مـــن أجـــل تحســـن الظـــروف يف
املناطـــق التـــي يعـــود إليهـــا العائـــدون.

َّ
ـاس األم ــن الب ــري .إذ تقت ــي آلي ــة الع ــودة
إن ال ِّثقــ َة َل َس ـ ُ
لغـــي الالجـــئ العائـــد تســـجيله يف قاعـــدة
يـــرة أن ُي
ا ُمل ِّ
َ
وقوائـــم اإلعانـــة يف املـــآوي ،ثـــم بعـــد
بيانـــات الالجئـــن،
َ
ذل ــكُ ،ير َف ــع اس ــمه إىل حكومت ــي ميامن ــار وتايلن ــد للحص ــول
عـــى ترخيـــص .وملَّـــا كان لالجئـــن مـــن الثقـــة بالســـلطات
القلي ـ ُ
ـل ،رأوا َّأن يف الع ــودة الرس ــمية مظ َّن ــة خط ــرَّ ،
وفضل ــوا
إخفـــاء هو َّيتهـــم .فبـــن عامـــي  2012و ،2017عـــاد عـــى
حس ــب م ــا ُقــ ِّد َر  18أل ـ َ
ـئ 4ع ــود ًة غ ــر رس ــمية إىل َّ
إن قــرار الع ــودة مع َّق ــدٌ  ،ومتأثــ ٌر بعوام ــل الدَّ ف ــع والج ــذب
ـف الج ـ ٍ
ْ
ُ
ً
َّ
ة،
يـــر
مل
ا
العـــودة
يف
هـــؤالء
مـــن
تســـج َل
ميامنـــار .و َمـــن
جميع ـا .ثــم إن ُبــط َء العــودة يف حالــة الالجئــن امليامناريــن،
َّ
َّ
َّ
ـة.
ـ
إعان
ـر
ـ
غ
ـن
ـ
م
ـودة
ـ
الع
ـر
ـ
األم
ـر
اخت ــاروا يف آخ ـ
إمن ــا يش ــر إىل أن بع ــض األح ــوال السياس ــية وأح ــوال األم ــن
والتحســـن يف بنـــاء الســـام ،كل هـــذا ،يجـــب أن
البـــري
ُّ
ودع ــا الالجئ ــون ،م ــن أج ــل بن ــاء الثق ــة ،إىل إش ــارات ُتظ ِهــ ُر يح ــدث ل ُيو َّلــ َد للع ــودة اندف ــاعٌ  .نع ــم ،ق ــد ُي ِع ـ ُ
ـن املجتم ــع
ُح ْســـنَ ن َّيـــة الســـلطات واملنظـــات العرقيـــة املســـلحة ،ال ــدويل ع ــى َج ْع ــلِ االندف ــاع أعظ ــم م ــا يك ــون ،ولكن ــه ال
ً
نشــئُه.
فيكـــون ذلـــك
دليـــا عـــى التزامهـــم الســـام ،وتخفيـــف ُي ِ
والتعصـــب عـــى صعيـــد
حـــدة التوتـــرات وحـــدة التح ُّيـــز
ُّ
ٌ
هاسغاوا yukahsgw@hotmail.com
تأخـــر
املجتمـــع .لكـــنَّ الـــذي حـــدث ،هـــو
طويـــل يف ياكا ِ
ٌ
ٌ
معالجـــة حكومـــة ميامنـــار قامئـــ َة أســـاء الالجئـــن الذيـــن ممثل مساعدٌ للمفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني
ني امليدان ِّي َ
املنسق َ
ني سابقاً يف ميامنار بني عامي
رفعـــوا طلبـــات لت َّ
ُيـــر عودتهـــم ،فلـــم ُي ِعـــنْ هـــذا عـــى يف تركيا ،و َك ِب ُري ِّ
 2015و.2017
تقليـــل ســـوء الظـــنِّ فيهـــا.
ويف دراســـة الحالـــة هـــذه التـــي تـــدور حـــول العـــودة ُّ
كل ما ورد من آرا ٍء يف هذه املقالة هي آراء كاتبها وقد ال
ا ُملي ـ َّـرة ،ميك ــن االس ــتفادة م ــن ع ــدة نق ــاط .أوالً :مل تك ــن تستوي هذه اآلراء وآراء املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون
آلي ــة الع ــودة ا ُملي ـ َّـر ج ــزءاً م ــن إط ــار عملي ــة الس ــام ،ومل الالجئني.
ُتع ـ ِّـر ع ــن إرادة الالجئ ــن الثابت ــة يف الع ــودة ،ب ــل كان له ــا
 .1ي ُِّس ْت عودة  71إنساناً ،وفق املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني ،إىل
صل ــة أوث ــق باالس ــتجابة للضغ ــوط الخارجي ــة الت ــي هدفه ــا ميامنار يف أكتوبر/ترشين األول عام  ،2016ثم عودة  93إنساناً عام  ،2018ثم عودة 565
إنساناً عام .2019
عـــودة الالجئـــن.
ثانيــاً :مل يك ــن قــرار الع ــودة مجــ َّرد مس ــألة إعان ــة وحواف ــز
ـب يف بع ــض الح ــاالت زي ــادة مجموع ــة مس ــاعدات
(وإن ُط ِل ـ َ
الع ــودة ،واإلعان ــة يف املناط ــق الت ــي ع ــاد إليه ــا العائ ــدون).
وقـــد دارت كثـــر مـــن همـــوم الالجئـــن ،يف الواقـــع ،حـــول
الحاجـــة إىل األمـــن البـــري ،ف ِمـــنَ األمـــن الجســـاين إىل
وســ ُبل املع ــاش.
ِمل ــك وثائ ــق الجنس ــية ُ
ثالثــاً :ق ــد يرتب ــط قــرار الع ــودة بإم ــكان إس ــهام الالجئ ــن
يف بن ــاء الدول ــة والس ــام ،لك ــنْ كان ميك ــن أن ُيف َع ـ َ
ـل املزي ــد
إلقـــدار الالجئـــن عـــى الوثـــوق بالســـلطات ،ولتنميـــة
مداركهـــم ليدركـــوا دورهـــم يف عمليتَـــي بنـــاء الدولـــة
والســـام.

The Border Consortium (2017) 2017 Annual Report .2
bit.ly/BorderConsortium-AnnualReport-2017
UNHCR (2017) ‘UNHCR Report on Return and Reintegration .3
Workshops in Southeast Myanmar’, January 2017.
(تقرير املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني يف ورشات إعادة االندماج يف
رشقي ميامنار)
جنو ِّيب ِّ
نحو من  500شخص من مجموعات أصحاب املصلحة املعنيني
شارك يف املناقشات ٌ
املختلفة واملجتمع الدويل.
 .4انظر الحاشية رقم .2
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الالجئ ٌ
سابق أوانه
عى إىل إسقاط صفة
َم ْس ً
ِ
هَ ْمسا فيجاراجافان و ِب َل ِفي ساكسينا

ٌ
كثرية هي الدروس التي ينبغي تع ُّلمها من قرار املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني الذي
ُ
اختلفت حوله اآلراء -ثم ُن ِق َض يف آخر املطاف -الذي أ ِق َّر إلسقاط صفة الالجئ عن َش ْع ِب ِّ
البورمي
الشن
ِّ
يف الهند وماليزيا.

َّ
ال تـزال جامعات األق ِّليات العرقية ،ومنها ِّ
والشان
الشن
والكارين ،تف ُّر من ميامنار منذ عام  1988عىل األقل ،بسبب
البورمي
الج ْو ِر واالضطهاد الشديدَين .ولقد أذاق الج ْي ُش
َّ
ُّ
ّ
العمل القرسيَّ  ،واالعتقال واالحتجاز
الوطني هؤالء الفا ِّرين
ُّ
التعسف َّيني ،والتعذيب يف أثناء االحتجاز ،واإلعدام خارج نطاق
ُّ
القضاء ،واالسرتقاق الجنيس.

ٌ
ووصل من ِّ
كثرية،
الشن خصوصاً إىل الهند وماليزيا أعدادٌ
الس َواد األعظم منهم يف بال ٍد أخرى (ومنها
ُوأ ِعي َد توطني َّ
أسرتاليا والواليات املتحدة األمريكية) ،ولكنْ ما يزال  35ألفَ
الجئ ِشن ٍِّّي باقني يف الهند وماليزيا .ونظراً إىل َّأن كال البلدين
ٍ
مل يو ِّقع عىل اتفاقية الالجئني لعام  ،1951وال نظاماً رسم ّياً
لحامية الالجئني فيهام ،اعتمدت هذه الجامعة من الالجئني
يح
عىل املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني ،ل ُت ِت َ
وخدمات
لهم صف ًة قانوني ًة ووثائق هو َّي ٍة،
وصحة .لكنَّ
ِ
تعليم َّ
ٍ
املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني أعلنت يف
شهر يونيو/حزيران من عام  ،2018أنها ستسقط صفة الالجئ
عن الجئي ِّ
الشن يف الهند وماليزيا ،ابتدا ًء من  31من شهر
ً
َّ
ديسمرب/كانون األول عا َم  ،2019مشرية إىل أن السبب يف ذلك
“تحسنُ
الظروف” يف والية ِشن ،منذ ْأن ُن ِّص َبت حكومة وطنية
ِ
ُّ
مدنية اسم َّية عام .2010

املبادئ التوجيهية إلسقاط صفة االجئ

ويف هذا اإلعــان ،أشارت املفوضية السامية لألمم املتحدة
لشؤون الالجئني إىل هذه السياسة بأ َّنها “إنها ٌء لصفة الالجئ”
وتيس ٌري “للعودة الطوعية” ،فلم تستعمل مصطلح ‘إسقاط صفة
الالجئ’ .ومع ذلك ،فقد اعتمدت هذه السياسة اعتامداً واضحاً
عىل املادة (1ج) يف اتفاقية الالجئني لعام  ،1951التي ُتع ِّر ُف
الظروف التي يتو ُّقف عليها إسقاط صفة الالجئ ،فباعتامدها
هذا ،يكون إعالنها بلغ حقاً َمب َل َغ اإلعالن عن إسقاط صفة
الالجئ .وملَّا كان األمر كذلك ،مل تلتزم السياسة برشوط اإلسقاط
التي حدَّ دتها املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني
نفسها 1.ويشرتط القانون الدويل االلتزام مبعايري مع َّينة حني
ُيبتد َُأ بإجراءات إسقاط صفة الالجئ ،ويف هذه الحالة ،كان من
الوقوع يف األخطاء األساسية واإلجرائية ما هو بار ٌز ظاهر.
ِ

وأحــد هذه املبادئ التوجيهية التي تحدِّد تطبيق رشط
إسقاط صفة الالجئ هو َّأن األحداث يف بلد الجنسية أو البلد
ٌ
أساسية يجب
األصيل ،التي فحواها دليل عىل تغيري طبيعته
أن “ ُت ْت ََك وقتاً حتَّى َّ
تتوطد قبل أن ُيتَّخ َذ أيُّ قرار يف إسقاط
ثم ،فالحالة -كالحالة التي عليها ميامنار-
صفة الالجئ” .ومن َّ
التي ما تزال تظهر عليها أمارات رسعة التق ُّلب ليست توافق
تعريف االستقرار ،وال ميكن وصفها بأنها دامئة .والحقُّ َّأن هذا
الرشط (كام ورد يف املبادئ التوجيهية) ال ينبغي أن ُي ْع َم َل إال
حني تقع تغيريات تعالج أسباب التَّهجري.
ثم َّ
إن اتفاقات السالم التي تأيت بعد ال ِّنزاعات التي شملت
ٌ
جامعات عرقية مختلفة ،محتاجة إىل مزي ٍد من تدقيق النظر،
َّ
ألن التقدُّ م نحو مصالح ٍة حقيق َّي ٍة ميكن أن يكون صعباً يف
التغي الواقع،
حاالت كهذه .هذا ،وعند تقييم احتامل أن يدوم ُّ
واسع لألمور العملية ،كالعودة الطوعية،
ينبغي إتاحة ح ِّي ٍز
ٍ
وتجارب العائدين ،كام ينبغي ْاس ِت ُقا ُء تقارير من مراقبني
مستق ِّلني .ويف هذه الحالة ،مل ُتقدِّم املفوضية السامية لألمم
املتحدة لشؤون الالجئني بني يدي الناس أيَّ دليلٍ عىل االلتزام
باملعايري املتقدِّمة ال ِّذ ْكر .وملَّا كانت الدميوقراط َّي ُة جديد ًة يف
التغيات السياسية التي وقعت يف
ميامنار ،كان ال ميكن وصف ُّ
البورمي الوطني قادراً عىل
البلد بأنها دامئة .وال يزال الج ْي ُش
ُّ
الوصول إىل والية ِشن ،ال يش َء ُيع ِّوقه ،وإىل منطقة ساغانغ
التي تجاورها (ومنها تأيت أقل َّية ِّ
الشن) ،ولقد أشارت تقارير
حديثة إىل استمرار االشتباك بني هذا الجيش وبني جيش
أراكان (وهو جامعة مس َّلحة ال تتبع ُد َوالً) يف جنو ِّيب والية ِشن.
املعني مبيامنار،
فأعرب خبري حقوق اإلنسان يف األمم املتحدة
ُّ
عن قلقه من تصاعد العنف يف شام ِّيل والية راخني ووسطها
2
ويف ووالية ِشن.
وتنص املبادئ التوجيهية للمفوضية السامية لألمم املتحدة
ُّ
لشؤون الالجئني أيضاً عىل َّأن “إسقاط صفة الالجئ ...ينبغي
أشخاص يقيمون يف دولة مضيفة وضعهم غري
أ ّال تؤدِّي إىل
ٍ
ُ
ُم ْستق ٍّر عىل حال” .ومع ذلك ،يف هذه الحالة ،مل ت ِت ْح الحكومة
امليامنار َّية وال الحكومة الهندية وال الحكومة املاليز َّية ،لجامعة
ِّ
الشن شيئاً من املعلومات يف مسألة الوثائق ،وال حتَّى املفوضية
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السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني ملَّحت يف أمر الوثائق
التي ست ُْمن َُح للجامعة حني ُت ْس َق ُط عنهم صفة الالجئ.

الشنِّية ،ومل تتحقق ُّ
الزيارات كانت يف قيد البحث يف الحالة ِّ
قط،
ومل تكن مفيد ًة عىل أيِّ حالٍ  ،وذلك َّأن مسائل االفتقار إىل الوثائق
تعني أ َّنه حتَّى لو تحققت هذه الزيارات ملا استطاع الجئو ِّ
الشن
هم هذه الزيارة كان مركوزاً يف َّأن تكون
املشاركة فيها .ثم َّإن َّ
الزيارة محدود ًة ،إذ ما كانت رشوط السالمة واألمان وحقوق
اإلنسان -التي هي أ َّول هموم الالجئني -ل ُيلتَز َم بها .وفض ًال عىل
خي الالجئون فيها بني
ذلك ،قد ُب ِد َء حينئ ٍذ بلقا َءات التبليغ (التي ُي َّ
قبول قرار إسقاط صفة الالجئ عنهم أو الطعن فيه) ،فلم يكن
ممكناً إتاحة نتائج زيارات ِّ
االطالع عىل ما يجري لالجئني يف الوقت
املناسب ليتز َّودوا منها باملعلومات.

وتنص املبادئ التوجيهية عىل أ َّنه[“ :ال] ينبغي ،من حيث املبدأ،
ُّ
التغيات التي تقع يف البلد األصيل لالجئ ،التي تؤثر
أن تؤدِّيَ
ُّ
يف جز ٍء فقط من أرض البلد ،إىل إسقاط صفة الالجئ” .وإذ قد
هجر منها
كانت الحال يف والية راخني املجاورة مستمر ًة ،إذ ال يزال ُي َّ
الجئو الروهينغيا تهجرياً جامعياً ثابتاً ،وكان ال ِّنزاع يف والية كاشني
مستمراًَّ ،
فإن قرا َر املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني
ً
ِّ
محي .وفوق ذلك ،رفضت
يف َّأن عودة الشن ستكون آمنة ،ألم ٌر ِّ ٌ
املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني الر َّد عىل أسئل ٍة
ُس ِئ َلتها يف مسألة األمان يف العودة إىل مناطق غري والية ِشن (حتَّى االفتقار إىل املعلومات
إىل يانغون) ،متجاهل ًة حقيقة َّأن انعدام حر َّية التن ُّقل يف البلد أشارت رسائل املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني إىل
املجتمع املحيل إىل َّأن سياسة إعادة الالجئني ٌ
األصيل ُي ِّ ُ
تحس ٍن يف
بي عملياً َّأن التغيريات ليست أساسي ًة وال دامئ ًة.
مبنية عىل ُّ
ٌ
الظروف بوالية ِشن ،وهي ظروف قامت املفوضية السامية لألمم
معتنى به” .عىل َّأن
حاسم هو استطاعة الالجئني املتحدة لشؤون الالجئني “بتقييمها تقيي ًام
وتشري املبادئ التوجيه َّية إىل عاملٍ
ً
ٍ
“إعادة االنتفاع بج ٍّد من الحامية يف بلدهم” ،فهل يستطيعون املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني مل تفعل شيئاً
توصلت إىل هذه النتيجة؟ وحني أتاحت شيئاً
ذلك أم ال؟ وتربز املبادئ التوجيه َّية أيضاً َّأن الوصول إىل البنية إلفهام الناس كيف َّ
ُ
التحتية األساسية ،وسبل املعيشة ،أمرانِ ال ب َّد منهام إلعادة الحامية من ذلك يف آخر املطاف ،مل ت ِتح إال اليشء القليل ،مام له صلة
املجدية .وتستم ُّر املبادئ التوجيه َّية بتعريف هذه الحامية بالحصول عىل الرعاية الصحية والتعليم والحصول عىل الوثائق،
عظيم ،كالسالمة ،واألمان،
املجدية ،فتورد أنها ال تقف عند األمن الجسامين أو السالمة ،بل فلم تأيت بذكر أمو ٍر أخرى ذات شأنٍ
ٍ
ونظام والبنية التحتية ،وح ِّد األنشطة العسكرية أو شبه العسكرية يف
هي أكرث من ذلك ،ويجب أن تشتمل عىل الحكم الرشيد
ٍ
قانو ٍّين وقضا ٍّيئ عاملٍ  ،وما يكفي الحاج َة من البنية التحتية ،لت ُْحرتم مناطق العائدين.
الحقوق و ُي ْستفاد منها .وتشري املبادئ التوجيه َّية أيضاً إىل دليلٍ
ِّ
ذو شأنٍ عىل حال الحامية يف البلد األصيل ،وهو األحوال العامة ذلك ،ومل ُيز َّود الجئو الشن مبا ُي ْعتَدُّ به من معلومات َدع ِْم العودة
لحقوق اإلنسان فيها ،إذ َّإن َّ
يح ُه املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني .ومل
سجل الحكومة امليامنار َّية األخري يف الذي ُت ِت ُ
3
ً
َ
حقوق اإلنسان ،يكاد يكون ليس فيه يشء ُيرغب فيه.
تذكر املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني شيئا يف
يح حزم َة معون ٍة معزَّز ٍة للفئات املستضعفة ،ولكنها أشارت
أ َّنها س ُت ِت ُ
ُّ
كل هذا ،فض ًال عىل َّأن سياسة املفوضية السامية لألمم املتحدة رصاح ًة إىل أ َّنها غري قادر ٍة عىل إتاحة مساعد ٍة ُم ْستم َّر ٍة لالجئني
لشؤون الالجئني قد أخفقت يف االلتزام بعدد من العنارص اإلجرائية عند عودتهم ،وأنه ينبغي لهم أن يتَّصلوا باملنظامت غري الحكومية
الرضورية ،التي يقتضيها اإلعالن عن إسقاط صفة الالجئ ،عىل يف ميامنار .وهذا يخالف املبادئ التوجيه َّية للمفوضية السامية
حسب ما ورد يف املبادئ التوجيه َّية .ومثال ذلك ،أ َّنه عىل الرغم لألمم املتحدة لشؤون الالجئني نفسها ويخالف أعاملها يف إعادة
تنص عىل أ َّنه ينبغي أن ُت ْ َ
شك املنظامت الالجئني إىل بلدهم األصيل ويف إعادة اإلدماج ،وهو ما ُي ْب ُز أهمية
من َّأن املبادئ التوجيه َّية ُّ
َ
ْ
ُ
غري
املنظامت
تش
س
ت
مل
املشورة،
غري الحكومية والالجئون يف
أن تستم َّر املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني يف
ْ
ً
الحكومية التي تعمل مع ِّ
السياسة،
هذه
إعالن
قبل
الهند
يف
ن
الش
املشاركة مشاركة أمدها طويل.
َّ
وص َد َمهُم.
فيه
يعمل
من
وكل
يل
املجتمع املح
بل َف َجأَ إعال ُنها
َ
َ
حاالت من مثل هذه الحالة ،نظمت املفوضية السامية لألمم
ويف
ٍ
املتحدة لشؤون الالجئني زيارات ِّ
يح
‘االطالع عىل ما يجري’ُ ،ت ِت ُ
لالجئني الفرصة ْ
ألن يتح َّققوا بأ ِّم عينهم من َّأن الحال يف بلدهم
ً
تجعل العودة ُم ْحتَمال دوامها .وعىل حني أشارت املفوضية السامية
لألمم املتحدة لشؤون الالجئني يف آخر املطاف إىل َّأن مثل هذه

ٌ
مستقاة من املَ ْس َعى
دروس
ٌ

استم َّرت املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني يف تنفيذ
سياستها ُم َّد َة تسعة أشه ٍر ،وهو ما أدَّى إىل إنفاق كث ٍري من الوقت
واملوارد ،وإىل كث ٍري من القلق .فجاء شهر مارس/آذار من عام ،2019
أهمها أشه ٌر من منارص ٍة ال كلل فيها ،اجتمعت
فكان نتيجة أمو ٍر ُّ
فيها جامعة ِّ
الشن واملجتمع املدين وغريهمْ ،أن وافقت املفوضية

نرشة الهجرة القرسية 62

ال َع ْو َد ُة

أكتوبر/ترشين أول 2019

السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني أخرياً عىل َّأن الجئي ِّ
الشن
4
محتاجون إىل حامية دولي ٍة مستم َر ٍة ،فأسقطت سياستها.

43
www.fmreview.org/ar/return

هَ ْمسا فيجاراجافان hamsa@aratrust.in
َب َل ِفي ساكسينا pallavi@aratrust.in

ً
َّإن يف َ
ترك َم ْس َعى تجريد جامع ٍة من صفتها َّ
الهشة أصال ،يف بيئ ٍة مرشوع الهجرة واللجوء ،يف ِد ْلهي
ً
ً
ً
ً
َّ
معادي ٍة لالجئني أصال ،دروسا كثرية ق ِّيمة .فأ َّولها ،أنه ال ب َّد من
www.migrationandasylumproject.org
قاصدٌ إىل توجيه الدول
أن نتذ َّكر َّأن رشط إسقاط صفة الالجئ ِ
املضيفة التي تق ِّر ُر إعادة جامع ٍة من الالجئني ،إىل ْ
أن تفعل ذلك UNHCR (2003) ‘Guidelines on International Protection: Cessation .1
بحيث تلتزم باإلنسانية واملسؤولية ،وبصونِ الكرامة .وأما املفوضية of Refugee Status under Article 1C(5) and (6) of the 1951 Convention
َّ
َ ْ
َّ
’)relating to the Status of Refugees (the “Ceased Circumstances” Clauses
السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني ،فابتداؤها هذه السياسة (مبادئ توجيه َّية يف الحامية الدولية :إسقاط صفة الالجئ يف ِّ
ظل املادة (1ج) ( )5و()6
أم ٌر غري مسبوقٍ  ،ويف هذه الحالة ،ال ُمس ِّو َغ له البتَّة ،فال البالد من االتفاقية الخاصة بوضع الالجئني لعام ( 1951رشوط «ظروف إسقاط صفة الالجئ»)
أن اقرتاح www.refworld.org/docid/3e50de6b4.html
املضيفة طلبت منها ذلك وال حكومة ميامنار .وثانيهاَّ ،
Office of the High Commissioner for Human Rights ‘Myanmar: UN .2
ٌ
إسقاط الحامية يف حال ٍة ليس فيها خيار ٌ
ات قابلة للتطبيق إلعادة expert expresses alarm at escalating conflict, calls for civilian protection’,
الالجئني أو االندماج أو إعادة التوطني -كام هي حال السواد 18 January 2019
الشن يف الهند وماليزيا -هو ضدُّ ا ُملهمة (ميامنار :يعرب خب ٌري من األمم املتحدة عن جزعه من اشتداد ال ِّنزاع ،ويدعو إىل حامية
األعظم من شعب ِّ
ِ
َّ
املدنيني) bit.ly/OHCHR-Myanmar-180119
األساسية للمفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني ،أال See Human Rights Watch World Report 2019 – Myanmar: .3
وهي الحامية .وأخرياً ،يجب أن تكون إعادة الالجئني التي تقودها Events of 2018, 17 January 2019
املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني طوعي ًة ال أمر (التقرير العاملي لعام  - 2019ميامنار :أحداث عام )2018
َْ
www.hrw.org/world-report/2019/country-chapters/burma
فيها ،إذ َّ
إن القول بأن العود َة هي الخيار الوحيد ،وأن الذين UNHCR ‘UNHCR says ethnic Chin refugees may require continued .4
ُ
يحها املفوضية السامية international protection as security situation worsens in Myanmar’, 14
يختارون البقاء سيفقدون الحامية التي ت ِت ُ
لألمم املتحدة لشؤون الالجئني ،هو أمر بالحقِّ مناف لتخيري May 2019
ٍ
ٌ
(تقول املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني َّإن الجئي جامعة ِّ
الشن العرقية
الالجئني ،ولو مل ُتس َقط السياسة واستم َّرت ،لكانت هي واإلعادة قد يحتاجون إىل مزي ٍد من الحامية الدولية ،مع ازدياد سوء األحوال يف ميامنار)
bit.ly/UNHCR-Chin-Myanmar-140519
القرسية شيئاً واحداً.

إعادة الالجئني إعاد ًة ُت َصان فيها كرامتهم

كريي هو ُلواي

للروهينغيا يف بنغالديش وللسور ِّيني يف لبنان ،تو ُّقعات مختلفة يف ماه َّية ما تقتضيه اإلعادة التي ‘ ُت َصان
فيها الكرامة’.
تظهر املتط َّلبات التي تقتضيها العودة الطوعية ليك ‘ ُت َصان فيها الكرامة يف الواقع ،وال ُّ
تنفك املناقشات تدور حول الرشوط التي
ً
ُ
الكرامة’ ظهوراً مستمراً يف السياسات اإلنسانية واملبادئ التوجيهية ُيحت َُاج إليها لتكون العودة عودة ت َصان فيها الكرامة.
اإلنسانية منذ آواخر مثانين َّيات القرن العرشين .فعىل سبيل املثال،
تنص املبادئ التَّوجيهية بشأن النُّزوح الداخيل التي بدأت يف عام فال ُتش َّكل الكرامة من خالل الثقافة فحسب ،بل أيضاً من خالل
ُّ
امح للنازحني داخلياً ‘بالعودة طوعياً ،عود ًة تجارب الناس وما يتط َّل َ
ثم َّإن
عون إليه قبل التهجري ويف أثناءهَّ .
وب َّ
 ،1998عىل ُو ُج ِ
الس ِ
آمن ًة ُت َصان فيها الكرامة ،إىل أماكن إقامتهم املعتادة’ .وجاء يف إعادة الناس املترضرين الذين ف ُّروا من الحرب ،مثل السوريني يف
دليلٍ صدر عن املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني يف لبنان ،وإعادة َمنْ ف ُّروا من االضطهاد والتمييز ،مثل الروهينغيا يف
عام  2004محوره أنشطة اإلعادة إىل البلد األصيل وإعادة اإلدماج ،بنغالديش ،ستبدوان مختلفتَني ال َّ
شك.
ٌ
تعريف للعودة الطوعية فقيل فيها إ َّنها ‘عودة الالجئني إىل بلدهم
ً
ً
ً
ً
ُ
األصيل عودة ُح َّرة طوعية آمنة ت َصان فيها الكرامة’ .ومع ذلك ،ويف خالل العام املايض ،مل يزل ُير َّو ُج ،أكرث فأكرث ،إلعادة الالجئني
ال يرد يف أيِّ وثيق ٍة رصاح ًة معنى إعادة الالجئني التي ُت َصان فيها إىل البلد األصيل ،من حيث هي ٌّ
حل ملسألة لجوء الروهينغيا
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والسوريني .واستناداً إىل عملٍ ميدا ٍّين جرى يف بلدين مضيفني
رئيس َّيني ،أي بنغالديش ولبنان ،بني شهر مارس/آذار وأغسطس/
آب من عام  1،2018يظهر َّأن هناك أربعة رشوط أساسية ال بدَّ
ْأن ُت ْش َ
رتط ليك تكون إعادة الالجئني إعاد ًة ُت َصان فيها الكرامة.
فيجب أن تكون اإلعادة إىل البلد األصيل محدَّ د ًة ثقافياً وسياقياً،
ويجب أ ّال تكون نتيج َة اختيا ٍر بني خيارين ،االختيار بينهام ٌ
باطل،
وهام تهج ٌري ال ُت َصان فيه الكرامة أو ٌ
عودة ال ُت َصان فيها الكرامة،
ويجب أ ّال تؤدِّيَ إىل مزي ٍد من النُّزوح الداخيل حني يعود الناس،
املهجرين يف كل مرحل ٍة من مراحلها .ووجدت
ش َك َّ
ويجب أن ُت ْ ِ
بحوث أجراها معهد التنمية الخارجية َّأن الرشوط األربعة جميعاً
ٌ
ُمفتق ٌر اليو َم إليها يف ما ُي ْقرتح من إعادة الروهينغيا والسور ِّيني.

مراعاة الخصوصية السياقية والخصوصية الثقافية

عند الروهينغيا يف بنغالديش ،كانت الكرامة يف الغالب مفهوماً
اجتامعياً قامئاً عىل االحرتام املتبادل ،وأ َّما عند السور ِّيني يف لبنان،
فكانت الكرامة غالباً مفهوماً فردياً مركوزاً يف الحقوق الفردية.
وعند الروهينغيا ا ُمل ْستطلع َ
ني يف بنغالديش ،يجب أن َت ُض َّم اإلعادة
التي ُت َصان فيها الكرامة ،وأن تعني ،التمتُّع بالحقوق نفسها التي
يتمت َُّع بها املواطنون يف ميامنار ،وهذا كله مل يتمتَّعوا به من قبل.
فقد قال ٌ
رجل بلغ من عمره  40سن ًة“ :كرامتنا هي قدرتنا عىل
ً
إثبات
أن نكون أحرارا يف وطننا األصيل وأن يكون لكلٍ منَّا بطاقة ٍ
للجنسية .فإن مل يكن لنا ذلك ،فكيف يكون لنا كرامة؟”
املهجرون السور ُّيون يف لبنان الذين ف ُّروا من
ولكن يندر أن َي ْذ ُك َر َّ
الحرب األهلية أ ُمو َر الجنسية والحقوق والحصول عىل الخدمات.
فقد قال كث ٌري من السور ِّيني ا ُمل ْستط َلع َ
ني إنهم كانوا قبل تهجريهم
يف ُب ْح ُبوح ٍة من ال َع ْيش ،يتمتَّعون باملشاركة السياسية ،وبالرعاية
املجان َّيني .ومع أ َّنهم اليو َم محرومون من
الصح َّية والتعليم َّ
الحقوق نفسها التي يتمتع بها املواطنون اللبنان ُّيون ،ومع عدم
املجان َّيني ،مل يذكروا
حصولهم عىل الرعاية الصحية أو التعليم َّ
هذه املسائل عند الحديث عن إعادتهم إىل بلدهم إال يف النادر.
همهم هو األمان ،إذ قال أكرث من أربعة أشخاص
بل كان أكرث أ ْم ٍر ُي ُّ
من ِّ
كل خمسة أشخاص إ َّنهم لن يعودوا حتَّى يكون ال َع ْو ُد
َ
ً
ضامنات تضمن للعائدين
آمناً .وذكر كثريون أيضا الحاجة إىل
ٍ
َ
أ ّال ُيعاقبوا بفرارهم ،أو برفضهم القتال ،أو بتقصريهم عن تأييد
الطرف ا ُملتَنرص يف الحرب .فقد قال أحد الرجال ُم ِّ
“أهم
وضحاًُّ :
رشطٍ من رشوط اإلعادة التي ُت َصان فيها الكرا َم ُة هو األمان .أريد
أن أرى هناك أماناً يل ُ
سيت”.
وأل ْ َ

ٌ
أطفال من الجئي الروهينغيا ،ذاهبون إىل َم ْقصدهم مشياً يف أثناء هبوب الرياح املوسم َّية وانهامر املطر،
يف مخ َّيم كوتوبالونج لالجئني ،مبقاطعة كوكس بازار ،يف بنغالديش.

كثرياً ما ذكر الروهينغيا ا ُمل ْستَط َل ُع َ
ون أنهم شعروا ْ
بأن ليس لإلعادة
َّ
التي ُت َصان فيها الكرامة وجودٌ  ،إذ مل يتوقعوا أن توافق ميامنار
عىل َمن ِْحهم الجنسية ،عىل حني كان السور ُّيون ا ُمل ْستَط َل ُع َ
ون أكرث
أم ًال وتط ُّلعاً إىل العودة إىل بلدهم األصيل ،ولكنْ ليس ق ْب َل أنْ
تضع الحرب أوزارها و َي ُع َّم األمان لفعل ذلك.

التَّهجري الذي ُت َصان فيه الكرامة

ينبغي أ ّال يواجه الناس االختيار الباطل ‘فيختارون’ العودة إىل
بلدهم األصيل ،ال ليش ٍء إ ّال أل َّنهم يرون يف ذلك املَ ْهرب الوحي َد
من حالٍ ال ٌت َصان فيها كرامتهم .إذ ذكر كثري من السور ِّيني هذه
املعضلة ،قائلني َّإن كرامتهم لن تعود لهم إ ّال حني يعودون إىل
بلدهم .وقال ٌ
رجل ِّ
موضحاً إنه إن كان يف سورية أمان ،فهو
ُّ
‘مستعدُّ للعيش يف خيم ٍة عىل التاب’ ليك يغادر لبنان وال ُيعا َمل
معامل ًة ظامل ًة من بعدُ .

فصحيح ْأن ليس
هذا من جه ٍة ،ولكنْ من جه ٍة أخرى ُتبا ِينُها،
ٌ
للروهينغيا حقُّ حرية التن ٌّقل والتعليم والعمل ،ولكنْ قال عددٌ
إذن ال بدَّ من إمعان النظر يف إعادة الالجئني التي ُت َصان فيها من الروهينغيا يف بنغالديش إ َّنهم ِّ
يفضلون العيش يف املخ َّيامت
الكرامة عىل حسب قرائن األحوال .وبالحقِّ  ،يف هاتني الحالتني ،ببنغالديش عىل أن يعودوا إىل ميامنار ،ألنهم أحرار يف إقامة
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املساكن املد َّمرة أو االضطهاد املستم ِّر ،عىل سبيل املثال،
ثم لن يكون لهم ما رغبوا من
أنفسهم نازحني داخلياً ،ومن َّ
نحو من 125
عود ٍة ُت َصان فيها الكرامة .ففي ميامنار ،ما يزال ٌ
ألفاً من الروهينغيا َ
وسط والية راخني ،نازحني منذ أن ف ُّروا من
ً
العنف عا َم  ،2012و ُق ِسوا عىل العيش يف  36مخ َّيام أو أشباه
ني بأسوار شائكة ،ال حر َّي َة تن ُّقلٍ لهم وال حصوالً
حاط َ
املخ َّيامتُ ،م ِ
فنحو من  6.2مليونَ
عىل الخدمات األساسية .وأ ّما يف سوريةٌ ،
ومستوطنات مؤ َّقتة.
نازح داخلياً يعيشون يف مواقع جامعية
ٍ
ٍ

املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني/دافيد أزيا

شعائر دينهم ،وهي إحدى ُّ
الرئيس ُة التي يتص َّورون بها
الط ُرق
َ
الكرامة .إذ يقولون إ َّنهم يف بنغالديش ،عىل ِّ
ُون رشَّ
األقلَ ،ي ْأ َمن َ
االضطهاد الديني وإ َّنهم إن ُت ُو ِّ َف أحدهم فس ُيد َفنُ دفناً يوافق
اقــر َُاح الحكومة
شعائر اإلســام .ومع ذلــكْ ،إن مىض ُقدُ ماً ِ
البنغالديش َّية َن ْق َلهم إىل بهشان تشار (وهي جزيرة طين َّي ٌة صغرية
ُق َبالة ساحل بنغالديش) فسيكون الروهينغيا ،مثل السور ِّيني ،أمام
اختيا ٍر باطلٍ  ،فال العودة إىل ميامنار وال االنتقال إىل جزير ٍة نائي ٍة،
سيحفظ لهم كرامتهم.

إن ُف ِه َمت ظروف النَّازحني داخلياً يف البلد األصيل وإن ُأب ِل َغ
املهجرون الذين ميعنون الفكر يف العودة بهذه الظروف إبالغاً
َّ
ارات صادر ٍة
صحيحاً ال انحياز فيه ،فسيتيح لهم ذلك ا ِّتخاذ قر ٍ
علم أعمق يف احتامل أن تكون عودتهم ُت َصان فيها الكرامة.
عن ٍ

املهجرين
إرشاك َّ

ِّ
املترضرين
وأهم من كل ما جاء آنفاً ،أ َّنه يجب استشارة
أخرياًُّ ،
ً
وإرشاكهم يف شؤون إعادتهم إىل بلدهم األصيل .فبدال من
اللجان الثالثية الحالية التي تشارك فيها املفوضية السامية
لألمم املتحدة لشؤون الالجئني وحكومات البالد املستقبلة
لالجئني والبالد األصلية ،هناك من يدعون إىل لجانٍ رباعي ٍة،
الح ْكم يف
املهجرين ،ليساعد ذلك عىل ُ
تشتمل أيضاً عىل ممثيل َّ
َك ْونِ العودة آمن ًة وطوعي ًة 2.والظروف التي ال بدَّ منها ليك تقع
اإلعادة ،يف حالتَي الروهينغيا والسور ِّيني ،عىل حسب تعبيري
ٌ
ٌ
سياسية طبيعتها .فعند الروهينغياَّ ،أن
ظروف
املهجرين ،هي
َّ
ً
ُن ُشو َء هذه الظروف يقتيض تغيريا يف قوانني الجنسية ،وعند
سالم ،وعند كثري منهم ،عىل
السور ِّيني ،يشتمل عىل عملية ٍ
تغيري النظام السيايس .وميكن ْأن تتحدَّ ث اللجان الرباعية مع
املهجرين ،لتثبيت الظروف التي ال بدَّ منها لتكون العودة عود ًة
َّ
ُت َصان فيها الكرامة ،ثم ْأن تعمل مع الحكومة يف البلد األصيل
لضامن وقوع هذه الظروف.

ويجب عىل هيئات املعونة ومنارصي حقوق اإلنسان أن يسعوا
ُ
جاهدين إىل إنشاء
ظروف ُت َصان فيها الكرامة يف التَّهجري ،بأن كريي هولواي k.holloway@odi.org.uk
ٍ
ُ
املعني بشؤون السياسات اإلنسانية ،يف
الفريق
بحوث ،يف
املهجرون يف ما يحتاجون إليه ويرغبون موظفة
ٍ
يستمعوا إىل ما يقوله َّ
ِ
ِّ
فيه ،وبأن يشرتكوا مع غريهم يف قطاعات التنمية وبناء السالم معهد التنمية الخارجية www.odi.org
واملنارصة ،ليك َي ُّ
حضوا حكومات البالد املضيفة عىل إنشاء بيئ ٍة
املعني بسياسات الشؤون
 .1مرشوع الكرامة يف التَّهجري ،وهو مرشوعٌ يقوم عليه الفريق
ِّ
ُم َم ِّكن ٍة لالجئني والحفاظ عليها.
اإلنسانية

مزيدٌ من التَّهجري

ال بدَّ ليك تكون إعادة الالجئني إعاد ًة ُت َصان فيها الكرامة ْأن
ٌ
ظروف اجتامعية وسياسية واقتصادية
يتحقق يف البلد األصيل
ً
مقبولة ،وينبغي أن ُت َح َّل مشكلة النَّازحني داخليا الذين من
َّ
املتقدم ذكرهام .وإال ،فقد يجد هؤالء العائدون إىل
الشع َب ْي
ِ

www.odi.org/projects/2916-dignity-displacement-rhetoric-reality
Crisp J and Long K (2016) ‘Safe and voluntary refugee repatriation: .2
from principle to practice’, Journal on Migration and Human Security,
4(3): 141–147.
(عودة الالجئني عود ًة آمن ًة طوعي ًة :من املبدأ إىل التطبيق)
https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/233150241600400305
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عودة األقل َّية :الطريق إىل الوطن
ديورديه ستيفانوفيتش ونيوفايتوس لويزيديس

َّ
لعل دراسة الحاالت التي نجحت فيها عودة األقل َّية ُت ِع ُني عىل تعيني السياسات التي من شأنها ْأن تساعد
الذين ميكن أن يعودوا.
ـي يف تنظيــم حــاالت
قــد يعــود َّ
املهجــرون إىل بلدهــم بعــد ُمـ َد ٍد طويلـ ٍة مــن غيابهم الرســمية بــن الجــران يف املنفــى دو ٌر رئيـ ٌّ
عنــه ،عــى الرغــم مــن وجــود
ســلطات محل َّيــ ٍة تعاديهــم ،العــودة الريفيــة وتيســرها ،ويرجــح يف املناطــق التــي يقــع
ٍ
2
أنــاس احت ُّلــوا أو اســتوطنوا مســاكنهم فيهــا حــاالت عــود ٍة كثـ ٌ
املهجــرون منهــا بأنفســهم.
ومعارضــ ٍة لهــم مــن
ـرة أن يعــود َّ
ٍ
بعــد أن هُ ِّجــروا منهــا .فــا الــذي تقــوم عليــه هــذه القـرارات
ــي دراســة الحــاالت التــي نجحــت فيهــا وحتَّــى بعــد مــرور عقــود مــن الزمــن ،وإعــادة تأســيس
الصعبــة؟ قــد ُت ْف ِ
َ
ٌ
ــم الرتتيبــات والسياســات النــاس لعيشــتهم يف أماكــن أخــرى ،تطمــح نســبة كثــرة مــن
العــودة الطوعيــة إىل توســيع ف ْه ِ
املؤسســية ،التــي ميكــن أن ُت ِع ـ َ
ن عــى العــودة الطوعيــة التــي النــاس إىل العــودة ،وال ســ َّيام إىل املناطــق التــي فيهــا كثــر
َّ
املهجــرة .مــن املنتمــن إىل الجامعــة العرقيــة نفســها .ففــي قــرص ،قــال
ميكــن أن تقــع ،وعــى كيفيــة مســاعدة الجامعــات َّ
وإذ قــد وضعنــا هــذا االحتــال يف الذهــن ،فقــد ح َّللنــا كث ـراً نحـ ٌـو مــن ثلــث القبارصــة اليونان ِّيــن النَّازحــن داخلي ـاً ،الــذي
مــن حــاالت الهجــرة القرسيــة التــي تبعتهــا حــاالت عــودة شــملتهم الدراســة االســتقصائية عــا َم  ،2016إ َّنهــم مل ُيف ِّكــروا
ُّ
قــط يف العــودة ،حتــى إذا ُت ِو ِّص َ
ــل إىل تســوية ســلمية عــن
طوعيــة لألقل َّيــات شــامل ٍة (أو حــاالت ُن ِو َيــت فيهــا العــودة)
ِّ
َّ
عنــد البوســن ِّيني والقبارصــة واألكـراد العرق ُّيــون يف تركيــا .وجمــع طريــق املفاوضــة ،وقــال ثلــث آخــر غريهــم ،إنهــم مل ُيفكــروا
اســات اســتقصائي ٍة يف العــودة إال يف النــادر أو مــن حــن إىل حــن ،وثلــث آخــر
بحثنــا بــن العمــل امليــداين الكيفــي ودر
ٍ
املهجــرون قالــوا إ َّنهــم يف ِّكــرون يف العــودة دومــاً .ونظــراً إىل َّأن قــرص
شــامل ٍة وكم َّيــ ٍة ،مركــوز ٍة يف ‘عائــدي األقل َّيــات’ (أي َّ
العائــدون إىل منطق ـ ٍة يســيطر عليهــا سياســياً جامعـ ٌـة عرق َّيـ ٌـة ا ُمل َوحــدة ســتكون ا ِّتحــاداً بــن دولــة قــرص اليونانيــة ودولــة
ـعى لفهــم مســأل ٍة قــرص الرتكيــة ،فقــد أوردنــا ســيناريوهَ ني للذيــن ميكــن أن
أخــرى) .والدافــع إىل بحثنــا هــذا هــو ُم ْسـ ً
ـي يعــودا .وحــن ســألناهم عــن مــدى احتــال عودتهــم و َع ْيشــهم
هــي :كيــف تجاهــد الجامعــات ،يف أعقــاب التطه ـ ِر العرقـ ِّ
واإلبــادة الجامعيــة ،إلعــادة بيئ ـ ٍة متعــددة األع ـراق أو إلعــادة يف منزلهــم الــذي كان قبــل عــام  1974يف ظـ ِّ
ـل اإلدارة القربص َّيــة
َّ
ـنوات ا ُمل ْق ِبلــة ،قــال  %60منهــم إن ذلــك
م ـ ِّد أحبــال العالقــات الط ِّيبــة بــن األكرثيــة واألقليــة؟
اليونانيــة ،يف الثــاث سـ ٍ
محتمـ ٌـل أو محتمـ ٌـل جــداً .وحــن ســألنا الســؤال نفســه ،ولكــنْ
يف ِّ
ا ُمل ْش َ َت ُك بني عائدي األقل َّيات
ظــل اإلدارة القربصيــة الرتكيــة ،انخفضــت النســبة إىل مــا
3
ً
َّ
توصلنــا إليهــا إىل أن الجنــس والعمــر يزيــد قلي ـا عــن  %22فقــط.
تشــر نتائــج بحثنــا التــي َّ
الرئيســ ُة التــي تؤ ِّثــر يف احتــال
والتعليــم هــي العوامــل
َ
العــودة الفرديــة لعائــدي األقل َّيــات .ففــي البوســنة ويف املنطقــة كيف يُدْ عَمُ العائدون؟
الكرديــة يف تركيــا ،يكــون احتــال عــودة الذيــن مســتوى بنــا ًء عــى بحثنــا ،عندنــا بعــض االقرتاحــات يف نــوع السياســة
ٌ
ٌ
يــر غالبــاً العــود َة ،وال ســ َّيام
وظيفــة
تعليمهــم عــالٍ والذيــن عندهــم
دامئــة يف املهجــر ،والرتتيبــات َّ
املؤسســ َّية التــي ُت ِّ
ً
َ
َّ
َّ
أقــل مــن غريهــم 1.فعــى ســبيل املثــال ،نجــد مــن جهــ ٍة أن عــودة الــذي هــم أقــل ميـا مــن غريهــم إليهــا .ونقــول يف ذلــك
ِّ
َّ
عــودة الشــا َّبات املتعلــات غــر وار ٍد ،ولكــن مــن جهــة أخــرى ،إن وجــود قــوات األمــن الدوليــة وإبعــاد مجرمــي الحــرب عــن
نجــد عــودة الرجــال املس ـنِّني الذيــن مســتوى تعليمهــم ردي ٌء الســلطة قــد أعــان حق ـاً عــى تيســر العــودة يف البوســنة .ثــم
ٌ
املهجــرون إن كان عندهــم إ َّنــه يف البوســنة واملنطقــة الكرديــة يف تركيــاَ ،ت ِجــدُ َّأن إعــادة
واردة جــداً .ويرجــح أيضـاً أن يعــود َّ
ذكريــات يف العالقــات الط ِّيبــة بــن الجامعــات العرقيــة قبــل األمــاك (املنــازل واألرايض) أو التعويــض عــن خســارتها أو
ال ِّنـزاع ،وإن كانــوا ال يزالــون َيـ َر ْو َن أماكــنَ إقامتهــم ق ْبـ َ
يــر حــاالت العــودة بــا شــك :ومــن ذلــك مثــ ًا،
ـل ال ِّنـزاع تدمريهــا َّ
َّ
َّ
‘وطنــاً’ .وتظهــر البيانــات الــواردة مــن البوســنة وقــرص ،أن أن العائديــن األك ـراد الذيــن تع ِّوضهــم الدولــة عــن أرضارهــم،
ـي مــا هــو إمنــا ترجــح عودتهــم بثالثــة أضعــاف عــى غريهــم ،وذلــك بعــد
النَّازحــن داخليـاً ،الذيــن فيهــم مــن ُّ
التعصــب القومـ ِّ
ً
أقـ ُّ
ْ
ـع عوامــل أخــرى يف الحســبان .ويف البوســنة ،كان الســاح
ـل مــن غريهــم ،يكــر رجــوح أن يعــودوا ويعيشــوا أقل َّي ـة يف َوضـ ِ
ً
مــكان إقامتهــم الســابق .وأخـرا ،ميكــن أن يكــون للرابطــة غــر
للمهجريــن بالتصويــت مــن ُب ْعــ ٍد يف االنتخابــات املحل َّيــة يف
َّ
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يــراً عظيــم الشــأن إلحيــاء الفلســطينيني غــر النازحــن لهــذه الخطــة ،وهــذا يشــر إىل
أماكــم إقامتهــم قبــل الحــربُ ،م ِّ
ً6
الســلطة السياســية املحل َّيــة يف عــد ٍة مــن الحــاالت البوســنية اتجاهــات مشــابه ٍة ،مــع أنــه يف بيئــات أكــر اســتقطابا.
التــي نجحــت فيهــا العــودة الجامعيــة لألقل َّيــة ،مثــل كوزاراتــش
َجدْ ول أعاملٍ للبحوث املستقبلية
ودرفــار.
مهمــة،
صحيـ ٌ
ـح َّأن بحثنــا يف عــودة األقل َّيــات أخــرج عــدَّ ة نتائــج َّ
َّ
و ُي َض ُ
ولكننــا أخفقنــا إىل اآلن يف اإلجابــة عــى بعــض مــن األســئلة
ــاف إىل ذلــك ،مــا أتاحتــه جمعيــات الجــران يف املنفــى
ٌ
ً
ــم البحــوث املســتقبلية .وأوالً،
ً
ُ
املنظمــة تنظيــا ج ِّيــدا ،مــن
ن للشــعور الرئيســية التــي ميكــن أن تل ِه َ
ٍ
تنســيق ،وتحســ ٍ
باألمــان ،وإعــاد ِة بنــاء يش ٍء مــن الشــعور بالجامعــة ،وذلــك تشــر النتائــج التــي توصلنــا إليهــا عــى مســتوى الفــرد إىل
ســيام الرجــال) ،هــم يف الغالــب
بعــد العــودة إىل كوزاراتــش ودرفــار 4.ووفــق مــا يشــر إليــه َّأن أفــراد األرس ِّ
املســنني (وال َّ
االختــاف يف الخــرات ومعــدالت عــودة األقليــات عند ال ُب ْشــناق أميــل إىل العــودة ،وأ َّمــا الشــباب مــن أف ـراد األرسة (وال س ـ َّيام
وص ِب البوســنة ،إذا كان الزعــاء السياس ـ ُّيون لجامعــة عرقيــة الشــا ّبات) ،فأكرثهــم يعــرض عليهــا .ومــع ذلــك ،ليــس بــن
ِ ْ
أو دينيــة يدعمــون علنــاً دعــ ً
يتوصــل أفـراد
ـم كيــف َّ
ا مســتمراً العــودة ‘وطنيــاً’ ،يدينــا مــا نحتــاج إليــه مــن بيانــات ل َف ْهـ ِ
معــن يف شــأن العــودة
يرجــح أن يعــود َّ
املهجــرون وينجحــوا يف إعــادة بنــاء مجتمعهــم .األرس ذوي اآلراء املتباينــة إىل قــرار َّ
ـام مــؤمل؟ وملــاذا
ويف حالــة بلغاريــا خصوصـاً ،مــا هــو مفيــد علميـاً (وهــو عكــس الجامعيــة ،عــى أمــل أ ّال يكــون يف األرسة انقسـ ٌ
مــا يتو َّقعــه النــاس غالبـاً) ،وذلــك بعــد العــودة الطوعيــة لنحـ ِو
يتوصلــون لذلــك؟
َّ
املهجريــن بعــد عهــد جيفكــوف .ولقــد حـ َّ
ـض
 %40مــن األتـراك َّ
ً
صحيــح أننــا نعــرف َّأن النســاء املتعلــات هــنَّ أقــلُّ
عــى عودتهــم االتحــاد األورويب مــن خــال محادثــات انضــام وثانيــا،
ٌ
بلغاريــا ،ولكــنَّ مــا ح َّفــز األمــر أيضــاً املؤسســات السياســية احتــاالً للعــودة مــن غريهــنَّ  ،ولكننــا غــر قادريــن عــى
ـج عـ َّ
ـا هــو كثــر
الشــاملة يف بلغاريــا (وتحديــداً مــن خــال اســتعاملها التمثيــل معرفــة أمــر هــذا التفضيــل ،فهــل هــو ناتـ ٌ
النســبي يف االنتخابــات الوطنيــة) ،إذ ح َّفــزت التحالفــات مــن فــرص التعليــم وفــرص العمــل املدفــوع أجــره يف املنفــى،
ريفــي
وســمحت لحركــة الحقــوق والحر َّيــات -وهــو حــزب ســيايس أم إ َّنــه نتيجــة للرغبــة يف تجنُّــب العــودة إىل مجتمــع
ٍّ
أنشــأه جامعــة األتــراك هنــاك بعــد انتقــال بلغاريــا إىل يســيطر عليــه حكــم الذكــور؟
الدميوقراطيــة -بــأن تصبــح محــوراً يف االنتخابــات وأن يكــون
5
لهــا دور َن ِش ٌ
ً
ً
ــط يف ِّ
كل اإلجــراءات الترشيعيــة يف الربملــان.
وثالث ـا ،نظ ـرا إىل أن أكــر حــاالت العــودة الجامعيــة الناجحــة
ً
كانــت يف قــرى وبلــدات أحاديــة العــرق ،فليــس واضحــا مــا
َــاج إليــه مــن سياســات لتيســر حــاالت عــودة األقل َّيــات
وأخــراً ،لــي تتح َّقــقَ اســتدامة حــاالت العــودة ،ال بــدَّ مــن ُيحت ُ
ـم إعــادة إنشــاء مــدن
التخطيــط للتنميــة االقتصاديــة املحل َّيــة والفــرص االقتصاديــة الشــاملة إىل املناطــق الحرضيــة ،ومــن ثـ َّ
مــن أجــل العائديــن ،قبــل عودتهــم
بوقــت طويــل ،ومــن متعــددة الثقافــات .وتشــر األد َّلــة عــى ِق َّلــة عــدد العائديــن
ٍ
إتاحــة الدعــم بعــد العــودة .ثــم إ َّنــه يبــدو َّأن الذيــن ميكــن أن يف حــاالت عــودة األقل َّيــات الحرضيــة ،إىل أهميــة إنشــاء قــوات
يعــودا يدعمــون يف الغالــب اتفاقــات الســام ،إن ضمنــت هــذه رشطــ ٍة متعــددة األعــراق ،وفــرض مامرســات توظيــف غــر
االتفاقــات حقوقهــم يف امللكيــة أو يف الحصــول عــى تعويــض متييزيــة ،ومييــل العائــدون إىل األريــاف إىل االكتفــاء الــذايت أكــر
ج ِّي ـ ٍد أو هــذا وذاك مع ـاً ،وذلــك ّو ْفــقَ املعايــر الدوليــة ،مثــل مــن غريهــم ،ومــن ذلــك مثـ ًا اعتامدهــم عــى أرضهــم إلنتــاج
مبــادئ بنهــرو أو الســوابق التــي وضعتهــا املحكمــة األوروبيــة الغــذاء ،وأ َّمــا العائــدون إىل املناطــق الحرضيــة ،فقــد يعتمــدون
لحقــوق اإلنســان .وأهـ ُّـم مــن ذلــك ،أ َّنــه ال بــدَّ مــن االع ـراض عــى رغبــة اآلخريــن (أي األكرثيــة العرقيــة) لــي يحصلــوا عــى
عــى الصــورة العامــة للنّازحــن داخلي ـاً والالجئــن عــى أ َّنهــم وظائــف و ُيح ِكمــوا ُس ـ ُبل املعيشــة.
جامعــات متط ِّرفـ ٌـة .ففــي قــرص ،عــى عكــس املتعــا َرف ،كان
ً
مــن القبارصــة اليونانيــن غــر النَّازحــن نحـ ٌـو مــن ضعــف عــدد ورابعـا ،أخفــق بحثنــا إىل اآلن يف قيــاس تأثــر ســياقات مختلفــة
النَّازحــن داخلي ـاً عازمــون َّ
كل ال َع ـز ِْم عــى رفــض خطــة ســام مــن وقــت الحــرب (مثــل اشــتداد العنــف اإلقليمــي ومعــدالت
ً
مســتقبلية ،مــع َّأن النَّازحــن داخليــا هــم الذيــن ُيصــ َّورون الوفيــات املحل َّيــة ،ومســتوى تدمــر املســاكن) ،أو يف جمــع
غالب ـاً عــى أنهــم قليلــو االســتعداد للتوصــل إىل حـ ٍّ
ـل وســط .بيانــات محــدَّ دة زمنيـاً (مثــل إمتــام التعليــم) ،التــي مــن شــأنها
َّ
ُ
َ
بــن لنــا كيــف أن ال َعــ ْودة تقــع يف مرحلــ ٍة ُم َبكــرة ،ال
ولقــد أظهــر بحــث آخــر يشــبه هــذا ،جــرى عــى الفلســطين ِّيني ،أن ت ِّ
ـام ،أكــر مــن قبــول متأخــرة.
أ َّنــه يرجــح أن يقبــل الالجئــون خط ـ ًة سـ ٍ
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ــم مــا نجــح يف بعــض الحــاالت الصعبــة
ونحــاول اليــو َم َف ْه َ
ّ
ُ
ـم نتائجنــا
عمـ َ
لعــودة األقل َّيــات ،ويف الوقــت نفســه ،ننصــح أال ت َّ
لتصــل إىل ســياقات أخــرى مــن ســياقات مــا بعــد ال ّن ـزاع ،مــن
ـات اســتقصائية تشــبه التــي
غــر اختبارهــا أوالً مــن خــال دراسـ ٍ
ً
ً
عندنــا .ولــي تكــون العــودة طوعي ـ ًة ،مســتدامة ،ناجح ـة ،فــا
للمه ََّجريــن بـ ْ
ـروا عــن أعظــم همومهــم،
بــدَّ مــن الســاح ُ
ـأن ُيعـ ِّ
َّ
وعــن تناقضاتهــم ،وعــن أولوياتهــم ،وعــن نواياهــم .إذ إنهــم
هــم َمــنْ ينبغــي أن يجــدوا القــوة والشــجاعة ليتصــدُّ وا
للطريــق الصعــب إىل وطنهــم.
ديورديه ستيفانوفيتش
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االستعداد القانوين للعودة إىل سورية

مارتن كالترباك والورا كونيال وباوال بارسانتي وتينا جيويس

االستعداد من ناحية الحقوق القانونية أم ٌر شديد األهم َّية عند الالجئني السوريني الذين ينوون العودة.
مـن القـرارات التـي يتَّخذهـا الالجئـون مـا هـو أصعـب وأكثر وتشير تجـارب املجلـس الرنويجـي لالجئين يف عملـه على
تعقيـداً مـن تقريـر العـودة -أو عدمهـا -إىل البلـد األصلي إيجـاد حلـول دامئـة لالجئني السـوريني يف األردن ولبنـان ،إىل َّأن
ٌ
أعمـدة لحامية حقوق العائديـن القانونية.
بعـد قضـاء مـد ٍة يف املنفـى طويلـ ٍة ،وتقريـر أوا ِنهـا .لكـنْ عنـد العنـارص اآلتيـة هي
ا ِّتخـاذ الالجئين شـيئاً مـن هـذه القـرارات ،ينبغـي دعمهـم إىل
ْأن يصبحـوا ‘مسـتعدين قانونيـاً’ للعـودة .ويعنـي هـذا ْأن َي ُعوا الهويَّـة القانونيـة والوثائـق املدنيـة :ال بـدَّ مـن أن يسـتطيع
حقوقهـم والتزاماتهـم واسـتحقاقاتهم ،يف ِّ
كل مـن البلد املضيف العائـدون إثبـات هو َّيتهـم القانونيـة ،وحالتهـم ،وجنسـ َّيتهم،
َ
ـب أرستهـم .فقـد يعيـق االفتقـار إىل الوثائـق القانونيـة
والبلـد األصلي ،وأن يصـل إليهـم مـا يحتاجـون إليه مـن الدعم ون َس ِ
والوثائـق ليك يسـتطيعوا ا ُمل َطالَ َب َة بحقوقهم و َق ْو َد أنفسـهم أمام واملدنيـة مـن فـوره احت ََما َل عبـور الحـدود ،وسـيؤ ِّثر يف انتفـاع
التحديـات التـي يف طريـق العـودةَّ .
أسـايس يف العائديـن بعـدد مـن حقوق اإلنسـان .وهو يزيد أيضـاً تع ُّرضهم
وإن هـذا لجـز ٌء
ٌّ
ِّ
َّ
بي يف ملـا ُيهـدِّد حاميتهـم عنـد العـودة ،ومـن ذلـك تقييـد حريـة
كل إطـار عمـل مـن ُأ ُط ِر عمل حـاالت العودة ،كام هـو ُم ٌ
ُّ
ِّ
اإلستراتيجية الشـاملة للحاميـة والحلـول من أجل سـورية التي التنقـل ،وخطـر االعتقـال ،واالتجار ،واالسـتغالل الجنيس ،وزواج
وضعتهـا املفوضيـة السـامية لألمـم املتحـدة لشـؤون الالجئين ،األطفـال ،وتفريـق شـمل األرسة ،وانعـدام الجنسـية .ويواجـه
وهي إستراتيجية ُت ْ ِب ُز الحاجة إىل السلامة الجسمانية واملادية الالجئـون ،الذيـن ينقـص مـن وثائقهـم الرسـمية يش ٌء أو الذين
والقانونيـة مـن حيـث هي جـز ٌء ال يتجـزَّأ من أيِّ عـودة دامئة 1.ليـس لديهـم منهـا يش ٌء ،عقبـ ًة كأدا َء يف الطريـق إىل التعليـم
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َـع الالجئون من
والخدمـات الصحيـة واملسـاعدة اإلنسـانية واإلمنائيـة .و ُتظ ِهـ ُر سـفر .ذلـك ،وحتـى عنـد عبور الحـدود ،قـد ُ ْين ُ
أمثلـة مـن سـورية نو ِق َش ْ
ـت يف عـد ٍد
مطلوب
سـابق مـن نشرة الهجـرة العـودة إىل بالدهـم املضيفـة السـابقة ،إلكمال ما هـو
ٌ
ٍ
ـم شـأنِ معرفـة القوانين واإلجـراءات املختلفـة ،مـن إجـراءات تسـجيل مولـود أو زواج.
القرسيـة ِع َظ َ
2
للحصـول على الوثائـق يف البلـد األصلي ويف بلا ٍد أخـرى.
تفريـق َش ْـملِ األرسة :تـؤدِّي معظـم أزمـات الالجئين إىل
ـع َش ْـمل األرس،
ولقـد أظهـرت السـلطان يف البلاد املضيفـة شـيئاً مـن ال ِّلين ،مجموعـة متنوعـة مـن مسـائل مع َّقـدة يف َج ْم ِ
َ
مسـائل الوثائـق املدنيـة هـذه .ومثـال ذلـك إعلان ذلـك َّ
بسـط
فـر ُق يف البلاد عنـد هـذه األزمـات.
إذ َّ
ألن شـمل األرس ُي َّ
َ
ِّ
ً
ُ
ِّ
ْ
السـلطات األردنيـة عفـوا عـدَّ ة مـراتُ ،ج ِعلـت يف ظلـه حاالت وتشـتمل العوامـل املعقـ َدة على اختفـاء أفـراد مـن األرسة،
الـزواج غير الرسـمية رسـمي ًة من غير عقوبـة ،عىل حين َق ِب َل ِت أو زواجهـم يف البلاد املضيفـة ،أو أن يولـد لهـم أوالد يف بلاد
املحاكـم إثبـات هويـة الوالديـن مـن طريـق وثائـقَ بديلـ ٍة ،أخـرى .فقـد ُقـ ِّد َر َّأن أكرث مـن  10آالف طفل سـوريِّ ف ُّروا وهم
كشـهادة طالـب اللجـوء مـن املفوضية السـامية لألمـم املتحدة قـارصون غري مصحوبين .و ُت ِص ْي ُب الالجئات الفاقـدات أزواجهنَّ
حيرة ،فهـل يجـوز لهـنَّ قانونـاً
ٌ
لشـؤون الالجئين ،أو بطاقـة اإلقامـة ،أو َق ِب َل ْ
ـت وثائـق مصـ َّورة املعدوديـن أمواتـاً يف سـورية
ْ
بـدالً مـن الوثائـق األصليـة 3.ومثـل ذلـك يف لبنـان ،إذ أظهَـ َر الـزواج مـن جديـد يف البلاد املضيفـة ،أو املطالبـة بحقوقهـنَّ
رسـمي ُيث ِب ُ
ٌ
ـت
إثبـات
شـيئاً مـن االسـتجابة مـن خالل إعلان عف ٍو محـدو ٍد زمنيـاً عدَّ ة يف امليراث ،مـن غير أن يكـون لديهـنَّ
ٌّ
ٌ
مـرات ،عـن ِّ
معترف بـه يف القانـون السـوري؟ ويسـتعمل
املتأخريـن يف تسـجيل مواليدهـم .ومـع كل ذلـك ،وفـاة أزواجهـنَّ ،
مـا تـزال الثغـرات الرئيسـية يف الحصـول عىل الوثائـق موجودة.
كثير مـن أوليـاء األمـور السـوريني الذيـن لهـم بنـات مراهقات
ٌ
زواج األطفـال ،وهـذا االسـتعامل هـو أحـد اآلليـات السـلبية
َ
عبـور الحـدود :يحتـاج الالجئـون للعـودة إىل بلدهـم إىل جـواز للتغلـب على مصاعـب املعيشـة .ومـع ذلـك ،ال ميكن تسـجيل
سـفر ُمـدَّ ة صالحيتـه غير منتهيـة أو وثيقـة سـفر أو وثيقـة أي طفـلٍ مـن األطفـال ،الذيـن يز َّوجـون هكـذا وسـنُّهم تحـت
ٌ
إثبـات هويـ ٍة
مقبولة .وميكن أن يسـتعمل الالجئون السـوريون السـنِّ القانونيـة للـزواج يف األردن أو لبنـان ،مـن غير شـهادة
بطاقـات إثبـات هو َّيتهم الشـخصية للسـفر بني سـورية ولبنان ،زواج رسـمية ،مـن دون نظـر إىل املـكان الـذي وقع فيـه الزواج.
ولكـنْ يقتضي الخروج القانـوين من لبنان إقامـ ًة قانوني ًة ،وهذه واعتماداً على الوقـت الذي ترك فيـه الالجئون سـورية ،وكذلك
نحـو مـن ربـع الالجئين السـوريني ،وذلـك بسـبب ِسـنُّهم حين يصلـون إىل األردن أو لبنـان ،ميكـن أن يكـون لـدى
ال ميلكهـا إال ٌ
مثنهـا الباهـظ والتعقيـد الـذي يحيـط بإجـراءات الحصـول أفـرا ٍد مـن أرسة واحد ٍة أنـواع مختلفة من وثائـق إثبات الهوية،
ً
عليهـا .هـذا
ألـف مـن شـباب وميكـن أن يواجهـوا مصاعـب مختلفـة للحصـول على وثائقهم،
فضلا على َّأن نحـواً مـن ٍ 100
الالجئين السـوريني يف لبنـان الذيـن تقـع ِسـنُّهم بين  15و 18ولقـد يزيـد كل هذا من احتمال تف ُّرق شـمل األرسة ،ومن ذلك
ـب الحصول عىل تفـ ُّرق الشـمل عرب الحـدود .وتظهر يف هذه الحالـة أمناط ،يعود
سـنة ،على حسـب التقدير ،ال يسـتطيعون َط َل َ
إقامـة قانونيـةْ ،
ألن ليـس لديهـم بطاقـة إثبـات هوية شـخصية فيهـا بعـض أفـراد األرس إىل سـورية ،على حين يبقـى األفـراد
وال وثيقـة قيـد مـدين فـردي ،إذ يكـون يف مثل هاتين الوثيقتني اآلخـرون يف البلاد املضيفـة.
تأكيـد كتـايب لهو َّيتهـم القانونيـة وحالتهـم القانونيـة ،ويجـب
حص َ
ـل على كلتيهما مـن سـورية 4.وأعفـت السـلطات حقـوق اإلسـكان واألرض واملِلك :نظراً إىل َّأن املسـاكن تع َّرضت
أن ُي َ
ً
َّ
اللبنانيـة بعـض فئـات العائديـن مـن دفـع الغرامـات التـي غالبـا للضرر والدمـار خلال النِّـزاع ،يظهـر أن إيجـاد املـأوى
لهـا صلـة باإلقامـة غير القانونيـة ،ولكـنَّ هـذا ال ينطبـق على وضمان الحيـازة أمـران أساسـيان يعتمـد عليهما الالجئـون
الجميـع ،ولقـد ُي َ
حظـر على بعضهـم جـزا ًء إعـادة الدخـول إىل الذيـن ينعمون النظر يف العودة 6.وأبرزت دراسـات اسـتقصائية
ُ
َّ
ْ
إثبـات لإلقامة أ ْج ِر َيـت يف سـورية أن حاميـة األملاك أو األصـول أو األرايض
لبنـان 5.أ َّمـا الذيـن يخرجـون مـن لبنان من غير
ٍ
ُ
ُ
إن أعـداداً كثيرةً
رئيسي .ثـم َّ
ٌ
ـث على العـودة
الرسـمية ،فقـد يكـون لهـم عنـد الحـدود االعتقال أو مشـكالت هـي عا ِمـل َب ْع ٍ
ٌّ
خمـس وسـبع َ
يواجهونهـا .ويف األردن ،ليـس لـدى
ني باملئـة مـن مـن السـوريني املقيمين يف األردن يشيرون إىل قلـة املسـاكن
ٍ
الالجئين السـوريني جـواز سـفر ،ولكـنْ ميكـن الحصـول على املالمئـة ،وغير ذلـك مـن الهمـوم املتعلقـة باإلسـكان ،كملكيـة
7
حص ُ
ـل األملاك املتنـازع عليها ،عىل أنهـا عقبات بينهم وبين عودتهم.
جـواز مـرو ٍر ُي ِجيـ ُز العـودة إىل سـورية ذهابـاً فقـط ،و ُي َ
عليـه بــ 25دوالراً أمريكيـاً مـن السـفارة السـورية .ومـع ذلـك ،وتشير الدراسـات االسـتقصائية التـي أجراها املجلـس الرنويجي
 %7مـن الالجئين السـوريني يف األردن ،على حسـب التقديـر ،ال لالجئين يف سـورية إىل َّأن  %20فقـط من الالجئين لديهم وثائق
املسـاكن واألرايض واملِلـك يف سـورية ،كسـندات مت ُّلـك األرايض
وثائـق لديهـم البتَّـة ،وقـد ال يسـتطيعون الحصـول على وثيقة
ِ
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املجلس الرنويجي لالجئني/حسني عمري

فى من َد ْف ِع إيجارها ،أتاحها له مرشوع املأوى الحرضي الذي يتبع املجلس الرنويجي لالجئني .ويتحدث محمد هنا إىل موظ َفني من املجلس الرنويجي لالجئني عن
يعيش محمد يف إربد باألردن ،يف ش َّق ٍة هو ُم ْع ً
الحصول عىل الوثائق املدنية قائ ًال“ :اضطررت إىل استصدار شهادة زواج جديدة ،بعد  17سنة من زواجي ،يك أحصل عىل وثائق ألطفايل فأستطيع إدخالهم يف املدراس”.

أو نقـل امللك َّيـة .وتواجه النسـاء السـور َّيات تحديـات خاصة يف
حاميـة حقوقهـنَّ يف املسـاكن واألرايض واملِلـك ،وذلـك بسـبب
إطـا ٍر قانـو ٍّين متييـزي يحـدُّ حقوقهـنَّ يف املرياث ،وبسـبب الدور
التاريخـي ودور التقاليـد اللـذان لهما صلـة بحقـوق امللك َّيـة،
وميكـن أن يـزداد هـذا تعقيـداً عنـد االفتقـار إىل وثائـق الـزواج
والطلاق والوفاة.
لقـد أق َّرت السـلطات السـورية منذ بـدء ال ِّنزاع َ
ثلـث ترشيعات
سـورية الحاليـة ولوائحهـا تقريبـاً ،التـي لهـا صلـة بحقـوق
املسـاكن واألرايض واملِلـك ،ومـن هنـا يـأيت ِع َظ ُـم شـأنِ إعلام
الالجئين السـوريني بـكل جديـد األحـداث التـي قـد تؤ ِّثـر يف
بنسـخ من وثائق
حقـوق ِملكهـم .وينبغـي لهم أيضـاً االحتفاظ
ٍ
ميـة ،وذلـك للوقايـة مـن
ورقيـة ور ْق ٍ
املسـاكن واألرايض واملِلـكٍ ،
فقـدان الوثائـق ،وينبغي لهم أن يدركوا أنـه حتَّى عقود اإليجار
أو فواتير الخدمـات أو تصاريـح البنـاء أو أوامـر املحكمـة ،قـد
يكـون لهـا قيمـة إثباتيـة عظيمـة يف حاميـة حقوقهـم .وأخيراً،
ينبغـي إخبـار الالجئين السـوريني يف األردن ولبنـان بإجـراءات
بيع أو
اسـتصدار وكالـة من خارج سـورية ،فقـد ُي ُ
حتاج إليهـا يف ٍ
إيجـا ٍر يف سـورية أو مطالبـ ٍة بحقـوق امليراث.

تسـوية املسـائل القانونيـة واإلداريـة يف البلاد املضيفـة :بعـد
مـدة ُممتـدَّ ة يقضيهـا الالجئـون يف أيِّ بلـد مضيـف ،ال بـدَّ
لهـم مـن أن يح ُّلـوا مجموعـ ًة مـن املسـائل القانونيـة واإلدارية
املرتابطـة بعضها ببعض ،قبل أن يسـتطيعوا العـودة إىل بلدهم.
إذ يجـب عليهـم إمتـام ترتيبات املسـاكن ،وإنهاء عقـود اإليجار،
واسترداد السـندات ،ومعالجـة ال ِّنزاعـات .ويجـب أيضـاً إنهـاء
عالقـات العمـل واسترداد مـا هـو غير مدفـوع مـن أجـور
واسـتحقاقات (مثـل دفعـات الضمان االجتامعـي) .ثـم يجـب
على اآلباء واألمهات اسـتصدار شـهادات تعليميـة ألطفالهم من
وأمـر آخـر ،هو َّأن
أجـل تيسير دخولهـم يف املـدارس السـوريةٌ .
مسـتوى ديـن األرسة وشـؤونها عنـد الالجئين السـوريني عالٍ يف
َـاج أيضـاً إىل معالجـة ذلـك قبـل العـودة.
العـادة ،ولقـد ُيحت ُ
الوصـول إىل الحقـوق واالسـتحقاقات يف البلد األصيل :قد تكون
سـيام
معرفـة الالجئين اإلجـراءات يف بلدهـم األصلي قليل ًة ،وال َّ
تغير األحـوال مثـل سـورية ،إىل جانـب غيابهم
يف مـكان رسيـع ُّ
غالبـاً مـدَّ ًة طويلـة .فعلى سـبيل املثـال ،رمبـا يكـون للتغيريات
اإليجابيـة األخيرة التـي أجرتهـا الحكومـة السـورية لرفـع سـنِّ
الـزواج القانـوين من  15سـنة إىل  16سـنة ،عواقب عىل الرشع َّية

نرشة الهجرة القرسية 62
أكتوبر/ترشين أول 2019

زواج ِم ْـن تقـل سـنُّهم عـن  16سـنة ،التـي وقعـت
يف
ِ
حـاالت ِ
يف ِّ
ظـل القانـون اللبنـاين .وسـيحتاج بعـض الالجئين إىل العـون
للوصـول إىل املسـاعدات اإلنسـانية ،والخدمـات الحكوميـة،
واملـدارس ،والرعايـة الصحيـة ،وإىل غير ذلـك مـن الحقـوق
طلـب
رفـع
واالسـتحقاقات .ويجـب أن يسـتطيع الالجئـون َ
ٍ
للحصـول على وثائـق مدنيـة من سـجالت الحكومة ،بـدل التي
فقدوهـا أو أضاعوهـا ،وأن تتـاح لهـم فرصة إلصلاح املعلومات
املغلـوط فيهـا .وملَّـا كانـت مسـائل العائديـن القانونيـة متتـد
غالبـاً عابـر ًة الحـدود ،كان ال بدَّ مـن اتفاقيات تعـاونٍ بني البالد
َـاج إليـه مـن مـوارد مـن
املضيفـة والبلاد األصليـة (مـع مـا ُيحت ُ
أجـل دعـم هـذه االتفاقيات).
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مارتن كالترباك martin.clutterbuck@nrc.no
إقليمي ،يف برنامج املعلومات واملشورة واملساعدة
مستشا ٌر
ٌّ
القانونية ،املجلس الرنويجي لالجئني ،املكتب اإلقليمي يف الرشق
األوسط
الورا كونيال laura.cunial@nrc.no
ٌ
متخصصة ،يف برنامج املعلومات واملشورة واملساعدة القانونية،
مكتب املجلس الرنويجي لالجئني يف سورية
باوال بارسانتي paola.barsanti@nrc.no
ٌ
متخصصة ،يف برنامج املعلومات واملشورة واملساعدة القانونية،
مكتب املجلس الرنويجي لالجئني يف األردن

تينا جيويس tina.gewis@nrc.no
ام قانونياً
َدعْمُ العائدين دع ً
ٌ
متخصصة ،يف برنامج املعلومات واملشورة واملساعدة القانونية،
َّ
َّ
الرتاكمـي لثغـرة الوثائـق املدنيـة يعنـي أن السـوريني
إن األثـر
َّ
يتَّكلـون على آليـات خطيرة للتغ ُّلـب على مصاعـب املعيشـة ،مكتب املجلس الرنويجي لالجئني يف لبنان
َّ
وأن ا ِّتكالهـم هـذا ينمـو ويزيد أكثر فأكرث ،ومن ذلك اسـتعامل املجلس الرنويجي ل َّ
الجئني www.nrc.no
ُ
ِّ
الوثائـق املـز َّورة ،واتخاذ هويـات غري صحيحة ،ودفع الرشـاوى.
فيجـب أن تبـذل السـلطات مزيـ َد جهـد لتسـهيل الحصول عىل UNHCR (2018) Comprehensive Protection and Solutions Strategy: .1
ُ ْ ٍ
Protection Thresholds and Parameters for Refugee Return to Syria
الوثائـقَ ،
ولجعْـلِ أحـدث املعلومـات التـي يحتاجـون إليها ،بني (إسرتاتيجية شاملة للحامية والحلول :عتبات وضوابط عودة الالجئني إىل سورية)
يـم https://data2.unhcr.org/en/documents/download/63223
أيديهـم .ويجـب على البلاد املضيفـة والبلاد األصليـة َت ْق ِد ُ
للمه ََّجرين السوريني’ ،مارتن كالترباك والورا كونيال
وض َما ُن إرسـاء إجراءات  .2انظر ‘تثبيت ال ُه ِويَّة القانونية ُ
إصـدار الوثائـق على غريه مـن األمورَ ،
وباوال بارسانتي وتينا جيويس ،نرشة الهجرة القرسية ،العدد .٢٠١٨ ،٥٧
مجديـة ،يسـهل الوصـول إليهـا ،و َت ْو ِف ُ
ير الدعـم القانـوينwww.fmreview.org/ar/syria2018/clutterbuck-cunial-barsanti-gewis .
وميكـن أن يكـون ملتيحـي املعونـة القانونيـة دو ٌر مك ِّم ٌ
ـل ،مـن UNHCR/NRC (2019) Uncertain Futures: Legal and Civil .3
خلال اإلشـارة على الالجئين بالخيـارات التـي بين أيديهـمDocumentation, Housing, Land and Property and challenges to return for ،
;Syrian refugees, p6, 29–30
وإعانتهـم على الحصـول عىل الوثائـق ،والنصح لهـم يف القوانني
ٌ
(مستقبل مجهول :الوثائق القانونية واملدنية واإلسكان واألرض واملِلك وتحديات عودة
واإلجـراءات واملتط َّلبـات ،وذلـك يف ِّ
جانـب مـن َجا ِن َبـي الالجئني السوريني)
كل ٍ
UNHCR (2017) ‘Ensuring birth registration for the prevention of
الحدود.

موضـع يسـتطيعون فيـه
ولكي ُي ْض َمـنَ أن يكـون الالجئـون يف
ٍ
ِّ
ً
ِّ
الع
ا ِّتخـاذ قراراتهـم التي يقـ ِّررون فيها شـؤونهم ،اتخـاذا عن اط ٍ
واسـع ،ال بـدَّ لهـم مـن أن يصلـوا إىل ِّ
كل منابـع املعلومـات
واملعونـة التـي تعينهـم على أمـور منهـا معرفـة حقوقهـم
ومسـؤولياتهم القانونيـة التـي ُيسـألون عنها حني يعـودون .ويف
تجربـة املجلـس الرنويجـي لالجئين يف شـؤون تن ُّقلات الالجئني
سـياقات أماكـنَ أخـرى ،مثـل كينيـا والصومـال ،ومنطقـة
يف
ِ
بر ُز ِع َظ ُـم
البحيرات الكبرى ،ومنطقـة حـوض بحيرة تشـادَ ،ي ْ ُ
املعلومـات الدقيقـة ،واملسـاعد ِة القانونيـة على
شـأنِ إتاحـة
ِ
الحصـول على الوثائـق ،وتفاصيـلِ اال ِّتصـال باملنظمات التـي
قـد تكـون قـادر ًة على اإلعانـة يف ٍّ
كل مـن البلد املضيـف والبلد
األصلي .إذ ميكـن أن َ ْتن ََـع مثـل هـذه املقاربـة حـاالت العـودة
السـابقة أوانهـا ،وأن تضمـن ْاسـ ِتطاع َة الالجئني ال ُو ُص َ
ـول إىل ي ٍد
َ
وتخفيـف األخطـار عـن أنفسـهم عنـد العـودة.
ُت ِعينُهـم،

statelessness’, Good Practices Paper – Action 7
(ضامن تسجيل املواليد ملنع انعدام الجنسية) bit.ly/UNHCR-birthreg-2017
NRC Lebanon (2019) ‘Legal Residency for refugee youth in Lebanon’, .4
( Briefing Note, February 2019إقامة الشباب الالجئني القانونية يف لبنان)
 .5انظر ‘تسوية أوضاع السوريني للمغادرة’ ،املديرية العامة لألمن العام اللبناين،
 ١أغسطس/آب من عام .٢٠١٨
www.general-security.gov.lb/ar/news/details/558
 .6انظر ‘حامية املمتلكات :التجربة العراقية’ ،سيال سومنيز وشاهان مريي ومارتن
كالترباك ،نرشة الهجرة القرسية ،العدد .٢٠١٨ ،٥٩
www.fmreview.org/ar/GuidingPrinciples20/sonmez-murray-clutterbuck
Samuel Hall (2018) ‘Syria’s Spontaneous Returns’, p12 .7
(حاالت العودة الطوعية إىل سورية)
bit.ly/SamuelHall-Syria-spontaneous-return-2018; UNHCR and NRC
(2018) ‘Uncertain Futures; Civil Documentation, HLP and barriers to
return for Syrian refugees’, p7, 37
ٌ
(مستقبل مجهول :الوثائق املدنية واإلسكان واألرض واملِلك ومع ِّوقات عودة الالجئني
السوريني);
UNHCR/iMMAP (2018) ‘Intentions and Perceptions of Syrian Refugees
’in Jordan
(نوايا الالجئني السوريني وتص ُّوراتهم يف األردن)
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العودة إىل سورية بعد الته ّرب من التجنيد اإللزامي

أحمد عرمان وشذى لطفي

يواجه الالجئون السور ُّيون الذين ته ّربوا من الخدمة العسكرية عوائقاً تحول دون عودتهم ،وهذا يفتح
سبي ًال إىل ِّ
الشك يف قابل َّية نجاح حاالت أخرى من عودة الالجئني و استمراريتها
امي كأحد األسباب الرئيسية لفرار
َب َر َز الته ّرب من التجنيد اإللز ِّ
ً
ً
الشباب الذين يزيد سنُّهم عن  18عاما من سورية .وهو أيضا أحد
األسباب الرئيسية لعدم مت ّكنهم من العود َة .ومع عمل الحكومة
السورية عىل الرتويج لحاالت العودة ،لتُث ِب َت بها استقرارها
وسلطتها ،ومع ازدياد َّ
الضغط الدويل من أجل عودة الالجئني،
ً
ميكن أن تكون هذه املسألة زاوية ُم ِفيدة ،يتم من خاللها تقييم
استعداد سورية ،يف جعل عود َة َش ْع ِبها عود ًة مستدامة .ومن كل
هذا َيرب ُز السؤال :إذا مل يكن بإمكان هؤالء الرجال العودة بشكل
شج َع اآلخرين عىل ذلك؟
آمن ،فهل ينبغي للمجتمع الدو ِّيل أن ُي ِّ
مرسوم صدر عام  2014أ َّنه يجب عىل الرجال الذين من
ينص
ٌ
ُّ
هم يف سنِّ الخدمة العسكرية (مبا يف ذلك العدد املتزايد من
الشباب الذين بلغوا سنَّ الخدمة وهم خارج سورية) الذين
ال يرغبون يف الخدمة ،ولكنْ يرغبون يف العودة إىل سورية ،أن
عليهم البقا ُء خارج البلد مدَّ َة أربع سنوات عىل األقل ،ود ْف ُع
وج ُب املرسوم نفسه
َر ْس ِم إعفا ٍء يبلغ  8آالف دوالر أمرييك .و ُي ِ
أيضاً عىل الرجال الذين تزيد سنُّهم عن  42عاماً (أي الذين
تجاوزا سنَّ الخدمة العسكرية) ،ومل يؤدُّوا الخدمةَ ،د ْف َع َر ْس ِم
إعفاء و قدره املبلغ ذاته  -وهو عند الالجئني عموماً ٌ
مبلغ
يستحيل ّد ْف ُعه .وتشري التقديرات إىل َّأن ما يصل إىل  75باملئة
من الالجئني السوريني ،راغبون بالعودة ،1ولكنَّ القضايا املتعلقة
بالتجنيد اإللزامي ،متنع مجموع ًة كبريةمن الالجئني من العودة
طوعياًَّ .
لعظيم حقاً :و لغاية  19سبتمرب/أيلول عام
وإن العدد
ٌ
سجلت املفوضية السامية لألمم املتحدة
 ،2019كانت قد َّ
لشؤون الالجئني  1866881الجئاً سورياً من الذكور الذين ترتاوح
2
أعامرهم بني  18سنة و 59سنة.

هؤالء الرجال ،و الذين اختاروا العودة إىل سورية ،عىل الرغم من
خط ٍر ُمحت َمل عظيم ،ألنهم مل يجدوا سبي ًال إىل ِّمل شملِ أرسهم
معضالت أخرى تؤ ِّثر
يف بالد اللجوء .ثم َّإن قرارات العودة ُت ِث ُري
ٍ
يف األرسة ك ِّلها .ومن ذلك مث ًالَّ ،أن الالجئني من النساء واألطفال
مهجرين مع األزواج واآلباء واألبناء ،وإ َّما
قد يختارون بني البقاء َّ
العودة إىل سورية بدونهم ،وهذا قد ُيع ِّرضهم -إىل جانب األثر
أعظم خالل
العاطفي الذي يرتكه فيهم الفراق -إىل احتامل خط ٍر
َ
رحلتهم ،وحتى بعد عودتهم إىل سورية.
وهنالك عدد من البال ِد ال تعدُّ التم ُّل َص من التجنيد اإللزامي
وحده سبباً ملنح السوريني صفة الالجئني ،عىل الرغم من األدلة
الكثرية عىل املخاطر التي تحيط بهذه الفئة من الالجئني عند
عودتهم ،وهذه الحالة شبيهة بالحالة التي يف إريرتيا .فهناك رأت
محكمة االستئناف يف اململكة املتحدة عام َّ ،2016أن الالجئني
الذين هم من يف سنِّ التجنيد اإللزاميْ ،إن هم عادوا إىل إريرتيا،
فسيواجهون االضطهاد واإلساءة .فأدَّى ذلك القرار إىل تعديل
سياسة الهجرة يف اململكة املتحدة ،و َد َف َع مبزيد من األد َّل ٍة عىل
َّأن معاملة الرجال الذين عادوا بعد أن مت َّلصوا من التجنيد
ثم يكون ذلك
اإللزامي ،حالت دون عودتهم عود ًة آمنة ،ومن َّ
سبباً الستمرار لجوئهم.

منح ال َع ْف ٌو العام

يف محاولة ملعالجة هذه املخاوف ,أصدرت سورية يف ترشين
األول عام  ،2018مرسوماً غري مسبوقٍ  ،مينح عف ٍو عاماً عن جميع
املخالفات التي ارتكبها املك َّلفون بالخدمة العسكرية ،رشيطة
َّأن ُيس ِّلموا أنفسهم يف أيِّ فرع عسكري ،وذلك يف خالل أربعة
أشهر ملَن هم داخل البلد ،وستة أشهر ملَن هم خارجها .وعىل
عبوا عن ْأن ال ثقة لهم باملرسوم ،رفع
الرغم من َّأن كثريين َّ
بعدُ
عدد كثري من الناس أسامئهم .لكنَّهم وجدوا أنفسهم ذلك يف
قوائم التجنيد اإللزامي من جديد يف ِّ
أقل من سبعة أيام ،بعد أن
استغ َّلت الحكومة ثغر ًة يف املرسوم .وهذا يعكس استمرار الوضع
الراهن منذ مثاين سنوات ،وليس هذا فحسب ،بل إىل جانب ذلك
فجرت األ ْز َمة عام  2011وأدَّت إليها.
استمرار األحوال التي َّ

وللتم ُّلص من التجنيد اإللزامي ٌ
َ
بعوامل أخرى تؤ ِّثر يف قرار
صلة
َّ
ُ
ُ
الفرار وقرار العودة عىل حد سواء .وت ِّبي كث ٌري من الدراسات أن يف
مثل هذه القرارات ,تأيت األرسة واألصدقاء والشبكات االجتامعية
يف املرتبة الثانية بعد السالمة واألمــان ،ويشمل هذا مخاطر
التجنيد اإللزامي واملخاطر التي قد تقع عىل العائدين فور
صعبُ ،تق ِّد ُر التقارير
عودتهم من التم ُّلص .ومع َّأن تأكيد األرقام ٌ
َّأن آالف الالجئني عادوا إىل سورية يف عام  2018ويف أوائل عام
 .2019وال توجد أرقام حقيقية عن أعداد الرجال الذين عادوا ولتجنُّب حدوث هذا مرة أخرى ،ولدعم عودة مستدامة ،يجب
قصص ٌ
ناجح شاملٍ يف السياق السوري ما ييل:
وهم يف سنِّ الخدمة العسكرية ،ولكن يوجد ٌ
كثرية ألمثال أن َّ
يضم أيُّ عف ٍو ٍ
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إسقاط العقوبات عن الجرائم السابقة التي لها صلة بالتم ُّلص
من التجنيد والفرار من الخدمة العسكرية
إعفا ٌء من الخدمة العسكرية املستقبلية ( مبا يف ذلك أي بديل
من الخدمات املدنية) ،فيكون ذلك إ َّما بال قيد وال رشط وإ َّما
بفرض َر ْس ِم إعفا ٍء ُمعت ِدل
سامح’ طويلة بحيث ُيض َمنُ بها تحقيق العودة الطوعية
‘م َّد ُة ٍ
يف أحوال آمنة والكرامة فيها ُمصا َن ٌة ،أو ال ُتح َّد ُد م َّد ٌة عىل
اإلطالق
إطالق ِّ
ُ
كل َمن هم ُيح َّققُ يف أمرهم حالياً أو َمن ُس ِجنَوا،
بسبب مت ُّلصهم من الخدمة العسكرية وفرارهم منها
إعطاء اإل ْذ ٌن للسلطات الدولية مبراقبة أحوالِ العائدين إىل
سورية وتثبيتها يف وثائقَ ل ُي َّ َ
عي مدى االمتثال العا ِّم للعفو
ٌ
إسرت ٌ
مستهدفة ألنشط َة التامسك املجتمعي التي تتك َّفل
اتيجية
بها الدولة ،لتخفيف ر ِّد الفعل املعادي الذي قد َي َق ُع عىل َمن
مل يؤدِّي الخدمة
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ترسيح تدريجي للذين أ ُّمتوا م َّدة الخدمة العسكرية ،مع
ٌ
تقديم مجالٍ من املنافع ا ُملد َّرجة للرجال وأرسهم ،وذلك من
أجل تكريم الذين أدّوا الخدمة
أحمد عرمان araman421@windowslive.com

نسقٌ ميدا ٌّين يف مجال العمل اإلنسا ِّين يف سورية
ُم ِّ

شذى لطفي shazaloutfi93@gmail.com
مسؤولة برامج ،يف معهد الواليات املتحدة للسالم بالعراق ،إىل ما
َق ْب َل ْأن ُت َ َ
نش هذه املقالة
UNHCR (March 2019) Fifth Regional Survey on Syrian Refugees’ .1
Perceptions and Intentions on Return to Syria
(االستقصاء اإلقليمي الخامس يف الالجئني السوريني وتصوراتهم ونواياهم يف العودة إىل
سورية) https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/68443.pdf
https://data2.unhcr.org/en/situations/syria .2

رشقي بريوت ضدُّ الدولة اللبنانية
النّازحون داخلياً يف ِّ

دياال لطيف

تأيت يف هذا العام الذكرى السنوية الثالثون التفاق الطائف الذي أنهى رسمياً الحرب األهلية اللبنانية
التي دارت رحاها بني عا َمي  1975و .1990ولكنْ بعد ثالثة عقود ،ما تزال بعض الجامعات نازح ًة داخلياً
بسبب أفعال الدولة.

حي
الطـ َر ُف
الرشقـي من بيروت ،املعروف باسـم الكرنتينا ،هو ٌّ
ُّ
تاخ ُمـه مـن الشرق نهـر بيروت ،و ُي ِحيـطُ
منخفـض الدَّخـلِ ُ ،ي ِ
بـه مـن الغـرب والشمال املينـاء .ويف أواخـر القـرن التاسـع
ٌ
قبيلـة بدو َّي ٌـة ُسـن َّي ٌة مـن رعـاة املاشـية العـرب
عشر ،نزلـت
ً
جانـب أسـواقٍ أسـبوعية
يف الكرنتينـا ،فافتتحـت مسـلخا إىل
ِ
للمـوايش واللحـوم (وذلـك على الرغم مـن َّأن ملكيـة األرض مل
تكـن قانونيـ ًة إال أيـا َم كان االنتـداب الفرنيس بين عا َمي 1920
َّ
َ
و .)1943وملَّـا كان هـؤالء ا ُمل ِق
يمـون مربوطـون بهـذه التجـارة ،ولقـد كان تهجير سـكان الكرنتينـا أ َّول إبعـاد عـا ٍّم قسريٍّ يقع
ْ
صـاروا ُي ْعرفـون باسـم عـرب املسـلخ.
يف الحـرب األهليـة اللبنانيـة .إذ هاجمت ميليشـيات مسـيحية
الحـي يف شـهر يناير/كانون
ميينيـة ،بدوافـع طائفيـة وسياسـية،
َّ
ثـم احتـاج املسـلخ ومـا فيـه مـن
أوسـع
صناعـات ثانويـ ٍة إىل توظيف الثـاين مـن  ،1976وكان ذلـك الهجـوم جـزءاً مـن خطـة
ٍ
َ
َّ
نفصلـ ٍة .فكان
العمال رسيعـ ًا ،فتد َّفـق العمال املهاجـرون والالجئـون إىل لتقسـيم البلـد والعاصمـة إىل مناطـقَ طائفيـ ٍة ُم ِ
ً
ً
ولكـن وقف يف الطريق
املنطقـة بحثـا عـن ُسـ ُبل املعيشـة .حتَّـى إذا جـاءت السـنوات ُيـ َرا ُد
لرشقي بريوت أن يصبح مسـيحياْ ،
ِّ
الحي الـذي أغلب َّ
للحي ُس ْـم ُ
سـكانه من املسـلمني .وعُ ِر َف
حي إىل ذلـك هـذا ُّ
عة ٍّ
التـي سـبقت الحـرب األهلية اللبنانيـة ،صار ِّ
نحو مـن َ 30
بعـدُ
باسـم مجـزرة الكرنتينـا ،فقـد أدَّى إىل
زحوم ٍة هـذا الحـدث مـن
ألف عاملٍ يف أكـواخ َم ُ
فقير ،إذ عـاش فيـه ٌ
الحـي الفقري
خشـب ومـن قصديـر .وكان مـن بني سـاكني
مـن
ِّ
ٍ
ٌ
خليـط مـن الالجئين األرمـن واألكـراد والفلسـطين ِّيني ،عاشـوا
ُقـ ْر َب العمال املهاجريـن الريفيين ،اللبنانيين والسـوريني .وقد
السـكان الجـدد إىل عـرب املسـلخ ،على
ح َّولَ ْـت إضافـة هـؤالء ُّ
ً
َ
رشقـي
الحـي إىل حـار ٍة للمسـلمني غالبـا داخـل
مـ ِّر السـنني،
َّ
ِّ
املسـيحي.
بريوت
ِّ
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ألـف وخمـس مئة إنسـانٍ وإىل تهجير َمنْ بقي حيـاً .وملَّا
قتـل ٍ
حـي الكرنتينـا إستراتيجياًُ ،حـ ِّو َل إىل مق ٍّر عسـكريٍّ
كان موقـع ِّ
ْ
للميليشـيات املحليـة ،وأغلـب املبـاين التـي ميلكهـا السـكان
ُ
َّ
األصل ُّيـون إ َّمـا ُد ِّمـرت وإ َّمـا جعلتهـا القـوات امل ْحتلـة قواعـد
قصـدُ مـن قـرار مجلـس الـوزراء الـذي رقمـه 322
لعمل َّياتهـا .وقـد قـدَّ ر السـكان املحل ُّيـون َّأن عـدد األرس التـي ولقـد كان ُي َ
تأ َّثـرت بالتَّهجير يقـع بين  500و 600أرسة.
إىل تنظيـم إعـادة اإلعمار من جهة ،ولكنْ مـن جه ٍة أخرى ،إىل
َجعْـلِ الوصـول إليـه أيرس ،عـن طريق تخفيض رسـوم تصاريح
َّ
وقـد َّ
ٌ
ٌ
قليلـة من هـؤالء
نسـبة
متكنـت اليـو َم
السـكان ،الذين مل البنـاء وغير ذلـك مـن التكاليـف القانونيـة ،غير َّأن البنـد
َّ
ُ
ً
ً
ُ
ُ
ُتد َّمـر ممتلكاتهـم تدميرا كاملا أو مل تحـ َّول إىل قواعـد خلال األ َّول مـن املرسـوم يسـتثني ُسـكان املـدن مـن هذه املنشـآت
أثـر يف ِّ
كل النازحني داخليـاً يف بريوت،
الحـرب ،مـن العـودة إىل مسـاكنهم (أي ٌ
نحـو مـن  40قطعـة الجديـدة 3.فـكان لذلـك ٌ
أرض) .وقالـت معظـم هـذه األرس َّ
سـيام َمـن بقـي مـن عـرب املسـلخ .ويف مواجهـة الكلفـة
إن التعويـض املحدود الذي وال َّ
ً
ً
ً
املهجريـن مل يكـن كافيـا واقتىض أمواال شـخصية الباهظـة لتصاريـح البنـاء وغريهـا مـن الرسـوم التـي لهـا صلة
دفعتـه وزارة َّ
إضافيـة .وأ َّمـا الباقون من السـكان ،وهم  ،%80فلم يسـتطيعوا بهـاُ ،
اضطـ َّر الذيـن مل ُتد َّمـر مبانيهـم ،بالقصـف أو بالقتال ،إىل
أن يعـودوا ويسـتق ُّروا يف ظـروف دون السـو َّية املقبولـة (40
عقبـات فرضتهـا الدولة.
بعض
ٍ
العـود َة بسـبب ِ
َ
قطعـة أرص) ،ولكـنْ مل
يسـتطع كثيرون غريهـم العـودة بحالٍ
ْ
تهج ٌري طال أمده وأغمضت عنه الدولة
مـن األحـوال بسـبب أرضا ٍر ال ميكن إصالحهـا أصابت أمالكهم،
ً
على الرغـم َّ
ً
لحقِّ
واضـح
كل أو دمـا ِر أمالكهـم دمـارا تامـا ( 50قطعـة أرض).
مما يف اتفـاق الطائـف من بيـانٍ
ٍ
نص
مواطـن يف العـودة مـن املـكان الـذي هُ ِّجـ َر إليـه ،أخفـق ُّ
ٍ
االتفـاق يف معالجـة سـيناريوهات محدَّ دة كحالـة الكرنتينا .إذ وكلما طـال أمـد الوضـع الراهـن ،زادت التحدِّيـات .فمنـذ أن
يحـول اليـو َم دون عـودة جامعـة عـرب املسـلخ عـود ًة تامـة ،نشـأت هـذه الحـال ،قبـل  30سـنة ون ِّيـف ،واألرس املتضررة
أوالً ،اسـتمرار وجـود القوات املسـلحة اللبنانيـة يف أمالك هذه تنمـو وتتضاعـف ،وهذا أنشـأ شـبك ًة مـن املطالبين بحقوقهم
كثير مـن مالكي األرايض
الجامعـة ،وثانياً ،قـرار مجلس الوزراء الـذي رقمه  322الصادر أكثر تعقيـداً .واليـو َم ،قـد ُتـ ُو ِّ َف ٌ
خاص األصليين يف الكرنتينـا ،تاركين عشرات الورثـة ليشتركوا يف
يف عـام  ،1994الذي اسـتبعد املـدن رصاح ًة من اسـتثنا ٍء ٍّ
لقواعـد البناء للنّازحين داخلياً.
ملكيـة أرض واحـدة أو يتقاسـموا الجـزء الـذي يصغـر أكثر
فأكثر مـن قيمـة العقـار.
وأ َّمـا الجيـش اللبنـاين ،الذي ُي ِّث ُـل الدولة ،ففـي محاول ٍة إلعادة
َّ
ْ
تأكيـد سـيادته َ
أرض لبنـان ،سـيطر على قواعـد الكرنتينـا ،بيد أسـباب َسـل ِب أملاك الجئـي الكرنتينـا وعملِهـا املهاجريـن
ٌ
ُ
ُ
أ َّنـه مل ُي ْب ِـد ن َّي ًـة ،مـع مـرور الوقـت ،لنقـل قواتـه مـن هنـاك .متعـدِّدة ،وتضا ِعفهـا املصالـح االقتصاديـة يف األملاك املرغوب
ٌ
ً
ً
ثقيلا ،أال وهـو فيهـا والباهـظ مثنهـاُّ .
فواجـه السـكان املحل ُّيـون مـن بعـدُ
حملا
مسـؤولة عن
وكل األطـراف ،نعـم ك ُّلهـا،
ْ
حكومـي يف استرداد األملاك .إذ قال أحد حـال عـرب املسـلخ اليـو َم التـي ُيؤسـف لهـا ،والتـي هـي يف
املفاوضـة مـع كيـانٍ
ٍّ
ٍّ
داخلي طـال أمـده ،وطالـت فيهـا خيبـة األمل يف
نـزوح
املتحدِّثين بلسـانهم“ :لقـد تحـ َّول حالنـا مـن سـيناريو ٍه فيـه حالـة
ٍ
ٌ
ٌ
ْ
مخالـف للقانون يرتكبـه أفراد
احتلال
ميليشـيات ،إىل احتاللٍ العودة.
1
قانـو ٍّين تفرضـه الدولـة” .وبعـد ثالثـة عقـو ٍد ،ما يـزال الجيش
أرض مـن األملاك الخاصـة ،دياال لطيف diala.lteif@mail.utoronto.ca
يديـر القواعـد على  75قطعـ َة ٍ
قسم الجغرافية والتخطيط ،يف جامعة تورونتو
َـع هـذا هـؤالء النـاس مـن املطالبـة بأرضهـم.
ف َمن َ
املسـلخ إىل محاولـة الدخـول يف مهمـة دقيقيـة ،أال وهـي
املفاوضـة بينهـم وبين جها ٍز يتبـع الدولة اللبنانيـة ،ولكنْ عىل
غير طائل.

ويف ختـام الحـرب ،تعاملـت وزارة املهاجريـن مـع املدنيين،
نقـل ُ
سـتح َّلة من
س ا ُمل ِ
ـتح َّلة ،ب َد ْف ِع َر ْسـم ٍ
ومـع األمالك ا ُمل ْس َ
لأل َ ِ
أجـل إخلاء األملاك الخاصـة ،والسماح ألصحابهـا الحقيق ِّيين
بالعـودة إليهـا 2.ولكـنْ مل ُيتَّخذ يش ٌء من هـذه التدابري ملعالجة
شـخص
سـيايس أو
احتلال القـوات املسـ َّلحة .ومل يجـرؤ أيُّ
ٌ
ٍّ
ُ
ٌ
ثـم اضطـ َّر عـرب
معـروف على ا ِّتخـاذ موقـف رسـمي ،ومـن َّ

www.utoronto.ca

ٌ
خاص ،يف  18يناير/كانون الثاين من عام .2019
.1
اتصال ٌّ
عساف ورنا الفيل،
.2انظر ‘معالجة قض َّية التَّهجري الناجم عن الحرب يف لبنان’ ،جرجس َّ
نرشة الهجرة القرسية ،العدد .٢٠٠٠ ،٧
www.fmreview.org/ar/land-and-property-issues
نص القانون باللغة
 .3قانون رقم  ،322صاد ٌر يف  ،24/3/1994املادة  .1ميكن قراءة ِّ
العربية فيام ييل.bit.ly/Lebanon-Law322 :
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ٌ
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.

الخيار  :1العودة
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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.
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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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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.
باربارا لوكونكا barbralukunka@gmail.com

بيرت دي ك ِلرك phjdeclercq@yahoo.com
هـــذا ،وينبغـــي أيضـــاً منـــح األفـــراد منصـــ ًة متينـــ ًة ل ُي ِّ
عـــروا بروفيسو ٌر زائ ٌر ،يف كلية الحوكمة ،بجامعة ِوتواتررساند
ع ــن مظامله ــم يف جوان ــب مث ــل تخصي ــص الخدم ــات والف ــرص www.wits.ac.za
ببعـــض املؤ ِّيديـــن السياســـيني .ثـــم ينبغـــي أن يكـــون بنـــاء
الثق ــة ب ــن جه ــاز أم ــن الدول ــة والش ــعب ه ــو املح ــور ال ــذي ُّ
كل ما ورد من آرا ٍء يف هذه املقالة هي آراء كات َب ْيها وقد ال تستوي
ي ــدور حول ــه االهت ــام وإنع ــام النظ ــر .وينبغ ــي إنش ــاء آلي ــات هذه اآلراء وآراء املعاهد التي يعمل فيها كاتبا املقالة.
للعدالـــة االجتامعيـــة ،وذلـــك لضـــان تحقيـــق املســـاءلة عـــن  .1ملزيد معلومات عن تحديات عودة الالجئني يف بوروندي ،انظر:
الجرائـــم املرتكبـــة ،ومنهـــا العنـــف الجنـــي والجنـــدريLukunka B N (2018) ‘“They Call Us Witches”: Exclusion and Invisibility .
in the Burundian Returnee Reintegration Process’, Peace and Conflict:
للمه َّ
وينبغ ــي أن يك ــون يف مث ــل ه ــذه اآللي ــات مرف ــقٌ ُ
َجري ــن Journal of Peace Psychology
ُسموننا سحرة” :استبعاد العائدين البورونديِّني وتجاهل وجودهم يف عملية إعادة
ليطلب ــوا ر َّد حقوقه ــم (وم ــن ذل ــك العق ــار واألرض) .وينبغ ــي (“ي ُّ
أن الجهـــود املبذولـــة يف ســـبيل إدماجهم) https://psycnet.apa.org/record/2018-39059-008
للمجتمـــع الـــدويل أن يضمـــن َّ
and Lukunka B N (2017) ‘The Romance of Return: Post-exile Lives and
تنس ــيق العم ــل اإلنس ــاين واإلمن ــايئ لتحقي ــق نتائ ــج جامعي ــة ،ال Interpersonal Violence over Land in Burundi’ in Buckley-Zistel S and
تتجاه ــل عن ــارص بن ــاء الس ــام .ويقت ــي نج ــاح إع ــادة إدم ــاج Krause U (Eds) Gender, Violence, Refugees
ـب عملي ــة الس ــام والعملي ــة السياس ــية ع ــى (رومانس َّي ُة العودة :العيش يف مرحلة ما بعد املنفى والعنف بني األشخاص من أجل األرض
العائدي ــن أ ّال تنص ـ َّ
يف بوروندي) www.berghahnbooks.com/title/Buckley-ZistelGender
العمليـــات السياســـية الرســـمية واملؤسســـات فحســـب ،بـــل Human Rights Watch ‘Burundi: Events of 2017’ .2
ينبغ ــي أن تنص َّب ــا أيضــاً ع ــى العائدي ــن واملجتمع ــات املحلي ــة( .بوروندي :أحداث عام )2017
www.hrw.org/world-report/2018/country-chapters/burundi

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

نرشة الهجرة القرسية 62
أكتوبر/ترشين أول 2019

املتدهــورة تدهــوراً شــديداً يف الســودان واالفتقــار فيهــا إىل
خدمــات الصحــة األساســية والغــذاء واملــاء ،فض ـ ًا عــن غريهــا،
عــى أنهــا أســباب لعــودة النــاس إىل جنــوب الســودان .ولقــد
ٌ
شــوهدت أيضــاً
أمنــاط تشــبه هــذه األمنــاط داخــل البــاد ،إذ
ً
هُ ِّج ـ َر نازحــون داخلي ـا بســبب االفتقــار إىل الخدمــات ،فعــادوا
إىل مناطــق إقامتهــم الســابقة بحثــاً عــن الخدمــات ،ال ألنهــم
يــ َر ْو َن الســامة يف ِفعْــلِ ذلــك.
وال ميكــن أن ُتعـ َّد هــذه الحــاالت عمومـاً أ َّنهــا توافــق التعاريــف
علــم والتا َّمــ ِة
الدوليــة لحــاالت العــودة التَّــا ِّم صدورهــا عــن ٍ
ـم العاملــن
ـم التن ُّبــه إىل َّأن َف ْهـ َ
طوع َّيتهــا .ومــع ذلــك ،مــن املهـ ِّ
الدوليــن يف املجــال اإلنســاين وأهــايل جنــوب الســودان ،للطوع َّيــة
والســامة ،قــد يختلــف اختالفـاً عريضـاً ،ففــي األبحــاث امليدانيــة
الحديثــة يف املناطــق التــي فيهــا كثــر مــن حــاالت العــودة
إليهــا والحركــة الســكانية ،ع ـ َّد الســواد األعظــم مــن العائديــن
أنفســهم عائديــن طوعيـاً ،ولكــنْ أشــار أكــر مــن  %80منهــم َّأن
َمــن ه َّيــأ لهــم َن ْقلهــم هــو جهــة فاعلــة سياســية ،وكث ـ ٌر منهــم
ذكــر َّأن عوامــل الدفــع يف املوضــع الــذي هُ ِّجــروا إليــه هــي
يــس لعودتهــم .ويضــاف إىل ذلــكْ ،أن دخــل أكــر
الســبب ال َّر ِئ ُ
املهجريــن ،طالبـ َ
ن الخدمــات ،ال
مــن نصفهــم فــوراً إىل مخيــات َّ
العــود َة إىل أماكــن إقامتهــم الســابقة .واألهــم مــن كل ذلــكَّ ،أن
الديناميــات تختلــف اختالفـاً عريضـاً ،عــى حســب املــكان ،ومــن
ــم عــى كل أنحــاء البلــد،
املعم ُ
الــروري أ ّال ُيط َّبــق التحليــل َّ
فذلــك ســيق ِّو ُض إيصــال املســاعدة عــى حســب الســياق.
وإضاف ـ ًة إىل العــودة ‘العفويــة’ (أي التــي مــن غــر مســاعدة)،
ُتســهَّل بعــض هــذه التن ُّقــات ،ف ُيســهَّل بعضهــا عــى أســاس
ٌ
أســاس فيــه إكــراه ،وهــذا يزيــد
وبعــض آخــر عــى
طوعــي،
ٍ
ً
الحــاْ َل تعقيــدا .ومنــذ أواخــر عــام  ،2018ويف عــام ،2019
ُتســهِّل منظــات األمــم املتحــدة وبعثــة األمــم املتحــدة يف
1
جنــوب الســودان حــاالت العــودة مــن مناطــق حاميــة املدنيــن
يف جوبــا وبــور و َواو .ولقــد ســهَّلت أيضــاً حكومــة جنــوب
الســودان والجامعــات املعارضــة حــاالت العــودة جــواً وبـراً مــن
البــاد املجــاورة واملناطــق التــي نــزح إليهــا النَّازحــون داخلي ـاً.
رشكات
وذكــر بعــض أهــل جنــوب الســودان العائديــن إليهــا َّأن
ٍ
مــن القطــاع الخــاص ،وطنيــ ًة ودوليــ ًة ،تعمــل ُقــ ْر َب املناطــق
الحدوديــة ،ســاعدتهم عــى االنتقــال .ولكــنْ يف مقابــل ذلــك،
ـج َع بعــض قــادة النازحــن داخليـاً يف مناطــق حاميــة املدنيــن
شـ َّ
املقيمــن يف املخيــات عــى ْأن يبقــوا ُم ِقي ِم ـ َ
ن فيهــا ،وعــى ْأن
يقاومــوا الجهــود املبذولــة يف ســبيل تحقيــق حــاالت العــودة،
ومــن املمكــن أن يكــون هــؤالء القــادة قــد فعلــوا ذلــك لــي
يعــزِّزوا نفوذهــم الســيايس.
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وإلضافــة مزيــد تعقيــ ٍد إىل الحــال ،يعــود النــاس ،أو ُتســهَّل
عودتهــم ،إىل مناطــق تكــون فيهــا الخدمــات التــي يحتاجــون
إليهــا أو آليــات التصـدِّي لصعوبــة عيشــهم ،قليلـ ًة غايــة ال ِق َّلــة.
فعــى ســبيل املثــال ،أبــرزت املناقشــات مــع العائديــن أو
النازحــن داخلي ـاً َّأن تد ُّفقــات التن ُّقــل (ومنهــا حــاالت العــودة
ا ُملسـهَّلة إنســانياً) تتَّجــه إىل مناطــق يكــون فيهــا انعــدام األمــن
الغــذايئ عنــد مســتوى الطــوارئ (أي عنــد املرحلــة الرابعــة مــن
التصنيــف املتكامــل ملراحــل األمــن الغذائيــة )2أو إىل مناطــق
فيهــا مخاطــر شــديدة مــن العنــف الطائفــي أو فيهــا قلــة
شــديدة يف الخدمــات األساســية؛ أي خدمــات الغــذاء واملــاء
والصحــة .وأبــرزت أيض ـاً املناقشــات مــع العائديــن واملنتقلــن،
َّ
رجــاالً ونســا ًء ،أ َّنــه عــى الرغــم مــن َّأن التوقيــع عــى اتفاقيــة
َ
إســهام مبــارشاً ،كانــت الدوافــع الرئيســية
عامــل
الســام كان
ٍ
ِّ
التــي دفعتهــم إىل اتخــاذ قــرار االنتقــال هــي عوامــل الدفــع
يف األغلــب ،مثــل ظــروف العيــش التــي ليــس فيهــا مــا يكفــي
العيــش ،و ِق َّلــة الوصــول إىل ُســ ُبل املعيشــة ،و ِق َّلــة الســامة
واألمــن يف املناطــق التــي هُ ِّجــروا إليهــا ،فيــرك لهــم كل ذلــك
خيــارات قليلــة.

تطبيق إطار اللجنة الدامئة املشرتكة بني الهيئات

إطــار اللجنــة الدامئــة املشــركة بــن الهيئــات ( )IASCحــول
الحلــول الدامئــة للنازحــن داخلي ـاً هــو معيــار لعــودة النازحــن
ٌ
وينــص عــى أ َّنــه
واســع،
معــرف بــه اعرتافــاً نطاقــه
داخليــاً،
ُّ
ٌ
ْ
يجــب أن يجتمــع يف العــودة واالنتقــال ،الطوعيــة والســامة
ـب
ـم .ويف ســياقٍ ُترت َكـ ُ
وص ـ ْو ُن الكرامــة ُ
َ
وصــدُ ْو ُر الق ـرار عــن علـ ٍ
فيــه انتهــاكات حقــوق اإلنســان عــى املدنيــن انتهــاكاً مســتمراً،
ُّ
يظــل مســتوى
هجريــن أم مل يكونــوا ،وحيــث
ســواء كانــوا ُم َّ
ً
الخدمــات يف جميــع أنحــاء البلــد يف العمــوم تقريب ـا أدىن مــن
معايــر منظمــة إســفري ( ،)SPHEREيف ظـ ِّ
ـب
ـل كل هــذاَ ،ي ْص ُعـ ُ
عــى الهيئــات اإلنســانية واإلمنائيــة ْأن ُتح ـ ِّد َد طبيعــة الظــروف
التــي تقــع فيهــا العــودة .وفضـ ًا عــى ذلــك ،خاطرت املناقشــات
يف الغالــب ،الدائــرة حــول حــاالت العــودة بــن دوائــر القيــادة يف
مجــال العمــل اإلنســاين وهيئــات التنســيق ،بـ ْ
ـأن افرتضــت وجــود
التجانــس بــن الســكان العائديــن ،فأخفقــت يف بيــان الحاجــة إىل
ـف مــن طرائــق املســاعدة ومســتوياتها ،اعتــاداً
مــا هــو مختلـ ٌ
ً
عــى كــون العــودة ُمســاعدٌ عليهــا أم عفويــة ،أو اعتــادا عــى
عوامــل الدفــع والجــذب التــي لهــا دور يف األمــر .ثــم َّإن هنــاك
تبس َ
ــط َة صعوبــ َة األمــ ِر يف
احتــال خطــ ٍر يف َّأن الروايــات ا ُمل ْس ِ
ً
العــودة ،تتجاهــل الحقائــق والتعقيــدات الواقعــة ،وبــدال مــن
ـع الربامــج للنــاس بنــا ًء عــى
التنُّبــه إليهــاُ ،ت ِدي ـ ُر التمويــل و َو ْضـ َ
صحيــح عــى
حالــة عودتهــم ،ال حاجاتهــم اإلنســانية .وهــذا
ٌ
وجــه الخصــوص ،فقــد كـ َّـر ِت الجهــات الفاعلــة املحل َّيــة يف بعــض
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ـم العائديــن وغالــت يف ذلــك ،أو اجتهــدت يف العمــل
الحــاالت ر ْقـ َ
عــى تحقيــق حــاالت العــودة ،وذلــك ابتغــا َء الحصــول عــى
مزي ـ ٍد مــن املســاعدة الدوليــة.
عندمــا ُتعــدُّ حــاالت العــودة عفويــ ًة ،مــن الــروري -لــي ال
تســ ِّب َب الــررْ -أن تكــون كل مســاعد ٍة مســتند ًة إىل تحليــلٍ
ألســباب االنتقــال وظروفــه ،وأن تضــع يف الحســبان ال ِّنـزاع املحيلَّ
والدينام َّيــات السياســية التــي تؤ ِّثــر يف االندمــاج يف املجتمــع
رصح فريــق األمــم املتحــدة القطــري
املحـ ِّـي ا ُملسـَـت ْق ِبلِ  .ولقــد َّ
للعمــل اإلنســاين ْأن ليســت جنــوب الســودان بعــدُ جاهــزةً
لحــاالت العــودة ا ُملسـهَّل ِة التــي نطاقهــا واسـ ٌـع ،وأصدرت يف شــهر
أغســطس/آب مــن عــام  2019مذ َّكــر ًة توجيهيـ ًة يف هــذا الشــأن.
وعــى الهيئــات اإلنســانية احــرام ذلــك ،وعليهــا أيضــاً ضــان
أن يســتطيع النــاس العــود َة واالنتقـ َ
ـال َوحدَهُ ــمْ ،
وأن يصلــوا إىل
املعلومــات التــي لهــا صلــة بالعــودة ،فيتَّخــذون قرارهــم عــن
ـم .هــذا ،وأظهــرت الحــاالت الســابقة َّأن املســاعدة التــي تــأيت
علـ ٍ
نشــأ شــعوراً زائفـاً باألمــن والتفــاؤل ،وهــذ
عــى عجــلٍ ميكــن أن ُت ِ
يــؤدِّي إىل زيــادة ِحــ َّدة الدوافــع التــي تدفــع إىل النِّــزاع ،وإىل
تقويــض احتــال االســتقرار وإيجــاد حـ ٍّ
ـم ،وهــذه املســائل
ـل دائـ ٍ
ً
ـوهدَت يف هــذا الســياق خاصـة يف الســنوات الســابقة.
نفســها ُشـ ِ
ـت البحــوث األ َّوليــة ،عــى ســبيل املثــال ،تقاريـ َر يف أنَّ
فقــد أثبتـ ِ
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الرجــال والفتيــان العائديــن ُج ِّنــدُ وا قـراً بواســطة جهــات فاعلة
غــر حكوميــةُ .ي َضـ ُ
ـاف إىل ذلــكَّ ،أن االفتقــار الشــديد إىل حقــوق
ُ
هجريــن ،وال سـ َّيام عنــد النســاء منهــم،
اإلســكان واألرايض عنــد امل َّ
ُيهــ ِّد ُد بإنشــاء خطــ ٍر شــدي ٍد ،وهــو زيــادة التو ُّتــر القائــم بــن
أف ـراد املجتمــع املح ـ ِّ
الســكان الجــدد
ي ســوءاً ،حيــث َي ْش ـ َغ ُل ُّ
اض أو مســاكنَ كان العائــدون يســكنونها يوم ـاً.
أر ٍ
وكان مــن ِق َّلــ ِة االهتــام بهــذه املســائل ْأن أخفــق مــا وقــع
بــن عــام  2005و 2016مــن حــاالت العــودة وعمليــات إعــادة
اإلدمــاج .ومــن ســوء الحـ ِّ
ـظَّ ،أن الت َّْم ِيي ـ َز بــن توفــر الخدمــات
ْ
يع عــى العــودة ،أم ـ ٌر مــا ي ـزال
ـج َ
القائــم عــى الحاجــات والتَّشـ ِ
تعيينــه صعبـاً غايــة الصعوبــة ،وال سـ َّيام يف ظـ ِّ
ـل ال ِق َّلـ ِة َّ
الشــديد ِة
يف الخدمــات يف جنــوب الســودان ويف األجــزاء الجنوبيــة مــن
الســودان .إذ تعنــي يف واقــع األمــر هــذه ال ِق َّلـ ِة يف الخدمــات َّأن
يف ِّ
كل توفـ ٍـر للخدمــات احتــال خطـ ٍر ،وهــو إنشــاء عامــلٍ مــن
عوامــل الجــذب.
ذلــك ،ويف حــاالت العــودة ا ُملسـهَّلة أو ا ُمل َســا َع ِد عليهــا ،تحدِّيــات
تشــبه مــا ُذ ِكـ َر آنفـاً ،وهــي تحدِّيــات يف تطبيــق املعايــر املعــرف
فواضــح َّأن مناطــق حاميــة املدنيــن هــي وســيلة
بهــا دوليــاً.
ٌ
غــر ف َّعالـ ٍة لتوفــر املســاعدة اإلنســانية طويلــة األمــد ،والتهجــر
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الــذي يطــول أمــده ِجــدُّ غــر مرغــوب فيــه .ويف بعــض الحــاالت،
عـ َّـر الذيــن يقيمــون يف مناطــق حاميــة املدنيــن عــن رغبتهــم
يف العــودة إىل مناطقهــم األصليــة ،وطلبــوا العــون عــى ِفعْــلِ
ذلــك ،و ُتســه ُِّل حــاالت العــودة يف هــذه الحــاالت الهيئــات
اإلنســانية وبعثــة األمــم املتحــدة يف جنــوب الســودان .ولكــنْ
َت ْع ـ ِر ُض طلبــات املســاعدة عــى العــودة هــذه مسـ َ
ـائل مع َّقــد ًة
جــداً أمــام الجهــات الفاعلــة يف املجــال اإلنســاين ،وال سـ َّيام حــن
يطلــب النازحــون داخليــاً بجــ ٍّد املســاعدة عــى العــودة إىل
مســاكنهم األصليــة ،عندمــا يكــون هنــاك دليـ ٌـل عــى َّأن عودتهــم
غــر آمنــة أو غــر َم ُصونـ ٍة فيهــا الكرامــة أو فيهــا آثــار تــؤدِّي إىل
رضر ،إ َّمــا عــى األف ـراد ،وإ َّمــا عــى نطــاق أوســع مــن الس ـ َّكان
يف املنطقــة .ولقــد يفتقــر النَّازحــون داخليــاً الذيــن يطلبــون
املســاعدة إىل املعلومــات الكافيــة املوثــوق بهــا ،التــي لهــا صلــة
تاحــة يف املناطــق التــي ســيعودون
بحــال الســامة والخدمــات ا ُمل َ
عــر جامعــات األقليــات العرقيــة
إليهــا .ويف الوقــت نفســهُ ،ت ِّ ُ
هجــرات عــن رغبــ ٍة خاصــ ٍة يف العــودة إىل
هجــرة والنســاء ا ُمل َّ
ا ُمل َّ
مناطقهــم األصليــة ،وذلــك بســبب احتــال خطــر العنــف،
ومنــه العنــف القائــم عــى الجنــدر ،يف مناطــق اللجــوء .مــع َّأن
تعلمــنَ َّ ،أن مســاكنها
هــذه الجامعــات تعلــم ،وهــذه النســاء ْ
ــرت أو ُشــ ِغ َلتَّ ،
ومســاكنهنَّ ُد ِّم ْ
وأن ُفــ َر َص التعويــض وإعــادة
ٌ
ً
َّ
امللــك إىل صاحبــه قليلــة جــدا ،وأن مــا ُيهـ ِّد ُد الســامة مــا يـزال
قامئــاً ،ولــذا بعــد ِّ
ْــم العائديــن
كل هــذاُ ،تهــ ِّد ُد العجلــة يف َدع ِ
بزيــادة تهميــش األقليــات العرقيــة ،وال ســ َّيام إن مل ُيط َّبــق
تحليــل الجنــدر املراعــي لظــروف النِّــزاعَ ْ ،
وإش ُاك املجتمــع
املحــي ،تطبيق ـاً دقيق ـاً ُمح َك ـ ًا.
للمه ََّجريــن وســائلهم الخاصــة للســفر ،فمــن
وحــن يكــون ُ
ْــم مبــدأ حريــة تن ُّقلهــم .وأ َّمــا حــن يفتقــرون إىل
الســهل َدع ُ
املــوارد األساســية للعــودة ،وتكــون املســاعدة مــن الهيئــات
اإلنســانية هــي الطريقــة الوحيــدة التــي قــد يســتطيعون بهــا
ـم اختيارهــم
العــودة ،فهنــاك يصعــب إصابـ ٌـة املوازنــة بــن َد ْعـ ِ
وبــن تجنُّــب احتــال التســ ُّب ِب برضرهــم .فينبغــي أن تكــون
الهيئــات اإلنســانية حــذر ًة جــداً مــن االغــرار بنفســها ،بأنهــا
تعلــم أكــر مــا يعلــم شــعب جنــوب الســودان الــذي تقــوم
جيــب
عليــه هــذه الهيئــات ،وذلــك مــن خــال اختيــار أ ّال ُت َ
طلبــات املســاعدة عــى العــودة هــذه ،لكــنَّ األد َّلــ َة أظهــرت
أيض ـاً َّأن بعــض أولئــك الذيــن ا َّتخــذوا مــا َي ُعدُّ ونــه هــم ق ـراراً
ـم مــن أجــل العــودة ،والذيــن تســاعدهم
طوعيـاً صــادراً عــن علـ ٍ
ً
الهيئــات اإلنســانية عــى ذلــك ،قــد عُ ِّرضــوا فــورا للخطــر يف
املناطــق التــي عــادوا إليهــا ،وطلبــوا املســاعدة اإلنســانية ،هُ ـ ْـم
ومعهــم غريهــم مــن املجتمعــات املحليــة املتأثــرة بالتَّهجــر.
ثــم ،مــن الــروريِّ أن يتَّفــق الفريــق القطــري للعمــل
ومــن َّ
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اإلنســاين مســبقاً عــى عمليــة ا ِّتخــا ِذ القـرار يف وقت املســاعدة يف
هــذه الحــاالت وكيف َّيتهــا ،وأن تكــون عمليــة التقييــات وا ِّتخــاذ
الق ـرارات واضح ـ ًة رصيح ـ ًة ومو َّثق ـ ًة توثيق ـاً كام ـ ًا لــي تتح َّقــق
املســاءلة يف املســتقبل ،وأن ُيعـر ََف بالتعقيــد والفــروق الدقيقــة
يف الحــال الواقعــة.
ويف داخــل جنــوب الســودان ،تعمــل هيئــات مختلفــة عــى َو ْض ِع
إطــا ٍر عمــ ٍّ
ــج مبــادئ إطــار اللجنــة الدامئــة املشــركة
يَ ،ي ْد ُم ُ
ُ
بــن الهيئــات ويضعهــا يف ســياقها الصحيــح ،لــي تســتع َمل يف
ــع عليــه جميــع الفاعلــن يف
جنــوب الســودان ،وميكــن أن يو ِّق َ
املجــال اإلنســاين والتنمــويْ ،
أهــم يش ٍء -يقــ ُّروه
وأن -وهــذا
ُّ
إق ـراراً تام ـاً .والغايــة ْأن يصــر تطبيــق هــذا اإلطــار يف جميــع
أنحــاء البلــد ممكنــاً ،وذلــك بقيــادة مجموعــ ٍة مــن الخــراء
ـح اإلطــار العم ـ ُّ
ي التوجي ـ َه
االستشــار ِّيني معن ِّي ٍــة بالحلــول .و ُي ِتيـ ُ
للوصــول إىل الحلــول ،ويتَّبـ ُـع األطــر القانونيــة الوطنيــة والدوليــة
نشــئُ أيض ـاً آلي ـ ًة
واملعايــر الدنيــا للتحليــل وا ِّتخــاذ الق ـرار ،و ُي ِ
للمســاءلة عــن مســؤوليات الجهــات الفاعلــة .ويجــب إرســاء
الحاميــة ا ُملحك َمـ ِة وإجـراء تحليــل للســياق يف ٍّ
كل مــن املناطــق
التــي هُ ِّجــ َر إليهــا ،واملناطــق املحتمــل العــودة إليهــا ،وذلــك
قبــل ا ِّتخــاذ أيِّ ق ـرار لــه صلـ ٌـة بالحلــول .وال ب ـ َّد مــن مشــاركة
النَّازحــن داخليـاً والالجئــن العائديــن ،وغريهــم مــن املجتمعــات
املتأثــرة بالتَّهجــر ،يف العمليــة ك ِّلهــا ،ويجــب أ ّال ُيعــ ِّو َق ذلــك
املصالــح السياســية أو الربنامج َّيــة ،وغريهــا مــن املصالــح ا ُملف ِّرقــة.
فـ َّ
ـع َصـ ْو ِت الشــعوب املتأ ِّثــرة بالتهجــر وإيصالهــا إىل َصـ ْد ِر
ـإن ر ْفـ َ
َ
ِّ
ُ
حســن أ ْمــ َر املســاءلة ويقلــل احتــال تعــ ُّرض
املناقشــات ،ل ُي َّ
النــاس إىل مزيــد خطــر.
با ِبت سكوتس babette.schots@drc.ngo

ُمن َِّسقُ الحامية

كا ْرث سميث garth.smith@drc.ngo

مدي ٌر ُق ْطريٌّ

املجلس الدامناريك لالجئني ،جنوب السودان https://drc.ngo/

ُّ
كل ما ورد من آرا ٍء يف هذه املقالة هي آراء كا ِت َب ْيها وقد ال تستوي
هذه اآلراء وآراء املنظمة التي يعمالن فيها.
 .1أنشأتها بعثة األمم املتحدة يف جنوب السودان لتجعل فيها للمدنيني حامي ًة قصري َة
األمد.
 .2يُصن ُِّف التصنيف املتكامل ملراحل األمن الغذايئ ِش َّد َة انعدام األمن الغذايئ يف مقياس
مراحلٍ حدُّ ه األدىن املرحلة  1وحدُّ ه األعىل املرحلة  ،5واملرحلة  5هي املجاعة.
http://fews.net/IPC
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موضوع ُم َّ
صغ ٌر يف:
ٌ

األصلية ومعالجتها
الطريق إىل َفهْ ِم أسباب التَّ هجري
َّ

مقد ٌ
ِّمة ُيق ِّد ُمها املف َّوض السامي لشؤون الالجئني

حركاتها املبارشة -أي ال ِّنزاع والعنف واالضطهاد -دَ ٌ
تتغي من مجموع ِة
يزداد َ
عامة ال َّ
اليوم تعقيد ْأز َمات الالجئني أكرث فأكرث ،إذ تحت ُم ِّ
الح ْك ِم ،ونتائج التنمية التي ال إ ْن َ
وتغي ا ُملنَاخُ .وتسهِ ُم
املحركات ،ومن هذه األسباب سوء ُ
صاف فيها ،والفقرُّ ،
أسباب أعمق من تلك ِّ
ٍ
وكلام َ
تدفقات الناس َت ْهجري ًا ولجوء ًا .ويطول أمد التَّ هجريَّ ،
هذه العوامل نفسها أيض ًا يف زيادة ُّ
طال أمدهَ ،ص ُع َب ِت التحدِّ يات عموم ًا.
القرسي ال يقتيض َ
بذل جهو ٍد سياسي ٍة ملنع ال ِّنزاعات وح ِّلها فحسب ،بل يقتيض أيض ًا عم ًال عىل
كام حلو ِل التَّ هجري
ِّ
ومن هناَّ ،أن ْإح َ
معالجة هذه األسباب األصلية َّ
املعقدة.
ثم َّإن الجهود املبذولة َلف ْه ِم هذه األسباب األصلية ومعالجتها ليست جديدة البتَّ ة .ومع ذلك ،فاالتفاق العاملي بشأن الالجئني،
عريض من الجهات الفاعلة والوسائل ،ومن ُط ُرقِ الحشد هذا طريق التنمية ومشاركة القطاع
بإيالئه اهتامم ًا خاص ًا بحشد َج ْم ٍع
ٍ
الخاصَّ ،إنا ُيت ِ ُيح فرصة ً
مهمة جد ًا لتنشيط حلول لهذه األسباب األصلية .فإدراج أعامل معالجة التَّ هجري يف الجهود التي هي أوسع
َ
التامة من الفرص املوصلة إىل الحلولَ ،ومن َْع ِّأي
أمر
ٌّ
رضوري إذا ما أردنا االستفادة َّ
نطاق ًا ،ويف الجهود املبذولة لبناء السالم واألمنٌ ،
تهجري ٍ جدي ٍد أيض ًا.
الجامعي ألسباب التَّ هجري األصلية ،وإىل تزويد ما سيدور يف املنتدى العاملي
الخاص إىل تحسني َف ْهمنا
ُوي ْس َعى بهذا املوضوع ا ُمل َص َّغر
ِّ
ِّ
مناقشات حول الحامية والحلول بالحقائق واملعلومات.
عام  2019من
ٍ
األول لالجئني يف ديسمرب/كانون األول َ
َّ
املفوض السامي لشؤون الالجئني
فيليبو غرانديَّ ،

َمن ُْع التَّهجري ومعالجة أسبابه األصل َّية وو ْع ُد االتفاق العاملي بشأن الالجئني
فولكر تورك

يقتيض َمنْعُ التَّهجري مبعالجة أسبابه األصل َّية مقارب ًة ُكل َّية والتزا َم فئات متنوعة كثرية من الجهات الفاعلة.
وال ب َّد أن تكون بداية ذلك توسيع َفه ِْم األسباب األصلية وما فيها من تعقيد.
ملَّــا كان شــهر ديســمرب/كانون األول يف عــام ُ ،2015ر ِكــ َز
هــم الحــوار الســنوي الثامــن ملفــ َّوض األمــم املتحــدة عــن
ُّ
ـم أســباب التَّهجــر األصليــة
تح ِّديــات الحاميــة ،يف موضــوع ‘ َف ْهـ ِ
1
تمــع
ومعالجتهــا’ .فأقــ َّر املجتمعــون رضورة تقديــم ا ُمل ْج ِ
َ
ْــع عــى غــره ومعالجــة األســباب األصل َّيــة.
الــدو ِّيل أمــ َر املن ِ
ويقتــي هــذا وضــع التَّهجــر يف جــدول أعــال اإلدارة يف
األمــم املتحــدة ،ويف جميــع املنظــات الدوليــة واإلقليميــة ،ويف
الــدول ك ِّلهــا ،وذلــك لتكــون جميع ـاً أَ ْق ـ َد َر عــى اكتشــاف مــا
ُي ِث ـ ُر التَّهج ـ َر و ُيح ِّركــه ،وعــى تحويــل آليــات اإلنــذار املب ِّكــر
وحـ َ
ـظ ْأن لفعــلِ ِّ
كل ذلــك ،ينبغــي أن
إىل إجـر ٍ
اءات ُمبــا ِد َرة .و ُل ِ
ُ
نعــرف بتعقيــد الظاهــرة وبالحاجــة إىل مقاربــة كل َّيــة.

إن معالجــة أســباب التَّهجــر األصليــة لتحـ ٍّد هائــل .ففــي ظـ ِّ
َّ
ـل
ً
هج ـ ٍر ق ـرا يف العــامل،
يس هــو  70.8مليــون إنســان ُم َّ
رقــم قيــا ٍّ
ال بــدَّ مــن معالجــة العوامــل األساســية واملرتاكبــة غالبـاً ،التــي
هــي َو ُقــود العنــف والنــزاع ،ســوا ٌء نشــأت عــن انتهــاكات
خطــرة لحقــوق اإلنســان ،أو انهيــار ســيادة القانــون ،أو
اال ِّتجــار باألســلحة ،أو الصناعــات االســتخراجية ،أو اشــتداد
التغــر والتدهــور
التفــاوت االجتامعــي ،أو الســلطوية ،أو
ُّ
البيئ ِّيــنْ .
فــإن مل ُت َعالَــج مثــل هــذه ا ُملحــ ِّركات ،كان الهــرب
ومنــه الــذي يقتــي عبــور الحــدود الدوليــة -غالبــاً آليــةًـس ،يفعلــه إ َّمــا فــرد وإ َّمــا جامعــة .نعــم،
وقائ َّي ـ ًة حا ِم َي ـ ًة النَّفـ َ
قــد يكــون هــذا ،هــو الخيــار الوحيــد الــذي بــه يبقــون يف قيــد
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مهمــة العمــل اإلنســاين العمــل عــى تقييــد
الحياة .ثــم ليســت َّ
مهمتــه ْأن ينرصهــا،
آليــات املســاعدة هــذه أو شـ ِّد قيدهــا ،إمنــا َّ
مــع آخريــنَ (ومنهــم الــدول واملنظــات اإلقليميــة والجهــات
املانحــة الثنائيــة) ،ملعالجــة أســباب التَّهجــر األصليــة.

َمنْعُ التَّهجري
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تقييــات ألنشــطة تحقيــق االســتقرار التــي تقــوم بهــا الجهــات
الفاعلــة الدوليــة يف البــاد اله ََّشــة األحــوال ،والبــاد املتأثــرة
بالنزاعــات ،مثــل أفغانســتان ،التــي هــي مــن أكــر البــاد
إنشــا ًء لالجئــن منــذ أكــر مــن  30عامــاً .وأشــارت إىل َّأن
ـم الجهــات الفاعلــة
الجهــود بــدأت غالبـاً مــن االفــراض بــأن ضـ َّ
يف املجــال اإلنســاين والتنمــوي والدفاعــي والدبلومــايس ،مــن
ـب االنتبــاه عــى ‘املكاســب
خــال الربمجــة املشــركة ،مــع صـ ِّ
الرسيــع َك ْســبها’ ،ســيعني عــى تعزيــز دعــم الدولــة ،مــن حيــث
هــي جهــة فاعلــة رشعيــة ،وعــى تحســن الحوكمــة ،وعــى
الوصــول إىل االســتقرار .وألقــى التقريــر الضــو َء عــى عــدة
وحـ َ
الحـ ُ
ـظ
ـال يف الواقــع كــا ذكرنــا .إذ ُل ِ
حــاالت مل يكــن فيهــا َ
فيهــا َّأن فهــم االقتصــاد الســيايس ودوافــع النَّــزاع الرئيســية
ـام يف كثــر مــن
والهشاشــة ،كل ذلــك ،احتــاج إىل مزيــد اهتـ ٍ
برامــج التنميــة.

ميكــن تجنُّــب كثــر مــن حــاالت التَّهجــر ،أو يف األقــل َج ْع ُ
ــل
آثارهــا أقــل مــا يكــون ،إذا مــا ُض ِمــنَ امتثـ ُ
ـال أ ْمـ ِر حقوقِ اإلنســانِ
ً
َّ
ُ
َ
دُ
الدوليـ ِة والقانــونِ اإلنســا ِّين الــدو ِّيل أيضـاً .وكلــا َمض ْينــا ق مـا يف
هــذا الطريــق ،قـ َّ
ـل عــدد النــاس الذيــن يقتلعــون مــن منابتهــم
ـر َ
ون عــى أن يكونــوا يف املنفــى .ويف الصــدد الــذي نحــن
و ُيقـ ُ َ
فيــه مســألتان جديرتــان بالفحــص :كيــف يــؤدي عــدم اح ـرام
ِّ
كل حــقٍّ مــن حقــوق اإلنســان إىل التَّهجــر ،أو كيــف ميكــن أن
َ
َ
ُيـؤدِيَ إليــه؟ وكيــف ُيعالــج ذلــك؟ الحفــاظ عــى حكــم القانــون
أمــ ٌر رضوري؛ إذ هــو حاجــ ٌز يفصــل بــن العدالــة واالســتقرار
وعــى الرغــم مــن التحدِّيــات ،ينبغــي لنــا أن ننــر شــديداً
واالســتعداد ،وبــن الفــوىض وعُ ـد ِْم النظــام واالســتبداد.
َ
تشــغيل الرابطــة التــي تربــط اإلنســانية والتنميــة والســام
ثــم ال شـ َّ
ـك َّأن تغـ ُّـر املنــاخ ُمحـ ِّر ٌك للتَّهجــر أيضـاً ،وهــو اليــو َم يف بعضهــا ببعــض 3.وصحيــح َّأن هــذه املناقشــة ليســت
تغــر ،سياســياً واقتصاديــاً
ٌ
جــداول األعــال مث َّبــت ،عنــد معظــم الجهــات الفاعلــة الدوليــة .بالجديــدة ،لكــنَّ ســياق األحــداث َّ
وصحيــح َّأن القطــع بارتبــاط تغـ ُّـر املنــاخ بحــاالت تهجـ ٍر محـ َّدد ٍة واجتامعيــاً .ثــم َّإن النظــر يف التَّهجــر وأســبابه األصليــة مــن
أم ـ ٌر مــا ي ـزال عس ـراً ،لكــنَّ املفوضيــة الســامية لألمــم املتحــدة حيــث قرائــن أحوالــه وأحوالهــاِّ ،
واالطــاع عــى الدالئــلَ ،منف َقـ ٌـة
تغــر املنــاخ ،ومــن للوقــت واملــوارد شـ ٌ
ـديدة ،لكنَّهــا عمليــة يجــب علينــا االســتثامر
لشــؤون الالجئــن تــدرك خطــورة عواقــب ُّ
ذلــك مــا قــد يقــع عــى الالجئــن وعــى غريهــم ممــن ُتع َنــى فيهــا وتقدميهــا عــى غريهــا ،إذا نحــن أردنــا أن نتقــدَّ م يف طريق
املفوضيــة بهــم .وقــد شــهد التاريــخ الحديــث التن ُّقــات العابــرة الجهــود التــي نبذلهــا مــن أجــل معالجــة األســباب األصليــة.
ـاالت تفاعـ َ
ـل فيهــا ال ِّنـزاع أو العنــف ،والكــوارث أو وال يقـ ُّ
الحاجـ ُة إىل التع ُّلــم مــن الالجئــن،
ـل عــن ذلــك أهميـ ًة،
للحــدود ،يف حـ ٍ
َ
َ
ـم العوامــل التــي قرستهــم عــى الف ـرار أ َّول األمــر ،أحســن
آثــار تغـ ُّـر املنــاخ الضــا َّرة.
لف ْهـ ِ
َف ْهــم ،وإىل تقديــر خربتهــم يف التَّهجــر حــقَّ ال َقــدْ ر.
مهمــ َة جهــ ٍة فاعلــ ٍة دون غريهــا .إذ
واضــح ْأن ليــس املَن ُ
ٌ
ْــع َّ
هــو يقتــي ا ُمل َ
شــرك مــن إســراتيج َّيات ومبــادراتُ ،تســ ِه ُم يف دور املفوضية السامية لألمم
التامســك االجتامعــي والتمكــن ،إىل جانــب العمــل عــى إحقــاق املتحدة لشؤون الالجئني
حقــوق اإلنســان والدفــاع عنهــا .فتقســيم العمــل ،يف مــا لــه للمفوضيــة الســامية لألمــم املتحــدة لشــؤون الالجئــن عــددٌ
َاخــل ،تســتطيع مــن خاللهــا ْأن تدعــم املنــع وتســهم
صلــة بالتفويــض والخــرة وامليــزة ا ُملقا َر َنــةُ ،يعـ ِّز ُز التَّتــا َّم ويجعــل مــن املَد ِ
ـقَّ
ـوم حـ الفهــم وم ـ َّر عليــه
األثــر أعظــم مــا يكــون .ثــم َّإن التَّهج ـ َر تح ـ ٍّد إنســا ٌّين وتنمــوي .فيــه .وبعــض هــذه املداخــل مفهـ ٌ
ُ
فــإن عُ ــ ِّز َز التامســك بــن الجهــات الفاعلــة يف مجــال العمــل زمــنٌ طويــل ،وتشــمل مــا منهــا ُيع َمــل عــى إحــال املســاواة يف
اإلنســاين ويف مجــال العمــل التنمــوي ،ميكــن أن يوضــع الالجئــون الجنــدر خصوص ـاً ،وحكــم القانــون وحقــوق اإلنســان عموم ـاً،
َ
وسـ ُبل املعــاش .واالشــتغال با ُملتـ ِّ
ـر ِر
يف مواضــع
أفضــل -أولئــك الذيــن يــو ُّد معظمهــم العــودة إىل مــع االســتثامر يف التعليــم ُ
ً
بالدهــم األصليــة حــن يكــون ذلــك آمنـا -وأن ُي َعــدُّ وا للخــوض يف مــن الجامعــات واألفــراد هــو يف صميــم برامــج املفوضيــة
الســامية لألمــم املتحــدة لشــؤون الالجئــن .إذ تعمــل سياســيات
إعــادة اإلعــار بعــد انتهــاء ال ِّن ـزاع.
الســنِّ والجنــدر والتنــ ُّوع عــى إرســاء مقاربــة مجتمعيــة،
ِّ
املهجريــن وعدميــي الجنســية يف
ــم’ اهتاممــاً وتقصــد إىل متكــن مشــاركة َّ
يجــب علينــا ،يف جميــع مداخالتنــا ،أن ُنــ ْو َيل ‘ال َف ْه َ
ِّ
ِّ
خاص ـاً ،مثــل الــذي نوليــه ‘للمعالجــة’ .فقــد اســتعرضت ورقــة اتخــاذ القــرارات التــي تؤثــر يف حياتهــم .وإىل جانــب ضــان
هجــرة ،وال َّ
ســيم النســاء منهــم،
عمــلٍ مــن منظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتصــاديْ 2أن ُتســ َم َع آرا ُء الجامعــات ا ُمل َّ
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يف مفاوضــات الســام ،هنــاك عنــارص أساســية أخــرى ُتعــ ِّز ُز
اســتدامة العــودة الطوع َّيــة يف الســياقات التــي مــا بعــد ال ّنـزاع،
ـم إعــادة إدمــاج املسـ َّلحني
كضــان الوصــول إىل العدالــة و َد ْعـ ِ
ـم املســاعدة عــى رد ِْم الحفــرة يف الطريــق
رسحــن ،ومــن ثـ َّ
ا ُمل َّ
إىل الســام.
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أن تــؤدِّيَ االســتجابات املبكــرة لل ُّنــزوح الداخــي إىل تخفيــف
خطــر االضطــراب والفقــر املدقــع مــن أ َّول أمــره .ثــم َّ
إن
توجيهــات املفوضيــة الســامية لألمــم املتحــدة لشــؤون
الالجئــن املتعلقــة مبشــاركتها يف شــؤون النَّازحــن داخليــاً
(وذلــك يف نظــام املجموعــات أساســاً) ،إمنــا ُتحــ ِّد ُد عــدداً
مــن املجــاالت التــي ميكننــا مــن خاللهــا اإلســهام يف إرســاء
مســؤولية الدولــة ،وذلــك بدعــم تنميــة القوانــن والسياســات
الدائــرة حــول ال ُّنــزوح الداخــي ،وبالتدريــب ومشــاريع بنــاء
ـراتيجيات متنــع
ـع إسـ
ٍ
القــدرة يف مجــال حاميــة الطفــل ،وب َو ْضـ ِ
العنــف القائــم عــى الجنــدر.

ٌ
ثــم َّ
وســيلة مجديــة يف
إن إنهــاء حــاالت انعــدام الجنســية
أحــ ِد أســباب النَّــزاع والتَّهجــر األصليــة ،وتســعى
معالجــة َ
املفوضيــة الســامية لألمــم املتحــدة لشــؤون الالجئــن إىل ذلــك
مــن خــال حمل ـ ٍة تحــت َو ْســم (#يل_انتــاء ،)IBELONG#
4
ٌ
عــى ســبيل املثــال.
وكثــرة هــي األد َّلــة عــى االندفــاع
ُ
ــن مــن
حس ِ
اإليجــايب الواقــع يف هــذا املجــال ،ومــن ذلــك إصــاح قوانــن وهنــاك ،إىل جانــب املنــع ،ميكــن لالســتعداد امل َّ
ــم اإلنــذار املب ِّكــر والتخطيــط للطــوارئْ ،أن ُي ِعــ َ
الجنســية و َم ِزيــدُ
ن
ٍ
توقيــع عــى اتفاقيــات تخفيــض حــاالت خــال ُن ُظ ِ
انعــدام الجنســية.
ـض مــن أســوء العواقــب اإلنســانية الناشــئة
عــى تخفيــف بعـ ٍ
مــن النِّــزاع والعنــف .ومــن ذلــك مثــ ًا ،أ َّنــه لــو َو َّجــ َه
هــذا ،وميكــن أن ُي ِعــ َ
ن َر ْصــدُ النُّــزوح الداخــي عــى التن ُّبــؤ التخطيــط للطــوارئ والعمــل املشــرك االســتجابات األوروبيــة
ُ
بحــاالت التَّهجــر املحتملــة عــر الحــدود الدوليــة ،وميكــن لحــاالت ُوفــو ِد الالجئــن العابريــن البحــر املتوســط عــام

املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني/زافري بورجواه

ملَّا كانت منطقة ميناواو يف الكامريون تعاين إزال َة األشجار معانا ًة فيها خط ٌر ،والسبب يف ذلك هو االحتباس الحراري وآثار استضافة َ 56
الجئ نيجرييٍّ  ،بدأت املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني
ألف ٍ
ورشكاؤها يف رشكة الند البف واالتحاد اللوثري العاملي مرشوعاً إلعادة زراعة الغابات يف شهر يناير/كانون الثاين من عام  .2019ويتو َّقعون يف العامني ا ُمل ْقب َلني أن يزرعوا -مع الالجئنيَ 20 -
ألف شجر ٍة يف موقع
املرشوع وحوله.
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ُّــب
 ،2015حــن بــدأت أعدادهــم تزيــد ،لــكان ممكنــاً تجن ُ
كث ـ ٍر مــن الفــوىض والــرر النفســاين .ولــو كان عندنــا آليــة
لضــان التمويــل املب ِّكــر الــذي ميكــن التن ُّبــؤ بــه مــن أجــل
االســتجابات اإلنســانية ألعــداد كثــرة مــن الوافديــن الجــدد،
ْــع تدهــور
ــم مــن أ َّول األمــر ملَن ِ
لــكان ممكنــاً إنشــاء ُن ُظ ٍ
الحــاالت الحرجــة إىل حــاالت طــوارئ.

اال ِّتفاق العاملي بشــأن الالجئني

لقــد رأينــاً مــراراً كيــف َّأن لل ِّنزاعــات العنيفــة وغريهــا مــن
عواقــب أبعادهــا ليســت محليــة فحســب،
دوافــع التَّهجــر
َ
بــل عامليــ ًة أيضــاً .فــإذا أردنــا التغ ُّلــب عــى االنعزاليــة،
والتجــزُّؤ ،واملناقشــات العا َّمــة الضــارة ،فســوف نحتــاج إىل
مقاربــ ٍة مشــركة وشــاملة واســتباقية لحــاالت الالجئــن.
َ
إعــان نيويــورك مــن أجــل الالجئــن
وكان اإلقــرار العاملــي
واملهاجريــن الــذي أق َّرتــه الــدول األعضــاء يف األمــم املتحــدة
يف ســبتمرب/أيلول عــام  ،2016اعرتافـاً واضحـاً بهــذه الــرورة،
كــا كان كذلــك تأ ِكيــدُ االتفــاق العاملــي بشــأن الالجئــن يف
ديســمرب/كانون األول عــام .2018

www.fmreview.org/ar/return

ولكــنْ ملَّــا كان االتفــاق العاملــي بشــأن الالجئــن غــر ملــزم
ـاح إنفــاذه معتمــداً عــى اســتنفار اإلرادة
التق ُّيــد بــه ،كان َن َجـ ُ
السياســية ،ولــذا تعمــل املفوضيــة الســامية لألمــم املتحــدة
لشــؤون الالجئــن مــن ُقـ ْر ٍب مــع الــدول وغريهــا مــن أصحــاب
املصلحــة املعنيــن عــى هــذا االســتنفار متهيــداً للمنتــدى
العاملــي األ َّول لالجئــن يف ديســمرب/كانون األول  .2019فإ َّنــا
ُملدْ ِر ُكـ َ
ن تتصاعــد فيــه القوميــة
ـون التحديــات األصيلــة يف ح ـ ٍ
الشــعبو َّية ،و ُيض َّيــق مجــال اللجــوء ،وتتطـ َّور سياســة االحتــواء
فتصــر إســراتيج َّي َة اســتجابة .ومــع ذلــك ،وحتــى يف هــذه
جهــات
األيــام العصيبــة ،مــا نــزال نشــهد مــن َم ْجموعــ ِة
ٍ
فاعلـ ٍة جديــد ٍة ُم َشــا َرك ًة قاعدتهــا صلبــة يف مســائل الالجئــن،
ومــن ذلــك املؤسســات املاليــة الدوليــة ،والجهــات املانحــة
الناشــئة ،والقطــاع الخــاص ،واملجتمــع املــدين ،واملواطنــون
العاد ُّيــونُّ ،
كل ذلــك ،هــو ُخالصـ ٌـة ملفهــوم التنــارص يف العمــل.
ً
ً
ومــع اســتبقاء ذلــك يف الذهــن ،نــرى مجــاال واســعا للتعــاون
ـع ال ِّن ـزاع ومعالجــة أســباب
الثابــت الحقيقــي مــن أجــل َم ْنـ ِ
التَّهجــر األصليــة.

فولكر تورك
ويهــدف االتفــاق العاملــي بشــأن الالجئــن إىل ضــان َت َشــا ُر ٍك األمني العام املساعد عىل شؤون التنسيق اإلسرتاتيجي يف املكتب
يف املســؤولية عــادلٍ وميكــن معرفتــه ُمقدَّ م ـاً ،وذلــك ملعالجــة التنفيذي لألمني العام لألمم املتحدة
ٍّ
كل مــن تن ُّقــل الالجئــن الواســع النطــاق وحــاالت اللجــوء
َ
ً
ً
ِّ
التــي طــال أمدهــا .وهــو ُيثــل التـزام الــدول التزامـا واضحـا كت ََب هذه املقالة وهو يف وظيفته السابقة؛ أي املف َّوض السامي
ْأن تبــذل جهــوداً مبكــر ًة ملعالجــة دوافــع حــاالت اللجــوء املساعد ،املعني بشؤون الحامية ،يف املفوضية السامية لألمم
الواســع و ُمثريا ِتهــاْ ،
حســنَ التعــاون بــن الجهــات الفاعلــة املتحدة لشؤون الالجئني .وملزيد من املعلومات يرجى االتصال
وأن ُت ِّ
يف املجــال الســيايس واملجــال اإلنســاين واملجــال التنمــوي بربفني عيل من طريق alip@unhcr.org
ومجــال تحقيــق الســام .ذلــك ،ويؤ ِّكــد االتفــاق أهميــة
High Commissioner’s Dialogue on Protection Challenges (2015) .1
الجهــود الدوليــة ملنــع ال ِّنـزاع وح ِّلــه ،قامئـاً عــى ُأ ُسـ ِ
ـس ميثــاق Understanding and addressing root causes of displacement
األمــم املتحــدة ،والقانــون الــدويل ،وحكــم القانــون ،وحقــوق ( َفه ُْم أسباب التَّهجري األصل َّية ومعالجتها) bit.ly/HCRDialogue2015
اإلنســان ،والحريــات األساســية ،وعــدم التمييــز .ثــم هــو يــر ُز Morrison-Métois S (2017) Responding to Refugee Crises: Lessons from .2
ُ ِْ
evaluations in Afghanistan as a country of origin, OECD Development
ــاش Co-operation Working Papers, No 40
الحاجــة إىل إعانــة البــاد األصليــة إعانــ ًة تنمويــ ًة ،ف ُي ِ
بذلــك خطــة التنميــة املســتدامة لعــام  2030وغريهــا مــن (االستجابة ألزمات الالجئني :دروس مستقاة من التقييامت يف أفغانستان من حيث هي
أطــر العمــل التــي لهــا صلــة باألمــر 5.نعــم ،االتفــاق العاملــي بلد أصيل) https://doi.org/10.1787/de7e6a13-en
 .3ت ُِش ُري رابطة اإلنسانية والتنمية والسالم -أو ‘الرابطة الثالثية’ -إىل الرتابط بني الجهات
بشــأن الالجئــن ،هــو إطــا ُر عمــلٍ
ٌّ
ُّ
ونحث منظامت األمم
حقيقــي إلنفــا ِذ رابطــة الفاعلة يف املجال اإلنساين واملجال التنموي ومجال إحالل السالم.
املتحدة يف املجال اإلنساين واملجال التنموي ومجال إحالل السالم عىل العمل معاً ،عم ًال
اإلنســانية والتنميــة والســام ،التــي قدَّ منــا ذكرهــا آنف ـاً.
َ
وهنــاك اتفاقيــة الالجئــن لعــام  1951وبروتوكولهــا لعــام
ُ
همهــا يف حقــوق الالجئــن والتزامــات
 ،1967اللــذان َيركـزَان َّ
الــدول ،ولكــنْ ليــس لهــا شـ ٌ
ـأن ُيذ َكــر يف اإلرشــاد إىل التعــاون
الــدويلَّ ،
ـي يعالجــه االتفــاق العاملــي
وإن هــذا لجانـ ٌ
ـب رئيـ ٌّ
بشــأن الالجئــن ،فنأمــل أن َي ِج ـ َد لتحســن تعدُّ د َّي ـ ِة األط ـراف
مســلكاً يســلكه.

أكرث متاسكاً ،فت َْست ِغل امليزات املقا َر َنة يف كل قطاع ،لتقليل الحاجة واحتامل الخطر
واالستضعاف.
www.unhcr.org/ibelong/ .4
 .5تقرير املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني ،الجزء الثاين ،االتفاق العاملي
بشأن الالجئني ،الجمعية العامة ،يف الدورة الثالثة والسبعني ،الفقرتان  ٨و.٩
www.unhcr.org/ar/5c470d034.html
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السلطة وتغيري املامرسة ل َد ْع ِم بناء السالم املَ ُقو ِد محلياً
تحويل ُّ
أليكس شوب ِردج

توسيع إدراك دينام َّيات ال ِّنز ِاع املح ِّ
يقتيض بناء السالم بنا ًء مستداماً
يل ،ورغب ًة من جهة الجهات الفاعلة
َ
الخارجية ،يف ِّ
التخل عن السيطرة ،وتسليمها للجهات الفاعلة املحلية.
ُي ْطــ َر ُد أ ْك َ ُ
ــر الالجئــن مــن ديارهــم و ُي ْب َع َ
ــدون عنهــا بســبب
ً
َ
َّ
ال ِّنـزاع ،ثــم َيـ َر ْون غالبـا أن دينام َّيــات ال ِّنـزاع الــذي يفـ ُّرون منــه
والتو ُّت ـرات التــي تقــوم عليــه ،إمنــا ُتنْقـ ُـل إىل محيطهــم الجديــد.
ويــأيت أكــر مــن نصــف الالجئــن جميع ـاً مــن ثالثــة بــا ٍد (هــي
ســورية وأفغانســتان وجنــوب الســودان) ،وأكــر الجئــي العــامل
مســتضافون يف  15بلــداً ،ومعظــم هــذه البــاد مجــاور ٌة البــا َد
التــي يفــ ُّر منهــا الالجئــون .وإضافــ ًة إىل ال ُقــ ْرب الجغــرا ِّيف،
تتشــارك هــذه البــاد غالبـاً يف روابــط عرقيــة ودينيــة ،إىل جانــب
روابـ َ
ـط أوســع نطاقـاً ،سياســي ٍة واقتصاديـ ٍة واجتامعيـ ٍة .ويف كثــر
مــن الحــاالت ،يكــون للمصالــح الخاصــة أو السياســية يف البلــد
املضيــف مـ ٌ
ـكان يف ال ِّن ـزاع الــذي يجاورهــا.
وتظهــر هــذه الدينام َّيــات غالبــاً يف العالقــات بــن الالجئــن
واملجتمعــات املضيفــة عــى املســتويني املحــي واإلقليمــي،
وهــي مــن ثـ َّـم ميكــن اســتعاملها لتعزيــز بعــض مــن الروايــات
السياســية .ثــم َّإن تفاعُ ـ َ
ـل هــذه الدينام َّيــات ،التــي زادت ِحدَّتهــا
بســبب تحميــل الالجئــن واملجتمعــات املضيفــة مــا ال طاقــة لهــم
ولهــا بــه يف حــاالت التَّهجــر التــي يطــول أمدهــا ،ميكــن أن يزيــد
خطــر التو ُّتـرات بــن الالجئــن أنفســهم ،والتو ُّتـرات بــن الالجئــن
والســكان املضيفــن.

مصطلحــن عمل َّيــن ْ
ـتخلص منهــا نتيجتهــا املنطقيــة،
وأن ُي ْسـ َ
ً
مــن حيــث التعديــات الربنامجيــة والعمل َّيــة املطلوبــة .ونظـرا إىل
الطبيعيــة املالزمــة للتنميــة واملســاعدة اإلنســانية -التــي ِّ
تفضـ ُـل
نقــل املــوارد ،والتأثــر ،والوصــول إىل جامعــات مع َّينــة دون
غريهــا -فــا ُّ
تدخ ـ ًا كام ـ ًا مراعي ـاً لظــروف ال ِّن ـزاع .ومــع ذلــك،
ُ
ميكــن مــن أجــل التص ـدِّي لهــذه املعضــات ِفعــل مــا هــو أكــر
بكثــر مـ َّ
ـا ُيــا َرس اليــو َم .و َت ْظهــر ِق َّلــة االهتــام عملي ـاً بهذيــن
ً
املفهو َم ْــن خصوصــا يف االســتجابة اإلنســانية ،وجــز ٌء مــن ذلــك
ســببه صعوبــة املوازنــة بــن تعقيــد الســياقات املتأثــرة بال ِّن ـزاع
وبــن رضورة إيصــال املســاعدة يف أرسع وقــت ُم ْمكــن.
ثــم َّإن قــوة االندفــاع التــي تدفــع االســتجابة إىل الحاجــات
ـم دينام َّيــات ال ـراع ،مــن
اإلنســانية إمنــا تعنــي َّأن أهميــة َف ْهـ ِ
حيــث ِص َلتُهــا بالالجئــن واملجتمــع املضيــف ،هــي إ َّمــا ُمق َّلــلٌ
مــن شــأنها أو َم ْغفـ ٌ
ـول عنهــا .ففــي أوغنــدا ،أدَّى ذلــك إىل ا ِّتبــاع
ُّ
مقاربــ ٍة اعتباطيــ ٍة تــأيت بنتائــج عكســية يف معالجــة التوتــرات
يف جامعــة الجئــي جنــوب الســودان .ففــي بدايــة األمــر ،كانــت
القـرارات املتعلقــة مبوقــع مســتوطنات الالجئــن الجغـرا ِّيف غافلـ ًة
عــن مواطــن التصــدُّع العرقــي التــي أظهرتهــا الحــرب األهليــة يف
البلــد .وملَّــا اندلــع العنــف املحــي يف بعــض مســتوطنات الالجئني،
ُفـ ِّر َق الالجئــون مــن بعــدُ جغرافيـاً وفــق طوائفهــم .ومــع مــرور
الوقــت ،عمــل هــذا يف تقويــة التو ُّتــرات املجتمعيــة وإدامتهــا.
وملَّــا كان ال بــ َّد مــن االعــراف باالختالفــات بــن املجتمعــات
ْــع العنــف الــذي ميكــن أن يقــع أو
املحليــة ،والعمــل عــى َمن ِ
عــى تخفيفــه ،كان مــن املهـ ِّـم أيض ـاً َف ْهـ ُـم املســاعدة اإلنســانية
التــي ميكــن أن تــأيت لتكــون كالجــر ُيَــدُّ بــن املجتمعــات
املحليــة ليجمــع بينهــا ،ولتُسـ ِه َم يف زيــادة التامســك االجتامعــي.
ـج هــذه األهــداف يف َو ْضـ ِـع الربامــج ،وال ينبغــي ْأن
وال بـ َّد أن ُت ْد َمـ َ
ُ
ً
ُتفـ َ
ُ
ـرَض أو ُت َع ـ َّد أفــكارا ت ْســتد َرك بعــد حــن.

ويف هــذا الســياق ،ميكــن أن يكــون للتنميــة واملســاعدة اإلنســانية
دور ف َّعـ ٌ
ـال يف معالجــة األســباب األصليــة أو التو ُّت ـرات ا ُملتَفاق َم ـ ِة
معالج ـ ًة مجديــة .ويف جهــود بنــاء الســام التــي يبذلهــا الجئــو
جنــوب الســودان يف أوغنــداُ ،فــ َر ٌص ُّ
للتفكــر يف التحدِّيــات
التــي تتحدَّاهــم ،ويف املامرســة الســليمة ،فكيــف يكــون إدمــاج
نتائــج بنــاء الســام ومنــع نشــوب ال ِّن ـزاع يف الربامــج اإلنســانية
ْــم الجهــات الفاعلــة
والتنمويــة؟ وكيــف ُي َّ
حســنُ متكــن َدع ِ
ً
الخارجيــة للجهــو ِد ا ُمل ْســتدام ِة املَ ْب ُذولــ ِة محليــا؟ وميكــن أن
يتوافــق كث ـ ٌر مــن األ ْف ـ َكا ِر ا ُملن َ
َاقش ـ ِة هــي وغــر أحــوال تهج ـ ٍر
ٌ
َ
ْ
ولقــد َوض َعــت مبــادرة اســمها معونــة أفضــل يف ال ِّن ـزاع (Better
أخــرى.
 )Aid in Conflictيف جنــوب الســودان إطــاْ َر عمــلٍ توجيهيــاً
1
ما بعد الكالم ا ُملن َّمق
ســمى مجــال الطمــوح (.)Spectrum of Ambition
مفيــداً ُي َّ
ً
ُي َحــال مفهُو َمــا االمتنــاع عــن الــرر ومراعــاة ظــروف ال ِّنـزاع غالبا ويبــدأ هــذا اإلطــار بحــ ٍّد أدىن مــن األمــر الزجــري ‘بتجنُّــب
منمٍــق .إذ ُيذ َك ـ ُر املفهومــان م ـراراً يف عُ ـ ُروض املشــاريع ،الــرر’ ،كــا هــو مطلــوب يف مبــادئ الــدول َّ
الهشــة ،التــي
كالم َّ
إىل ٍ
ووثائــق الربامــجُ ،
واأل ُطــر املنطقيــة ،ولكــنْ ينــدر ْأن ُيحــ َّوال إىل وضعتهــا لجنــة املســاعدة اإلمنائيــة ،يف منظمــة التعــاون والتنميــة
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يف امليــدان االقتصــادي .وهــو يســر يف الطريــق إىل هــدف
ضمــن مــا هــو موجــود مــن
اإلســهام يف الســام واالســتقرار يف
ِ
ُأ ُط ـ ٍر والتزامــات عملي ـ ٍة وسياســاتي ٍة (ولكــنْ مــن غــر تغي ـ ٍر يف
ال َغــ َر ِض الرئيــس الــذي يرمــي إليــه الربنامــج) .وآخــر مطــاف
اإلطــار هــو التط ُّلــع -كــا جــاء يف الهــدف رقــم  16مــن أهــداف
التنميــة املســتدامة -إىل معالجــة محــ ِّركات النِّــزاع معالجــ ًة
مبــارش ًة و ُمــروَّىً فيهــا (وهــذا يف جميــع الربامــج التــي تتَّخــذ
تخفيــض النِّــزاع هدفــاً رئيســاً لهــا).
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ونظـراً إىل طبيعــة ال ِّنـزاع يف جنــوب الســودان ،هنــاك أيضـاً مــن
ال ِّنزاعــات بــن الالجئــن مــا هــو كامــنٌ ومــا هــو ظاه ـ ٌر ،تنشــأ
غالبـاً عــن ارتباطــات حقيقيـ ٍة أو متصــور ٍة بــن أطـراف ال ِّنـزاع يف
جنــوب الســودان .وصحيــح َّأن التو ُّتـرات تختلــف يف مســتوطنات
الالجئــن بأوغنــدا ،ولكــنَّ نشــوءها إمنــا يعنــي َّأن األحــداث أو
املنازعــات الظاهــر رضرهــا قــد تصاعــدت رسيعـاً ،وهــذا أدَّى إىل
مزيــ ٍد مــن االضطرابــات أو العنــف أو كليهــا ،وأدَّى يف بعــض
هــم جــداً أن يكــون
الحــاالت إىل وفيــات .ويف هــذا الســياقُ ،م ٌ
ــم
لــدى الجهــات الفاعلــة يف املجــال التنمــوي واإلنســاين َف ْه ُ
دقيــقٌ للدينام َّيــات التــي يكــر وقوعهــا محلي ـاً يف مــا يســتوطنه
الالجئــون ،أو يف منطقــ ٍة محــدد ٍة َّ
مــا يســتوطنه الالجئــون،
ــم معرفــة كيفيــة ارتبــاط هــذه الدينام َّيــات
ومــن هــذا ال َف ْه ِ
بالدينام َّيــات التــي يف ن ـزاع جنــوب الســودان الــذي هــو أوســع
نطاقــاً ،وكيفيــة تط ِّورهــا اعتــاداً عــى ظــروف مســتوطنة
الالجئــن .ويجــب أن يكــون ذلــك نقطــة انطــاق ِّ
كل مســاعد ٍة،
ال ْأن ُي َ ْقت َــر عــى الجهــود التــي ُتبـ َذ ُل يف ســبيل اإلســهام يف منــع
ال ِّن ـزاع وبنــاء الســام.

ذلــك ،وبـ َّ
ـن عــددٌ مــن الدراســات كيــف َّأن املســاعدة اإلنســانية،
ِّ
لالجئــي جنــوب الســودان الذيــن يقيمــون يف شــايل أوغنــدا،
عــزَّزت دينام َّيــات النِّــزاع بــن عنــارص املجتمــع األوغنــدي
املختلفــة ،وهــذا أدَّى إىل زيــاد ٍة يف حدَّة عدم املســاواة واالنقســام
بــن قلــب املجتمــع وضواحيــه ( 2.)centre–peripheryو َت ْظهــر
هــذه التو ُّتـرات ب ْعــدُ يف الكيفيــة التــي عليهــا اســتعامل املجتمــع
املحــي املضيــف مــا لديــه مــن نفــوذ عــى السـ َّكان الالجئــن لــي
يجــذب املعونــة واملعاملــة التفضيليــة مــن الحكومــة املركزيــة.
وحـ ْـر ٍة ،ومــن
ـش َ
وهــذا يزيــد مــا يشــعر بــه الالجئــون مــن تهميـ ٍ
ثــم ُي َضاعــف دور دينام َّيــات النِّــزاع داخــل جامعــات الالجئــن ويــا لألســفِ ،م ْثـ َ
ـل كث ـ ٍر مــن الســياقاتَ ،ي ْغلــب عــى املســاعدة
َّ
أنفســهم.
اإلنســانية التــي تصــل إىل الجئــي جنــوب الســودان يف أوغنــدا ْأن

املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني/خالد ك َّبارة

مكتوب عليه :سالم ،حقيقة ،عدل.
كمني قص َريين،
ٌ
البس قميصاً ذا َّ
الجئٌ من جنوب السودان ،يف شام ِّيل أوغنداٌ ،
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تغفــل عــن هــذه الدينام َّيــات .ويف سلســل ٍة مــن األحــداث البارزة،
ســعت فيهــا الجهــات الفاعلــة الدوليــة يف املجــال اإلنســاين إىل
االســتجابة للنِّــزاع داخــل جامعــات الالجئــن ،ا َّتخــذت هــذه
الجهــات الفاعلــة غالب ـاً مقارب ـ َة التفريــق بــن الجامعــات ،بــدالً
ــع بينهــم ملعالجــة املســائل األساســية
مــن أن تســعى إىل الج ْم ِ
التــي ُت ِثـ ُر التو ُّتــر أو ســوء التفاهــم بينهــم .ومــع مــرور الوقــت،
مــا كان مــن ذلــك إال ْأن زاد هــذه الــروخ انشــقاقاً .هــذا مــن
جهــة ،ومــن جهــة أخــرىَّ ،أن الجهــود املبذولــة لجمــع الالجئــن
مجتمعــات محل َّيــ ٍة مختلفــ ٍة مــن خــال التعليــم ُســ ُبل
مــن
ٍ
املعيشــة إمنــا تعتمــد كث ـراً ،أكــر مــا ينبغــي ،عــى االف ـراض
القائــل بـ َّ
كاف ليــؤدِّي إىل نتائــج
ـأن التفاعــل وحــده بــن الالجئــن ٍ
ُ
ُّ
صمــم التدخــات
بنــاء الســام .ولكــنْ يف بعــض الحــاالت ،إن مل ت َّ
تصمي ـ ًا مناســباً أو إن عُ ِّجـ َ
ـل بهــا ،ميكــن أن يزيــد التفاعــل -أي
ً
االتصــال -حقـاً يف ســو ِء ال ِّنـزاع .ويتجاهــل هــذا أيضـا الحاجــة إىل
إنشــاء الثقــة أوالً ،والحاجــة إىل تيســر تعميــق التفاعــات بعــد
أن ُتخ َتــم أنشــطة املــروع.

ِّمام للجهات الفاعلة املحلية
َت ْر ُك الز ِ
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ْــم الشــباب والنســاء
داخــل املجتمعــات املحليــة وبينهــا ،و َدع ُ
اعــات’ يف مجتمعاتهــم املحليــة،
ليكونــوا وســطاء أو ‘مديــري نز ٍ
َ
والخ ـ ْو ُض يف التعليــم أو األعــال الثقافيــة املشــركة أو الرياضــة،
َ
ـات مجتمعي ـ ٍة لتوســيع املــدارك يف بنــاء الســام.
وإنشــا ُء منتديـ ٍ
مــن جهـ ٍة ،قــد يبــدو نطــاق األنشــطة املدعومــة ،التــي يقــوم بهــا
الجئــو جنــوب الســودان ،اعتباطيـاً وغــر ُم َّ
خطــطٍ لــه وال تنســيق
ـام املحل ُّيــون إىل الحريــة يف تقريــر
فيــه ،ولكــنْ يحتــاج ُب َنــا ُة السـ ِ
َــاج إليهــا ويف تحديــد األنشــطة
األنشــطة واألعــال التــي ُيحت ُ
واألعــال التــي يرجــح أن تجــذب املشــاركة املجتمعيــة ،فــإن
ـق خــالٍ مــن أوامــر الداعمني،
َقـ ِد َر ُب َنــا ُة الســام عــى ســلوك طريـ ٍ
ً
فســتكون نتائــج بنــاء الســام إيجابيــة عــى األرجــح .وميكــن
أن يكــون للجهــات الفاعلــة الخارجيــة أدوا ٌر ذات شــأنٍ  ،ولكــنْ
وجه ـ ًة ،وأن تكــون
ينبغــي أن تكــون ُم ِ
صاح َب ـ ًة أكــر فأكــر ،ال ُم ِّ
مفتوح ـ ًة إلج ـرا ٍء متكــر ٍر ُي ِحيـ ُ
ـط بالتشــابك والتعقيــد الواقعــان،
أي مفتوح ـ ًة للتع ُّلــم مــن ُك ٍّل مــن ‘النجــاح’ ‘واإلخفــاق’.
ٌ
عامــل آخــ ُر إ َّمــا مي ِّكــن بنــاء الســام املَ ُقــو ِد محليــاً أو
وهنــاك
َ
ُيق ِّيــده ،وهــو بيئــة السياســات يف مــكانٍ محـ َّدد .و ُيقـ ُّر يف نطــاقٍ
ـع َّأن أوغنــدا هــي رمبــا أكــر الــدول املضيفــة كرمـاً ،إذ يتمتــع
واسـ ٍ
الالجئــون فيهــا مبجموعــة واســعة مــن الحقــوق ُت ْو ِص ُلهــم إىل
ســبل املعيشــة والتعليــم والحاميــة .ويشــتمل ذلــك عــى الحــقِّ
يف تســجيل منظمــة أهليــة وافتتاحهــا ،وينظــر إىل هــذا عــى
أنــه خطــو ٌة أساسـ ٌ
ـية تتــاىش هــي ومــا تدعــوا إليــه السياســات
العامليــة مــن متكــن االســتجابات التــي يقودهــا الالجئــون .هــذا
مهـ ٌّـم لتيســر تأســيس املنظــات التــي يقودهــا الالجئــون لــي
يصــل إليهــا التمويــل مــن الجهــات املانحــة يف املجــال اإلنســاين
نشــئُ لغ ـزاً حــول الجهــود التــي يقودهــا
والتنمــوي ،غــر أ َّنــه ُي ِ
ـع انــدالع ال ِّنـزاع ولبنــاء الســام .فقــد يكــون
املجتمــع املحــي ملَ ْنـ ِ
مــن الحوافــز إىل تأســيس منظمــة أهليــة مســجلة أو منظمــة
غــر حكوميــة مســجلة ،يف آخــر املطــافْ ،أن ُتقــ َّو َض القــدرة
عــى الخــوض يف طــرق دينام َّيـ ٍة سلسـ ٍة ،تتجــاوز حــدُ ْو َد منظمـ ٍة
تعتمــد عــى متويــل مشــاريع ُمح ـ َّددة.

ال ميكــن أن تكــون الجهــود املبذولــة ملعالجــة األســباب األصليــة
فاعلــة محل َّي ٌ
ٌ
ٌ
ــة مــن
جهــات
ف َّعالــ ًة ومســتدام ًة إال إذا قادتهــا
املجتمــع املح ـ ِّ
ي املتأثــر بال ِّن ـزاع .وتقتــي هــذه الجهــود أيض ـاً
ا ِّتبــاعَ مقاربـ ٍة تدريجيـ ٍة متسلســل ٍة ،تبــدأ بالخــوض يف املجتمعات
وأهــم مــن ذلــك،
ــم تص ُّوراتهــم الخاصــة للنِّــزاع،
ُّ
املحليــة ل َف ْه ِ
ـات أو منابـ َر ،وذلــك
ات أو مقاربـ ٍ
لتحديــد مــا هــو قائـ ٌـم مــن قــدر ٍ
ِّ
لحــل التنــازع أو النِّــزاع داخــل املجتمــع املحــي .وصحيــح َّأن
الجهــات الفاعلــة الخارجيــة كهيئــات األمــم املتحــدة ،واملنظــات
غــر الحكوميــة الدوليــة ،وغريهــا مــن الجهــات املانحــة ،تســتطيع
ـم
ـم مفي ـ ٍد ،لكنَّهــا تســتطيع كذلــك -إن مل ُت ِتــح الد ْعـ َ
إتاح ـ َة َد ْعـ ٍ
إتاحــ ًة ســليم ًة -أن تقــ ِّو َض وتعــ ِّو َق ِشــ َّد َة النَّشــاطِ وال ِّلــنَ
املطلو َبــن لرتقيــة جهــود بنــاء الســام .ومــا ُيبا ِيــنُ ذلــكَّ ،أن ُب َنــا َة
الســام عــى مســتوى املجتمــع املح ـ ِّ
ي إمنــا يتمتعــون بالرشعيــة
ونقــاط الدخــول والشــبكات ،وهــذا ال ميكــن أن ينطبــق عــى
الجهــات الفاعلــة الخارجيــة ،ح َّتــى الجهــات الفاعلــة التنمويــة
أو اإلنســانية منهــا ،التــي لهــا تاريــخ طويــل مــن الحضــور أو
الخــوض يف مجتمـ ٍـع مح ـ ٍّ
ي معـ َّ
ـن.
وعــى حــن َّأن ‘تأثــر منهــاج املنظــات غــر الحكوميــة’ يف
ُ
َ
ِّ
العمــل املــدين مــن أجــل التغيــر هــو اتجــا ٌه عــا ٌّم تناق ُصــه غــر
ثــم َّإن الجهُــ ْو َد املختلفــة املَقــ ْو َد َة محليــاً ملنــع انــدالع النِّــزاع وار ٍد ،بــن َيــدَي الجهــات الفاعلــة الخارجيــة وســائل ميكــن أن
ـام َم ُقــو ٍد بالحــقِّ محلي ـاً.
ولبنــاء الســام بــن جامعــة الجئــي جنــوب الســودان يف أوغنــداُ ،تتيـ َ
ـح بهــا دع ـ ًا أ ْع ـ َو َن عــى بنــاء سـ ٍ
إمنــا ُتبـ ُ ِّ
ْــم شــبكات الالجئــن وحركاتهــم
ـن عمليـاً األثــر الــذي ميكــن تحقيقــه حــن تتنـزَّل الجهــات ومــن هــذه الوســائل َدع ُ
ً
ُ
َ
ُ
فسـ ُـح املجــال لغريهــا ليقــود .االجتامعيــة وغريهــم مــن املرشكــن يف بنــاء الســام يف مســتوى
الفاعلــة الخارجيــة منزلـة ثانويــة وت ِ
ومثــال ذلــكَ :
التشــا ُر ُك مــع قــاد ٍة مــن املجتمعــات املحليــة املجتمــع املحــي ،و َد ْعـ ُـم املنصــات (ال املنظــات) التــي تربــط
عنــف الجهــات الفاعلــة بعضهــا ببعــض مــن طوائــف املجتمــع املح ـيِّ
ِّ
املختلفــة لتحســن الوســاطة وحــل ال ِّنزاعــات مــن غــر
ٍ
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ُك ِّلهــا .ويف حــال مجتمــع الجئــي جنــوب الســودان يف أوغنــدا،
َــح ملبــادرات بنــاء الســام املَ ُقــو َد ِة
كان -ومــا يــزالَ -من ُ
ْــح املِن ِ
محليــاً وســيل ًة ق ِّيمــ ًة لتقويــة الجهــود التــي يقودهــا املجتمــع
املحــي عــى معالجــة األســباب األصليــة .ويف مســتوطنة راينــو،
ســاعد َد ْعـ ُـم مبــادرات بنــاء الســام املَ ُقــودة محلي ـاً عــى حـ ِّ
ـل
العنــف ا ُمل ِميــت الــذي اندلــع بــن قبيل َتــي الدِّينــكا والنُّويــر يف
شــهر يونيو/حزيـران مــن عــام  ،2018وليــس هــذا فحســب ،بــل
ســاعد أيض ـاً عــى ضــان أن يتحقــق اســتمرار الحــوار والتفكــر
يف املجتمــع املحــي يف أعقــاب ذلــك .وبــدالً مــن تحديــد النتائــج
ُ
ُــوح
يــح املقاربــات املفت ُ
واأل ُطــر املنطقيــة تحديــداً مســبقاًُ ،ت ِت ُ
ُ
بــاب العضويــة فيهــا ،املســت ِن َدة إىل نطــاقٍ واسـ ٍـع مــن األهــداف
ـات إجـرا ًء متكــرراً ،وانتهــا َز ُفـ َر ٍص مل تكــن
املرحليــة ،إجـرا َء تعديـ ٍ
يف الحســبان.
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مبــا هــو عكــس الــذي ُي ْنتَظــر ،وذلــك بســبب مــا ُي َثــا ُر مــن
تو ُّقعــات املجتمعــات املحليــة ،و َو ْضـ ِـع منــارصي إحــال الســام يف
مواضــع ال ُيطيقونهــا أو ‘تأثــر منهــاج املنظــات غــر الحكوميــة’
فيهــم .وينبغــي تجنُّــب هــذه املامرســات ،عــى حــن ينبغــي
ُّ
مســتدام،
ْــم
الحــض عــى
ٍ
ٍ
مامرســات أخــرى .ومنهــا إتاحــة َدع ٍ
ً
ميكــن التن ُّبــؤ بــه ،ولك َّنــه غــر ُمق ـ َّر ٍر ســلفا ،ومــن ذلــك ال َّد ْعـ ُـم
الجامعــي لألفــراد والحــركات ،الذيــن
عــن طريــق التمويــلِ
ِّ
َّ
يتخطـ َ
وي ِّكنــون ا ِّتخــاذ الق ـرار والعمــل
ـون الحــدود التنظيميــةُ ،
ً
املَ ُقودَيــن مجتمعي ـا ،و ُيع ـزِّزون القــدرات واألعــال التــي ميكــن
تكــون مســتدام ًة مــع مــرور الوقــتَّ .
وإن هــذا لتحــ ٍّد طويــل
ً
األمــد ،يقتــي مشــارك ًة ،مســتدام ًة ،مكـ َّرر ًة ،طويـا أمدهــا ،لــي
ُت َ
ـع الجهــود املَ ُقــود ُة محلي ـاً موضــع ا ُمل َس ـ ْيطر.
وضـ َ

أليكس شوب ِردج ash@oxfamibis.dk
ُّ
‘الكــف عــن’ مــا درجــت عليــه املؤسســات أمــراً مستشار شؤون بناء السالم ،يف منظمة أوكسفام (فرع الدامنارك)
ولقــد يكــون
صعبـاً ،ولكــنَّ الــذي هــو أصعــب مــن ذلــك هــو تحويل تصـ ُّورات https://oxfamibis.dk
املجتمــع املحــي املرتبطــة ‘بصــورة’ منظم ـ ٍة مــا ُ
وبط ـ ُرقِ عملهــا
p5 bit.ly/CSRF-toolkit-2017 .1
ٌّ
القياســية .وبهــذه الطريــق ،ينشــأ احتــال خط ـ ِر أن تصبــح كل See for example European Union (2018) Contested Refuge: .2
ـروع بعينــه مــن The Political Economy and Conflict Dynamics in Uganda’s Bidibidi
مــن املشــكالت والحلــول ُم َّ
وجه ـاً إليهــا يف مـ ٍ
غــر نظــر إىل مســائل وحاجــات أخــرى ،مــروع منحــر يف Refugee Settlements, p5
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ٌ
متنافس فيه :االقتصاد السيايس ودينام َّيات ال ِّنزاع يف مستوطنات بيديبيدي لالجئني
(ملجأ
ٌ
نفســه ،وقصــر األمــد ،وتدريجــي .ويف هــذا مشــكالت وصعوبات ،يف أوغندا) bit.ly/EU-ContestedRefuge-2018
ال سـ َّيام عنــد معالجــة األســباب األصليــة ،إذ أشــار البنــك الــدويل See World Bank/United Nations (2018) Pathways for Peace: Inclusive .3
أن تحويــل أمنــاط النِّــزاع محتَــاج إىل عقدَيــن مــن Approaches to Preventing Violent Conflict
وغــره إىل َّ
ُ
ٌ
ٌ
ٌ
شاملة ملَن ِْع ال ِّنزاع العنيف)
مقاربات
(مسالك السالم:
الزمــن عــى األقــل 3.فنعــم ،قــد تــأيت املشــاريع القصــرة األجــل www.pathwaysforpeace.org

اءات يف الطريق إىل السالم
األرض وال ِّنزاع :ا ِّتخاذ إجر ٍ

مبيتا ِ ْتربا وفيليب ديكوريت وكالريسا أوغسطينوس وإسامعل فريؤود
عُ َمر سيال ُوأ ِ

مرشوع عالج
املهجرين يف العراق عىل عودتهم عود ًة آمنة مستدامة من خالل
ُسو ِع َد آالف اليزيد ِّيني َّ
ٍ
تعقيد املسائل التي حول حيازة األرايض.

سـبب إذا ما تراكب
سـبب
شـائع لل ِّنزاع ،وهو ٌ
التنافس يف األرض ٌ
ٌ
فجـراً للعنـف والغضـب.
هـو وأسـباب النِّـزاع األخـرى صـار ُم ِّ
ومـن العنـارص املسـاهمة يف الحـاالت التي سـ َّببت فيها مسـا ِئ ُل
اعـات عنيفـ ًة (وتهجيراً) :ضعـف إدارة األرايض ،وعجـز
األ ْر ِض نز ٍ
الحكومـة عـن إدارة ال ِّنزاعـات الدائـرة حـول األرايض ،والفسـاد،
وعـدم تكافـئ القـوى (حيـث متلـك ِق َّل ٌـة مـن األثريـاء معظـم
األرايض) ،واسـتحواذ املسـتثمرين على األرايض ،وسـوء إدارة
املـوارد الطبيعيـة واألرايض العامـة واسـتعاملها اسـتعامالً غير
قانـو ٍّين ،والتنافـس القائـم على ال ِعـ ْرق والهويـة 1.ومـن املحتمل

أن تـزداد ِحـدَّ ة التنافـس يف األرض مـع ازدياد الضغـوط الناجمة
تغير املنـاخ والنمـو السـكاين وانعـدام األمـن الغـذا ِّيئ أكثر
عـن ُّ
2
والتوسـع الحضري.
فأكثر ،والهجـرة،
ُّ
ٌّ
بين ٌ
ملقاربـة ا ُّت ِب َعـت يف قـرى اليزيد ِّيين بالعـراق
عملي
مثـال
و ُي ِّ
ٍ
كيـف َّأن معالجـة املسـائل الدائـرة حـول انعـدام أمـن حيـازة
األرايض ميكـن ْأن يكـون لهـا يـدٌ يف بنـاء السلام واالنتعـاش ،ويف
تيسير العودة املسـتدامة ،ويف بنـاء الثقة واإلرادة السياسـية مع
الحكومات.
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برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية (املوئل)

معلومات يف مطالب اليزيديِّني بعقاراتهم ،يف سنجار ،بالعراق.
ٍ
جَ مْعُ

اليزيد ُّيون يف شام ِّيل العراق

كثير مـن اليزيد ِّيين حديثـاً ،وهـم جامعـة عرقيـة أقل َّيـة،
عـاىن ٌ
س ِت
موجتين من الرتحيـل .ففي سـبيعين َّيات القرن العرشيـنَ ،ق َ َ
الحكومـة العراقيـة عـدداً كثرياً مـن اليزيد ِّيني الذين يعيشـون يف
محافظـة نينـوى على االنتقـال مـن أرض أجدادهـم إىل بلـدات
سروا على
جامعيـة .ومل ُيع َّوضـوا شـيئاً مـن أرضهـم التـي ُق ِ ُ
تركهـا ،ومل يحصلـوا على شـهادات ُم ْلكيـ ٍة يف البلـدات الجامعيـة
الجديـدة .ويف شـهر يونيو/حزيـران مـن عـام  ،2014اسـتوىل
مقاتلـو داعـش على مدينـة املوصـل ،مر َكـ ُز محافظة نينـوى ،ثم
يف شـهر أغسـطس/آب ،هاجمـوا قضـاء سـنجار ،وهـي منطقـة
ُن ِق َ
نحـو مـن ثالثـة ماليين
ـل إليهـا ٌ
سر ٌ
كثير مـن اليزيد ِّيين .ف ُق ِ َ
َ
و 300ألـف إنسـان على الفـرار ،وفيهـم  250ألـف يزيـديٍّ على
حسـب التقديـر .ولقد هـدم تنظيم داعـش مسـتوطنات يزيدية
غير مسـكون ٍة أو اسـتوىل عليهـا ،منهجيـاً ،فـكان هنـاك  6آالف
كبير مـن البنيـة التحتيـة
مسـكن ُحـ ِر َق أو ُد ِّمـ َر ،وتعـ َّرض ٌ
قسـم ٌ
ٍ
3
العامـة إ َّمـا للضرر أو للنهـب.
ومنـذ انسـحاب داعش من املوصـل عا َم  ،2017الحال يف سـنجا َر

ودعـم برنامـج األمـم املتحـدة للمسـتوطنات البرشيـة مرشوعاً يف
سـنجار ملعالجـة هـذه التحدِّيـات ،يعمـل يف  17قري ًة على منفعة
 1312مـن ُ
نظريـة تقـول ْإن ُأ ِعيـ َد
األ َس 4.واسـتند املشروع إىل
ٍ
ُ
تأهيـل مسـاكن اليزيد ِّيين ،وعُ ِّينَـت مطالبهـم يف املِلـك وأث ِبتَـت
وح ِم َيـت حقوقهـم يف األرايض ،فسـوف ُيـ ْريس ذلـك
ِص َّحتهـاُ ،
عودتهـم الطوعيـة إىل مناطقهـم األصليـة ،ويجعـل عودتهـم أكثر
وسـيق َّل ُل َ
احتم ُل
اسـتدام ًة ،وسـت ُْمنَع ال ِّنزاعـات يف حقوق األرايضُ ،
قَ
خطـ ِر التَّهجير يف املسـتقبل .وملَّـا كان الحصول عىل وثا ِئ رسـمي ٍة
مللكيـة األرايض يف العـراق أمـراً صعباً ،كانت مقاربـة املرشوع عىل
5
َ
اسـتعمل املرشوع مقارب ًة متسلسـل ًة يف حقوق األرض.
درجات ،إذ
ٍ
ولـذا مل يكـن الهـدف األ َّويل هـو إنشـاء سـندات ملكيـ ٍة كاملـ ٍة
وهـي خطـو ٌة ُخ ِّط َـط لتنفيذهـا يف مرحلـة الحقـ ٍة يف املشروع-
وإرسـا َء حقـوق اإلشـغال
املاسـة َ
ولكـنْ كان االسـتجا َب َة للحاجـات َّ
للمهجريـن ،كانـت
بوثائـق األرض .ولتيسير العـودة املسـتدامة
َّ
ورس ُـم خريطـ ٍة للمطالبات
األولويـة العاجلة هي إصالح املسـاكنْ ،
العقاريـة ،وإصـدَا ُر وثائـقَ أ َّولية للأرايض ،مع االسـتعداد يف املدى
البعيـد لتعزيـز قـدرة البلديـات على إدارة األرايض.

ظـل غيـاب الوسائل ٌ
ُمع َّق ٌ
مهجريـن ،ويف ِّ
والط ُرق
كثير مـن النـاس َّ
ـدة .فما يـزال ٌ

نظـام
نظـام إلدارة األرايض ووثائـق امللكية الرسـمية ،هناك اسـتمرا ٌر يف اسـتعمل املشروع وسـيلتَني رئيسـ َّيتني :قاعـد َة
ٍ
بيانـات مـن ٍ
ٍ
انعـدام أمـن الحيـازة ،ويف احتمالِ خطـ ِر اإلشـغال الثانـوي ،ويف للمعلومات الجغرافية ،6ودراسـ ًة اسـتطالع َّي ًة يف اإلسـكان واألرايض
واملمتلـكات .وتقـوم قاعـدة البيانـات على ِت َقانـ ٍة للمعلومـات
النِّـزاع يف املِلك.
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الجغرافيـة اسـمها منـوذج مجـال الحيـازة االجتامعيـة ،7لتخطيـط
منطقـة تفتقـر
حقـوق اليزيد ِّيين يف األرايض ومطالباتهـم فيهـا يف
ٍ
نظـام عامـلٍ إلدارة األرايض ،وحيـازة األرايض فيهـا غري رسـمية.
إىل ٍ
ـت املعلومـات مـن خلال دراسـ ٍة اسـتطالع َّي ٍة يف اإلسـكان
وج ِم َع ِ
ُ
واألرايض واملمتلـكاتُ ،أ ْج ِر َيـت ب َع ْـونٍ مـن أفـراد املجتمـع املحيل
والسـلطات املحليةُ .وأجر َيت أنشـطة التعبئة املجتمعية يف القرى
ومخ َّيمات النَّازحين داخليـ ًا ،مـن أجـل ْ
السـكان املحل ِّيين
لاع ُّ
إط ِ
على املشروع ،وتعيني األرس التـي ترضرت مسـاكنها ،وتقييم مدى
ضعـف النـاس .وأجريـت مناقشـات أيضـاً مـع السـلطات املحليـة
للمسـاعدة على تعيني هويـة املطالبني بحقوقهم وتعيني املسـاكن
ِّ
متابعـة األمور.
سير أنشـط ِة
ِ
املتضررة ،وعلى َت ْي ِ
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َـم
للمسـتوطنات البرشيـة .وتوقيـع السـلطات املحليـة إمنـا َي ْدع ُ
املطالبـات ويحميهـا .وتشـتمل املعلومـات التـي يف الشـهادة عىل
َّ
ونـص
مخط ِـط قطعـة األرض ،وصـور ِة األرس ِة ،وأسما ِء املطالبينٍّ ،
ِّ
ُي ِّ ُ
وسـلمت إىل البلديـة وإىل
بين ْنـوعَ حقـوقِ الشـاغلني ،وتواقيـعُ .
ٌ
ِّ
ٌ
الشـاغلني نسـخ مـن الشـهادات ،وبقيـت نسـخة مـن كل شـهاد ٍة،
عنـد برنامـج األمـم املتحـدة للمسـتوطنات البرشيـة.

ومل يبـدأ إصلاح املسـاكن ِت ْقنيـاً إال بعـد أن تث َّبتـت السـلطات
املحليـة وأفـراد املجتمـع املحلي مـن َّأن املطالبين هم الشـاغلون
القانون ُّيـون .ثم َّإن اسـتعامل أكرث من َ 40
رشكـة بنا ٍء خاص ًة ،إضاف ًة
َّ
إىل توظيـف العائديـن ،يف إصلاح املسـاكن ،إنـا دعـم انتعـاش
االقتصـاد املح ِّ
اح تدريـب العائدين عىل
عمـل ،وأ َت َ
يل ،وأنشـأ ُف َر َص ٍ
وتأثير عـدم املسـاواة يف حقـوق املهـارات يف أثنـاء العمـل ،وهـذا يزيـد األمـن االقتصـاديَّ زيـادةً
وأبـ َر َز املشروع َ
شـأن الجنـدر،
َ
ً
عينُ
ْـع التهجير يف املسـتقبل.
امللكيـة .فق َّلما تحصـل النسـاء اليزيد َّيـات على نصيبهـنَّ مـن عظيمـة ،ومـن َّ
ثـم ُي على َمن ِ
امليراث ،إذ جـرت العـادة على تقسـيم املِلك بين الناجين الذكور،
قليالت ذ َك ْر َن أسماءهنَّ عىل أ َّنهن يرأسـن ويف خلال ِّ
ومل يكن من النسـاء إال
كل ذلـكُ ،د ِّر َب القـادة املحل ُّيـون على حقـوق األرض،
ٍ
أرسهـن .فكانـت األولوية ُ
َّ
للأرس التي يرأسـنها النسـاء ،ومنها التي ومـن ذلـك إدا َر ُة املظامل املتعلقـة بامللكية ،و َو ْض ُع معاي َري مشترك ٍة،
ً
ترأسـنها األرامـل َّ
الح َبـاىل.
ـب يف ُيسـتنَدُ إليهـا يف إصدار الشـهادات.
وفضلا على ذلـكُ ،ك ِت َ
والشـابات َ
شـهادات اإلشـغال التـي صدرت أسماء أفراد األرسة جميعـاً ،ذكوراً
وإناثـاً ،وفيهـم األطفـال .ومع ذلكُ ،ي َ
قتضى ا ِّتخاذ إجراءات أوسـع إرشاك اإلرادة السياسية وبناؤها
َّ
ً
ِّ
َّ
نطاقـاً ملعالجـة حقـوق املـرأة يف األرض يف ظل تحديـات صعبة يف ملـا كانـت الحال األمنية والسياسـية واإلنسـانية معقدة يف سـنجار،
العـراق ،وهـي القوانين العراقيـة ومـا ُد ِر َج عليـه ثقافيـاً يف مـا له كان ال َّبـد مـن التنسـيق مـن ُق ْر ٍب مـع الجهات الحكوميـة النظرية
ٌ
(أي مـع املحافظـات والنواحي والسـلطات املحليـة) .وكانت هذه
صلـة بامليراث وبالحصـول على األرض واملِلك.
َ
شـهادات معرتفـاً
هـي املـرة األوىل التـي ُيعطـى فيهـا اليزيد ُّيـون
ٍ
َـم مطالبهـم بـاألرايض ،وب َّينـت مشـاركة الحكومة
ولقـد اسـ ُت ْع ِم َل منـوذج مجـال الحيـازة االجتامعيـة للتث ُّبـت مـن بهـا رسـمياً َت ْدع ُ
َ
ً
حقـوق اإلشـغال ولضامن أن تكون املسـاكن التـي ُخ ِّط َط إلصالحها املحليـة اإلراد َة السياسـية التـي كان وجودهـا رضورة لكي ينجـح
ِملـكاً ألصحـاب املَ َطالِـب ،وأ ّال يكـون هنـاك تنـازعٌ على حيـازة املرشوع.
األرض ،يقتضي الفصـل فيـه .ثـم اسـتُط ِل َع َمـنْ قد ميكـن أن يكون
مـن املنتفعين ،وأفـراد املجتمـع املحلي أيضـاًُ ،
ـب إليهـم أن ولقـد كان يف إتاحـ ِة الشـهادات ،وتخطيـط األرايض ،واإلصلاح
وط ِل َ
ٌ
ْ
حضروا وثائـق غري رسـمية أو بديلـة (ومثال ذلـك ،فواتري املرافق ال ِّتقنـي ،خطـوة ذات شـأنٍ يف الطريـق إىل االعتراف بسـندات
ُي ِ
العا َّمـة) لتكـون أد َّلـ ًة عىل أ َّنهم شـغلوا األرض أو البنـاء أو كليهام .ملكيـة األرايض ً
كاملـة لتسـجيل امللكيـة القانونيـة .وأدى العمـل
وع ِقـدَت اجتامعـات مجتمعيـة لتأكيـد ِص َّحـة ا ُمل َطالبـات شـفهياً .الـذي ُي َقـا ُم بـه إىل تعزيز القدرة املحليـة يف إدارة األرايض ،و ُت ُو ِّص َل
َ
و ُي َض ُ
اسـتعم ُل دليـلٍ آخـ َر ،هـو تأكيـد السـلطات إىل ا ِّتفـاقٍ متهيـديٍّ مـع وزارة العـدل لتحويـل الشـهادات يف آخـر
ـاف إىل ذلـك،
َ
ً
َ
َ
َ
ْ
سـندات ملكيـ ٍة كاملـ ٍة.
سـنوات .وخلال املطـاف إىل
األس ِة قطعـة األرض عـ َّدة
ٍ
ٍ
املحليـة أيضـا شـغل ْ َ
ِّ
كل ذلـك ،أمكـن إعـدَا ُد ‘شـهادات إشـغالٍ مسـبقة’ُ ،ت َو ِّق ُـع عليهـا
وبعـد ْأن سـيطرت الحكومـة املركزية العراقية سـيطر ًة مبارشةً
السـلطات.
على املنطقـة يف شـهر أكتوبر/ترشيـن األول عـا َم  ،2017ثارت
ٌ
مسـألة غير واضحـ ٍة :فهل سـتقبل الحكومة املركزية شـهادات
وحـ ِّددَت قطـع األرض تخطيطاً ثـم أثبت ِص َّحتَهـا املطالبون
ذلـكُ ،
لكـن مـن
والجريان والسـلطات املحلية وبرنامج األمم املتحدة للمسـتوطنات األرايض التـي صـدرت لليزيد ِّيين يف هـذا املشروع؟ ْ
البرشيـة .ثـم ُأ ْد ِر َج ا ُمل َّ
صـد ُق ِّ
ـح َّأن الحكومـة املركزيـة قبلـت هذه
خط ُـط األخير ا ُمل َّ
أرض يف عـام  2018فصاعـداًَ ،و َض َ
لـكل قطعـة ٍ
ً
ِّ
شـهادة اإلشـغال األخيرة ،التـي ُيوق ُع عليهـا املطالبون والسـلطات الشـهادات دليلا على حقـوق اليزيد ِّيين يف األرايض ،وأرادت
ـع
املحليـة والبلديـة
وس َ
ِ
وشـاهدَان اثنـان وبرنامـج األمـم املتحـدة مـن برنامـج األمـم املتحـدة للمسـتوطنات البرشيـة أن ُي ِّ
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سـبب خطير مـن أسـباب التهجير األصليـة ،أال وهـو
رقعـة إصـدار الشـهادات ليشـمل نطاقـاً أوسـع يف املحافظـة .يف معالجـة ٍ
ٌ
وتجـري اليـو َم
مفاوضـة يف كيفيـة ترقيـة هـذه الشـهادات إىل التنافـس يف األرض.
ً
نظـام تسـجيل األرايض الـذي هـو أوسـع نطاقـا .وقـد مـ َّول
برنامـج األمـم املتحـدة للمسـتوطنات البرشيـة مرشوعـاً آخـ َر عُ َمر سيال oumar.sylla@un.org
سـندات ملك َّيـ ٍة قا ِئدُ َو ْحد ٍة
لتيسير العمـل على ترقيـة الشـهادات إىل
ِ
كامل ٍة .
مبيتا ِ ْ
تربا ombretta.tempra@un.org
ُأ ِ
ٌ
منع ال ِّنزاع يف املستقبل
موظفة يف شؤون املستوطنات البرشية
أفضى املشروع إىل عد ٍد مـن النتائج .فقد أسـهم يف َمن ِْع ال ِّنزاع
الـذي لـه ٌ
صلة باألرايض ،مـن خالل ضامن االعتراف بالعائدين فيليب ديكوريت decorte@un.org
نائب مدي ٍر ،يف مكتب االتصال يف نيويورك
مـن حيـث هـم املالكـون الحقيق ُّيـون ملسـاكنهم ،وضمان
ُ
اعتراف السـلطات املحليـة رسـمياً مبطالبهـم .وعـزَّز حقـوق
اليزيد ِّيين يف األرض مـن خالل إصدار شـهادات األرايض .ودعم برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية (املوئل)
ِّ
املتضررةwww.unhabitat.org .
الئـق مـن خلال إصلاح املسـاكن
الحـق يف
ٍ
سـكن ٍ
وخالصـة الـكالم ،أ َّنه َّمنى العـودة الطوعية ،اآلمنـة ،التي ُت َصان
َـع مـا قـد يحـدث من كالريسا أوغسطينوس
فيهـا الكرامـة ،يف املناطـق األصليـة ،و َمن َ
augustinusc@paulaugustinus.com
ترحيـلٍ وإشـغالٍ ثانـويٍّ ونـز ٍاع يف األرض.
مستشارة
قال سـاكنٌ عائدٌ اسـمه قناف قاسـم“ :هذه كانت أرضنا .بنينا
منزلنـا عليهـا .وأعطانـا برنامـج األمـم املتحـدة للمسـتوطنات إسامعل فريؤود ismael.frioud@gmail.com
ـت أ َّنا َّ
شـهادات إشـغالٍ ُتث ِب ُ
سـكانها ونعيـش فيها” .مستشار
البرشيـة
ِ
ولقـد ُأو ِث َقـت العالقـة بني القـادة املحل ِّيين والسـلطات املحلية يف
ـض املطالـب
مسـائل حيـازة األرايض بحيـث أعانهـم ذلـك على َر ْف ِ
صحتهـا ،وعلى الفصـل يف املطالـب املرتاكبـة .وقـد
التـي مل َت ْث ُبـت َّ
ً
أعانهـم ذلـك أيضـا على الرتويج السـتعامل منـوذج مجـال الحيازة
االجتامعيـة وبيانـات حقـوق اليزيدِّيـن يف األرض ،مـع السـلطات
اإلقليميـة والوطنية.
هـذا ،وزاد ُّ
ـم أفراد املجتمع املحيل والسـلطات املحلية
التدخـل َف ْه َ
َ
للحيـازة االجتامعيـة وحقـوق األرايض ،وملن ِْـع النِّـزاع يف األرض،
وللمعايير ال ِّت ْقنيـة إلصلاح املسـاكن .و َدع ََـم االنتعـاش االقتصادي
يف املنطقـة ،واأل ْم َـن االقتصـاديَّ للعائديـن.
و َت ْعـرض دراسـة الحالـة هـذه كيـف َّأن اإلرادة السياسـية ُأ ْن ِش ْ
ـأت
َ
َـاح لهـم
يـح لليزيد ِّيين
ضمان الحيـازة ،وهـذه أ َّول مـر ٍة ُيت ُ
ل ُت ِت َ
ْ
َّ
ُ
الزمـن .وتظ ِهـ ُر كيف أن وسـائل االسـتفادة
ذلـك منـذ عقـود مـن
ٍ
مـن األرايض التـي َتدْعـم األنشـطة املَ ُقـود َة محليـاً على مسـتوى
املجتمـع املحلي ميكن ْأن تدعم وتـر ِّو َج لحاالت العـودة الطوعية،
ْـع النِّـزاع ،وبنـاء املسلام ،واالنتعـاش االقتصـاديْ ،
ـس
وأن ِّ
تؤس َ
و َمن ِ
ِّ
املحلي .و ُت ِّ ُ
املجتمـع
لصمـو ِد
مسـتويات مختلف ٍة يف
بي عملياً أدوار
ٍ
ِ
الحكومـة ،وأدوار رشاكات أصحـاب املصلحـة املعنيين املتعددين،

UN-Habitat/GLTN (2017) How to do a Root Cause Analysis of Land and .1
Conflict for Peace Building
(كيف ي ُْج َرى تحليل األسباب األصلية يف عالقة األرض بال ِّنزاع من أجل بناء السالم؟)
bit.ly/root-cause-analysis-land
UN (2019) Guidance Note of the Secretary-General, The United .2
Nations and Land and Conflict.
(مذ َّكرة توجيهية من األمني العام :األمم املتحدة واألرض وال ِّنزاع)
Frioud I (2018) ‘Iraq: Social Tenure and House Rehabilitation to .3
Support the Return of Yazidis in Sinjar’, in UN-Habitat/GLTN/IIRR
(2018) Land and Conflict: Lessons from the Field on Conflict Prevention
and Peacebuilding
(العراق :الحيازة االجتامعية وإعادة تأهيل املساكن ل َدع ِْم عودة اليزيديِّني يف سنجار)
و(األرض والنِّزاع :دروسٌ من الواقع مستفادٌ منها يف مَنْعِ النِّزاع ويف بناء السالم)
bit.ly/GLTN-Land-and-Conflict-2018
 .4مت ِّوله الحكومة األملانية من طريق برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ ،وبرنامج األمم املتحدة
للمستوطنات البرشية ،والشبكة العاملية لوسائل استغالل األرايض .وأتاحت الواليات
املتحدة األمريكية مزيداً من ال َّدع ِْم منذ عام  ،2018لتحديث شهادات األرايض يف دائرة
تسجيل األرايض باملوصل.
 .5وتشتمل هذه املقاربة ،الشاملة ،املؤيِّد ُة للفقراء ،املراعية للفروق بني الجنسني ،عىل
حقوق الحيازة املو َّثقة وغري املو َّثقة ،الرسمية وغري الرسمية ،لألفراد وللجامعات ،ومنهم
ال ُّرعا ُة وساكنو األحياء الفقرية وغريها من املستوطنات ،التي قد تكون قانوني ًة وقد ال
واقع ،ويدمج نظام املعلومات الجغرافية
تكون .وتعمل املقاربة املتسلسلة مع ما هو ٌ
يب حاجات ِّ
كل حقوق األرايض ،الرسمية وغري
نظام إلدارة معلومات األرايض ،ي ُِج ُ
ذلك يف ٍ
الرسمية والعرفية يف البلد.
الساتل َّية.
 .6نظامٌ للمعلومات الجغرافية ،يستعمل املعلومات ا ُملستقا َة من التِّقانة َّ
 .7و ََض َع ُه برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية والشبكة العاملية لوسائل استغالل
األرايض www.gltn.net
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السالم يف جمهورية الكونغو
َمن ُْع ال ِّنزاع عىل مستوى املجتمعات املحل َّية و ِبنَا ُء َّ
الدميقراطية والصومال
َ
والي أورشورفيسان وشونا كني

يزداد إدراك الحاجة إىل معالجة األسباب األصلية للتَّهجري ،من خالل وجهة ‘الرابطة الثالثية’ ،أيْ رابطة
برنامج َم ُقودٌ محلياً يف جمهورية الكونغو الدميقراطية والصومال هذه
اإلنسانية والتنمية والسالم .وي ُْظ ِه ُر
ٌ
دروس وتوصيات.
يح ا ُمل ِفي َد من
املقارب َة و ُي ِت ُ
ٍ
جاهــد عــى مـ ِّر الســنني القامئــون عــى صناعــة املعونــة -ومــا
يزالــون -إليجــاد حلــول دامئـ ٍة للتَّهجــر ،وذلــك بســبب العوامل
ا ُملع َّقــدة واملتشــابكة التــي يشــتمل عليهــا األمــر .و َينْشــأ
حســن بــن الجهــات الفاعلــة يف
إجــاعٌ عــى َّأن التنســيق ا ُمل َّ
املجــال اإلنســاين واملجــال التنمــوي ومجــال الســام (املعروفــة
ـح إطــا َر عمــلٍ ملعالجــة
باســم ‘الرابطــة الثالثيــة’) ميكــن أن ُي ِتيـ َ
ثــم
املســائل املرتبطــة بالتَّهجــر الــذي يطــول أمــده ،ومــن َّ
ـع و ُن ِّف ـ َذ برنامــج
إيجــاد حلــولٍ دامئــة .ويف هــذا الســياقُ ،و ِضـ َ
منــع النِّــزاع وبنــاء الســام الــذي مت ِّولــه الوكالــة الســويدية
1
للتعــاون اإلمنــايئ الــدويل (.)Sida

العنــف الجســاين املبــارش .وأ َّمــا الســام اإليجــايب ،فهــو
إزالــة العنــف بنيوي ـاً ،أيْ إزالــة عوامــل كاملظــامل ا ُملســتح ِك َمة،
وانتهــاكات حقــوق اإلنســان ،والعنــف الجنــدري ،والظلــم
االجتامعــي ،واإلقصــاء ،وضعــف املؤسســات العامــة
ومؤسســات إدارة النِّــزاع .وتهــدف أنشــطة بنــاء الســام
اإليجــايب إىل إزالــة األســباب البنيويــة واملبــارشة لل ِّنـزاع العنيــف
أو اقتالعهــا تدريجي ـاً .ففــي جمهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة،
نســتعمل الحصــول العــادل عــى الخدمــات الصحيــة لجامع َتــن
عرق َّيتــن (البانتــو وال ُّتـ َوا) يف تنجانيقــا ،ويف الصومــال ،نســتعمل
الوصــول إىل العدالــة يف منطقــة كاران ومنطقــة هــاول َودَاق يف
مقديشــو ،مــن حيــث هــي نقــاط دخــولٍ للعمــل عــى إنجــاح
الســام اإليجــايب.

قصــدُ بهــذا الربنامــج إىل معالجــة بعــض األســباب األصليــة
و ُي َ
للتَّهجــر يف جمهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة والصومــال.
ـم أساسـ ٌ
ـية ،وهــي :ثالثــاً :تقتــي معالجــة األســباب األصليــة للنِّــزاع مــع منــع
ـم الربنامــج ثال َثـ ُة مفاهيـ َ
والــذي أفــاد تصميـ َ
َّ
ً
ً
العــودة إىل العنــف تحلي ـا مراعي ـا لظــروف ال ِّن ـزاعُ ،ي َرك ـ ُز يف
همــه يف فهــم مح ـ ّركات ال ِّن ـزاع البنيويــة معالجــة العالقــة بــن الربنامــج وســيا َقي ال ِّنـزاع والتَّهجــر .ولقد
أوالًَ :ي ْر ُك ـ ُز الربنامــج َّ
والفوريــة ومعالجتهــا .فأ َّمــا املح ـ ِّركات البنيويــة التــي ُت ْس ـ ِه ُم أدرجنــا هــذا التحليــل فهــو جز ٌء مــن التقييــم األســايس ،اعتامداً
يف ال ِّنـزاع وال ُت ْسـ ِه ُم يف العزلــة ،فإمنــا تقــود إىل العنــف .وهــي عــى مــا يعرفــه رشكاؤنــا املحل ُّيــون ،وذلــك مــن أجــل إلقــاء
ترتبــط يف الصومــال وجمهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة ،بثــاث الضــوء عــى املجــاالت ذات األ ْولو ِّيــة ،يف إســراتيجيات املخاطــر
أزمــات )1 :أ ْزمــة الهويــة (ومثــال ذلــك ،طبيعــة الرتكيــب وتخفيفهــا .ولقــد أدرجنــا أيضـاً مقاربـ ًة مــن مقاربــات ‘االمتناع
العرقــي وال َق َبــي وطبيعــة املنافســة بــن الن َُخــب) )2 ،وأ ْزمــة عــن الــرر’ ،عــن طريــق تحديــد ‘ ُمف ِّرقــات’ ‘وجامعــات’ يف
ـارص يف املجتمــع ،إ َّمــا
التمثيــل (ومثــال ذلــك ،طبيعــة النظــام الســيايس والثقافــة األماكــن التــي فيهــا املــروع ،وهــي عنـ ٌ
السياســية) )3 ،وأ ْزمــة النفــوذ (ومثــال ذلــك ،قــدرة الدولــة ُتفـ ِّرق النــاس (وهــي مصــادر للتو ُّتــر) وإ َّمــا تجمعهــم (وميكــن
ٍّ
لحــل املشــكالت) .وقــد أعانــت النتائــج عــى
عــى أداء وظائفهــا السياســية) .وأ َّمــا املحـ ِّركات الفوريــة ،فهــي تصيريهــا أدا ًة
ٍّ
التــي تح ـ ُّول األســباب البنيويــة إىل نزاعــات ميكــن أن تكــون وضــع التصميــم وإســراتيجيات التنفيــذ يف كل مــن مك ِّونــات
عنيفــة .وتشــتمل هــذه املحــ ِّركات يف الصومــال وجمهوريــة جمهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة والصومــال.
الكونغــو الدميقراطيــة عــى :عــدم املســاواة يف الحصــول عــى
املعلومــات والخدمــات وغريهــا مــن املنافــع العا َّمة ،واملشــاركة الربنامج :األسباب األصلية والسالم اإليجايب
ٌ
محاولــة لدعــم النــاس املتأثريــن بالنِّــزاع
غــر املتكافئــة يف صنــع القــرار ،واســتعامل الهويــة العرقيــة يف قلــب الربنامــج
ِّ
ُ
اض سياســية محــدود ٍة جــداً .بطــرقٍ تجعلهــم آمنــن يف مجتمعاتهــم وتكنهــم مــن التأثــر
والهويــة العشــائرية خدمـ ًة ألغـر ٍ
ِّ
يف القـرارات التــي تؤثــر يف عيشــهم .ويكــون ذلــك كذلــك مــن
همــه رصاح ـ ًة يف الســام اإليجــايب خــال دعــم األنشــطة اآلتيــة التــي تشــتمل عــى روح الرابطــة
ثاني ـاًَ :ي ْر ُك ـ ُز أيض ـاً الربنامــج َّ
بــدالً مــن الســام الســلبي .ويشــر الســام الســلبي إىل وقــف الثالثيــة:
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يف العمــل اإلنســاين :االســتجابة للحاجــات اإلنســانية بإيصــال
الخدمــات مبــارش ًة ،وتوفــر املعونــة القانونيــة ،وتحســن
املســاءلة وإمكانيــة الحصــول عــى الخدمــات الصحيــة يف
عظيــم مــن النــاس
املناطــق التــي إ َّمــا يحتــاج فيهــا جــز ٌء
ٌ
إىل املســاعدة اإلنســانية أو فيهــا احتــال خطـ ٍر لنشــوء تلــك
الحاجــة.
يف بنــاء الســام املحــ ِّ
ي والتامســك االجتامعــي :تنفيــذ
األنشــطة التــي تع ـ ِّز ُز التامســك االجتامعــي ،كالحــوار الــذي
بــن املجتمعــات املحليــة والــذي بــن أفــراد كل مجتمــع
املهمشــة يف
ــر ُك الجامعــات َّ
محــي ،واألنشــطة التــي ُت ْ ِ
ْــع القــرار حــول خدمــات الصحــة والعدالــة.
عمليــات ُصن ِ
الهــم يف تقويــة
يف الحُ ْكــم املحــي وحُ ْكــم القانــونَ :ر ْكــ ُز ِّ
املنظومــات ،وتطويــر قــدرة املك َّلف ـ َ
ن املســؤولي َة املســؤولني
عــن توفــر خدمــات الصحــة والعدالــة ،مــع زيــادة ُقــدْرة
املجتمعــات املحليــة ومعارفهــا (أي أصحــاب الحقــوق) عــى
مســاءلة املك َّلفــ َ
ن املســؤولية.
امللك َّيــة املحل َّيــة جــز ٌء ال ُيســتغنَى عنــه يف منهجيــة التصميــم
ويف تنفيــذ كال املرشوعــن .وتشــتمل الــراكات عــى أفــراد
املجتمــع وا ُملك َّل َ
فــن املســؤولي َة ،وال ســ َّيام الجهــات الفاعلــة
يف الحكومــة املحليــة ،واملجتمــع املــدين .فالجهــات الفاعلــة
املحليــة هــي أفضــل العوامــل درجــ ًة وأنســبها ،وأكرثهــا
فعاليــ ًة واســتدام ًة ،لتحســن املســاءلة واالندمــاج ،وتخفيــف
ِحــدَّ ِة النِّــزاع ،وتحديــد املشــكالت املحليــة وح ِّلهــا.
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رضوريٌّ إلعــادة بنــاء الثقــة .فقــد َّ
مكنــت دعــوة اللجــان ،ومنها
ُ
َ
ْ
هجريــن
مــا هــو مــع
امليليشــيات املحليــة ،إعــادة األمــن وامل َّ
إىل مناطــق املــروع ،إذ هــي ســاعدت عــى إنشــاء الظــروف
التــي ميكــن مــن خاللهــا إعــادة تأســيس الخدمــات الصحيــة
والحصــول عليهــا.
ختصــون الصح ُّيــون املجتمع ُّيــون عــى التوعيــة يف
ويعمــل ا ُمل ُّ
وســعون املــدارك حــول الخدمــات الصحيــة املحليــة
ُق َراهُ ــم ،ف ُي ِّ
ويزيــدون الثقــة بهــا .ويســتعمل الخدمــات اليــو َم مــن ال ُّت ـ َوا
عــددٌ كثــ ٌر ،أكــر مــن قبــل ،تلــك الخدمــات التــي كانــوا
يتجنَّبــون اســتعامالها ســابقاً مخاف ـ َة التَّمييــز وســوء املعاملــة.
فنســاء التُّــ َوا اليــو َم تخــر َْن أن تلــدن يف املراكــز الصحيــة ،ال
املنــازل ،وعــدد كثــر منهــنَّ  ،أكــر مــن قبــل ،يأت ـ َ
ن بأطفالهــنَّ
لتلقيحهــم.
وأ َّمــا يف مقديشــو ،ويف األجــزاء الجنوبيــة والوســطى مــن
الصومــال عموم ـاً ،فأحــد األســباب الرئيســية لل ِّن ـزاع والتَّهجــر
هــو انعــدام قــدرة الدولــة عــى توفــر الخدمــات األساســية،
ـح وإدارتــه .ويعمــل
ـام قضــا ٍّيئ عــادلٍ رصيـ ٍ
ومنهــا تنظيــم نظـ ٍ
الربنامــج يف الصومــال بالرشاكــة مــع منطقتــن :منطقــة كاران
همتــه تعزيــز الوصــول إىل ُن ُظــم
ومنطقــة هــاول َودَاق .و ُم َّ
القضــاء ،وقــدرات أفـراد املجتمــع والســلطات املحليــة ،وذلــك
ـع ال ِّنزاعــات وا ُملنَازعــات والقــدرة عليهــا مــن غــر عُ ْنــف.
ملَ ْنـ ِ
ٍّ
ً
تغــر ســلويك عنــد
ويعمــل املــروع خصوصــا عــى تحقيــق ُّ
يحــي الخدمــة القضائيــة ،بحيــث يحمــون الحــقَّ يف محاكمــة
ُم ِت ِ
عادلــة ،ويســعى الربنامــج جاهــداً إىل زيــادة اســتعامل
املواطنــن الخدمــات القضائيــة اآلمنــة ،وإىل دعــم املجتمعــات
املحليــة لوضــع إســراتيجيات للعمــل الجامعــي تشــتمل عــى
أصــوات النــاس ك ِّلهــم ،مــن غــر نظـ ٍر إىل االنتــاء العشــائري.

ففــي جمهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة ،نعمــل مــع منظمــة
دينيــة محليــة ،اســمها اللجنــة األبرشــية للعدالــة والســام
( .)Commission Diocesaine de la Justice et Paixوهنــا
وح ْســن الحــال ،واملشــاركة
الصمــودُ ،
يســهم الربنامــج يف تقويــة ُّ
ـاس مــن جامع َتــي البانتــو وال ُّتـ َوا العرق َّيتــن ،وذلــك
الشــاملة لنـ ٍ
مــن خــال بنــاء الســام والوصــول إىل املبــادرات الصحيــة يف
منطقتــن صح َّيتــن هــا نيونــزو وكاليمــي مبقاطعــة تنجانيقــا.
األســباب األصليــ َة للنِّــزاع بــن البانتــو والتُّــ َوا
ويعالــج ذلــك
َ
ـث النَّشــاط الجديــد
بإنشــاء مناب ـ َر يف املجتمــع املحــي وب َب ْعـ ِ
فيهــاُ ،وتَ ِّثـ ُ
ـل هــذه املنابــر كلتــا الجامعتــن العرق َّيتــن.

ـي
ومــن جهــة أخــرى ،يعمــل الربنامــج مــن ُق ـ ْر ٍب مــع مج ِلـ َ
املنطقتــن ،وهــذا ُيقـ ِّوي التنفيــذ املحـ َّ
ي وامللكيــة واالســتدامة.
و ُي َض ُ
ــاف إىل ذلــكَّ ،أن مم ِّثــي املجتمــع املحــي -ومنهــم
النســاء والشــباب -كانــوا مــن املشــاركني يف التحليــل األ َّويل
لطبيعــة ال ِّنزاعــات يف مقديشــو.

ويف منطقــة نيونــزو ،التــي عانــت فقــراً مدقعــاً ومتاســكاً
مجتمعيــاً
ِّ
متــرراً وعقــوداً مــن انعــدام االســتثامرُ ،ح ِشــ َد
املتطوعــون مــن املجتمــع املحــي ،وانت ُِخبــوا لجانــاً محليــةً
للســام والصحــة .ومــن خــال هــذه اللجــان ،يتعــاون أف ـراد
جامعتَــي البانتــو والتُّــ َوا بعضهــم مــع بعــض لبنــاء الســام
وللعمــل عــى إرســاء االنتعــاش .وكــون اللجــانِ ُمخْ ت ِل َط ـ ًة أم ـ ٌر

ثــم اعرتافــاً بالتعدديــة القانونيــة يف الصومــال و َت ْفضيــلِ
املجتمــع املحــ ِّ
ــم القضائيــة التقليديــة والعرفيــة غــر
ي الن ُُظ َ
ِ
الرســمية ،ســعى املــروع إىل الخــوض يف قــدرات ورغبــة كلِّ
يحــي الخدمــة القضائيــة الرســميني وغــر الرســميني
مــن ُم ِت ِ
وبنائهــا ،وذلــك إلرســاء الحــقِّ يف املحاكمــة العادلــة .إذ تســاعد
األنشــطة التشــاركية كمنتديــات أصحــاب املصلحــة املعنيــن،
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ومنابــر الحــوار ،والتخطيــط إلج ـراءات تخفيــف ِحــدَّ ة ال ِّن ـزاع
عــى أســاس املجتمــع املحــي ،كل ذلــك يســاعد عــى إحــداث
ـم بــن املجتمعــات املحليــة والحكومــة املحليــة
تواصــلٍ منتظـ ٍ
ــرس
مــن أجــل إدارة النِّــزاع والوصــول إىل العدالــة .وهــذا ُي ِ
املســاءلة بنــا ًء عــى ا ُمل َّ
هــات واملســؤوليات ا ُملتَّفــق عليهــا.

اآلثار التي ترتكها السياســة واملامرسة

ومثــال ذلــكْ ،أن كان الع َم ُ
ــل مــع لجــان املتط ِّوعــن يف
ً
ً
جمهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة عامــا رئيســيا يف إرســاء
ْــع
متثيــل النســاء وجامعــة التُّــ َوا العرقيــة األقل َّيــة ،يف ُصن ِ
القـرارات املحل َّيــة .ولقــد أعــان ذلــك عــى بنــاء الثقــة وتبيــن
التعــاون عمليــاً بــن املجتمعــات املحليــة يف ِّ
حــل املشــكالت
ـإن ُأ ِري ـ َد بنــاء التامســك االجتامعــي بنــا ًء ناجح ـاً،
املحليــة .فـ ْ
َ
ــم دينام َّيــات القــوة بــن الجامعــات ،ومــن
فــا بــدَّ مــن ف ْه ِ
معالجــة أوجــه عــدم املســاواة واملع ِّوقــات التــي تحــول دون
ـاح مــن املــوارد
مشــاركة ا ُملب َعديــن ،وهــذا يقتــي أيضـاً ْأن ُي َتـ َ
مــا يكفــي الحاجــ َة للتعويــض عــن كلفــة املشــاركة.

صحيـ ٌـح َّأن الربنامــج مــا ي ـزال يف أ َّولــه ،ولك َّنــه يأتينــا ببعــض
الــدروس الق ِّيمــة يف َمنْــع النِّــزاع ويف بنــاء الســام .فالتع ُّلــم
درجــان يف الــدورة الربنامجيــة ،واليــو َم ،يف ســنة
والبحــث ُم َ
دروس تســتحقٌّ خصوص ـاً إلقــا َء
الربنامــج الثانيــة ،نجــد ثالث ـ َة
ٍ
الضــوء عليهــا.
املؤسســات املحليــة و َدع ُْمهــا ،مــع الحفــاظ
ويقتــي تعريــف َّ
عــى الحيــاد ،فه ـ ًا عميق ـاً لدينام َّيــات ال ِّن ـزاع املحــي .وهــذا
ــال الخدمــات أ َّنــه َ
أثبــت إ ْي َص ُ
ْــر يتط َّلــب تحليــ ًا ُمنْتظــ ًا مراعيــاً لظــروف النِّــزاع ،واســتعامالً
ٌ
نقطــ ُة دخــولٍ
مفيــدة ،ومن َ ٌ
قــويٌّ ُ ،ت َّ
ُّ
ــم مــن خاللــه مقاربــات بنــاء الســام ،و ُيبنَــى ملقاربــات االمتنــاع عــن الــرر .ويحتــاج كل هــذا إىل توفــر
نظ ُ
ُ
َّ
التامســك االجتامعــي بــن الجامعــات املتَنا ِزعَــة .ثــم إن املــوارد والدعــم كــا ينبغــي ،وإىل القــدرة عــى التك ُّيــف
ـئ ملــا هــو محـ ٌّ
ي مــن حقائــقَ ودينام َّيــات.
ـم ناشـ ٍ
تقويــ َة املؤسســات املحليــة ،الحكوميــة وغــر الحكوميــة ،اســتجاب ًة ل َف ْهـ ٍ
وتعزيــز املســا َءل ِة يف إيصــال الخدمــات ،أم ـ ٌر رضوريٌّ  ،لتكــون
املقاربــات مســتدام ًة و َم ُقــود ًة محلي ـاً .وميكــن أن ينشــأ مــن ولِـ َ
ـا ُق ـ ِّد َم ِذ ْك ـ ُره آنف ـاً آثــا ٌر واضحـ ٌـة يف املانحــن ويف أعــال
خــال التط ـ ِّوع يف القواعــد الشــعبية ،تعـ ٌ
ـاون وعمـ ٌـل جامعــي رشكائهــم يف التنفيــذ وسياســتهم ،فنــورد هاهنــا منهــا خمســة
عظيــم.
آثــار.
ٌ
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أوالً :ينبغــي للامنحــن أن يطلبــوا مــن رشكائهــم يف التنفيــذ أن
ُيقــ ُّروا رصاحــ ًة الربامــج املســتجيبة للحــال واملَ ُقــ ْو َد َة محليــاً،
ـات أ ْلـنَُ ،تــد ِر ُج
ـم مقاربـ ٍ
وميكــن أن ُييـَ ِّ
ـر املانحــون ذلــك ب ّد ْعـ ِ
التع ُّلــم يف الــدورة الربنامجيــة وتســمح بالتك ُّيــف .وكان أحــد
التح ِّديــات التــي تحدَّ تنــا َّأن تصميــم املــروع األ َّو َّيل اعتمــد
عــى نظريــة تغيــر عا َّمــ ٍة عامليــ ٍة .ففــي مرحلــة تأســيس
املــروع يف جمهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة والصومــال ،بعــد
إج ـراء البحــوث امليدانيــة األساســية ،أدرك فريــق املــروع َّأن
َّ
ـروع ُق ْطــريٍّ يحتــاج إىل نظري ـ ِة تغي ـ ٍر خاص ـ ٍة بحال ـ ِه،
كل مـ ٍ
ـنُ
ـم أىت بفكــرة التك ُّيــف يف تصميــم الربنامــج .ف ِلـ ْ
وهــذا ِمــنْ ثـ َّ
املانحــن وتفت ُُّحهــم لقبــول إدارة املشــاريع ا ُملتك ِّيفــة هــذه أمـ ٌر
ـى عنــه ،كــا ب َّينــا بحالتنــا يف مقاربــة الوكالــة الســويدية
ال غنـ ً
للتعــاون اإلمنــايئ الــدويل.
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اإلنســاين يف بنــاء الســام ا ُملحــ َّر ِك محليــاً ،وميكــن أن تشــرك
مــع الجهــات الفاعلــة يف املجــال التنمــوي ومجــال إرســاء
الســام ،مــع الحفــاظ عــى الحيــاد وعــدم التح ُّيــز .ولــي
تنجــح االســتدامة يف حلــول بنــاء الســام ،مــن واجــب
الجهــات الخارجيــة الفاعلــة يف بنــاء الســام ْأن َت ْفهَــم د ْو َر
ـم
البنــى املحليــة والدينام َّيــات املحليــة ،وأن ُتح ـ ِّد َد ُس ـ ُب َل َد ْعـ ِ
املشــاركة الشــاملة بحيــث تبنــي ال ِّثقــ َة وتضمــن الحيــادَ.

مــا بعد ما هو مح ٌّ
يل

ر ْبـ ُ
ـط بنــاء الســام املح ـ ِّ
ي مبــا هــو أوســع نطاق ـاً مــن جهــو ٍد
يف صــدد املقاطعــات ويف الصــدد الوطنــي هــو أحــد التح ِّديــات
أهمهــا َّأن
الرئيســية يف أعــال بنــاء الســام ،وذلــك ألســباب ُّ
األحــداث والجهــات الفاعلــة واملصالــح يف املســتويات العليــا
ُته ِّيــئ ُجهُــ ْو َد بنــاء الســام املحل َّيــ َة وتؤ ِّثــر فيهــا .ويعتمــد
تخطيــط الجهــات الفاعلــة الدوليــة الــذي أمــده أطــول عــى
مــا هــو موجــودٌ و ُين َّفـ ُـذ مــن خطــط التنميــة وتخفيــف ال ِّنـزاع
املوضوعــة وطنيــاً ومحليــاً ،وعــى اإلرادة السياســية أيضــاً.
وهــذا تحــ ٍّد عــى وجــه الخصــوص يف جمهوريــة الكونغــو
ٌ
منهــارة هنــاك ،واإلرادة السياســية
الدميقراطيــة ،إذ الدولــة
ٌ
محــدودة غالبــاً عنــد الســلطات والنخــب الوطنيــة.
فيهــا

ثانيــاً :ينبغــي للعاملــن يف أوســاط املعونــة عــى إيجــاد
حلــول دامئــة للتَّهجــر الناجــم عــن النِّــزاع ْأن يســتثمروا يف
البحــث والتحليــل املناســ َب ْي .فعــى ســبيل املثــال ،يك ُت َقــاس
نتائــج بنــاء الســامُ ،مهـ ٌّـم أن ُنــد ِر َك ْأن ليــس ُّ
ـب
حسـ ُ
كل يش ٍء ُي َ
ــب بــه .فالتحليــل الكيفــي الوافــر -الــذي فيــه رسد
تس ُ
ُي ْح َ
ـح
قصــص وحكايــات -إىل جانــب التحليــل الك ِّمــي ميكــن أن ُي ِتيـ َ
لنــا مــن عُ ْمــق النظــر يف دينام َّيــات بنــاء الســام ونتائجــه مــا
ٌ
ٌ
عظيمــة لبنــاء الســام بنــا ًء
إمكانيــة
يحــه لنــا األســاليب الكم َّيــة وحدهــا .ومــع كل ذلــك ،هنــاك
هــو أعمــق مــن الــذي ُت ِت ُ
ُّ
يقــوده املجتمــع املح ـي يف جمهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة،
املهــم تحطيــم الحواجــز بــن العمــل اإلنســاين فيكــون لــه أثــ ٌر حســنٌ يف مــا بعــد مــا هــو محــ ٌّ
ي .وميكــن
ثالثــاً :مــن
ِّ
2
ْ
َ
ٌ
ُ
ــي مبــادرات كمبــادرة املــروع الــذي مت ِّولــه الوكالــة
والتنمــوي وبنــاء الســام .فالت ـزام الصفقــة الكــرى بالحلــول أن ت ْب ِن َ
ـب بــه مــا دام يؤ ِّكــدُ أهم َّي ـ َة الســويدية للتعــاون اإلمنــايئ الــدويل دينامي ـ ًة مؤ ِّيــد ًة للتنميــة
رحـ ٌ
الدامئــة وبالرابطــة الثالثيــة ُم َّ
ُّ
التــآزر بــن مجــاالت
التدخــل هــذه .ويف مســتوى القاعــدة وبنــاء الســام ،للتعويــض عــن االفتقــار إىل اإلرادة السياســية
الشــعبية ،ال يعيــش النــاس منعزلــن بعضهــم عــن بعــض ،عنــد النخبــة ،وذلــك مــن خــال بنــاء التامســك االجتامعــي
ولكــنْ مييــل العاملــون يف أوســاط املعونــة إىل ْأن ُي ِّ
نظمــوا واإلرادة السياســية ،ابتــدا ًء مــن القاعــدة الشــعبية فصاعــداً.
ويعملــوا منعزلــن .وميكــن أن يكــون هــذا االنع ـزال مدفوع ـاً
مــن تد ُّفــق متويــل املانحــن يف البيئــات املتأثــرة بال ِّنـزاع ،التــي َ
والي أورشورفيسان Wale.Osofisan@rescue-uk.org
متيــل إىل ْأن َت ْف ِص َ
(نائب) ،يف الوحدة الفنية املعنية بالحوكمة
رئيس ٌ
فني ٌ
ــل عمــداً بــن مجهــود العمــل اإلنســاين مدي ٌر ٌّ
والتنمــوي وبنــاء الســام.
شونا كني Shuna.Keen@rescue.org
ٌ
رئيسة يف ُأ ُطر العملِ والتع ُّلم  -يف ميدان بناء السالم
رابع ـاً :ينبغــي تصميــم آليــات متويــلٍ لدعــم الحلــول ا ُملح َّرك ـ ِة مدير ٌة
محليـاً لأل ْزمــات التــي يطــول أمدهــا ،وذلــك باســتعامل تد ُّفــق
التمويــل املشــرك الــذي يقصــد إىل إدمــاج عنــارص الســام لجنة اإلنقاذ الدول َّية www.rescue.org
اإليجــايب ،مــع الرتكيــز يف معالجــة بعــض األســباب األصليــة
Swedish International Development Cooperation Agency .1
للنِّــزاع العنيــف والتَّهجــر.
https://interagencystandingcommittee.org/grand-bargain-hosted-iasc/ .2
أخــراًُ ،ت ِّبــن تجربتنــا يف تنفيــذ هــذا املــروع تبيينــاً عمليــاً
أ َّنــه ميكــن أن تشــارك الجهــات الفاعلــة يف مجــال العمــل
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عنف العصابات والعنف الجندري وجرائم الحقد يف أمريكا الوسطى :استجا َب ُة
ال َّدول ِة ُم َقا ِب َل مسؤول َّي ِة الدَّ ولة

فييك نوكس

سبب تهجري عدد كث ٍري من الناس يف أمريكا الوسطى هو عنف العصابات والعنف الجندري وجرائم الحقد
عىل املثليات واملثليني ومزدوجي امليل الجنيس ومغايري الهوية الجندرية ،لكنَّ استجابات الدول أخفقت
يف معالجة األسباب األصلية ِّ
لكل ذلك.
ال ُّ
ينفك املثلث الشاميل يف أمريكا الوسطى 1يتأ َّثر بتهجري عدد كث ٍري والقاعدة التي تقول انظر واسمع وأغلق فمك ،واإلفالت املتك ِّر ُر
ً
ُ
ُ
ٌّ
أصبح
طبيعي ،حتَّى لقد
العنْف فيها أم ٌر
من الناس .وزاد تنقل الناس الشا ِمل سفرا ‘بالقوافل’ منذ شهر من العقاب ،إىل حالٍ ُ
َ
ٌّ
2
أكتوبر/ترشين األول من عام  ،2018مدى رؤية الوضع ،ولكنْ ‘وسيل َة تواصل’.
اب التن ُّقل األصل َّي ِة ُمفت َقراً إليها .ثم َّإن
ما تزال االستجابات ألس َب ِ
ً
ً
ِع َل َل التَّهجري متعددة األسباب ،إذ يف ُّر الناس من أعامل العنف و ُينْشئ عنف العصابات ‘سلسلة مستم ّرة من احتامالت الخطر’،
رش،
التي ترتكبها الجهات الفاعلة الحكومية والجهات الفاعلة التي ال فمن الناس َمنْ يف ُّر من تهدي ٍد يستهدفه أو من خطر مبا ٍ
تتبع ُد َوالً ،و ُي َض ُ
وعدم املساواة ،والفساد ومنهم َمنْ يف ُّر استباقاً حني يشتدُّ الخطر ،ومنهم َمنْ يف ُّر بسبب
اف إىل ذلك ،تفا ُق ُم الفق ِر
ِ
ُ
ً
الخوف من العنف عموما ،واآلثار االقتصادية النعدام األمن
تغي املنَاخ.
والقمع السيايس ،وآثار ُّ
3
واملساواة ،واشتداد العنف يف أحيائهم ،والقتال ل َن ْيلِ األرض.
ٌ
مجموعة
ويرتكب العنف يف املثلث الشاميل يف أمريكا الوسطى
ُ
ٌ
َّ
متنوعة من الجهات الفاعلة ،يف أحوال مختلفة ،فمن املشاريع ثم إن العنف الجندري هو امل ِث ُري الرئيس لتهجري النساء
ِّ
ُ
العمالقة إىل قمع الدولة ،و ُي ِد ُميه الفساد الراسخ واإلفالت من والفتيات ،الداخيل والعابر للحدود .ويشتمل هذا عىل العنف
العقاب ،وعدم رغبة الدول يف معالجة أسبابه األصلية أو عجزها املنزيل ،وعنف العشري ،والعنف األرسي ،والعنف الجنيس
همها يف األعامل التي ُتعدُّ عاد ًة أعامالً (الذي يرتكبه األزواج وأفراد األرسة وأفراد املجتمع والجامعات
عن ذلك .و َت ْر ُك ُز هذه املقالة َّ
ً
ِّ
فردي ًة :أي عنف العصابات والعنف الجندري والعنف الذي يقع اإلجرامية) ،فضال عىل االتجار بالبرش ،واإلكراه عىل ال ِبغاء،
عىل الناس بحسب امليول الجنيس والهوية الجندرية .ومع ذلك ،واالنتهاك واالستغالل الجنس َّيان اللذان يقعان عىل الفتيات
ال َّ
شك َّأن األسباب األصلية لإلفالت من العقاب وعدم املساواة واملرهقات .ويستعمل أفراد عصابات الشوارع العنف الجنيس
ً
الشديد ،وقتل اإلناث انتقاما ،حني يكون هناك َمنْ ينافسهم
والتمييز متتدُّ لتصل إىل مظاهر أخرى من العنف يف املنطقة.
فيهنَّ  ،وإيصاالً لرسال ٍة إىل أفراد
عصابات أخرى ،ومعاقب ًة ملَنْ
ٍ
َ
كل ذلك ،قد ُّ
أس ْأ َن لهم .ومع ِّ
دات
تظل املجربات عىل الفرار ُمطا َر ٍ
وأعم ُل العنف التي ترتكبها يف املنطقة الجهات الفاعلة التي ال َ
َّ
ُ
ٌ
ً
َّ
مقبوض
وصحيح أن مثل هذا العنف ومضطهدات يف أثناء تهجريهنَّ  ،فاملعتدون عليهنَّ غري
تتبع ُد َوال ،واسعة النطاق ،منتظمة.
ٌ
ٍ
ُي َعدُّ عم ًال فردياً يف دولة تسري فيها األحوال سرياً طبيعياً ،لكنَّ العنف عليهم .ويزداد خطر التع ُّرض لالضطهاد بعد التَّهجري حني يكون
املجني عليها
عصابات ،وال س َّيام حني تب ِّلغ
يف املثلث الشاميل يف أمريكا الوسطى هذا ُمم َّكنٌ بإخفاق الدول يف مرتكبو العنف أفراد
ٍ
ُّ
ً
َّ
حامية مواطنيها ،ومنع هذه الجرائم ومعالجة األسباب .و َف ْه ُم ذلك عن الجرمية .ويعني هذا غالبا أن الخطر سيمتدُّ ليصل إىل أفراد
حاسم يف تبيني ُم ِه َّم ِة الدولة -وهو ٌ
رئييس يف قدرة الناس أرسهنَّ جميعاً ،وقد يبعث ذلك من بعدُ عىل الهرب إىل خارج
عامل
أم ٌر
ٌ
ٌّ
عىل املطالبة بالحامية الدولية يف بل ٍد آخر -وكذلك تبيني مسؤولية البلد.
الدولة عن معالجة أسباب العنف والتَّهجري األصلية.
وأ َّما املثليات واملثليون ومزدوجو امليل الجنيس ومغايرو الهوية
الجندرية ،فيف ُر َ
العنف والتَّهجري واألسباب األصلية االجتامعية
ون من العنف واالضطهاد اللذان ترتكبهام أرسهم
ً
ً
يعاين املثلث الشاميل يف أمريكا الوسطى عنفاً مستفحال منترشا ومجتمعاتهم املحل َّية ،وأفراد العصابات وكيانات الدولة .ويرى
يف املنطقة ك ِّلها ،وان ِعدا َم األمن كذلك ،ففيه أعىل معدَّالت جرائم كث ٌري من املثليات واملثليني ومزدوجي امليل الجنيس ومغايري
القتل يف العامل ،وينترش فيه العنف الجندري والعنف الجنيس الهوية الجندريةْ ،أن ليس عندهم خيار غري مغادرة البلد ،بسبب
وجرائم قتل اإلناث .وأدَّى دوام هذا العنف املستفحل املنترش ،انعدام حاميتهم ودعمهم.
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ثم َّإن العنف الذي عىل النساء والفتيات ،والعنف القائم عىل امليول ُت ِط ُ
يل التحقيق وال يكون من ذلك يشء غالباً .ويتفاقم كل ذلك
َّ
الجنيس والهوية الجندرية ،ناجامن عن إخفاق الدولة يف إسقاط بسبب غياب برامج ف َّعالة تحمي الشهود وتدعم النَّاجني.
املواقف الخاضعة ُلح ْك ِم الذكور واملواقف التمييزية التي ُتح ِّركهام.
ً
كم الذكور مع التنميط الجندري ثالثا :عاثت العصابات يف كيانات الدَّولة وهيئات إنفاذ القانون،
و ُت ْسهم هذه املواقف الخاضعة ُلح ِ
ُ
الناس مبارشةً
َ
َ
أيضاً يف تقوية الكربياء الرجول َّية عند العصابات ،ويف تقاط ِع عنف واخرتقتها ،أو قد تبت ُّز هذه الكيانات والهيئات نفسها َ
العصبات والعنف الجندري والعنف القائم عىل امليول الجنيس وتيسء إليهم.
والهوية الجندرية،
وكل هذا يساهم يف سلسل ٍة من اإلفالت من العقاب ،تنمو فيها
ولعصابات الشوارع والسيطرة املحل َّية وللعنف الذي تستعمالنه الجرمية وتشتدُّ وتنترش ،وتزيد ِق َّلة ثقة الناس بالسلطات ،وهذا
ٌ
جذو ٌر
بعض من فئات الناس .ثم
عميقة يف الفقر ،واالفتقار إىل ال ُف َرص ،والتهميش السيايس يق ِّوض الوصول إىل العدالة ويزيد َض ْع َف ٍ
َّ
واالقتصادي واالجتامعي ،واستبعاد الشباب ،وغياب الدولة الف َّعالة إن إخفاق الدولة يف إتاحة استجاب ٍة وحامي ٍة ناجعتَني ،إمنا ُي ْس ِه ُم يف
هج ُر؟ -ويف حاجة
والخدمات يف املجتمعات املحلية امله َّمشة .إذ ُي ِ
هج ُر؟ وإىل أين ُي َّ
نشئُ الفقر وانعدام التَّهجري ويؤ ِّث ُر يف أمناطها -أي ُمنْ ُي َّ
ضعف ،تجعلهم عرض ًة للمشاركة يف أنشطة الناس إىل الحامية الدولية.
ال ُف َرص يف الناس مواطن ٍ
َ
إجراميةُ ،متَّخذين ذلك إسرتاتيجية بقا ٍء ،ألسباب اقتصادية وحامئية.
ولقد َت ْ ُب ُز مواطن َّ
األسباب األصل َّي َة
عف هذه بانفساخ األرسة أو بغياب اآلباء إغ َف ُال الدُّ ولِ
َ
الض ِ
ِّ
قد أخفقت استجابات الدول للعصابات يف حل املشكلة ،ويف الواقع،
واألمهات بسبب العمل أو الهجرة.
ليس هذا فحسب ،بل كان لها عواقب وخيمة أثارت مزيداً من
اإلفالت من العقابُ :مت ٍّ
األسباب،
َفش ،متع ِّد ُد
تضم إليها
ٌّ
تقاطعي التَّهجري يف السلفادور وهندوراس .وملّا كانت العصابات ُّ
ِ
َ
ُ
َّ
َّ
َ
َّ
ص أعضا ُء
اإلفالت من العقاب ُمت َف ٍّش يف املنطقة ،وال ُي َحاكم مرتكبو معظم األطفال الصغا َر السنِّ (ألنه ال يرجح أن يعي أن الق َّ َ
هم دور اإلفالت من العقاب من حيث هو سبب
بعقوبات أقل
عصابات يف أثناء املداهامت ،وألنهم ُيح َك ُم عليهم
ٍ
ٍ
الجرائم .وليك ُي ْف َ
أس كاملةٌ
أص ُّ
ً
ُ
قس َ ٌ
يل للتَّهجري والعنف يف املثلث الشاميل يف أمريكا الوسطى ،ال ب َّد قسوة من التي عىل الذين يكربونهم سنا) ،كانت ت َ ُ
ُ
ُ
َ
َّ
من تدقيق النظر يف طبيعته املتعددة األسباب.
وأفرادٌ ق َّص عىل الفرار .و ُيضاف إىل ذلك ،أنه مع انتقال العصابات
يف السلفادور إىل املناطق الريفية ليتجنَّبوا املداهامت ،يزيد العنف
قبل ،ولذلك يزداد كثرياً
مترضر ًة من ُ
قائم عىل ع َّد ِة عوامل ،منها يف املناطق الريفية التي مل تكن ِّ
أوالً :يف املنطقة
ٌ
إحجام عن اإلبالغٌ ،
االرتياب بالرشطة والنظام القضايئ ،وانعدام الثقة بقدرة السلطات تهجري الناس يف هذه املناطق .وإىل جانب ذلك ،أجربت العداوة
عىل الحامية املجدية .وميكن أن يكون هذا اإلحجام ناج ًام عن نوع ا ُملزْدادة بني العصابات والرشطة َ
بعض أفراد قوات األمن عىل النُّزوح.
العنف أو الجرمية التي وقعت عىل ا ُمل ْح ِجم .إذ يخاف الذين وقع
ُ
ُ
ُ
الخوف
عليهم عُ نْف العصابات من االنتقام ،ويزيد عىل هذا
الخوف ولقد أدَّت استجابة الدول ِة القمع َّية نفسها إىل التَّهجري ،إذ يف ُّر
ِ
من أن يفيش موظفو الدولة الفاسدون أو ا ُمل ْك َرهون معلوماتهم إىل الشباب من مضايقات الدولة التعسف َّية ومن إساءة استعامل
العصابات .وأ َّما املرضورون من العنف الجندري ،وجرائم الحقد ،السلطة ،ويف ُّر الناس املقيمون يف مناطق تسيطر عليها العصابات،
والعنف الجنيس ،فيزيد تع ُّقد أمر إحجامهم عن اإلبالغ ،بسبب بسبب ضغوط قوات األمن ،التي توقعها عليهم ،للكشف عن
عنف من املعتدين عليهم ،معلومات لها ٌ
صلة بأفراد العصابات .هذه املقاربات ،تزيد تفا ُق َم
الخوف من ال َو ْصم ،واالنتقام ،ومزيد ٍ
ُخْ
قُ
و ُي َعاد التجنِّي غالباً عىل الذين ال ُيب ِّلغون أو تسخر منهم الرشطة.
وتهميش الشباب ،إذ ت ِف يف معالجة
انعدام الثقة بالسلطات
ِ
ِ
و ُيع َّوق اإلبالغ أيضاً باالفتقار إىل املأوى ،وذلك عند املرضورين من مظاهر العنف الواسعة النطاق وأسبابها األصل َّية.
العنف املنزيل ،وبرفض مساعدة الناس الذين يظهر أن هويتهم
الجندرية مختلفة َّعم يف وثائقهم ،وبعدم االعرتاف بالعالقات املثل َّية مسؤول َّي ُة الدَّول ِة
واضح عىل
اتيجيات َمنع َّي ٍة افتقاراً شديداً ،وهذا
ُيفت َق ُر إىل إسرت
وبإمكان وقوع العنف فيها.
ٍ
ٌ
وجه الخصوص يف إخفاقِ الدول املستم ِّر يف معالجة أسباب العنف
ثانياً :يف املنطقة تحدِّيات عمل َّية شديدة يف تحقيق العدالة ،ومنها األص َّ
يل ،سوا ٌء يف معالجة الفقر والتهميش وانعدام املساواة التي
املؤسسات ،واالفتقار إىل املوارد والقدرة ،و ِع َظ ُم عدد القضايا .تدفع إىل عنف العصابات ،أو يف معالجة الشديد من التمييز
ضعف َّ
فحني ُتب َّل ُغ السلطات عن الجرائم ،قد َت ْر ُف ُض التَّبليغ أو تقبله ولكنْ واملواقف التي يسيطر عليها ُح ْك ُم الذكور ،التي تدفع إىل ْأن يقع
ال تنظر فيه وال ُتح ِّققَّ ،
فكأن شيئاً مل يكن .وحني ُتح ِّقق يف األمر ،العنف الجندري وجرائم الحقد عىل املثليات واملثليني ومزدوجي
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امليل الجنيس ومغايري الهوية الجندرية .هذا ،ومعالجة األسباب
واسع َة النطاق إىل العنف يف
أساس ،ولكنْ تقتيض نظر ًة ِ
األصل َّية ٌ
ِّ
كل أشكاله وصوره (ومن ذلك العنف الجندري وجرائم الحقد)،
ً
ً
ً
سياسة حازمةٌ،
ٌ
ً
مؤسسية وترشيع َّية تدعمها
وتقتيض أيضا تنمية َّ
وبرامج اجتامعية ،وحمالت لتغيري املواقف.

www.fmreview.org/ar/return

الرئيس املكسـي ِّ
يك الجديـد ،أنـد ِرس مان ِول
وعلى الرغـم مـن تعهُّـ ِد
ِ
لو ِبـز أبـرادور ،بوضـع اسـتجاب ٍة إقليم َّيـ ٍة ملعالجـة األسـباب األصل َّية
ُ
االسـتجابات اآلتيـة مـن املكسـيك
للهجـرة ،تسـتم ُّر يف الواقـع
ً
َ
اءات أمنيـة ملنْع الناس
والواليـات املتحـدة األمريكيـة يف َك ْونهـا إجـر ٍ
مـن السـفر نحـو الشمال .ويف أخر مطـاف املقالة أقـولُ ،يحت َُاج إىل
اإلقليمي ،حتَّـى يتح َّول الكالم
مزيـ ٍد مـن اإلرادة السياسـية وااللتزام
ِّ
ا ُملن َّم ُـق إىل حقيقـة.

ومع ذلك ،ففي بعض املناطق من التنمية ما هو مح ُّ
يل و ُي ْر َجى منه
خ ٌري ،وميكن ْأن ُيك َّر َر يف مناطق أخرى .وهذا يشتمل عىل برامج
التدخل مثل برنامج اسمه عالج العنف ( )Cure Violenceيف بعض فييك نوكس V.Knox@london.ac.uk
ُّ
أجزاء سان بيدرو سوال ،وبرنامج لتوعية الشباب يف ريفريا ِهرنان ِدز محارض ٌة يف قانون حقوق اإلنسان الدويل وقانون الالجئني ،بكل َّية
بحوث مستق َّل ٌة
الدراسات املتقدِّمة ،يف جامعة لندن ،ومستشار ُة
ٍ
(أحد أفقر أحياء هندوراس) ،وإسرتاتيج َّيات لِ َمن ِْع العنف األرسي،
www.vickieknox.com
ٌ
وتعاون
ُتط َّبقُ يف مرشوع َمن ِْع الجرمية والعنف يف السلفادور،
ص بني املجتمع املحيل وبلدية برلِن يف السلفادور ،م َّكنها من أن  .1ويُع َر ُف أيضاً باسم شام ِّيل أمريكا الوسطى ،ويشتمل عىل السلفادور وغواتيامال
ُمخ ِل ٌ
وهندوراس.
4
تبقى مكاناً خالياً
العصابات.
من
 .2ورد هذا التعبري عىل لسان عد ٍد قليلٍ من ممثيل منظامت املجتمع املدين ،اجتمعت
وهناك أيضاً بعض االلتزامات الحديثةُ ،ي ْرجى منها خري ،ولكنْ ما
يزال ُي ْنتَظ ُر تنفيذها .ولقد دعا رئيس السلفادور الجديد ،نا ِيب
بوكييل ،إىل وضع برامج اجتامعية ،وإىل التعليم ،وإىل برامج إلعادة
عصابات ،وذلك ملَن ِْع
اإلدماج من أجل األفراد الذين كانوا يوماً أفرا َد
ٍ
عنف العصابات .ويف ِّ
ظل اإلطار اإلقليمي الشامل للحامية والحلول
(وأحرفه األوائلية الالتينية هي  ،MIRPSوهو هكذا معروفٌ
ومعالج ِة
ات ملَن ِْع
إقليمياً) ،التزمت هندوراس “بوضع إسرتاتيج َّي ٍ
َ
احتامالت خط ٍر مع َّينة تتع َّرض لها النساء والفتيات ،وعامل النقل،
والتُّجار ،والناس الذين يف خطر فقدان أراضيهم ،واملثليات واملثليني
ومزدوجي امليل الجنيس ومغايري الهوية الجندرية” 5.ولكنَّ تحقيقَ
ذلك يقتيض عم ًال كثرياً متع ِّد َد الوكاالت ،والتزاماً اجتامعياً وسياسياً،
وهو أم ٌر أصعب من ِّ
كل ما تق َّد َم ،بسبب ما يجري يف هندوراس من
يس ُمزْدا ٍد ،وعُ ن ِْف توقعه الدولة عىل الناس.
قمع سيا ٍّ
ٍ

بهم يف السلفادور وهندوراس عا َم .2018
 .3انظر ‘لعوامل التي تؤثر يف قرارات الفا ِّرين من أمريكا الوسطى’ ،فييك نوكس ،نرشة
الهجرة القرسية ،العدد .٢٠١٧ ،٥٦
www.fmreview.org/ar/latinamerica-caribbean/knox
and Internal Displacement Monitoring Centre (2018) An Atomised Crisis:
reframing internal displacement caused by crime and violence in El Salvador
(أ ْز َم ٌة مجزَّأ ٌة :إعادة تشكيل النُّزوح الداخيل الناجم عن الجرمية والعنف يف السلفادور)
bit.ly/IDMC-ElSalvador-2018
 .4انظر:
Cure Violence (2016) Report on the Cure Violence Model Adaptation in
San Pedro Sula
(تقري ٌر يف تطبيق النموذج الذي يف برنامج عالج العنف يف سان بيدرو سوال)
;bit.ly/CureViolence2016
مرشوع منع الجرمية والعنف يف السلفادور
bit.ly/ElSalvador-crime-prevention
www.globalcrrf.org/crrf_country/honduras/ .5

خيارات الوصول إىل نرشة الهجرة القرسية  -أشياء رمبا ال تعرفها...
هل ترغب يف أن ُت ْع َل َم بصدور عد ٍد جدي ٍد فو َر صدوره أو بصدور
دعو ٍة إىل املشاركة يف املقاالت فو َر صدورها ،يف اإلنرتنت؟
سجل اشرتاكك يف التنبيهات اإللكرتونية (التي تتضمن وصالت
• ِّ
املقاالت عىل اإلنرتنت)
.www.fmreview.org/ar/request/alerts
•انضم إلينا عىل تويرت @ FMReviewأو عىل صفحتنا يف فيسبوك
www.facebook.com/FMReview
تذكري :ننرش أعدادنا باللغات اإلنجليزية والفرنسية واإلسبانية
والعربية بنسختيها املطبوعة واإللكرتونية عىل اإلنرتنت...

هل ترغب يف قراءة مقاالت النرشة بنسختها اإللكرتونية عىل
اإلنرتنت أو بنسختها املطبوعة؟ أو هل ترغب يف االستامع إىل
البودكاست؟
•اقرأ َّ
كل عد ٍد يف اإلنرتنت ،ولك أن تختار قراء َة عد ٍد كاملٍ بنسق
مقاالت منفرد ٍة بنس َقي  HTMLأو  ،PDFيف:
 PDFأو قراء َة
ٍ
www.fmreview.org/ar
•استمع إىل املقاالت الفردية من نرشة الهجرة القرسية
(باإلنجليزية فقط)bit.ly/FMR-listen-62 :
•اطلب نسخة مطبوعة من املجلة كاملة أو امللخص امللحق بها
(مع رموز االستجابة الرسيعة [ ]QRووصالت موقع اإلنرتنت) يف:
www.fmreview.org/ar/request/print
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مسألة الالجئني الفلسطينيني :األسباب األصل َّية َ
الص من حالٍ ليس منها
والخ ُ
خالص
انشسكا ألبانيز وداميان ِل ْي ِل
فر ِ

إ ْقرا ُر ما للتهجري الفلسطيني من
وإجرا ُء القانون الدويل إجرا ًء ال تح ُّيز فيه ،هام ُر ْكنا أيِّ
أسباب أصليةْ ،
ٍ
ٍّ
حل ملسأل ِة الالجئني الفلسطينيني .والذي يزيد تحت ُِّم إقامة هذين ال ُّر ْكنَني ،هو ما تقدَّم حديثاً من محاولة
ِّاطراح قضية الالجئني الفلسطينيني ،جمل ًة وتفصي ًال.
َّإن مـــا للتهجـــر الفلســـطيني -وهـــو أكـــر حـــاالت اللجـــوء
‘أســـباب
يف العـــامل يف عـــدد الالجئـــن وأطولهـــا مـــد ًة  -1مـــن
ٍ
ٌ
ملعقـــدة ،ولقـــد منـــا تأثريهـــا عـــى مـــرور الزمـــان،
أصليـــ ٍة’
ذلـــك َّأن عـــدم معالجتهـــا مســـتم ٌر .وأ َّول مـــا نشـــأت هـــذه
األســـباب األصليـــة يف صـــدر القـــرن العرشيـــن ،حـــن اشـــتدَّ
التعـــارض بـــن فريقـــن يف مـــا يطمحـــان إليـــه (فريـــق مـــن
الس ــكان األصلي ــن وفري ــق أك ــره م ــن املهاجري ــن) ،م ــن أج ــل
أرض فلســـطني ،أيـــا َم كان االنتـــداب الربيطـــاين واقعـــاً عليهـــا،
فاســـتحال التعـــارض حربـــاً ،ثـــم كان منهـــا يف عـــام َّ 1948أن
فريق ـاً قام ــت ل ــه دول ــة (أي إرسائي ــل) ،وفريق ـاً ُج ِح ـ َد َس ــوادُه
َ
ـي م ــن
األعظ ـ ُـم ح َّقــ ُه يف تقري ــر مص ــره ُ
وســ ِل َب ِم ْل ُكــ ُه و ُن ِف ـ َ
أرضـــه (أي الفلســـطينيني).
ِ
ثـــم َح َت َمـــت القوانـــن والسياســـة اإلرسائيليـــة يف مـــا بعـــدُ
َّ
ـر الفلس ــطينيني ،الذي ــن ص ــار  750ألفــاً منه ــم الجئ ــن يف
مص ـ َ
ع ــام  ،1948إذ حال ــت دون عودته ــم إىل منازله ــم وجعلته ــم
عدميـــي الجنســـية ،ذلـــك أنهـــم -وهـــم يف هـــذا عكـــس
الفلس ــطينيني الذي ــن بق ــوا يف األرض الت ــي ص ــارت إرسائي ــل -مل
صبح ــوا مواطن ــن إرسائيلي ــن 2.وتدافع ــت
ُيعــ َرض عليه ــم ْأن ُي ُ
ـر
مــ َّرات ،من ــذ ع ــام  ،1948أم ــواج عظيم ــة م ــن مزيــ ِد تهج ـ ِ
كثـــر منهـــم يعانـــون ،يف
الفلســـطينيني ،الذيـــن مـــا يـــزال
ٌ
درجـــات متفاوتـــة ،التمييـــ َز والفقـــ َر وفقـــدان الحقـــوق ،ثـــم
إ َّنه ــم ال يعان ــون فحس ــب حي ــث تحك ــم إرسائي ــل يف الضف ــة
الغربي ــة وغــزَّة (املحتلت ــن من ــذ ع ــام  ،)1967ب ــل يف أماك ــن
أخ ــرى أيضــاً م ــن الوط ــن الع ــريب حي ــث وج ــدوا امل ــاذ.
ـات م ــن
ولق ــد ا َّتخ ــذت الجمعي ــة العام ــة لألم ــم املتح ــدة مئ ـ ٍ
القـــرارات التـــي تعيـــد تأكيـــد حـــقِّ الالجئـــن يف العـــودة إىل
بلده ــم ،م ــع تعويضه ــم ع ـ َّـا وق ــع عليه ــم م ــن رضر ،3وأ َّك ــد
مجل ــس األم ــن م ـراراً كث ــر ًة رضور َة تحقي ــق تس ــوية عادل ــة يف
مس ــألة الالجئ ــن ،لك ــنْ م ــا ُن ِّفــ َذ قــرا ٌر م ــن ه ــذه القــرارات
ُّ
قـــط .ولقـــد جـــرت مفاوضـــة سياســـية امتـــدَّ ت ســـنوات
َّ
وس ــنوات ب ــن الفريق ــن تح ــت مظل ــة األم ــم املتح ــدة ،ث ــم

جــرت مفاوضــات إقليميــة وثنائيــة ،بــدأت مــن مؤمتــر مدريــد
للســـام ثـــم اتفاقـــات أوســـلو إىل مـــا بعـــد ذلـــك فصاعـــداً،
تحس ــن األح ــوال،
وم ــع كل ه ــذا ،مل ُي َّ
توص ــل يف آخ ــر األم ــر إىل ُّ
ع ــى َّأن أحداث ـاً له ــا ش ــأن حدث ــت كاع ــراف منظم ــة التحري ــر
الفلس ــطينية بإرسائي ــل.
ثـــم َّإن مـــا يعـــري الروايـــات الدائـــرة حـــول أصـــول مســـألة
الالجئ ــن الفلس ــطينيني م ــن تش ـ ُّـع ٍب وتفــ ُّر ٍع ق ــد ل ــوى عن ــق
املناقشـــة القانونيـــة التـــي تجـــري مـــن أجـــل إيجـــاد ُســـ ُبلٍ
إلخراجهـــم مـــن الحـــال التـــي هـــم فيهـــا .فمـــن الحجـــج
يـــم’
ا ُملض ِّللـــة التـــي َك َســـ َفت املناقشـــة َّأن األونـــرواُ ‘ 4ت ِد ُ
ـجل أجي ـ َ
ـال الالجئ ــن املتتابعــ َة وتعينه ــا 5.وال
املش ــكلة ،إذ ُتس ـ ِّ
ميكـــن لـــوم هـــذه اإلعانـــة -التـــي لهـــا يـــدٌ يف بقـــاء ماليـــن
ِّ
الحـــل
النـــاس أحيـــا ًء وصـــون كرامتهـــم -عـــى االفتقـــار إىل
الس ــيايس وال ميك ــن أن تج ــيء عوضــاً ع ــن مث ــل ه ــذا .ع ــى
َّأن ال ــدول األعض ــاء يف األم ــم املتح ــدة تظ ـ ُّ
ـل مس ــؤولة ع ــن ْأن
تجـــد ً
حـــا يرفـــع عـــن الالجئـــن الفلســـطينيني شـــدَّ تهُم.

َاب الحُ ُلولِ
َفتْحُ ب ِ

كثـــراً مـــا ُتعـــ َرض مســـألة الالجئـــن الفلســـطينيني عَـــ ْر َض
املس ــألة املس ــتعصية ع ــى الح ــل ،لكنه ــا ليس ــت كذل ــك .فأك ــر
التحدي ــات صعوب ــة ه ــي االفتق ــار إىل اإلرادة السياس ــية -ح َّت ــى
يف إقـــرار ‘األســـباب األصليـــة’ للتهجـــر األصـــي أو الســـتمراره
وط ــول مدَّ ت ــه -وفق ــدان ح ــقِّ تقري ــر املص ــر ،ومن ــع الع ــودة،
وع ــدم ر ِّد املس ــاكن إىل أصحابه ــا وع ــدم تعويضه ــم ع ـ َّـا وق ــع
ـي م ــن الجنس ــية .وق ــد
عليه ــم م ــن رضر ،والتجري ــد الجامع ـ ُّ
ـس األس ــباب األصلي ــة
أ َّث ــرت الجه ــود املبذول ــة م ــن أج ــل َط ْم ـ ِ
لتهجـــر الفلســـطينيني يف قـــدرة الفريقـــن عـــى التوصـــل
ٍّ
حـــل وســـط ،ويف الوجهـــة التـــي يـــرى منهـــا املجتمـــع
إىل
ِّ
ـم هن ــاك
ال ــدويل الش ــدَّ ة الواقع ــة ع ــى ه ــؤالء الالجئ ــن .ث ـ َّ
االفتق ــار إىل دع ــم ال ــدول األعض ــاء املج ــدي لض ــان تطبي ــق
فت َك ــت مس ــألة الالجئ ــن
القان ــون ال ــدويل تطبيقــاً أخالقيــاًِ ُ ،
الفلس ــطينيني بع ــد ِّ
كل م ــا تق ــدَّ م غ ــر معالج ــة.
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و ُيش ـدِّد إع ــان نيوي ــورك م ــن أج ــل الالجئ ــن واملهاجري ــن ع ــام
 ،2016واالتف ــاق العامل ــي بش ــأن الالجئ ــن ع ــام  ،2018التنبيــ َه
عـــى أهميـــة الجهـــود التـــي تبذلهـــا الـــدول إلزالـــة األســـباب
توص ـ َ
ـل إىل حل ــول ،ومنه ــا حل ــول لح ــاالت اللج ــوء
األصلي ــة ،يك ُي َّ
َ
ُ
ُ
ـرز ه ــذه الوس ــائط موافقــة مقاربــ ٍة
الت ــي ط ــال أمده ــا .وت ـ ِ
ً
فضـــا عـــى
ِقوامهـــا تعـــدُّ د أصحـــاب املصلحـــة لهـــذا املقـــام،
احـــرام حكـــم القانـــون وحاميـــة حقـــوق اإلنســـان ،كل ذلـــك
ج ــز ٌء م ــن الطري ــق إىل إيج ــاد الحل ــول.
أ َّم ــا الفلس ــطينيون ،فعنده ــم َّأن تطبي ــق مث ــل ه ــذه املقارب ــة
يـــدل ضمنيـــاًَ ،بـــادِيَ َبـــد ٍء ،عـــى َكـــ ْونِ البحـــث عـــن حلـــول
مفكـــوكاً مـــن قيـــود السياســـة ،و ُمخ َّلصـــاً مـــن عـــدم تكافـــئ
الق ــوى ب ــن األحــزاب ،وع ــى كون ــه ُم ْر َش ــداً بضواب ــط القان ــون
ال ــدويل 6.صحي ــح َّأن القان ــون ال ــدويل غ ــر ق ــادر وح ــده ع ــى
ح ـ ِّ
ـل عُ قــدَة مس ــألة الالجئ ــن الفلس ــطينيني ،ولك ــنْ ميكن ــه أن
يس ــاعد ع ــى إحال ــة املناقش ــات م ــن كونه ــا ‘ممكنــ ًة سياس ــيا’ً
إىل مـــا بعـــد هـــذا مـــن كونهـــا عادلـــة ُم ْر ِضيـــة ،فمتـــى مـــا
اســـتؤنفت العمليـــة السياســـية ،كان لهـــا مـــن النجـــاح ٌّ
حـــظ
أعظـــم .ذلـــك ،ومـــا كان ُّ
قـــط البـــون بـــن موقفـــي إرسائيـــل
والفلســـطينيني أبعـــد مـــا هـــو عليـــه اليـــو َم ،فأتـــت إشـــاعة
خـــر ‘صفقـــة القـــرن’ التـــي أعلنتـــه الحكومـــة األمريكيـــة يف
يونيو/حزيــران ع ــام  ،2019ف ــأدَّت إىل توس ــيع االخت ــاف ب ــن
الفريق ــن .وم ــن هن ــا َّأن قي ــادة األم ــم املتح ــدة إع ــاد َة َر ْكــ ِز
النق ــاش يف حق ــوق الالجئ ــن ،قي ــاد ًة محكم ـ ًة ،أم ـ ٌر ال ب ـ َّد من ــه.
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حل ــول ملس ــائل الالجئ ــن املعق ــدة الت ــي يط ــول أمده ــا ممك ــنٌ ،
ْ
بـــأن ُيج َمـــع بـــن تطبيـــق املبـــادئ القانونيـــة وبـــن التوصـــل
ً
ٍّ
إىل ح ــل وس ــط سياس ــيا .ويف أزم ــات الالجئ ــن األخ ــرى ،كان ــت
االســـتجابة الدوليـــة يف العـــادة متعـــددة األبعـــاد ،إذ هـــي
عالجــت أوالً :حالــة اللجــوء الناشــئة عــن التهجــر األصــي ،مــن
ـج م ــن الخي ــارات الطوعي ــة للع ــودة ،أو االندم ــاج
خ ــال مزي ـ ٍ
ـب التهج ــر
املح ــي ،أو إع ــادة التوط ــن .وعالج ــت ثانيــاً :عواق ـ َ
املاد َّي ـ َة (أي ت ـ ُّ
ـرر املِل ــك أو خرسان ــه أو خ ـران ال َّدخْ ــلِ ) ،م ــن
ّ
خ ــال ر ِّد املِل ــك إىل صاحب ــه أو تعويض ــه ع ــا خ ــر ،أحده ــا
أو كاله ــا .وعالج ــت ثالث ـاً :األرضار األخالقي ــة والنفس ــانية الت ــي
ق ــد أ َّث ــرت يف ٍّ
كل م ــن األف ـراد والجامع ــات عموم ـاً ،م ــن خ ــال
ص ــو ٍر مختلف ــة م ــن التعوي ــض ع ــن ال ــرر.

ولقـــد يكـــون يف تطبيـــق مثـــل هـــذه االســـتجابة املتعـــددة
األبع ــاد ،ع ــى قضي ــة الالجئ ــن الفلس ــطينيني ،ع ــدد م ــن اآلث ــار
حتـــاج إىل االعـــراف بروايـــة تاريخيـــة
العمليـــة .فأولهـــاْ :أن ُي
َ
مجـــ َّردة مـــن الغايـــة والهـــوى ،حـــول ‘األســـباب األصليـــة’
ـــم الـــذي مـــا
لتهجـــر الفلســـطينيني َ
وج ْحـــ ِد حقوقهـــم ال َّدا ِئ ِ
زال ــوا يعانون ــه بع ــدُ  .ولق ــد يع ــن ه ــذا الفلس ــطينيني ع ــى ر ِّد
هويته ــم الجمعي ــة وكرامته ــم بع ــد عق ــود م ــن تجريده ــم م ــن
ِملكهـــم ونفيهـــم ،ومعاملتهـــم -يف أحســـن األحـــوال -معاملـــ َة
املواطن ــن م ــن الدرج ــة الثاني ــة ،أو معاملته ــم -وه ــذا كث ـ ٌـر-
َّ
ولعـــل هـــذا يعـــن
معاملـــ َة األجانـــب مـــن الدرجـــة الثانيـــة.
أيضـــاً عـــى تعزيـــز التوصـــل إىل ٍّ
حـــل وســـط مـــع إرسائيـــل،
اك يف ه ــذا الص ــدد مغل ــوط في ــه عن ــد الن ــاس يف
ومعالجــ ِة إدر ٍ
ـر الالجئ ــون الفلس ــطينيون ع ــى ترك ــه ع ــام الب ــاد العربي ــة .وم ــن هن ــا َّأن قي ــادة األم ــم املتح ــدة لعمليــ ٍة
الوط ــن ال ــذي ُق ـ ِ َ
 1948غـــر موجـــو ٍد اليـــو َم مـــن حيـــث هـــو كيـــان ســـيايس كه ــذه تع ــن ع ــى تحقي ــق التجــ ُّرد م ــن ه ــوى النف ــس.
وإداري ،وم ــا زال ــت األس ــباب األصلي ــة ل َن ْف ِيه ــم غ ــر معالج ــة،
َّ
ٍّ
َّ
ـاج إىل توفي ــق ب ــن السياس ــية
وس ـ ْل ُب ِم ْلكه ــم يف األرض الت ــي وثانيه ــا :أن كل ح ــل ُيق ـ ُ
ـرح محت ـ ٌ
وم ــا ي ـزال تهج ــر الفلس ــطينيني َ
احت َّلتهـــا إرسائيـــل عـــام  1967مســـتمراًَّ .إن هـــذه العنـــارص والقانــون الــدويل ،ومــن ذلــك قـرارات األمــم املتحــدة التــي لهــا
لـــذات شـــأن
عظيـــم يف القضيـــة الفلســـطينية .ومـــع ذلـــك ،ال صل ــة باملس ــألة وم ــا يتعل ــق بالحق ــوق الجامعي ــة م ــن قان ــون
ٍ
ُت ــد َرك دومــاً قيم ــة َكــ ْونِ املش ــكالت الت ــي يواجهه ــا الالجئ ــون حق ــوق اإلنس ــان ال ــدويل .وه ــذا يعن ــي ضمنيــاً ،ب ــادِيَ َب ــد ٍء،
الفلســـطينيون ،يف جوانـــب أخـــرى ،غـــر مختلفـــ ٍة اختالفـــاً احــرام مب ــدأ ح ــقِّ الفلس ــطينيني يف تقري ــر مصريه ــم .ويزع ــم
واضحــاً ع ــن املش ــكالت الت ــي يواجهه ــا غريه ــم م ــن الالجئ ــن ،كث ــرون َّأن قي ــام دول ــة فلس ــطينية مس ــتقلة له ــا س ــلطان كام ــل
الذي ــن يج ــد نح ــو ُ�ث ْل َث ْيه ــم أنفس ــهم أيضــاً منفي ــن نفيــاً ط ــال ع ــى أرضه ــا وف ــق ح ــدود ع ــام  ،1967ه ــو الح ــل املنطق ــي،
أمـــده ،و َي ُ
كـــر أال ُتحـــرَم حقوقهـــم األساســـية .فيجـــب ْأن ذلـــك أ َّنـــه سيســـمح للفلســـطينيني بإعـــال الحـــقِّ يف تقريـــر
ُ
ِّ
َّ
ُيســـ َمح للفلســـطينيني ،ككل األفـــراد املقتلعـــن مـــن أرضهـــم ،املص ــر وبتعزي ــز ش ــعور الهوي ــة الوطني ــة فيه ــم .ع ــى أن ه ــذا
بإع ــادة بن ــاء حياته ــم وه ــم مؤ َّم ُن ـ َ
ـونَ ،م ُصون ـ ٌـة كرامته ــمْ ،
وأن ل ــن يس ــمح لالجئ ــن -م ــن تلق ــاء نفس ــه -بتحقي ــق مطالبه ــم
َ
ّ
ُتحـــرَم حقوقهـــم األساســـية .ثـــم َّإن التجـــارب املقا َرنـــة ،مـــن التاريخي ــة غ ــر املنُول ــة ،ومنه ــا الع ــودة والتعوي ــض ع ــا وق ــع
ٌ
تســـوية َف َستســـمح لالجئـــن با ِّتخـــاذ
آســـيا (بعـــد الحـــرب الهنديـــة الصينيـــة) ،وأمريـــكا الوســـطى مـــن رضر .وإن حدثـــت
ويوغس ــافيا الس ــابقة ،والع ـراق وتيم ــور الرشقي ــة ،وب ــا ٍد ش ـتَّى مــكان إقامــة يف دولــة فلســطينية حديثــة النشــأة ،أو يبقــون يف
يف إفريقيـــا (مـــن أنغـــوال إىل موزمبيـــق) ،تشـــر إىل َّأن إيجـــاد الب ــاد املضيف ــة إىل ْأن ُيتَّخ ــذ ق ـرار ُي ِّك ــن الع ــودة إىل إرسائي ــل،
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فيعـــود عـــدد منهـــم يتَّفـــق عليـــه الفريقان .ولكـــنْ إن ُأ ِريـــ َد
حـــدوث ذلـــك ،يجـــب عـــى إرسائيـــل أوالً ْأن ترجـــع عـــن
احتالله ــا قط ــاع غ ــزة والضف ــة الغربي ــة ،وم ــن ذل ــك الق ــدس
الرشقي ــة .وم ــن أج ــل تيس ــر ر ِّد املِل ــك والتعوي ــض ع ــن ال ــرر،
ـوم
ينبغ ــي االحتف ــاظ بالس ــجالت التاريخي ــة املتع ِّلق ــة بذل ــك ،لي ـ ٍ
ـب به ــا الت ــي
يك ــون في ــه م ــن املمك ــن مالحق ــة الحق ــوق ا ُمل َطالَـ ِ
له ــا صل ــة باملِل ــك والتعوي ــض.
وثالثهــاَّ :أن تطبيــق القانــون الــدويل عــى الالجئــن الفلســطينيني
يعن ــي أيضــاً أن تت ــاىش حل ــول مس ــألة الالجئ ــن الفلس ــطينيني
ه ــي وقان ــون اللج ــوء ال ــدويل واملامرس ــات املتعلق ــة بالحق ــوق
الفردي ــة .وت ــرى املفوضي ــة الس ــامية لألم ــم املتح ــدة لش ــؤون
الالجئ ــن َّأن الحل ــول املختلف ــة الت ــي ت ــدوم طوي ـ ً
ـا (أي الع ــودة
الطوعيــة واالندمــاج املحــي وإعــادة التوطــن) ليســت متنافــرةً
ـم بعضه ــا بعض ـاً ْ
وأن ُي َض ـ َّـم بعضه ــا
ال تتَّف ــق ،ب ــل ميك ــن ْأن ُي ْت ِم ـ َ
ـض إســراتيجياً ،ولك ــن ب ــرط أن تك ــون كله ــا طوعي ــة.
إىل بع ـ ٍ
إذ ليس ــت مس ــألة الالجئ ــن الفلس ــطينيني مختلف ــة ع ــن غريه ــا.
فع ــى س ــبيل املث ــال ،ا َّتخ ــذت الجمعي ــة العام ــة لألم ــم املتح ــدة
عـــا َم  1948قـــراراً رقمـــه  ،194جـــاء فيـــه َّأن هـــؤالء الالجئـــن
“الراغبـــن يف العـــودة إىل ديارهـــم ويف العيـــش ســـاملني مـــع
جريانهـــم” ميكنهـــم ذلـــك ،ولكـــنْ ميكـــن أيضـــاً لالجئـــن غـــر
الراغبــن يف العــودة ْأن يختــاروا إعــادة التوطــن وتعويضهــم عـ ّـا
وق ــع عليه ــم م ــن رضر .غ ــر َّأن َج ْحــ َد إرسائي ــل الثاب ـ َ
ـت ،ح ــقَّ
الالجئ ــن يف عودته ــم ،ق ــد حــدَّد خي ــارات الحل ــول الطوعي ــة
ـات عملي ــة وسياس ــية يف طري ــق
البديل ــة .والح ــقُّ َّأن هن ــاك عقب ـ ٍ
الســـاح للفلســـطينيني بالعـــودة إىل إرسائيـــل (ولـــو مل تكـــن
عودته ــم ع ــى أكت ــاف املواطن ــن اإلرسائيلي ــن وأمنه ــم) ،ولك ــنَّ
هـــذا ال ينقـــض أهميـــة االعـــراف بحـــقِّ العـــودة.ويف الوقـــت
نفس ــه ،تقت ــي مث ــل ه ــذه املقارب ــة إنع ــام النظ ــر يف االعتق ــاد
املتواصـــل عنـــد الالجئـــن الفلســـطينيني ويف الـــدول العربيـــة
بـــأن قبـــول أي ٍّ
التـــي تضيفهـــمَّ ،
حـــل غـــر العـــودة ســـيقتيض
أن يتخ َّل ــوا ع ــن مطالب ــة إرسائي ــل بحقوقه ــم .لك ــنَّ الواق ــع أنَّ
إســـقاط صفـــة الالجـــئ ،وفـــق القانـــون الـــدويل ،ال يعنـــي إال
وقـــف الحاميـــة الدوليـــة ،وال يؤ ِّثـــر يف الحقـــوق التاريخيـــة يف
الع ــودة (ومنه ــا ر ُّد املِل ــك) وال يف التعوي ــض ع ــن ال ــرر ،فه ــذا
يح ــقُّ للفلس ــطينيني وف ــق القان ــون ال ــدويل وم ــا ه ــو منص ــوص
علي ــه م ــن قب ـ ُـل يف قــرارات مختلف ــة م ــن األم ــم املتح ــدة.

القوائم املوضوعية
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وتلخي ــص األم ــرَّ ،أن اإلرادة السياس ــية لح ــل مس ــألة الالجئ ــن
حـ ً
املنم ــق ،ه ــي إىل اآلن ُمفتَقــ ٌر
ـا ناجعــاً ،بعي ــداً ع ــن ال ــكالم َّ
إليها.والحـــل العـــادل والدائـــم ملســـألة الالجئـــن الفلســـطينيني
َـــاج إىل عمـــل ســـيايس أخالقـــي فيـــه ِجـــدٌّ  ،وقائـــم عـــى
ُمحت ٌ
مب ــادئ القان ــون ال ــدويل .ولق ــد ت ــؤدِّي الجه ــود الت ــي بذل ــت
أخـــراً ِّ
الطـــراح مســـألة الالجئـــن الفلســـطينيني ،ثـــم َج ْع ُلهـــا
مســـألة ثانويـــة يف طريـــق البحـــث عـــن الســـام يف املنطقـــة،
كل ذلـــك قـــد يـــؤدِّي إىل مزيـــ ِد تقلقـــلٍ  ،ولـــذا ينبغـــي رفـــض
توص ــل إىل تس ــوية مس ــتدامة م ــا
ه ــذه املحاول ــة .ذل ــك ،ول ــن ُي َّ
دام ــت السياســـة تتجاهـــل مب ـ َ
ـادئ العدالــ ِة األساس ــي َة.
انشسكا ألبانيز fpa7@georgetown.edu
فر ِ
باحثة ٌ
ٌ
تابعة ،يف معهد دراسات الهجرة الدولية ،بجامعة جورج
تاون www.georgetown.edu
داميان ِل ْي ِل damianlilly@yahoo.co.uk
رئيس قسم الحامية يف األونروا www.unrwa.org

كتب املؤلِّفان هذه املقال َة من عند نفسيهام ،وقد ال تستوي اآلراء
التي فيها وآراء املنظامت التي يعمالن فيها.
َ
نحو
 .1يبلغ الفلسطينيون 13
مليون َن ْف ٍس ،أك ُرث من نصفهم الجئون ،ومن هذا النصف ٌ
من  5ماليني و 400ألف لهم عند األونروا صفة ‘الالجئني الفلسطينيني’ ،ويقيمون يف
الرشق األدىن .الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني  -ديسمرب/كانون األول عام .2018
َّ .2ربا حصل بعض الفلسطينيني عىل جنسي ٍة حيث ُ‘أ ِعي َد توطينهم’ (وال بلد إال األردن
منح جنس َّيته منحاً جامعياً ملن هُ ِّجروا عام  ،)1948لكنْ بقي أكرث الفلسطينيني ال جنسية
السلطان التا ِّم عىل دولة فلسطني -وهو عنرص ال ي ُْستغنَى عنه لتحقيق
لهم .فاالفتقار إىل ُّ
الحقِّ يف تقرير املصري -يجعل س َّكان قطاع غزة والضفة الغربية عدميي الجنسية ،هذا
وفق القانون الدويل.
 .3انظر مث ًال قرار الجمعية العامة  ،194فقرة bit.ly/GenAssResolution194 .11
ُ .4أ ِّس َس ْت وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الرشق األدىن (أي
األونروا) عام  ،1949وتعمل يف األردن ولبنان وسورية والضفة الغربية ،ومنها القدس
الرشقية وقطاع غزة ،ومن ُم َّ
همتها توفري التعليم والخدمات الصحية والوظائف.
َ
القانون الدويل لالجئني واملامرسة يف:
 .5نوقشت مجارا ُة نظام التسجيل يف األونروا
Albanese FP (2018) ‘UNRWA and Palestine Refugee Rights: New Assaults,
New Challenges’, Current Issues in Depth, Institute for Palestine Studies.
(األونروا وحقوق الالجئني الفلسطينيني :اعتداءات جديدة وتحديات جديدة)
bit.ly/Albanese2018-PalestineStudies
 .6ملزيد معرف ٍة يف تطبيق إطار عمل إعالن نيويورك من أجل الالجئني واملهاجرين،
واالتفاق العاملي بشأن الالجئني ،انظر:
Albanese F P and Takkenberg L (2020) The Status of Palestinian Refugees
in International Law, OUP.
(حالة الالجئني الفلسطينيني يف القانون الدويل ،يصدر يف عام )2020

مزيدٌ من املصادر يف األسباب األصل َّيةَ :منْ شاء الوصول إىل قامئ ٍة (باللغة اإلنجليزية) من قوائم األعداد السابقة من
متاح باللغة العربية) ،فلينظر
نرشة الهجرة القرسية التي عالجت أسباب التَّهجري األصل َّية (وأكرث هذه األعــداد ٌ
.www.fmreview.org/thematic-listings
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الصمود :إعادة النظر يف الحامية
أماكن ُّ
بابلو كور ِتس ِفرنان ِدز

تب ُز املقاربات التعاونية يف بناء قدرات النَّازحني داخلياً الحرض ِّيني واملجتمعات املضيفة الحرضية ،من
ُْ
حيث هي وسائل أ ْن َجعُ من غريها يف التصدِّي للتَّهجري الذي يطول أمده وللتَّهجري الذي يقع مر ًة ثاني ًة ،يف
املستوطنات غري الرسم َّية يف كولومبيا.
بابلو كورتِس فِرناندِز

يغلب عىل النُّزوح الداخيل يف كولومبيا النَّاجم عن ال ِّنزاع املس َّلح أو
نزوح إىل املدن حيث تلتمس
عن العنف ا ُمل َّ
عممْ ،أن يتبعه مز ْيدُ ٍ
ُ
َ
َ
ونحو من  %87من
س
العون ،والحامية ،والفرص االقتصاديةٌ .
األ َ ُ
ً
َ
هؤالء النَّازحني داخليا آتون من األرياف ،ويبحثون عن املأوى يف
األماكن التي ال يستطيعون الوصول إ ّال إليها ،وهي املستوطنات
1
غري الرسمية.

هجرتني القوات شبه العسكرية من منطقة السهول الرشقية
“لقد َّ
( )Llanos Orientalesإىل تشوكو يف عام  .2005وبعد ثالثة أعوام
فررنا إىل املناطق الحرضية يف بوينافِنتورا ،ثم يف عام َّ ،2012ملا
عم العنف فررنا ً
مرة أخرى إىل بوغوتا .ويف عام  ،2012بدأنا نبني
َّ
بيتنا عىل هذا ِّ
َ
علو تكلِف ِة العيش يف املدينة( ”.هذا
التل ،بسبب ِّ
ما قالته يومريا ،وهي تعيش مع زوجها وأطفالها الثالثة ،يف ألتوس
ديال فلوريدا ،بكولومبيا)
حي من أحياء سواتشا ،وهي بلد َّي ٌة يبلغ
وألتوس ديال فلوريدا هو ٌّ
س َّكانها نحواً من مليون نسمة ،وهي أكرب من ِّ
كل ا ُملدُ ن التي تجا ِو ُر
بوغوتا .وعند السلطات املحل َّيةَّ ،أن مثانياً وأربعني باملئة من البلد َّية
‘غري قانون َّي ٍة’ .وحتَّى عام  ،2018كانت سواتشا تستضيف نحواً من
َ 50
املهجرين مذ ذاك 12
نازح داخلياً ولقد زاد أيضاً عىل عدد َّ
ألف ٍ
ٍّ
ِّ
ْ
ألفاً و 300فنزوييل عىل األقل ،ف ُّروا من األز َمة التي أصابت بلدهم.
ثم َّإن املساكن والخدمات والبنية التحتية يف ألتوس ديال فلوريدا
ٌ
سهَ ا -أي  1011أرس ًة ،فيهم  3657فر ٍد
رديئةٌ ،
فنحو من  %73من ُأ َ ِ
عىل التقريب -تعيش يف ظروف الفقر الهيكيلِّ.

سبب أص ٌّ
يل
مخالفة األصول الرسم َّيةٌ :
للتَّهجري يف املناطق الحرضية

ألتوس ديال فلوريدا ،سبتمرب/أيلول من عام 2018

الحي مراكز رعاية صحية .وتحدُّ الطبيعة غري الرسمية لهذا املوقع
ِّ
الحرضي ّ
مم ميكن أن ُي ْف َع َل لتقليل مواضع الضعف فيه ،وفوق
ذلك ،يرفض مخططو املدينة السامح بهذه املستوطنة قانوناً ،من
الحي يف
طريق تصديق املنازل التي قد ُب ِن َيت ،ومن طريق إدراج ِّ
تخطيطهم الحرضي.

ع َّرفت املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني وبرنامج
األمم املتحدة اإلمنايئ املجتمع املح َّ
يل يف ألتوس ديال فلوريدا أ َّنه
ٌ
الحي ‘غري الرسم َّية’ .إذ تفتقر األرس
مستضعف ،وذلك لطبيعة ِّ
ُ
هناك إىل ضامن الحيازة ،فال يش َء بني أيديهم ُيث ِبت ملكية
مساكنهم (وال َّ
الحي محاوالت إخالء) .وافتقار
شك ْأن وقع يف ِّ
ُ
َ
ألتوس ديال فلوريدا إىل الخدمات األساسية والبنية التحتية يزيد و ُيضاف إىل مخالفة األصول الرسم َّية ،موقع املستوطنة الذي ليس
استضعاف الناس فيه .فال يحصل عىل املاء إال القليل من الناس ،فيه سلطات محل َّية ،وهذا يجعل من املستوطنة هدفاً للجهات
مرتفع،
نحو من  300طفلٍ إىل الدخول يف روضة األطفال ،وليس يف الفاعلة املسلحة التي ال تتبع ُد َوالً .ومعدَّل جرائم القتل
ٌ
ويفتقر ٌ
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ثم َّإن عُ ْدم اإلرادة السياسية،
والعنف يف املستوطنة تح ٍّد
عظيمَّ .
ٌ
ومواضع الضعف البنيوية يف املجتمعات املحلية التي يف هذه
املناطق الحرضية غري الرسمية ،وانعدام األمن فيهاُّ ،
كل هذاَّ ،إنا
يقود إىل مزي ٍد من التَّهج ٍري الحرضيٍّ  ،يف داخل املناطق الحرضية
س النَّازحون داخلياً من املناطق الحرضية عىل الفرار
وبينها .إذ ُي ْق َ ُ
من املستوطنات غري الرسمية ،بسبب العنف الحرضي ،فال يجدون
أنفسهم إال يف مستوطن ٍة أخرى غري رسمي ٍة ،وفيها من التهديد
األمني ما يشبه الذي كان يف التي قبلها .أي َّأن املستوطنات
الناس من جه ٍة ،ويلجأ إليها
غري الرسمية هي أماكن يف ُّر منها ٌ
حي ألتوس ديال فلوريدا ا ُمل ْن َفصلِ
َّ
املهجرون من جه ٍة أخرى .ويف ِّ
اجتامعياً ومكانياً ،تقع نسبة النَّازحني داخلياً بني  %30و %40من
عدد س َّكانه.

وينبغـي أن ُيلتَـ َز َم يف املعونـة اإلنسـانية بـأن تدعـم النـاس
حتَّـى يعيشـوا عيشـ ًة كرميـ ًة ،بعـد أن تدعمهـم على البقـاء يف
ـن مقاربـ ٍة
قيـد الحيـاة .ولقـد جـي َء ‘بأماكـن ُّ
الصمـود’ يف ِض ْم ِ
تكميل َّي ٍـة حامئ َّي ٍـة ،إذ ُج ِم َـع فيهـا ال َعـ ُون واالنتعـاش ،ال مبعالجة
املاس ِـة فحسـب ،بـل بذلـك وبتق ِو َيـ ِة القـدرات
الحاجـات َّ
املحل َّيـة .ويجمـع اإلطـار بين مقاربـ ٍة حامئ َّي ٍـة تنازل َّيـة ،أي مـن
مقاربـة لبنـا ِء القـدرات تصاعد َّي ٍة ،عن
األخـص ،وبين
األعـم إىل ِّ
ٍ
ِّ
ُّ
التدخـل :إتاحـة فـرص يف التعليـم
طريـق ثالثـة مجـاالت مـن
واالقتصـاد والعمـل ،وتقويـة التامسـك االجتامعـي ،و ّدعْـم
القـدرات القيادية .ولقد اسـتعملت مقاربات كهذه يف مشـاريع
مختلفـة يف ألتـوس ديلا فلوريـدا ،فـأدَّى ذلك إىل إنشـاء َ
‘مكان
صمـو ٍد’ شـعب ِّي َي يف هـذه املسـتوطنة غير الرسـمية :كوميتـي
دي إمبولسـو ،وهـو اجتماع ِن ْصـف َشـهري بين قـادة املجتمـع
املحلي ،والسـكان ،وجمعيـات النَّازحين داخليـاً ،والعاملين
يف الجـال اإلنسـاين ،وهنـاك فلوريـدا خوفونيـل ،وهـي منظمـة
مجتمع َّيـة للشـباب ،أنشـأتها جامعـات ال َّر ْقـص واملسرح وكـرة
الحـي.
القـدم يف
ِّ

ٌ
مقاربة حامئ َّي ٌة
الصمود:
أما ِك ُن ُّ

الصمـود مـن حيـث هـو أقـوى االسـتجابات
ذلـك ،وقـد َبـ َر َز ُّ
للص ْـد ِع الـذي بين املجـال اإلنسـاين واملجـال التنمـوي ،ودعـوةٌ
َّ
الصـدع .ثـم َّ
إن العمـل
إىل
‘طريقـة عمـلٍ جديـد ٍة’ يف َ ْل ِم هـذه َّ
ٍ
يف ألتـوس ديلا فلوريدا املشترك بني الجهات الفاعلـة يف املجال
اإلنسـاين واملجـال التنمـوي ،بالتعـاون مـع نظرائهـا املحل ِّيين
والوطن ِّيينَّ ،إنـا َي ْق ِص ُـد إىل تقليـل احتمال الخطـر ومواطـن
الضعـف يف األمـد القصير واملتوسـط (أي مـن ثلاث سـنوات
والهـم هنـا مركـو ٌز يف ثالثـة معايير ،يزداد
إىل خمـس سـنوات).
ُّ
االعتراف بهـا وعدُّ هـا رضور ًة يف االسـتجابة الحرضيـة للتَّهجير،
وهـي :التكامـل والقـدرة على االتصـال واالسـتدامة.

املعونة الدولية :تقويض الصمود

يف السنوات األخرية ،زادت الجهات الفاعلة يف املجال اإلنساين
والتنموي وإحــال السالم اهتاممها باالستجابة يف الحاالت
الحرض َّية .ولكنَّ ِق َّل َة خربتها يف االستجابة للتحدِّيات الناشئة يف
املناطق الحرضية ،ما تزال تق ِّوض ُّ
التدخالت اإلنسانية والتنموية،
2
وحول هذا أدرنا بحثنا يف ألتوس ديال فلوريدا.
ويعمـل كوميتـي دي إمبولسـو على بنـاء التَّآزر بين املنظامت،
واملجتمـع املحيل ،والسـلطات ،والقطاع العام ،لجعل االسـتجابة
ويف هذه املستوطنة ،أدَّت االستجابة الطارئة املط َّولة منذ عام  2001اإلنسـانية أكثر اسـتدام ًة .ثـم َّ
إن اجتماع القـادة املحل ِّيين يف
ِّ
إىل التعويل ا ُمل ْفرطِ عىل العون
الحـي،
املحلي مـن معالجـة مسـائل
الخارجي .نعم ،املساعدة الطارئة اللجنـة ،ومتكين املجتمـع
ِّ
ِّ
َ
ً
الصمـود .وأ َّما منظمـة فلوريدا
قائـم بنفسـه يف بنـاء ُّ
رضور ٌة ،وال س َّيام عند األرس التي تصل حديثا ،ولكنَّ إتاحة املعونة هما جـز ٌء ٌ
املط َّولة تأخذ َّ
َّ
محل املشاركة املجتمعية ،وتزيد ا ّتساع الفجوة بني خوفونيـل -التـي تقـول مقاربتهـا إن الحاميـة تـأيت بالتمكين-
ُ
َ
ُ
العمل اإلنسا ِّين والتنموي .فقد ق ِّوض التامسك االجتامعي ،وت ْن ِق ُص فقـد نشـأت مـن مبـادر ٍة مـن منظمـة األمـم املتحـدة للطفولة
ِق َّل ُة املشاورة وانعدام التنسيق هناك قدر َة ِّ
كل ُّ
تدخلٍ عىل اإلتيان (اليونيسـف) ،وال يـزال الدعـم يرد عليها من املفوضية السـامية
َّ
مبا هو مطلوب .وقد وجدت التقييامت التي سبقت املرشوع أن لألمـم املتحـدة لشـؤون الالجئين ،ومـن مؤسسـة كايـ ُرس ،ومن
كاف وال ب َّد من ُّ
تدخ َل الدولة لتُك ِّملهُ” 3.وال الجمعيـة اليسـوعية لخدمـة الالجئين .وقـادة منظمـة فلوريدا
“التعاون الدويل غري ٍ
ً
رقص
شـباب مـن
ب َّد من زيادة التعاون كثرياً بني قطاع العمل اإلنساين والسلطات خوفونيـل
ٌ
الحـي ،بـدؤوا طالبـا مـع مجموعـة ٍ
ِّ
املحل َّية ،إن ُأ ِريدَت معالجة أسباب قلة االندماج وما تال ذلك من (اسـمها فريـق  ”Crew 180“ 180والرقـم هـو عـدد الشـباب
4
الذيـن يف املنظمـة).
تهج ٍري ثانٍ  ،وهذا يقتيض إراد ًة سياسي ًة متين ًة ،محل َّي ًة ووطن َّي ًة.
يجب عىل الجهات الفاعلة يف املجال اإلنساين والتنموي وإحالل
السالم ،يف املستوطنات الحرضية غري الرسم َّية ،أن تعمل بني حدَّي
بيئ ٍة اجتامعية ُم ْض َع َف ٍة وقليلة التامسك ،وزاد يف سوء حالِهَا هذه
ُ
العنف .ويف ذلك تحس ٌني لالستجابات القصرية األمد واملقاربات
َّ
املعزول بعضها عن بعض .إذ إن يف االستجابات التي يكون تكاملها
ردي ٌء ،قدر ًة ضعيف ًة عىل معالجة األ ْز َمات الحرض َّية ا ُملع َّقدة .فال
ُّ
التدخالت تعاون َّي ًة ومتكامل ًة ،وينبغي أن تهدف
ب َّد أن تكون
إىل إنقاص مواطن الضعف الطويلة األمد عند النَّازحني داخلياً
واملجتمعات املضيفة عىل السواء.
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وتعمل الجهات الفاعلة الدويل يف ألتوس ديال فلوريدا عىل تقوية
ٌ
والصمود ملعالجة مواطن
الن ُُّظم املحل َّية والوطن َّية ،ال عىل إبدالها بغريها .فلقد سعت إىل
باحث ،يف مرشوع االستعداد ُّ
ُ
ُ
التعاون مع ُم ِتيحي املعونة املحل ِّي َ
ني والوطن ِّينيَ ،وإىل إرشاك الضعف يف املناطق الحرض َّية ،الذي يتبع برنامج أفق
ٌ
ٌ
السلطات املحلية والبلديات يف التخطيط والربمجة ،وتعمل 2020؛ وباحث مشارك ،يف مركز رصد النزوح الداخيل
َّ
للمنظامت www.internal-displacement.org
هذه الجهات الفاعلة الدولية أيضاً عىل متكني قاد ٍة
غري الحكومية املحلية والوطنية وللمنظامت األهلية ،وذلك عن
CNMH (2010) Una nación desplazada. Informe nacional del .1
طريق تنمية قدرتهم عىل القيادة واإلدارة والتنسيق ،وعن طريق desplazamiento forzado en Colombia, p38
وطني عن التَّهجري يف كولومبيا)bit.ly/29uyNzv .
هجرة .تقري ٌر
إعانتهم عىل استعامل أدوات التواصل
االجتامعي باإلنرتنت ،ليك (أمة ُم َّ
ٌّ
ِّ
بحث ْأج ِريَ بني عام  2015و 2018يف ألتوس ديال
كل من االستدامة والصمود  .2استندت هذه املقالة إىل
مرشوع ٍ
ِ
ينارصوا مع السلطات املحل َّية .إذ ٌّ
ُّ
تعمقاً ،وثالث
فلوريدا ،واشتمل عىل  211دراس ًة استقصائي ًة لألرس املعيشية ،و 98لقا ًء ُم َّ
معتمدٌ عىل هذه القدرة عىل التعاون ،ومعتمدٌ أيضاً عىل تقوية مناقشات توضيح َّي ٍة ،وثالث مناقشات جامعية ُمر َّكزة .ولقد ورد عىل املرشوع ٌ
متويل من
القدرات املحلية والوطنية .وتقوم املقاربة التي يف ألتوس ديال برنامج البحث واالبتكار الذي يتبع برنامج االتحاد األورويبُ :أ ُفق  ،2020عن طريق اتفاق َّي ِة
فلوريدا عىل أساس من الصمود ،متَّخذ ًة إ ياه وسيل ًة للحامية .منح ٍة من برنامج ماريا سكالدوسكا-كوري ،رقمها .691060
َّ
ُّ
ُ
ٍ
Econometría Consultores (2016) ‘Evaluación externa del programa .3
وهذه الحامية ،من بعدُ َّ ،إنا هي ٌ
عامل ٌ
رئيس يف معالجة األسباب “Construyendo Soluciones Sostenibles-TSI”’, Econometria SA, p19
www.youtube.com/watch?v=X116JtL7v_U; .4
األصل َّية للتَّهجري الحرضي.
www.youtube.com/watch?v=lF5fTRROURE

تمع إىل صوته من خالل نرشة الهجرة القرسية؟ أهو أنت؟
َمنْ ي ُْس ُ

إ َّنا ل َن ْب ُ
الجه َد إلدراج رضوب كثرية ومختلفة من األصوات يف نرشة الهجرة القرسية لنُع َ
عباً عن
ذل ُّ
ني عىل ْأن يكون َو ْض ُع السياسية والربامج ُم ِّ
رأي و َفهْم .ثم إ َّنا ُّ
نحض املزاولني املتخصِّ صني عىل الكتابة يف ما تع َّلموه يف عملهم ،فيتع َّل ُم اآلخرون منهم.
من
عندهم
وما
رين
تجارب املهجَّ
ٍ
ُ
َّ
ً
ُ
املهجرين .فلعلك:
هذه هي األصوات التي يجب أن ُي ْس َ
تمع إليها ،للتأثري يف جداول األعامل العاملية التي تح ِدث أثرا يف َع ْي ِش َّ
• تف ِّكر يف أن تجد فيام تع َّلمته أو َخ ِ ْبته ما يستفيد منه ُق َّرا َء نرشة الهجرة القرسية فائد ًة جليل ًة
•	تف ِّكر يف التأليف ا ُمل َ
وس َع نطاق تأثريك
شتَك ...أو ‘ال َّتزا ُمل’ مع آخرين من جهات فاعل ٍة محل َّية أو مامرسني
ِّ
متخصصني ،فذلك ميكن أن ُي ِّ
ويبني ثقتك بكتابتك
ُ
رس ُل إلينا ما عندك من
•	تنظ ُر اإلرشادات العامة للمؤلفني عندنا يف  www.fmreview.org/ar/writing-fmrو ُت ِ
َ
احات للمقاالت  -وسرن ُّد عليك بالتعليق واملشورة
اقرت ٍ
لنرشة الهجرة القرسية ق َّراء َك ِثريُو الع َد ِد مُختل ُف َ
ون .فإن كت ْب َت ،فسيق َر ُؤون.

املجلس االستشاري الدويل لنرشة الهجرة القرسية

يشارك أعضاء املجلس االستشاري الدويل يف نرشة الهجرة القرسية بصفتهم الشخصية وال ميثلون بالرضورة املؤسسات واملنظامت
التي ينتمون إليها.
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عاد ٌ
رجل سوريٌّ  ،كان قد ف َّر من حلب ،إىل منزله وأعاد َفت َْح مطعمه ،عىل الرغم من َّ
الضر الذي لَ ِحقَ البناء الذي هو فيه،
املطعم من أجدادي ،الذين ُّ
املشوي أكرث من
ائرين ْلح َم الضأن
من نريان الحرب يف أثناء ال ِّنزاع .قال“َ :ورِ ْث ُت
ظلوا يبيعون الز َ
َّ
َ
ً 50
سنة ”.ولقد عاد كث ٌري من السور ِّيني إىل منازلهم ا ُمل ِّ
ترضرة يف أحياء ال كهرباء فيها وال ماءُ ،د َّك ْت مدارسها ومستشفياتها د ّكاً.
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